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Vážení spoluobčané.
V roce 2009 uspěla naše obec v 15. ročníku soutěže Vesnice
roku 2009 Programu obnovy venkova. V rámci Jihomoravského
kraje se do soutěže přihlásilo 16 obcí. Vítězství v krajském kole a titul
„Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009“ získala obec Lužice.
Vítězové jednotlivých krajů postoupili do celostátního kola. Výsledky celostátního kola byly vyhlášeny 12. září 2009 v Luhačovicích.
První místo získala obec Tučín (Olomoucký kraj), druhé místo obec
Lány (Středočeský kraj) a třetí místo získala obec Žernov (Královéhradecký kraj). Další pořadí nebylo stanoveno. Obci Lužice bylo
uděleno ocenění za mimořádnou podporu začínajícím umělcům.
Prezentací v krajském a zejména celostátním kole prokázala naše
obec širokou paletu zájmových činností všech věkových kategorií,
vysokou úroveň vzdělávání a výchovy mládeže, harmonický rozvoj
obce i koncepční výkon veřejné správy. Slavnostní vyhlášení výsledků
krajského kola 24. srpna 2009 v areálu Cihelny bylo zajištěno na
profesionální úrovni po stránce technické, organizační i programové,
včetně perfektních moderátorů, a to vše výhradně občany Lužic.
Účast v této soutěži přinesla mnohým občanům krásné zážitky při
setkáních s lidmi stejných zájmů v rámci prezentace i slavnostního
vyhlášení výsledků.
Snaha dosáhnout co nejlepšího umístění byla hnacím motorem pro
všechny zainteresované. Přinesla nové náměty a odhalila nedostatky.
Získání titulu „Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009“ je výsledkem
dlouhodobé aktivity pozitivní většiny občanů. Všem, kteří se podílí na
současném stavu obce, děkuji a k dosaženému úspěchu blahopřeji.
Využívám této příležitosti, abych poděkoval panu Josefu Anovčinovi
za sponzorský dar ve výši 320 000 Kč, bez kterého by obec nemohla
vybudovat asfaltový povrch v ulici Zahrádkářská (cesta k Cihelně)
v délce 320 m. S úctou konstatuji, že spolupráce a podpora obce
v oblasti investiční výstavby ze strany p. Anovčina je dlouhodobá,
korektní a pro rozvoj obce významná.
Ing. Jaroslav Kreml
Starosta obce Lužice
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PREZENTACE NAŠÍ OBCE
PŘED HODNOTÍCÍ KOMISÍ
V RÁMCI CELOSTÁTNÍHO KOLA
VESNICE ROKU 2009

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ
VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE
VESNICE ROKU 2009
V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Zprávy z radnice
Dohoda mezi Policií ČR a Obcí Lužice o spolupráci
V současné době roste počet stížností občanů
v souvislosti s rušením nočního klidu, parkováním
v rozporu s dopravním značením a zákonem
o silničním provozu (zák. č. 361/2000 Sb.) a volně pobíhajícími psy. Rada obce výše uvedené
problémy projednala s následujícími opatřeními.
1) Byla uzavřena dohoda mezi Policií ČR, Obvodní
oddělení Hodonín, a Obcí Lužice o spolupráci
při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Strany dohody budou spolupracovat v oblastech
a) ochrany bezpečnosti osob a majetku,
b) ochrany veřejného pořádku,
c) dohledu nad bezpečností a plynulostí
silničního provozu,
d) pátrání po osobách a věcech,
e) odhalování trestných činů a zjišťování jejich
pachatelů,

f) prevenci kriminality s důrazem na spolupráci s veřejností,
g) prohlubování komunikace mezi stranami
dohody a veřejností,
h) zkvalitňování práce stran dohody ve smyslu
služby veřejnosti.
Na základě této dohody budou hlídky policie
ČR dohlížet na dodržování veřejného pořádku,
nočního klidu a zákona o silničním provozu
včetně uplatnění preventivních opatření a sankcí. Vyzýváme občany k součinnosti a v případě
narušování veřejného pořádku volejte číslo 158,
v naléhavých případech dozorčí službu policie
ČR, telefon 974 633 470. V případě porušení
dopravního zákona volejte dopravní inspektorát
policie ČR, telefon 974 633 250.
2) V souladu s vyhláškou obce Lužice bude prováděn odchyt volně pobíhajících psů.

ZAJÍMAVOSTI ZE SOUTĚŽE VESNICE ROKU
Lužice Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009

Foto: Petra Lorencová
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Tento titul od letošního roku může užívat naše
obec. Zde je pár zajímavostí z historie soutěže
Vesnice roku:
Vítězi jihomoravského krajského kola se v předcházejících letech staly následující obce:
Telnice (1995, okr. Brno-venkov), Vratěnín
(1996, okr. Znojmo), Tvarožná (2007, okr. Brnovenkov), Bystré (1998, okr. Svitavy), Olešnice
(1999, okr. Blansko), Sloup (2000, okr. Blansko),
Hroznová Lhota (2001, okr. Hodonín), Blatnička
(2002, okr. Hodonín), Želetice (2003, okr. Znojmo), Sivice (2004, okr Brno-venkov), Bořetice
(2005, okr. Břeclav), Kobylí (2006, okr. Břeclav),
Terezín (2007, okr. Hodonín), Vísky (2008, okr.
Brno-venkov) a Lužice (2009, okr. Hodonín).

Obec z nynějšího Jihomoravského kraje se
v historii stala v patnáctileté historii soutěže celkem pětkrát celostátním vítězem soutěže Vesnice
roku. V prvním ročníku v roce 1995 to byla obec
Telnice (okres Brno-venkov), v roce 1996 obec
Vratěnín (okres Znojmo), v roce 1999 obec Olešnice (okres Blansko), v roce 2000 obec Sloup
(okres Blansko) a v roce 2005 obec Bořetice
(okres Břeclav). V roce 1997 se umístila obec
Tvarožná (okres Brno-venkov) v celostátním kole
na 2. místě a v roce 2001 obec Hroznová Lhota
(okres Hodonín) na 3. místě.
Do letošního 15. ročníku se přihlásilo celkem
325 obcí z celé republiky, což je více než vloni.
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Do celostátního kola soutěže Vesnice roku 2009
postoupilo 13 vítězných obcí jednotlivých krajských kol soutěže:
Hluboké – Kraj Vysočina
216 obyvatel
Hrušovany – Ústecký kraj
480 obyvatel
Jankov – Jihočeský kraj
382 obyvatel
Jenišovice - Pardubický kraj
430 obyvatel
Lány – Středočeský kraj
1814 obyvatel
Lužice – Jihomoravský kraj
2850 obyvatel
Spálov – Moravskoslezský kraj
911 obyvatel
Březová – Karlovarský kraj
2756 obyvatel
Tučín – Olomoucký kraj
455 obyvatel
Újezd – Zlínský kraj
1210 obyvatel
Zahrádky u České Lípy
– Liberecký kraj
646 obyvatel
Zvíkovec – Plzeňský kraj
193 obyvatel
Žernov – Královéhradecký kraj
223 obyvatel

Vyhlášení vítězů celostátního kola soutěže
proběhlo 12. září 2009 v Luhačovicích s těmito
výsledky. Odborná komise vybrala mezi těmito
finalisty vítěze – obec Tučín. Tato obec se nachází
v malebném prostředí Podbeskydské pahorkatiny, tři kilometry od Přerova. Zajímavé informace
o této obci naleznete na www.tucin.cz. Na
druhém místě se umístila obec Lány ze Středočeského kraje, která je spojena se jménem T. G.
Masaryka. Čím je obec zajímavá se dozvíte na
www.lany.cz . Třetí pořadí získala obec Žernov
z Královéhradeckého kraje, v blízkosti Babiččina
údolí www.zernov.cz
Blahopřejeme vítězům, těšíme se na návštěvu
vítězné obce při slavnostním předání titulu na
podzim tohoto roku.
Redakce

Informace o stavbě chodníků na ulici Velkomoravská
Obec Lužice v současné
době jako velkou investici realizuje stavbu pod označením
REVITALIZACE VEŘEJNÉHO
PROSTRANSTVÍ V OBCI LUŽICE. Pod tímto oficiálním dotačním označením se realizuje
stavba chodníků, cyklostezek,
odstavných stání a rekonstrukce komunikace v části ulice
Velkomoravská od křižovatky
U Lidového domu po křižovatku
Ke Koupališti.
Z finančních prostředků,
které obec získala v rámci dotace, se budují chodníky, cyklostezky, odstavná stání a rekonstrukce veřejného osvětlení.
U objektu veřejného osvětlení
je nutno vyměnit osvětlovací
body (stožáry), které jsou již
v havarijním stavu vlivem postupující koroze a dále je nutno
vyměnit kabelové vedení, které
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zcela nevyhovuje dnes platným
normám, ale ani bezpečnosti
provozu.
Stavební objekt – Rekonstrukce komunikace – jehož

Rekonstrukce ul. Velkomoravská

investorem je SÚS JMK Brno,
bohužel neproběhne dle předpokladu obce a SÚS JMK
(Správa a údržba silnic) v plánovaných termínech tj. v letošním

Foto: Petra Lorencová

roce. Nedostatek finančních
prostředků donutil investora
v rámci kraje krátit prostředky na
rekonstrukční práce a tyto škrty
bohužel se promítají i do stavby
silnice v naší obci.
Část úprav komunikace tak
realizuje obec ze svých prostředků v rámci projektu Odstavná stání (přídlažba komunikace
a obrubníky komunikace).
Stavba chodníků, cyklostezek a odstavných stání bude
dokončena letos na podzim.
Obci se podařilo po úspěšném
jednání s JMK a SÚS JMK prosadit v letošním roce alespoň
dostavbu autobusové zástavky
U obchodního domu včetně
středového dělícího ostrůvku.
Tato část rekonstrukce komunikace (zastávka IDS) bude dokončena do konce tohoto roku.
Prosím všechny občany,

Rekonstrukce ul. Velkomoravská

Foto: Petra Lorencová

kteří mají v této lokalitě nemovitosti, nebo tudy chodí či jezdí,
o shovívavost a toleranci během
realizace prací. Věřte, že jak
investor, tak dodavatel stavby
se snaží řešit všechny problémy

vznikající při každé takové stavbě a snaží se dokončit stavbu
v dobré kvalitě a v dohodnutých
termínech.
Luděk Půček,
technický dozor investora

S olární elekt rárna v Lužicích
V měsíci září 2009 byla
dokončena stavba solární fotovoltaické elektrárny v bývalém
areálu zemědělského družstva.
Investorem a provozovatelem elektrárny je společnost
SELU ENERGY, s.r.o., kde
má významný obchodní podíl
43,55 % obec Lužice.
Elektrárna má celkový instalovaný výkon 1088 kWp a za jeden
rok vyrobí a dodá do distribuční
sítě vysokého napětí celkem
1 090 000 kWh elektřiny.
Pro naši obec má elektrárna
dvojí přínos. Jednak podíl na
hospodářském zisku společ-

Výstavba fotovoltaické elektrárny v Lužicích.
Foto: Ing. Milan Foldyna
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nosti SELU ENERGY, s.r.o. ve výši obchodního podílu tzn.
43,55%. Dalším přínosem je skutečnost, že část vyrobené
elektřiny v objemu 382 000 kWh/rok bude zásobovat elektřinou

Výstavba fotovoltaické elektrárny v Lužicích.
Foto: Ing. Milan Foldyna

všechny budovy v Lužicích,
které jsou ve vlastnictví obce
Lužice.
Výroba elektřiny z této elektrárny má rovněž ekologický
přínos pro životní prostředí.
Elektřina vyrobená za jeden rok
v této solární elektrárně nemusí být vyrobená v elektrárně
uhelné a to představuje, že se
do ovzduší nevypustí celkem
925 t emisí CO 2. Za celou
dobu provozu solární elektrárny,
která má životnost 25 let to pak
představuje celkem úsporu
23 125 t emisí CO2.
Celkové investiční náklady na
solární elektrárnu představují
118, 6 mil. Kč.
Společnost SELU ENERGY,
s.r.o. zajistila financování celého projektu z části vlastními
prostředky ze základního jmění,
půjčkou společníka a především investičním úvěrem od
Komerční banky, a.s.
Ing. Milan Foldyna
SELU ENERGY, s. r. o.

POPLATEK ZA ODPADY – UPOZORNĚNÍ!
Žádáme občany, kteří doposud neuhradili poplatky za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů, aby tak co nejdříve učinili v úřední dny na
pokladně OÚ a nebo příkazem k úhradě na číslo účtu: 27125671/0100 s uvedením variabilního symbolu 1337+číslo popisné. Poplatek činí na rok 2009 částku 450 Kč za 1 osobu a byl
splatný k 31. 3. 2009 (1. polovina) a k 30. 9. 2009 (2. polovina).
Upozorňujeme, že od října 2009 budeme nedoplatky vymáhat a v souladu se zákonem
o místních poplatcích č. 565/1990 Sb. navyšovat!!! Nedoplatek může být zvýšen až na trojnásobek !!!
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Vážení vinaři, vinohradníci a zástupci vinařské veřejnosti,
dovolte, abychom Vám k přání hezkého
léta připojili informace, které řada z Vás jistě
shledá jako užitečné. Jak zřejmě víte, většina
z vás má aktuální povinnost podat prohlášení
o zásobách, které skladujete ke dni 31. 7.
2009. Povinnost podat prohlášení o zásobách
je zakotvena v zákoně 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství. Zákon uvádí, že s výjimkou
maloobchodníka a konečného spotřebitele je
každý povinen každoročně odevzdat prohlášení
o zásobách hroznového moštu, zahuštěného
hroznového moštu, rektifikovaného moštového
koncentrátu a vína, které skladuje k 31. červenci.
Vyplnění prohlášení o zásobách je nejen plněním zákonné povinnosti, ale také je nezbytnou
podmínkou pro každého úspěšného uchazeče
o dotační podporu na restrukturalizaci a přeměnu
vinic. Dotační podpora bude odepřena, pokud
svou povinnost nesplníte včas. Jste-li tedy osobou
povinnou podat prohlášení, máte možnost tak
učinit do termínu 10. 9. 2009.
S ohledem na význam tohoto prohlášení bylo
pro Vás v letošním roce připraveno podstatné
usnadnění možnosti podávat prohlášení o zásobách elektronicky přes Portál farmáře (www.farmar.eu) z pohodlí Vašeho domova bez zbytečného
papírování, cesty na úřad a na poštu.
V čem je elektronické podání prohlášení
o zásobách dostupnější?
Prohlášení o zásobách bylo možné podávat
elektronicky již v loňském roce, ale pouze
s elektronickým podpisem. Nyní máte možnost
jednoduše vyplnit formulář, tedy podat platné
elektronické prohlášení bez nutnosti vyřizování
elektronického podpisu. Pro identifikaci uživatele postačí Vaše přihlašovací jméno a heslo - tyto
identifikační údaje slouží již dnes řadě z vás pro
přístup do zabezpečené části Portálu farmáře.
Získání přístupu je bezplatné. Portál farmáře
vám tak nabízí další zjednodušení komunikace
s naším úřadem.

Jak konkrétně postupovat?
Jste-li osobou povinnou podat prohlášení, učiňte tak, prosím, do termínu 10. 9. 2009, prostřednictvím Portálu farmáře na www.farmar.eu, po
přihlášení (zadáte login a heslo), kliknout na
tlačítko „Registr vinic“, vybrat „Elektronická
podání prohlášení“, vyplnit formulář a již jen
kliknout na tlačítko “Odeslat prohlášení”.
V krajním případě lze svoji povinnost splnit i ručním vypsáním formuláře, který si stáhnete z www.
farmar.eu (důležité manuály-speciální registry),
vytisknete a zašlete poštou na adresu úřadu,
nebo vypsáním stávajícího zelenobílého tiskopisu,
který bude pouze do vyčerpání zásob k dispozici
na obecních úřadech vybraných vinařských obcí
a na pracovišti Oddělení registru vinic.
ÚKZÚZ doporučuje využívat právě první
možnost, tedy elektronické vyplnění a odeslání
formuláře přes Portál farmáře, které znamená
nejen významné úspory času a práce na straně
Vaší i na straně úřadu. Posuďte sami následující
desatero výhod elektronického podání:
1. Neomezují Vás při kontaktu s úřadem žádné
fronty, můžete podávat kdykoli, o víkendu
nebo v noci
2. Na Portálu farmáře máte možnost kdykoli
dohledat, že Vaše povinnost byla splněna
3. Formulář si můžete vytisknout, kdykoli jej
potřebujete
4. Elektronické podání je bezpečnější cesta,
neriskujete ztrátu dokumentu poštou
5. Šetříte práci sobě i pracovníkům úřadu
6. Šetříte peníze na poštovném a dopravě
7. Šetříte čas
8. Šetříte papír
9. Svou schopnost elektronicky podávat využijete také při dalších prohlášeních
10. Nikdy to nebylo tak jednoduché
Nemáte login a přístupové heslo na Portál farmáře? Potom se nevyhnete jedné cestě, přístup
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na Portál farmáře bezplatně zřídíte na místně
příslušné Agentuře pro zemědělství a venkov.
Jednou získané přístupové údaje není třeba
každoročně obnovovat, budou Vám stále sloužit
i do dalších let.
Případné další dotazy vám budou zodpovězeny na tel. 515 304 119, 515 304 118, 515
304 130.

Na spolupráci se těší pracovníci Oddělení
registru vinic
ÚKZÚZ, Odbor trvalých kultur
Oddělení registru vinic
Znojmo – Oblekovice 16
671 81 Znojmo 5

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNI
Organizace školního roku
2009/2010
zahájení školního roku
1. září 2009

K R ÁT K É Z P R Á V Y

podzimní prázdniny
29. října - 30. října 2009

Dar obce seniorům S - Centra
S - centru Hodonín, kde tráví podzim života
také několik občanů z Lužic, byla darována socha
s názvem Zpěv, autora Marcela Kodíčka, kterou
vytvořil na letošním sochařském sympóziu Dřevo
– kámen. Bude umístěna ve vestibulu S - centra
Hodonín.

Informace o sbírce
Římsko-katolické farnosti Lužice
na výstavbu kapličky.
Bylo vybráno 31 050 Kč. Z toho 25 095 Kč
bylo použito na zednické práce. Zůstatek 5 955
Kč bude použit na vnitřní vybavení kapličky.

vánoční prázdniny
23. prosince 2009 - 1. ledna 2010
pololetní prázdniny
29. ledna 2010
jarní prázdniny
1. - 7. března 2010
velikonoční prázdniny
1. dubna - 2. dubna 2010
ukončení školního roku
30. června 2010
hlavní prázdniny
1. července - 31. srpna 2010

Výstavba kapličky

Foto: Petra Lorencová

Rada obce vyjadřuje poděkování všem
občanům, kteří se o vybudování kapličky zasloužili svou prací nebo finančním
darem.
Socha s názvem Zpěv
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Foto: Petra Lorencová

Zaměstnanci školy ve školním roce
2009/2010
ředitel školy:

Mgr. Miroslav Hunča

zástupkyně ředitele: Mgr. Jana Líčeníková
výchovná poradkyně: Mgr. Marcela Komendová
školní metodik prevence:
Bc. Tatiana Hromková
třídní učitelé:
1. tř.
Mgr. Danuše Vojkovská
2. tř.
Mgr. Jaromíra Malá
3. A tř.
Mgr. Hana Herůdková
3. B tř.
Mgr. Monika Křížová
4. tř.
Mgr. Marcela Zabloudilová
5. tř.
Mgr. Michaela Lamošová
6. tř.
Bc. Tatiana Hromková
7. tř.
Mgr. Věra Kučí
8. tř.
Mgr. Lenka Ryšánková
9. tř.
Mgr. Marcela Komendová
učitel bez třídnictví:

Mgr. Pavel Kotlařík
Mgr. Jaroslav Grossmann

asistentka pedagoga: Mgr. Ludmila Kotlaříková
vedoucí školní družiny:
Gabriela Podivínská
vychovatelka školní družiny:
Zdeňka Bravencová
hospodářka:

Ing. Alena Lacková

školník:

Stanislav Vavrys

uklízečky:

Ludmila Maršálková
Dana Neplechová
Miloslava Vavrysová

vedoucí školní jídelny: Soňa Zimková
kuchařky:
Lenka Janulíková
Jana Nováková
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DEN JAZYKŮ
Každý rok si naše škola
připomíná Evropský den jazyků.V minulých letech si děti
připravily anglické, německé,
ale také ruské nebo slovenské
písně, básně a scénky.
Letos jsme Den jazyků spojili s Dnem otevřených dveří.
Ve čtvrtek 24. září jsme pozvali
rodiče, prarodiče a přátele
naší Prima školy, aby si přišli
nejen prohlédnout školu, ale
i navštívit některou vyučovací
hodinu.
Pozvání využilo hodně rodičů a prarodičů především
mladších žáků. Mohli se podívat do hodin českého, anglického a německého jazyka,
ale také chemie, prvouky
a výtvarné výchovy. V některých hodinách se i aktivně
zapojili, zpívali a tančili.
Děti se také zamyslely nad
svým vztahem k cizím jazykům.
Cizí jazyky se učí většinou rády
a chápou , jak je jejich znalost
v dnešní době důležitá.
Díky studiu a používání
cizích jazyků jsme otevřenější k ostatním lidem, k jejich
kulturám a názorům. Studium
a používání jazyků také zlepšuje poznávací schopnosti,
prohlubuje znalost mateřského jazyka.
Den jazyků se i letos vydařil. Zpestřil vyučování, rodiče
se mohli seznámit s činností
naší školy.
Bc. Tatiana Hromková
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Já a cizí jazyky
Co se týká cizího jazyka, tak
mám k němu pozitivní vztah. Baví
mě a není až tak těžký, pokud
se na něj učíte. Já osobně se
učím němčinu a je super. Učí
nás hodná paní učitelka, která
ráda poradí, pokud něco nevím.
Líbí se mi ten německý přízvuk
a praktičnost v okolních státech.
Například Rakousko. Jezdíme
tam pravidelně každý rok přes
zimu, když je sníh. Taťka mě
určil hlavním komunikátorem,
protože nikdo jiný z rodiny neumí němčinu, a tak kupuji lístky
nebo objednávám teplý čaj
a rodičům svařené víno. Je to
zábava, komunikovat s dospělou osobou, která má jako
rodný jazyk němčinu. Možná
jsem měl v řeči pár chyb, když
se tak podezřele usmívala, ale

naštěstí vždy donesla to, o co
jsem ji poprosil. Když odbočím
od německého jazyka a přejdu
k angličtině, tak se mi vybaví
různé počítačové hry, ze kterých se učím i já. Na to, že můj
rodný jazyk je čeština a dostatečně se učím německy, tak i ta
angličtina, kterou se neučím, je
celkem lehká a některá slovíčka
znám jen od ostatních. Když to
tak shrnu, cizí řeči by neměly
dělat problémy vůbec nikomu,
pokud by je to bavilo a pilně se
na hodiny připravovali.
Adam Koštuřík, 9. tř.

Pro mě znamená cizí jazyk
něco jiného než ostatní hodiny ve škole… Cizí jazyky mě
vždycky bavily. Od 4. třídy se
učím němčinu a od 6. se učím

tak trochu angličtinu. I když
všichni říkají, jak je angličtina
skvělá, mně to tak nepřijde. Je
to obyčejný jazyk a pro mě ještě
těžší než němčina. Němčinu
mám moc ráda a vždycky mi
byla bližší. Nemusím se moc
učit a chápu to. Navíc máme
Německo a Rakousko blízko
a Anglie nebo Amerika mě
vůbec nelákají… Je docela
velká škoda, že němčina upadá
a my jsme poslední na škole,
co se ji učí tak dlouho. Když
přemýšlím, který jazyk bych se
ještě chtěla naučit, tak už se
vlastně ani žádný učit nechci.
Francouzština je těžká a ten
přízvuk se mi ani nelíbí … Ruština to samé… Jednou bych
se chtěla podívat do Německa
a taky si najít kamaráda Němce,
přece jen je to takové lepší, než
když se to učím ve škole. I když
většina lidí nemá ráda jazyky,
já celkem ano, ale stejně u mě
vítězí čeština ☺

Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
1. září přivítala naše školička 75 dětí a dvě nové pedagogické
pracovnice. Zpracovaly jsme nový školní vzdělávací program, který
vychází z Rámcového programu pro mateřské školy. Chceme děti
všestranně rozvíjet na základě jejich možností a zájmů. Snažíme
se, aby děti byly ve školce šťastné a spokojené. Program jsme
přizpůsobily podmínkám mateřské školy. Zaměřily jsme se na
udržování lidových tradic a zvyků, na seznamování dětí s přírodou
a ochranou životního prostředí. S lidovými tradicemi se budou děti
seznamovat ve folklorním kroužku pod vedením Dany Holešové
a Ludmily Hanzlíčkové. S dětmi se zúčastníme Přehlídky dětských
souborů a dalších kulturních vystoupení. S novými poznatky o přírodě se děti seznámí v projektu mateřské školy „Poznáváme přírodu“
a při výchovně vzdělávacích programech o přírodě v Hodoníně.
Od října začne cvičení rodičů s dětmi od 1 do 3 let pod vedením
Kateřiny Knápkové. Ve spolupráci s hudební školou Yamaha se
děti mohou učit hrát na flétnu.
Během prázdnin byly v mateřské škole provedeny různé opravy
např. zakrytí elektrického vedení ve školní kuchyni, vymalování
kuchyně, opravy stropů a dlažby, natření zábradlí. Z důvodu bezpečnosti dětí byl postaven dřevěný plot na školní zahradě, aby
odděloval školní zahradu od příjezdové cesty. Děkujeme všem
firmám za spolupráci při provádění oprav.
Dana Holešová
Ředitelka mateřské školy

Katka Lacková, 9. tř.

Už od školky se učím angličtinu. Rád cestuji, a proto je
dobré ji umět. Chtěl bych se
začít učit i jiné jazyky, jako třeba
němčinu nebo španělštinu. Na
vysokou bych chtěl jít do Anglie
na evropská práva. Často nakupuji přes internet a tam se mi cizí
jazyky hodí.

Zaměstnanci MŠ k 1. září 2009
Ředitelka školy:
Zástupkyně ředitelky:
Učitelky:

T. Poláček 5.A
Školnice:
Vedoucí školní kuchyně:
Kuchařka:
Den jazyků

Foto: Mgr. Jana Líčeníková

Dana Holešová
Ludmila Hanzlíčková
Kateřina Knápková,
Petra Březinová,
Bohumila Možnarová,
Bc. Ivana Cigánková
Iva Lorencová
Dagmar Filipovičová
Ludmila Benešová,
Dagmar Lorencová
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Nous voila revenu a Isdes!!
Le voyage s‘est bien passé
tout le monde a dormi pour
récuper de la journée de
marche a Prague qui est une
trés belle ville avec de nombreuses choses a` voir.
`
Nous sommes arrivés a15h.
Merci encore pour la merveille-

O bčans ké aktivity
Klub česko-francouzského partnerství
Návštěva francouzských přátel o prázdninách se vydařila.
Při příležitosti Cyrilometodějských hodů navštívili naši obec
přátelé z naší partnerské obce
Isdes. Tentokrát přijeli hlavně
sportovci – fotbalisti a členové
Klubu česko - francouzského
partnerství.
Navštívili mohylu Míru, zámek
Milotice, poslední den strávili
v Praze. Fotbalisté se zúčastnili
fotbalového turnaje s fotbalisty
TJ Baník Lužice a okolních
obcí. Měl úžasnou atmosféru.
O ubytování a hodový oběd se
postarali zájemci z řad občanů,
kteří se o hosty starali opravdu
vzorně. Velkou atrakcí pro nás
domácí byla francouzská večeře, kterou Francouzi uspořádali
ve Stodole téměř pro 100 hostů
a veškeré jídlo přivezli z Francie. Předvedli nám hostinu
„po francouzsku“. Postupně
předkládali hostům chody tak,
jak je u nich zvykem. Začali
aperitivem, následoval předkrm
– bažantí paštika, hlavní chod
– kančí guláš s bramborem,
následovaly francouzské sýry
a na závěr nechyběl moučník
– koláč s jablky.
Všechna jídla byla vynikající!
Jak se ukázalo, hlavní rozdíl
mezi našimi a jejich jídly nebyl
ani tak v chuti, ale délce podávání. Jedlo se pomalu, ale zato
velmi dlouho. Celá večeře trvala
3 hodiny. A to prý mohla být
ještě delší. No, prostě – jak říká
přísloví: Jiný kraj, jiný mrav!
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use semaine passée avec vous,
malheureusement le temps
parait trop court lorsqu‘on partage des moment agréables
avec nos amis!
Tous les jeunes et les moins
jeunes sont ravis de leur voyage
et attende avec impatience le
moment de se revoir.

Serait-il possible d‘avoir
l‘adresse de Mr MARKUS les
jeunes qui ont habité chez lui
voudraient lui écrire!
Merci encore pour tout, `a trés
bientôt
Arlette
Mgr. Jana Ambrožová

SETKÁNÍ S ASTRONAUTEM
Geo souvislosti - poprvé

Přátelé z francouzské obce Isdes v hodovém průvodu
Foto: Zdeňka Hubačková

Je velkou zásluhou všech
organizátorů z řad spolků
a dobrovolníků občanů, že tuto
náročnou akci zvládli na jedničku! Všem patří velký dík za
obětavost, materiální podporu,
pohostinnost a vytvoření krásné
přátelské atmosféry.
O úspěchu francouzské mise
v Lužicích svědčí tento úryvek
z dopisu pana starosty Isdes
Alaina Leboulangera a poděkování paní Arlette Fromont,
předsedkyně spolku, které pro
zajímavost a jazykové zdokonalování uvádíme ve Francouzštině.
Vážení přátelé!
Vaši hosté přijeli v pořádku do Isdes. Moc rád jsem
je šel přivítat k autobusu.
Nadšení v očích a srdcích

značilo intenzivně prožité
chvíle s Vámi.
Mohl jsem potvrdit, že ti,
kteří jeli do Lužic poprvé, se
vrací se stejnými slovy jako
ostatní: „nevídaná laskavost,
neuvěřitelný smysl pro pohostinost, nikdy nebudeme na
jejich úrovni, atd. atd...“.
Při poslechu jejich slov
usuzuji, že jste jim naplánovali
mimořádné přijetí. Ohromné díky Vám, organizujícím,
ale také hostitelům. Nyní je
chvíle pro Vámi zasloužený
odpočinek.
Přeji Vám jedinečné prázdniny.
Doufám, že se brzy uvidíme.
S přátelským pozdravem,
Alain Leboulanger,
starosta obce Isdes

Letní hvězdná obloha nám
každoročně připravuje skvělou
podívanou, nejinak tomu bylo
i letos. Mléčná dráha, meteorický roj Perseidy, výrazná
souhvězdí s pozoruhodnými
objekty a tento rok byla obloha
bohatá i na planety. Tradičně se
o prázdninách toulal po internetu
mail, který upozorňoval na vynikající viditelnost Marsu a jeho
přiblížení k Zemi. Jde o naprostou hloupost, snad je to pozůstatek z roku 2003, kdy byl Mars
opravdu blíže Zemi než obvykle
ale i tak je tento mail přehnaný,
avizuje velikost Marsu na obloze
jako Měsíce v úplňku, k čemuž
nikdy dojít nemůže. Mars se na
jaře po dlouhém období, kdy
byl nepozorovatelný, objevil na
ranní obloze a v současné době
se jeho viditelnost prodlužuje
na většinu noci, je však ještě
docela nenápadný, protože je
daleko od Země, nejlépe bude
vidět v lednu. Noční oblohu
zdobí také Jupiter, který je velmi
jasný a nepřehlédnutelný hlavně
večer, jasností se blíží Venuši, která coby Jitřenka kraluje
ranní obloze, na které zůstane
skoro do konce roku. Saturn je

nyní nepozorovatelný, na ranní
oblohu se vyhoupne v průběhu podzimu. Celoročně zdobí
oblohu i přelety Mezinárodní
kosmické stanice, po obloze se
pohybuje zhruba rychlostí letadla (ale nebliká!) a její jasnost je
díky množství solárních panelů
pro výrobu elektřiny také velmi
vysoká. Větší dalekohled odhalí
jednak tyto panely ale také
strukturu stanice, tzn. soustavu
obytných modulů pro posádku.

Tím se zvolna dostáváme k aktualitám z oblasti kosmonautiky.
Relativně „čerstvou“ zprávu
představuje start raketoplánu Discovery (29. srpna) se
zásobami a vybavením směrem
k Mezinárodní kosmické stanici.
Na tom by nebylo nic neobvyklého, ale pilotem pro tuto misi byl
jmenován Kevin Ford, který se
stal 48 let po misi Jurije Gagarina 500. člověkem ve vesmíru.
Toto číslo se mnohým může

Já a Andrew Feustel s vínem
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zdát neuvěřitelné, ale je to tak.
Připomeňme, že dnes se dobývání vesmíru aktivně účastní
i Evropská kosmická agentura
(ESA), která má vlastní oddíl
astronautů. Evropa sice nemá
vlastní kosmickou loď, ale její
astronauté běžně létají s Američany či s Rusy. S Kevinem
Fordem letěl Švéd Christer Fuglesang, který se na Mezinárodní
kosmické stanici setkal se svým
evropským kolegou Frankem
de Winnem, který na stanici
pracuje od května do listopadu
a v říjnu převezme po ruském
pilotovi Gennadym Padalkovi
její velení, což bude pro Evropu
veliké prvenství.
Nesmíme zapomenout na
další důležitou událost. V květnu
uskutečnil raketoplán Atlantis
se sedmičlennou posádkou
poslední servisní misi k Hubbleovu teleskopu. Tento unikátní
přístroj již 19 let obíhá zhruba
560 km nad zemským povrchem a díky tomu má ničím
nerušený výhled na vesmírné

objekty (nestíní ho atmosféra či
světelné znečištění). Od jeho
vypuštění k němu zamířily čtyři
raketoplány za účelem oprav
a modernizací, mise Atlantisu
byla pátá a poslední, protože
raketoplány příští rok přestanou
létat. Členem posádky Atlantisu
byl i Andrew Feustel, který
během mise uskutečnil tři kosmické vycházky k Hubbleovu
teleskopu a byl posledním člověkem, který se ho dotknul. Tchýně tohoto astronauta pochází
ze Znojma a Feustel s sebou
proto do vesmíru vezl českou
vlajku a výtisk Písní kosmických
od Jana Nerudy (pro zajímavost
uveďme, že česká vlajka se
účastní každé mise raketoplánu,
ty totiž do vesmíru vozí tři sady
vlajek všech států OSN). Písně
kosmické, které měl s sebou
ve vesmíru, Feustel počátkem
srpna přivezl k vystavení do
Čech. Při té příležitosti v několika městech uspořádal besedy
pro veřejnost. Osobně jsem se
účastnil setkání v brněnském

planetáriu. Po projekci sestřihu
zajímavých videozáznamů z mise
přišla řada na dotazy z řad publika. Andrew Feustel je ochotně
zodpovídal (ředitel hvězdárny
působil jako tlumočník) a projevil
se i jako člověk se smyslem pro
humor. Po besedě následovala
autogramiáda, hlavní chodba
brněnského planetária dlouho
nebyla tak přeplněná a Andrew
ke konci očividně pociťoval
křeče v ruce. Po skončení
autogramiády a vlastně celého
setkání jsem měl možnost si
s panem Feustelem promluvit
osobně. V rychlosti jsme probrali jeho kosmický let a moji
propagaci této mise na webu
www.astro.cz. Na závěr pan
Feustel s radostí přijal můj dárek
v podobě pravého domácího
vína z Lužic a Mikulčic a s přáním šťastné cesty zpět jsme se
rozloučili. Aspoň jsem se jednou
za prázdniny procvičil v anglické
konverzaci.
Vít Straka

Letní aktivit y seniorů
Že odchod do důchodu není
konec zájmů a že sedmdesátka
není konec aktivit, to dnes už
každý ví. A kdo to neví, toho
přesvědčí lužičtí senioři – zvláště seniorky. Plavání v Lázních
Hodonín se stalo samozřejmostí
každé jaro i podzim, stejně jako
zájezdy do divadla či na koncerty dechovek.
K velké oblibě patří poznávací zájezdy. Toho poslední14

ho zájezdu do Kroměříže se
zúčastnilo 45 seniorů. Obdivovali krásnou Květnou zahradu,
Arcibiskupskou mincovnu,
překrásný zámek, muzeum
M. Švabinského, Arcibiskupské zámecké sklepy spojené
s ochutnávkou mešního vina
– tu zvlášť ocenila mužská
část zájezdu. Procházku Podzámeckou zahradou jsme zkrátili, přihlásila se únava, a proto

jsme přivítali posezení ve stínu
zámeckých stromů.
Říká se, že víc hlav víc ví a tak
se v jedné zrodil nápad – vyjet
do okolí na kolech. Nápad se
zalíbil. První výlet se uskutečnil
prvního května a zúčastnilo se
ho 20 seniorů. Náš cíl – Hájenka u Moravské Nové Vsi. Cestu
jsme neznali, a proto jsme rádi
mezi sebou přivítali znalce
cestování J. Pindu. Lesními

Cyklistický výlet seniorek

Foto: Petra Lorencová

cestičkami nás přivedl do cíle,
ale tam jsme zjistili, že se nám
jedna seniorka ztratila. Byla
to situace dost nepříjemná,
ale dobře dopadla, ztracená
dorazila se zpožděním. Po
občerstvení jsme se vraceli přes
Moravskou Novou Ves domů.

Nezapomenutelným zážitek
bylo vidět dvacet seniorek, které vedou kolo vedle sebe, a šlapou pěkně v zástupu do kopce
na železniční most u M. N. Vsi.
Přes některé nedostatky to byl
vydařený výlet s přáním, aby se
opět podobný opakoval.

Tak se taky stalo. Druhý
cyklistický výlet se uskutečnil v sobotu 25. čer vence.
Poučeni z výletu předchozího
byly některé seniorky vybaveny sign. vestami, píšťalkami,
určena první a poslední členka
výpravy, aby se zamezilo, že se
opět někdo ztratí. Před OÚ se
nás sešlo 17 a s námi škaredé
černé mraky, snad proto nás
nebylo víc. Mraky nás neodradily a vyrazily jsme na Slovanské
hradiště v Mikulčicích. Prohlédly jsme si pavilon II. kostela
a sousoší Cyrila a Metoděje.
Při zpáteční cestě jsme zajely
k Lužáku, abychom si prohlédly
kovářskou dílnu a výrobky amatérských kovářů.
Spokojeny jsme byly všechny,
hlavně, že vydrželo počasí!
A příště – pojedeme zase,
tentokrát k přístavišti Hodonín
„Veslák“!!!
M. K.

Veselé dětské farní odpoledne
V sobotu 20. června 2009 jsme uspořádali
Veselé dětské farní odpoledne na faře v Lužicích.
Zúčastnily se jej děti z farností Vrbice, Bořetice,
Kobylí (farnosti otce Andrzeje), Lužice a Hodonín. Před rokem jsme byli pozváni do Vrbice na
podobné setkání dětí a tak teď na oplátku přijely
tamější děti zase k nám. Původně se mělo farní
odpoledne konat na faře v Hodoníně, ale otec
Jiří Janoušek přišel s nápadem, abychom jeho
pořádání přesunuli do Lužic. Fara v Lužicích je
velmi hezky opravena a její zahrada poskytla
skvělé podmínky jak pro hry samotné, tak i pro
táboráček, fotbálek a další dětské radovánky,

včetně nádherných a skvěle chutnajících třešní,
které nám poskytli sousedé, včetně žebříku, jež
ochotně dětem přistavili. Rovněž samotná trasa,
po které se děti posléze vydaly, byla velmi bezpečná a nenáročná, pečlivě vybraná a značená
Aničkou a Verčou Balunovými z Lužic.
Ještě v sobotu ráno bylo počasí velmi nepříznivé a zvažovali jsme, zda jej vůbec pořádat
nebo zda najít nějaké náhradní vnitřní prostory.
Nakonec jsme vše odevzdali do rukou Pána.
Podobně jako i u minulých akcí pro děti, kdy
nám počasí zjevně nepřálo, projevila se i v tento
den Jeho velká milost. Nejenže přestalo pršet,
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ale vysvitlo sluníčko, které děti na jejich cestě
doprovázelo.
Protože slavíme Rok Sv. Pavla, byly i jednotlivé
soutěže a úkoly zaměřeny na události z jeho života. Tak jak on putoval na svých cestách a zažíval
strastiplné chvíle při šíření evangelia, tak i naše
děti putovaly po trase a plnily obtížné úkoly.
Za splnění těchto úkolů vždy obdržely určitý
počet bodů. Současně musely na trase bedlivě
pozorovat okolí, protože některá místa skrývala
šifrovací klíč (tajemné znaky, jimž odpovídala
písmena české abecedy), který pak použily pro
rozšifrování Pavlova poselství, vybraného z jednoho z jeho listů a které děti měly jako poslední
úkol svého putování rozluštit. Na každém stanovišti byly dětem přečteny úryvky ze života sv.
Pavla a následný úkol, který děti plnily, byl s tímto
příběhem spjat. A tak jsme děti nejenom zabavili,
ale také poučili. Děti byly rozděleny do družtev
po třech, přičemž každé družstvo se skládalo
z dětí různých věkových kategorií, aby úroveň
družstev byla přibližně srovnána.

Veselé dětské farní odpoledne
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A potom již následovalo zasloužené posilnění
dětí na zahradě fary, kdy si mohly opékat špekáčky a osladit si život skvělými buchtami. Otec
Andrzej přinesl velkou krabici zákusků, protože
právě v sobotu a v neděli se konaly v Kobylí
hody. Děti si také hezky zazpívaly s katechetkou
Veronikou Novákovou z Bořetic, která hrála na
kytaru.
Velmi očekávanou událostí bylo vyhlášení
výsledků a rozdávání cen. Na všechny děti,
i na ty, které skončily jako poslední, se dostala
výherní cena a rovněž všichni, včetně pomocníků, kteří soutěž pomáhali organizovat, dostali
pamětní list.
Myslíme si, že se nám farní dětské odpoledne velmi vydařilo. Děti si zopakovaly zábavnou
soutěžní formou své znalosti o životě sv. Pavla,
poznaly nové kamarády z jiných farností a získaly nové zážitky. Pane, děkujeme za všechny
tyto dary!
p. Geher

NOVÝ FARÁŘ
19. července jsme přivítali
na faře nového pana faráře –
o. Roberta Prodělala a zároveň
se rozloučili s o. Jiřím Janouškem, který odchází do farnosti
Fryšava na Vysočině. Seznámit
se přišli jak starší farníci, tak ti
nejmladší :) Otci Jiřímu tímto
ještě jednou děkujeme za dvouletou spolupráci, pomoc při
vybudování farního centra a za
tu spoustu času, kterou nám
věnoval i mimo kostel.
A. Balunová

Přivítání nového pana faráře

K ARNEVAL

Foto: Farnost Lužice

Poslední školní den uspořádal
skautský oddíl Káňata z Lužic
Karneval pod širým nebem,
tentokrát se zvířátky. Byl to již
5. ročník, který se uskutečnil
na zahradě za Lidovým domem,
jako odměna dětem za vysvědčení. Na děti čekala spousta
her, sladkostí, zábavy a tance,
ke kterému hrál Dj Luděk Ptáček. Komu se nechtělo tancovat, mohl si proběhnout opičí
dráhu, poznávat zvířátka, jejich
stopy a obydlí nebo zachytat
rybičky ve vedlejších stanovištích. Společně jsme si zahráli
rybičky, rybičky, rybáři jedou
a račí závody. Byla také vyhlášena soutěž o nejlépe tancující
a nejhezčí karnevalovou masku
a také nejvěrohodnější nebo
nejoriginálnější zvířecí masku,

Foto: Farnost Lužice

POD ŠIRÝM NEBEM

Karneval pod širým nebem

Foto: Radovan Bílek

porotou byli rodiče. Na závěr přišel posel bohů, Hermes, předat
pozvánky všem táborovým dětem, od nejvyššího z bohů Dia, na
letošní skautský tábor ve stylu starověkého Řecka.
Jakomka
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Tábor Polnička 2009
Po dlouhém těšení se konečně skautíci z Lužic, Mikulčic,
Moravské Nové Vsi a z Prušánek sešli na vlakovém nádraží a
společně vyrazili směr Polnička.
Cesta nám trvala hodně dlouho,
ale obědvali jsme už uprostřed
žďárských lesů.
Hned první večer byly děti
svolány do Olympu, aby se
přišly poklonit řeckým bohům,
především pak Diovi. Jenže
ten ne a ne přijít. Jeho žena
Héra proto zahájila náš pobyt
v Řecku i bez něj a na počest
našeho příjezdu uspořádala
Olympijské hry. Dva a půl dne
jsme pro potěchu bohů soutěžili
v běhu, hodu, skoku, podlézání,
jízdě na koni i koňském spřežení
a také v řeckém zápasu. Hry
jsme si náramně užili, ale bylo
nám divné, že se Zeus neobjevil
ani tentokrát. Héra a ostatní
bohové nám prozradili, že Zeus
se už dlouhou dobu neukázal a
nikdo že neví, kde se skrývá.
Před našima očima vypukl mezi
bohy boj o jeho místo. Vychytralá Héra svěřila na jeden den
vládu do rukou ostatních bohů.
Pro Řeky to znamenalo jeden
den plný práce, dřiny, poslouchání zbytečných rozkazů,
výcviku v pochodování… Proto
se rozhodli, že najdou boha
Dia, protože za jeho vlády si žili
spokojeně. V lese jsme našli
Diovy krvavé stopy, které nás
dovedly k Diovým pomocníkům,
kteří nám domluvili schůzku
s Diem. Ten se nám pak svěřil
s tím, že svoji ženu podváděl
s bohyní Deméter. Héra se ale
18

velmi rozhněvala a rozhodla se,
že takové ponižování už nebude trpět a ukradla Diovi jeho
nesmrtelnost. Tu pak ukryla do
samotného středu země. A tak
začalo naše pátrání po kouscích mapy, které Héra ukryla a
zabezpečila po okolí. Rozdělili
jsme se do 4 skupin – Sparta,
Théby, Athény a Korint. Jeden
díl jsme si vybojovali od domorodců u Strže, další jsme získali
za naše dovednosti přežít v přírodě, jiný zase za naše bojové
schopnosti, které jsme museli
projevit v několika bitvách….
Za každý úkol získávaly skupiny
body – podle toho jak dobře
jej zvládly. Naše výsledky se
o mnoho nelišily, ale nejvíc
bodů nakonec získala Sparta.
Proto se do závěrečné etapy
mohla pustit jako první. Poté, co
Sparťané vyluštili šifru, vydali se
i se svým božským průvodcem
na cestu do středu světa. Na
mapě, kterou jsme sestavili, byl
nakreslený strom. Jeho koruna
a kořeny znázorňovaly několik

Letní tábor Polnička

měst a také prameny války,
umění, vody, vědění. Proto
jsme na naší cestě plnili obtížné
úkoly, abychom se přes tyto
prameny dostali dál. Na konci
naší cesty nás čekal tvrdý boj.
Sparta získala ze středu světa
truhličku s Diovou nesmrtelností. Poslední den tábora jsme
Diovi vrátili jeho nesmrtelnost
a on nás za to štědře odměnil.
V průběhu tábora jsme jako
každý rok vyšli na nákupy do
Žďáru a několikrát jsme šli do
Vagónu a k Velkému Dářku.
Nechyběly ani táboráky. Na
jedno odpoledne přijela také
paní místostarostka a pan starosta a přivezli nám melouny.
Letos nám také vyšlo počasí.
Povětšinou nepršelo a bylo
teplo. O to víc jsme si mohli
tábor užít i s koupáním v Sázavě.
Proto doufáme, že se k našim
oddílům připojí v průběhu roku
více dětí, které potom pojedou
i na náš tábor, abychom si ho
mohli víc užít.
Lucie Šneček Dordová

Foto: Radovan Bílek

THE

No. 23527 PÁTEK 7.ŘÍJNA 1873

TIMES

C E S TA K O L E M S V Ě TA
ČTYŘI ANGLICKÉ KLUBY PROJELI EVROPOU
Jako čtyři namydlené blesky se nakonec nejrychleji dosse významné anglické kluby taly tyto kluby: S.K.O.G.,
prohnaly Evropou. Náš repor- Alfa klub a Klub starých antér jim byl na stopě a nyní vám glických Vyhrošenců. A o den
přináší čerstvé zprávy z jejich později se do přístavu dostacesty.
ly také svěřenci Mr. Ctibora.
Některým gentlemanům nas- Gentlemani se v Itálii neohřáli
taly krušné chvilky už v Paříži, moc dlouho a už už je loď
kde museli doplnit svoje ku- odvezla někem k Suezskému
fry o nezbytné věci. Někteří průplavu.
pak měli problém s orientací
na mapě a jejich vlaky nezvládly projet trasu na čas, tak
jak bylo stanoveno v jízdním
řádu.
Do přístavu Brindisi v Itálii

Ne, to nebyl tiskařský šotek, který nám do Lužického zpravodaje vložil omylem noviny THE
TIMES z roku 1873.
Je to ukázka novin, které vycházely pravidelně při celotáborové hře „Cesta kolem světa za
80 dní“ na letošním táboře oddílů Brontosaurus ve Lhotici u Náměště nad Oslavou, kde trávily
léto děti a vedoucí z Lužic a okolí.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR
Kdo jsme?
Společnost pro podporu lidí s mentálním
postižením v ČR je občanské sdružení s celorepublikovou působností.
Zaměřujeme se ve své činnosti na podporu lidí
s mentálním postižením a jejich rodin, obhajobu
práv lidí s mentálním postižením na důstojný život,
vzdělání a uplatnění.
Snahou organizace je rovněž působit na
veřejné mínění společnosti ve smyslu kladného
posunu ve vnímání lidí s mentálním postižením.

Pro koho tu jsme?
Okresní organizace SPMP v Hodonín se
ve své činnosti zaměřuje na rodiny s dítětem
s postižením, stejně jako na osoby s mentálním
a kombinovaným postižením, žijící v některém
typu zařízení.
Hlavní náplň činnosti
Naší hlavní náplní jsou zejména volnočasové
aktivity, mezi které patří např. organizace:
- rehabilitačních pobytů pro děti a lidi s mentálním postižením
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- víkendových pobytů pro rodiče s dětmi s mentálním postižením
- jednodenních výletů a zájezdů
- společenské odpoledne ve spolupráci s SPMP
Brno a Zlín
- aukce výrobků lidí s mentálním postižením

Krátce z Regionu Podluží

Jak nám můžete pomoci?
- rozšířit členskou základnu a stát se členem
SPMP
- podílet se na naší činnosti
- poskytnou materiální nebo finanční dar
Kontakt
Ing. Jitka Soldánová, Erbenova 8, 695 03 Hodonín
Telefon: +420 605 725 472, e-mail: jitka.soldanova@centrum.cz, www.spmp-hodonin.wz.cz

REGION

Podluží

Region Podluží bude mít svoji rozhlednu
V polovině srpna tohoto roku byla na základě
provedeného výběrového řízení vybrána jako
dodavatel stavební a konstrukční části regionální
rozhledny společnost Kovostavby Trade, s.r.o.
Hodonín. Regionální rozhledna Na Podluží, na
jejíž realizaci se společně domluvilo všech 14
obcí Regionu Podluží, bude umístněna v katastru
obce Nový Poddvorov, ve směru cyklotrasy na
sklepní areál Nechory u Prušánek. Rozhledna
bude vysoká 30 metrů a bude provedena jako
celokovová pozinkovaná konstrukce. Rozhledna
je spolufincována z prostředků Evropské unie,
Programem přeshraniční spolupráce Slovenská
republika - Česká republika. Slovenským partnerem, který již výstavbu své rozhledny dokončil,
je obec Cerová, okres Senica. Celkové náklady
na výstavbu regionální rozhledny dosáhnou cca
6,0 mil. Kč. V současné době bylo provedeno
zahájení stavby. Dokončení výstavby rozhledny
je předpokládáno v měsíci listopadu tohoto roku.
Otevření rozhledny pro veřejnost předpokládáme
se začátkem nové turistické sezóny v březnu
příštího roku.
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Grafický návrh pí. Yvona Janáková (grafička)

V prvních říjnových dnech připravujeme doručení do poštovních schránek obyvatel Podluží
prvního vydání nového regionálního zpravodaje
„Zvony Podluží“. Finance na realizaci projektu byly
získány z Fondu malých projektů Jižní Morava –
Dolní Rakousko. Tento čtvrtletník bude na zhruba
24 stranách, po dobu roku a půl. Záměrem zpravodaje je informovat o dění v jednotlivých obcích,
událostech uplynulých i připravovaných akcích,
představí aktuální projekty svazku obcí a místní
akční skupiny Dolní Morava. Nebudou chybět
informace z okolních partnerských moravských
mikroregionů. Doufáme, že budete zpravodaj
shledávat podnětným a zajímavým.
Nezbytnou podmínkou bylo vyčlenění dostatečného prezentačního prostoru pro rakouského
partnera, regionu z Dolního Rakouska, Weinviertler Dreiländereck (WDE). Tento region vydává již
několik let vlastní čtvrtletník „Wecker“ (přelož.
„Zvonek“). Od loňského podzimu prezentují na
2-3 stranách i dění v obcích na Podluží. Nejen
proto máme zájem rozšířit informovanost společenském a kulturním dění všem obyvatelům na
obou stranách moravsko-rakouské hranice.
S tímto naším stálým partnerem bude rovněž
realizován společný projet „Země, voda, vzduch“
zaměřený na vybrané žáky základních škol oblasti
Místní akční skupiny Dolní Morava a WDE. První
společné setkání je připravováno na 23. října
v areálu mikulčického památníku „Valy u Mikulčic.“ Děti se zde seznámí s faunou a flórou lužního
lesa, jeho ochranou, historií zdejšího osídlení.
Druhý společný výlet po rakouském příhraničí
předpokládáme v prosinci. Poslední výlet se
uskuteční v jarním termínu, součástí akce bude
i výsadba drobné zeleně v prostoru regionální
rozhledny. Financování bylo získáno ze stejného
projektového fondu.
V rámci činnosti MAS Dolní Morava během
letních měsíců a září proběhlo oslovení podnikatelů v cestovním ruchu a vinařů s nabídkou
spoluúčasti na vinařském katalogu, webové

prezentaci a nabídce vín. I zde se na projektu
podílí stejný rakouský partner. Podnikatelé, kteří
se zúčastnili dotazníkového šetření v rámci vinařského katalogu a turistického průvodce Podlužím
a Hodonínskem, probíhající v rámci zpracování
turistického průvodce Podlužím a Hodonínskem,
projevili zájem o zakoupení průvodce, budou
managementem svazku obcí kontaktováni.
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KULTURNÍ OKÉNKO
Ze soukromé pošty i pro Vás:
… tak jsme šťastně dojeli. Slzičky ukáply …
Děkujeme za krásné prostředí. Doufáme, že
budeme mít možnost přijet zas.
Děkujeme Lukáš, Martin, Mira
… aspoň touto zprávou chci poděkovat za
něco, na co slova díků nestačí. Jsem naplněn
lidskostí, štěstím, přátelstvím a láskou. Zase jsem
nabyl vztahu k lidem, začal jsem důvěřovat lidské
upřímnosti a dokázal přijímat štědrost bez rozpaku. Pobyt na Moravě mě opět vrátil do života! Za
mnoho vám vděčíme, jsem šťasten, že jsme byli
těmi vyvolenými, je to nejpozitivnější stopa do
života, díky ní je z čeho brát.
Děkuji Martin Guth
Dobrý večer paní Pecková. Ještě jednou
Vám chci poděkovat za příležitost, jakou jste mi
poskytla. Sympozium bylo skvělé, vesnice a lidé
také. Jsem nadšena.
Zdraví Ivana Havlíčková
Dobrý den, chtěla bych Vám poděkovat za
skvělé sympozium. Opravdu bylo úžasné. Jsem
moc ráda, že jsem tam mohla být a byla bych
šťastná, kdybych měla tu čest i příští rok.
S pozdravem Alžběta Krhovjáková

Sympozium 2009
Vzpomínka a poděkování

Zdravím Vás. Pořád ve mně žijí vzpomínky na ty
nejlepší tři týdny, co jsem zažil, byl to zázrak. Je
to jen velký dojem, nikdy Vám za to dostatečně
nedokážu poděkovat. Je to možnost dělat do
špičkového materiálu, na nejsensačnějším místě, s těmi nejúžasnějšími lidmi. Vše se povedlo!
Úplně vše do puntíku.
Martin Guth
Za Atelier 2009
… děkujem.
Martin Mikula, Roman Honner,
Matouš Vepřek
Poděkování všem občanům, radnici, sponzorům, že můžeme takové sympozium s takovou
atmosférou pro takové mladé lidi, kteří si dovedou
všeho vážit, vytvořit i další rok. Uznání, pochopení
a vztah dává sílu v životě vykonat práci pro druhé.
Zanechali nám zde svá díla, kus srdce i duše.
Není to krásný dar? To je také smysl života.
Děkuji Vám a všem účastníkům ateliéru
i sympozia za vytvoření takové klidné, pohodové a nezapomenutelné atmosféry při tvorbě
i v celých Lužicích. Byly to týdny krásného kulturního léta 2009 pro nás všechny.

Za vraty domu číslo popisné
70 se i letos skrývalo mnoho
velmi zajímavých muzejních
exponátů obce i patnáctiletého
soukromého sběratele Tomáše
Kučery. Přesvědčili jsme se, že
nezahálel, za rok se jeho sbírka
značně rozrostla o nové zajímavé předměty.
Péče o muzejní exponáty obce letopiseckou komisí
i šikovné ruce pana Hájka,
Tomáše Kučer y i ostatních
pomocníků byly vidět na každém
vystaveném předmětu.
Poděkování patří všem,
kteří pro ostatní tento krásný
podzimní víkend připravili.

Přehlídky výpěstků letošní úrody na Starém kvartýru
Foto: Petra Lorencová

Ak. soch. Ludmila Pecková, profesorka
Absolvent umělecké aspirantury

VINOBRANÍ
Slavnost vinobraní 12. září tohoto roku byla
svátkem nejen vinařů, chasy, milovníků tance
a burčáku, kterých se sešlo ve Stodole přes 260.
V průvodě přibylo také krojovaných žen z Klubu
seniorů a Muzejního spolku. A ty nejen že při
tanci vyvětraly kroje a kasanice, ale také vtipným
slovem pobavily všechny diváky u radnice. Každý,
kdo se tento zářiový víkend rozhodl prožít doma
v Lužicích, našel něco zajímavého.
22

Děti tvořily na kopci v parku U Vrchnice
z dýní krásné podzimní výrobky, projížděly se
na konících díky paní Chládkové, nebo skákaly
na nafukovacím hradě. Na Starém kvartýře
vystavovali členové Muzejního spolku na výstavě
„Skleničko ty skleněná“ nejrůznější sklo, číše
i další nezbytné pomůcky vinařů. Lužičtí mužáci
zde uspořádali přehlídku zajímavých a kuriózních
výpěstků letošní úrody.

Výstava „Co se skrývá za vraty č. p. 70“

Foto: Jitka Bastlová
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VLČÍ MÁK - KVĚTINA DO KLOPY
Blíží se výročí ukončení 1.
světové války, které datem odpovídá Dnu válečných veteránů.
11. listopad je slaven v mnoha
zemích světa jako „Poppy Day“.
V tento den rozkvetou na klopách
lidí v USA, Austrálii, zemích západní Evropy vlčí máky jako symboly
zmařených životů ve všech válkách světa.
Naše neziskové občanské
sdružení Asociace nositelů
legionářských tradic si vám
dovoluje nabídnout zakoupení
symbolu tohoto dne – vlčího
máku jako květiny do klopy,
a to poprvé s českou trikolórou
jako symbolem všech, jejichž

památku tento den uctíme.
Byli bychom rádi, kdybyste
i vy pomohli vytvořit tuto tradici
také v ČR.
Vlčí mák ve formě květiny do
klopy si můžete objednat tímto
způsobem:
- Dopisem na adresu: Asociace nositelů legionářských
tradic, o.s., PO BOX 13,

Kafkova 19, 160 41 Praha 6
- Dohodnout osobní odběr
telefonicky na: 604 206 677
- V internetovém obchodu:
www.artia-net.cz
Cena za 1 ks je 20 Kč.
Výtěžek prodeje není ziskem,
ale je použit na publikační činnost a aktivity pro mládež, spojené s poznáním historie České
republiky. Podrobné informace
o naší činnosti získáte na www.
anlet.cz
Věříme, že takto ještě více
zvýšíte důstojnost oslav ukončení hrůzné války a jejích obětí
a zároveň přispějete k tomu, aby
jména padlých neupadla nikdy
v zapomenutí.
S pozdravem
pplk. v.v.
Ing. Jaroslav Houška

RYBÁSTVÍ HODONÍN, s.r.o.

Z HISTORIE
V tomto roce vzpomínáme
70. výročí vypuknutí II. světové
války a v souvislosti s ním také
první oběť z řad lužických občanů – plukovníka in memoriam
Štěpána Kurku.
Narodil se 11. 12. 1913 v rolnické rodině Fabiana Kurky.
V letech 1924 – 1931 studoval na reálném gymnáziu
v Hodoníně a doma v obci byl
aktivním členem Sokola. Po
ukončení gymnázia vstoupil
jako dobrovolník do čs. armády a absolvoval důstojnickou
školu v Opavě, později vojenskou akademii v Hranicích.
II. světová válka byla již na
spadnutí, když v rámci příprav
čs. armády absolvoval Štěpán

- Vzpomínka

Štěpán Kurka
Foto: Archiv OÚ Lužice

Kurka také kurs pro letounové
pozorovatele pěchoty v Olo-

mouci, po jehož ukončení
obdržel průkazku vojenského
letce ČSR. Po vytvoření Protektorátu Čechy a Morava se rozhodl jako většina jeho kamarádů
odejít bojovat za hranice vlasti.
Dostal se do polského Krakova
a posléze do leteckého střediska v Deblinu. Dne 2. září 1939
bylo letiště v Deblinu napadeno
fašistickými bombardéry. Nikdo
z československých důstojníků
toto napadení nepřežil. Byli
pohřbeni do společného hrobu.
Štěpánu Kurkovi bylo v té době
dvacet šest let.
Miroslava Ištvánková
Prameny:
Občané a rodáci Lužic

tel. 518 321 242 , www.rybarstvi-hodonin.cz

VÝLOV RYBNÍKA
Dvorský na Písené u Lužic
v sobotu 24. 10. a v nedli 25. 10. 2009
 Ukázka tradiního rybáského emesla.
 Prodej živých ryb, výstava ryb v akváriích.
 VELKÝ STAN PROTI DEŠTI.

 Slavnostní obad pasování na rybáe.
 Rybí speciality, kolo štstí, atrakce pro dti.
 Celou akci moderuje vodník ochtan.

Vstup a parkování zdarma!
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od 8.30 hodin

Pietní vzpomínková akce na
plukovníka in memoriam Štěpána Kurku se konala ve spolupráci s Krajskou vojenskou
správou v Brně a Českou obcí
legionářskou 2. září na hřbitově
v Lužicích. U hrobu Štěpána
Kurky byl položen věnec k 70.
výročí jeho úmrtí. Vojáci v uniformách a zástupci TJ Sokol
Lužice stáli čestnou stráž na
počest nejen tohoto významného rodáka, ale také na počest
památky všech obětí Druhé
světové války. Velmi mě potěšil zájem občanů, především
pamětníků, kteří s dojetím na
Štěpána Kurku vzpomínali jako
na svého kamaráda, schopného a obětavého člověka.

Pietní akt pří příležitosti 70. výročí úmrtí Štěpána Kurky
Foto: Petra Lorencová

Po skončení akce vojáci navštívili základní školu. Nejstarším žákům promítli film Tobruk a menší děti měly možnost si prohlédnout
výzbroj a výstroj vojáků, kteří u Tobruku bojovali.
Mgr. Jana Ambrožová
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SLOVÁCKÁ KOMUNA Antonín Anders, Karel Cahlík, Jan Florián,
Matouš Benada, František Slížek … Pravděpodobně 11 lužických občanů a jejich rodin
bylo v polovině dvacátých let členy tzv. výrobního, hospodářského, konsumního a bytového
družstva Slovácká komuna. Družstvo vzniklo
v dubnu roku 1925, sídlilo v Hodoníně a jeho
hlavním a jediným úkolem bylo shromáždění
dostatečného počtu lidí za účelem vystěhování
do tehdejšího Sovětského svazu, kde bude zřízena družstevní zemědělská kolonie. Družstvo
se tak přiřadilo k dalším zemědělsko - výrobním
družstvům v Československu dvacátých a třicátých let, která vyslyšela žádost tehdejšího vznikajícího Sovětského svazu o peněžní a materiální
pomoc. Předsedou družstva Slovácká komuna
byl jmenován Jan Florián z Lužic. Pokladníkem
a účetním byli další dva lužičtí občané: Josef
Štěpán a František Slížek.
Počet členů Slovácké komuny byl stanoven na
150, přičemž jedním členem se rozuměla celá
rodina. Nejpočetnější skupinu tvořili obyvatelé
pozdějšího hodonínského okresu, např. z Mikulčic, Lužic, Hodonína, Ratíškovic, Vracova. Přihlášeni však byli i obyvatelé Vsetínska, Zlínska
či Ostravska. Každý nový člen musel zaplatit
250 Korun českých jako zápisné a dalších
5 000 Kč jako členský příspěvek. Tyto peníze
představovaly většinou veškerý rodinný majetek. Za ně byly družstvem zakoupeny převážně
zemědělské stroje. Předsednictvo také zajistilo
členům cestovní pasy, což se neobešlo bez problémů a zdlouhavého vyřizování s úřady. I když
bylo družstvo založeno již 19. dubna 1925,
v důsledku nedokonalé, chaotické organizace
byl odjezd Slovácké komuny stanoven do doby,
která ani v našich klimatických podmínkách není
z hlediska počasí přívětivá.
8. listopadu 1925 vyjel v odpoledních hodinách z hodonínského nádraží dlouhý vlak se 480
lidmi – nadšenci s vidinou lepšího, dokonalého
života - v devíti osobních vozech s kuchyní a asi
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geo souvislosti podruhé

18 nákladními vagony (převážející např. dva
traktory s šestiradličnými pluhy, dva nákladní
automobily, mlátičky, deset secích strojů) přes
Polsko do Sovětského svazu. Na sovětské
hranici se všichni přesunuli a stroje naložili do
sovětských vagonů – těplušek, které dál jely
po širokorozchodných kolejích. Vlak dorazil
na místo pravděpodobně 23. listopadu 1925.
Cílem Slovácké komuny se stala Stalingradská
gubernie, městečko (či spíše větší vesnice)
Frolovo – stanice Arčeda. Do užívání dostali
komunardi, jak si členové Slovácké komuny
říkali, od sovětských úřadů zabavený, zpustlý
velkostatek v místě Soljenyje prudy. Ubytováni
byli ze začátku v ruských rodinách, ve vagonech
a v opuštěných kozáckých kasárnách. Špatné,
nevyhovující ubytování, téměř nulové materiální
zabezpečení a odlišné klimatické podmínky (v zimě 1925 – 26 se pohybovala průměrná teplota
mezi 18 až 20 stupni pod bodem mrazu) vedly
ke zklamání a hlubokému rozčarování členů
Slovácké komuny a někteří se i přes problémy
s úřady postupně vraceli do Československa.
(Do Lužic se vrátilo pravděpodobně šest rodin).
Jiní později z komuny vystoupili a pokoušeli se
žít i v jiných částech Sovětského svazu.
Na jaře roku 1926 získala komuna pěněžní
půjčku od sovětských úřadů na rozjezd zemědělských prací. Komunardi opravili a zprovoznili
mlýn a elektrárnu a přivedli tak poprvé do Frolova
elektřinu. Později vznikly kožedělná a obuvnická
dílna. Lidé si začali stavět domky a pomalu se
přizpůsobovali tamnímu životu. Sovětské vládě
samozřejmě od začátku odváděli pravidelné
dávky a také prodej vlastní produkce byl kontrolován. V roce 1936 bylo zemědělské družstvo
Slovácká komuna reorganizováno a s již ruským
vedením přejmenováno na kolchoz Pařížská
komuna. Ten byl později přičleněn k sovchozu
Lyčakskij.
Přestože Slovácká komuna a další zemědělsko výrobní družstva z mnoha zemí světa výrazně

přispěla a pomohla zaostalému sovětskému
hospodářství, vláda včele se Stalinem na ně
začala na počátku 30. let pohlížet s velkou
nedůvěrou a mnozí z vedoucích představitelů
i dalších členů družstev se stali obětmi sílících
stalinských represí. Byli odvlečeni neznámo
kam a jejich životy končily v ruských pracovních
táborech – gulacích. To byl pravděpodobně
osud i lužického občana a předsedy Slovácké
komuny Jana Floriána.
Jan Florián se narodil v Lužicích v listopadu
1896. Za první světové války se stal členem
československých legií v Rusku, s nimiž posléze
absolvoval i zdlouhavou cestu Transsibiřskou
magistrálou přes Ameriku zpět do Československa. Během ústupu do Vladivostoku se seznámil
s mladou Ruskou Anisiejou Aměljuchinovou
z Malé Kluči na Sibiři a v únoru 1920 byli oddáni
v římskokatolickém kostele v Irkutsku. Ještě na
cestě z Vladivostoku do Československa se
jim narodil syn Antonín. Na konci roku 1920
dorazili manželé Floriánovi s malým synem do
Lužic. Anisieja, zjednodušeně Anna, začala pracovat v lužických sklárnách, později společně
s manželem v hodonínské tabákové továrně.
V roce 1922 se jim narodila dcera Jiřina. V roce
1925 se stali manželé Floriánovi členy Slovácké komuny. Jan Florián přijal dokonce funkci
předsedy družstva a v listopadu odcestoval
s komunou do Ruska, kde se stal vedoucím
mlýna. Později za ním přijela manželka Anna
s dětmi. Jaký byl jejich život v Rusku, nevíme,
v roce 1931 se však Anna Floriánová společně
s dětmi objevila znovu v Lužicích, kde začala
bydlet u rodičů manžela. Ten měl prý v Rusku
dokončit a vyřídit ještě nějaké záležitosti družstva
a přijet za nimi zpět do vlasti. Pravděpodobně
velmi dobře chápal zhoršující se represivní
ruskou politiku a poslal rodinu do bezpečí.
Jan Florián však již nikdy do své vlasti nepřijel,
nedal o sobě vědět a ani nikdo jiný o něm nikdy
neslyšel …
Anna Floriánová zůstala v Československu,
v zemi a rodišti svého manžela bez finančních
prostředků. Sama vychovávala děti Antonína
a Jiřinu (v Rusku přejmenovanou na Irenu).

Anna a Jan Floriánovi v Rusku, 2. polovina 20.
let 20. století
Jan Florián oblečen v charakteristické ruské
rubašce.

Pracovala ve sklárnách, ve dvoře na Nesytě
a Písečném, v Hodoníně u Varmuži a v tabákové
továrně. Dceři Ireně později pomohla vychovat
i svou vnučku Marii a ta si v 70. letech vzala
svou babičku k sobě. Jan Florián byl úředně
prohlášen za mrtvého 31. prosince 1949. Anna
– Anisieja Aměljuchinova Floriánová zemřela
v roce 1983. Přežila i obě své děti. Celý život,
každý den čekala na svého manžela a doufala
při každém vrznutí dveří, že se vrátil.
Hana Sýkorová
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ČESKOU IDENTITU
IDENTITU
O ČESKOU
Československá socialistická republika, Československá federativní republika, Česko, Česká republika – ať ten název otočíme
z kterékoli strany, vždy nám vyjde jedno – malá zemička v srdci
Evropy. Malá snad rozlohou, ale velká svou historií, dějinami,
svými postoji a svými činy, ale především lidmi, které tato země
ze svého lůna vydala, opracovala a vytvořila k obrazu svému.
Vždyť celý svět nám může závidět naši kinematografii – režiséry,
umělce, herce. Jejich dílo se může směle rovnat předním světovým scénám. (Kam se hrabe americký Hollywood.) Co se zde
zrodilo slavných vědců, lékařů, sportovců, hudebníků, spisovatelů
a jiných a jiných profesí – co sklářů, mechaniků, učitelů, zemědělců, horníků a všichni tito lidé dali svou práci, své znalosti a
umění ve prospěch této země. Ne nadarmo se říkává „Co Čech,
to muzikant“, na nadarmo jiné pořekadlo chválí zlaté české
ručičky. Ne nadarmo se říká, že český řemeslník umí všechno.
Věhlas českých prací, výrobků, českých literárních a hudebních
děl získával vždy řadu předních ocenění na světových scénách,
výstavách a kongresech.
Zamysleme se však nad tím, dovedla-li tato země dobře zúročit všechny přednosti svých dětí. V románech J. Š. Baara se
dočítáme, že drobní řemeslníci z Chodska, především zedníci
a tesaři, odcházeli od jara do zimy za prací do Bavor. Stejně
tak v románech Gabriely Preissové se dočteme, že hromadné
skupiny zemědělských dělníků odcházeli na sezonu pracovat
na rakouské dvory, jak se říkalo „do Rakous na žně“. A položme
si otázku proč? A hle, jak se tato doba opakuje! Vždyť i dnes
hodně (především mladých lidí) si hledá práci v Anglii, Americe,
Irsku. Nastává podzim, pracovní tempo pomalu zvolňuje, možná
že bude čas nad lecčím se zamyslet a něco si přečíst, doplnit
své vědomosti.
28. září je svátek sv. Václava. Zabrusme do historie a vzpomeňme na panovníka ze všech Čechů nejčechovatějšího, sv. Václava
(vládl r. 924-936), který zahynul rukou svého bratra Boleslava.
Proč? Důvod více než prostý! Václav se své zemi snažil zachovat
mír, obživu pro všechny a především její identitu. Boleslav však
toužil po bohatství.
Připomeňme pro tuto chvíli také slavný svatováclavský chorál,
prosbu lidu k svému panovníkovi:
Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš,
Pros za nás Boha, Ducha svatého, Kriste elesion.
Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě,
nedej zahynouti nám ni budoucím.
Miroslava Ištvánková

Z literární tvorby - Verše Marka Bljumentala
Geo souvislosti potřetí

ČASNĚ RÁNO

VIDINA

Do dun moře zachumlalo nos,
mělo v noci dýchavičné spaní.
Nad palubou kroužil albatros.
Loď se probudila za svítání.

Na střelnici,
Na „bojové linii“,
Mé srdce
Nervózně odbíjelo sekundy.
Nabil jsem pistoli Makarova
A zamířil na terč,
Ale vystřelit jsem nedokázal:
V rýsující se siluetě
Jsem spatřil obraz
Komunisty Bljumental-Tamarina
Před popravčí četou v sedmatřicátém
Na Lubjance.
(Přeložila Jelena Senešiová)
ODPUSŤ

Do tmy hlubiny, kde chybí smích,
skočil potápěč. A vzhůru k ránu
po žebříku vynes na plecích
slunce, vykoupané v oceánu.
(Přeložila Zdenka Bergrová)
CESTA KE CHRÁMU
S Lotyši léta jsem prožil,
Jako jeden z nich. A teď?
Opustiv dům dle vůle Boží,
Poznovu ťukám na cizí zeď.

Čechie, stříško mého stanu,
osude, lásko jediná!
Ty, strmá, ještě hojíš ránu
od té, která tě zradila.

U břehů poklidné Vltavy
Setřásám prach dalekých cest,
Přicházím otevřen a plný obavy,
K jinému národu, s ním osud nést.

Ač páska z očí Rusi spadla
a vyvedla ji celou z tmy,
hořící student, tvůj Jan Palach
je dodnes její svědomí.

Prastarý Karlův most pozorně zkoumám
S podivnou modlitbou ke hlavám soch
A neuvěřitelnou touhu svou mám,
Z kamene být, kdybych tak moh‘.

Na Staroměstském, neupálen,
vzpurný Hus stojí jako sloup.
Svobodný duch je zde. A kámen
ví, co je mlčet do zlých dob.

Já zjevně nejsem dědicem českých múz.
Ze slávy Čechů nic v sobě nemohu mít.
Dle jazyka jsem dozajista Rus,
Dle krve jsem bezpochyby Žid.

Šilhavé deště dopuštění
odešly, vybledla nám tma.
Dej sestře Rusi odpuštění.
I ona byla klamaná.

Jen nalej mi osude čistého vína.
Ano, míval jsem svůj vlastní dům,
Však neměl jsem nikdy svou vlast …
A v tom je všechna má vina!

Svoboda, svátost Čechům daná,
mě opájí v svém rozbřesku.
Taky můj čáp z dětského dávna
přilétá znova do všech snů.

Ach, dosti už slov, co užitku z nich,
Chtěl bych jen mít svou nějakou zem,
Kde vše patří všem, i bolest i smích
A kde odpustili by mi – jaký jsem.

(Přeložil Václav Daněk)

(Přeložil Vladimír Soukup)
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Básník Mark Bljumental jako osmnáctiletý voják RA pracoval jako mechanik na vojenském
letišti, vítal mír a oslavoval konec Druhé světové války v r. 1945 u nás v Lužicích. Dnes žije
v Praze. Věříme, že přijme pozvání do naší obce na jaře příštího roku při příležitosti 65. výročí
osvobození naší obce RA a konce Druhé světové války, setká se s pamětníky, zájemci o historii
a žáky ZŠ.

Napsali nám...
Hlasy a ohlasy Turnovska a Lužický zpravodaj
Geo souvislosti
( … počtvrté)
Vzácnou pozornost k minulé, soudobé i budoucí sounáležitosti jevů a vztahů geo- s významem
Země, zemský a dokonce i s odkazy na umění
věnuje Přírodovědný klub Barrande (Ježkova
ul. 8 v Praze 3). Je to vidět i ze zveřejňovaných
půlročních akcích i z výzdoby klubu. Právě tam
jsem se dozvěděla o chystané přírodovědné
výstavě v Národním muzeu (září 2009) i o kolokviu přírodovědců pořádaném ve francouzském
institutu v Praze (Štěpánská 35, 15. září 2009
společností Palaia). V programu jsem sice neobjevila přednášku RNDr. Prof. Zdeňka Johana,
DrSc., avšak zavítá-li z Francie, v onom klubu se
pravděpodobně pozdraví s přáteli.
Zaujalo mne, že zatímco světový paleontolog
Joachim Barrande, k jehož 210. výročí narození
je kolokvium pořádáno (nar. 11. srpna 1799),
se zamiloval do Čech, respektive do jejich zkamenělin, Zdeněk Johan narozený v Lomnici nad
Popelkou se shodou geopolitických souvislostí
zamiloval do Francie. Dokonce v letech 2001
– 2008 vykonával funkci starosty v obci Isdes!
Tuto chvályhodnou skutečnost potvrzují na celé
čáře regionální časopisy Turnovska a obce
Lužice. Úžasnou shodu lze objevit v udělení
čestného občanství Zdeňku Johanovi v jeho
rodném městě Lomnice n. P. (23. květen) a v létě
v obci Lužice, nositelky titulu Vesnice roku Jihomoravského kraje v roce 2009, usilující o čestné
umístění i v soutěži Nejkrásnější obec, město
ČR (viz informace o hlasování na www.czregion.
cz/luzice). Díky letnímu číslu měsíčníku Hlasy
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a ohlasy Turnovska (Markova 311, Turnov 511 01)
jsou čtenáři informování o životě a díle Zdeňka
Johana (podle encyklopedie Diderot, 1997,
„franc. mineraloga čes. pův.“) a díky čtvrtletníku
Lužický zpravodaj se v letošních číslech znovu
objevují informace o partnerství Isdes-Lužice
zahájeném v roce 2005, o spolupráci s Klubem
česko-francouzského partnerství, o čestném
občanství uděleném Zdeňku Johanovi za iniciování partnerství a jeho ženě RNDr. Věře Johanové
za organizaci kulturních a společenských akcí,
výuku českého jazyka, překladatelskou činnost,
oběma vyznamenaným zejména za propagaci
obce Lužice a České republiky ve Francii.
Děkuji zpravodajcům o novinkách v geosouvislostech nám, laikům, jimž nasadil korunu (prozatím) americký kosmonaut A. Feustel, jenž vynesl
Nerudovy Písně kosmické do vesmíru a jako
„kosmický suvenýr“ předal knížku zpět do muzea
v astronomickém městečku v Ondřejově. Také
o přímé souvislosti Jana Nerudy s Joachimem
Barrande bude prý „řeč“ na kolokviu přírodovědců a zájemců či propagátorů studia jejich DNA.
PhDr. Jana Vacková

PS: V Turnově mám poblíž staršího syna, snachu a 2 vnoučata. To jsou ty „geosouvislosti“ …

Napsali nám...

Geo souvislosti – popáté …

Mám velkou radost ze všech akcí v Lužicích
zvláště ze sochařského sympózia. Chodívám tam
na obědy a sleduji píli zúčastněných sochařů. Ten
houslista mě fascinuje. Byli jsme se s rodinou
podívat také na výstavu šátků ve Starém kvartýře a
je to tam moc pěkně opravené. Obdivuji všechny
dobrovolníky, kteří tomu věnují spoustu svého
času. Je vidět, že mají v Lužicích své srdce.
Držím palce v dalších aktivitách a děkuji i za
Vaše nadšení pro rozvoj Lužic po všech stránkách. Je to obec, ve které se mě a mé rodině
moc dobře žije.
S přáním hezkého dne
Best Regards
Daniel Dorica

Symposium bylo moc krásné, muzika byla úžasná, jak swing, tak i cimbál.
Moc se nám to líbilo.
Moc se to líbí i všem našim známým.
Mějte se moc krásně
Nesvadbovi

„Znak obce Lužice visí od 6. 8. 2009 na nejvyšší
hoře Rumunska MOLDOVEANU, 2544 m n. m.,
pohoří Fagaraš“
pokořitel: Ing. Igor Vojkovský

N a p s a l i o nás. . .
Tisková zpráva - Starý kvartýr v novém kabátě
9. září 2009, Praha/Lužice – Muzejní spolek
v Lužicích na Hodonínsku o víkendu představí
Starý kvartýr v novém kabátě. Na rekonstrukci
budovy původně určené k demolici pracovali
členové spolku a další dobrovolníci několik let.
Postupně zbudovali unikátní prostor pro konání
výstav, folklorních, kulturních a společenských

akcí. Dokončení rekonstrukce Starého kvartýru
napomohl grant ve výši 200 tisíc korun, který letos
v červnu v konkurenci dalších 40 projektů spolek
získal z programu Milion pro aktivní život obce
Dobročinného fondu Philip Morris ČR. Hodnotící
komisi projekt zaujal zejména intenzitou aktivního
zapojení obyvatel Lužic do rekonstrukce budovy
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i organizace aktivit, které zde Muzejní spolek pravidelně organizuje. Výsledek si návštěvníci Lužic
budou moci prohlédnout společně s výstavou
„Skleničko, ty skleněná“.
Budování Starého kvartýru podpořil Dobročinný fond Philip Morris již v jeho začátcích částkou
40 000 korun v rámci regionálního grantového
kola. Vytrvalost, zaujetí a odhodlanost, se kterou
členové Muzejního spolku za podpory dalších
obyvatel i obce Lužice pracovali na splnění svého
snu vybudovat originální prostor pro konání kulturních a společenských akcí v Lužicích, zaujal také
hodnotící komisi celorepublikového programu
Dobročinného fondu Philip Morris ČR „Milion
pro aktivní život obce“. V konkurenci více než 4
desítek projektů z celé České republiky se letos
projekt Muzejního spolku dostal nejdříve mezi
finálovou patnáctku a poté mezi 5 vítězů, kterým
zástupci společnosti Philip Morris ČR a Nadace
VIA předali na konci června grant ve výši 200 tisíc
korun. Symbolicky tak podpora Dobročinného
fondu Philip Morris stála na začátku i na konci
projektu.
Částku 200 000 korun využil Muzejní spolek na
vybudování zdí kolem dvora a vrat u objektu. Tzv.
Starý kvartýr odkazuje na stavební vývoj obce a její kulturu, nabízí místo setkávání místním spolkům
a občanům, pod vedením Muzejního spolku zde
ve spolupráci s dalšími obyvateli probíhají výstavy
lidových řemesel, z historie života obce apod.
Program Milion pro aktivní život obce Dobročinného fondu Philip Morris ČR je určen nevládním
neziskovým organizacím, které usilují o zlepšení

fyzického a kulturního prostředí měst či obcí.
Chce podpořit společné aktivity místních občanů.
Vítěze grantového řízení vybírá hodnotící komise
na základě předem stanovených kritérií, podle
nichž hodnotí předložené projekty.
Program Milion pro aktivní život obce nemá
žádná regionální omezení, projekty mohou být
realizovány kdekoliv na území České republiky.
Záměrem projektů musí být obnova nebo výstavba veřejných prostranství pro nekomerční kulturní
a společenské aktivity, které vedou k oživení
místních tradic a spolkového života obce. Jedná
se například o úpravy náměstí, návsí, parků,
míst pro odpočinek apod. Může se jednat také
o rekonstrukce a oživení veřejných budov pro
kulturní, zájmové a obdobné účely, které výrazně
zlepší společenský život obce či města.
„V rámci celorepublikového programu Milion
pro aktivní život obce rozdělila naše společnost
již 5 milionů korun. Během pěti let existence
programu putovaly finanční prostředky do velkých
měst i těch nejmenších vesniček, jedno je ale
všechny spojuje – odhodlání, úsilí a ochota místních lidí věnovat svou energii a čas na zkvalitnění
života v místě svého bydliště, stejně tak tomu je
i u Muzejního spolku v Lužicích. Jejich příklad
potvrzuje, že odhodlaní lidé dokáží velké věci,“
říká Andrea Gontkovičová, ředitelka vnějších
vztahů Philip Morris ČR, a. s.
Dobročinný fond Philip Morris ČR spravuje
a řídí Nadace Via.

Dne 24. 8. 2009 proběhlo v krásném
prostředí lužické Cihelny předávání zlaté
stuhy obci Lužice za 1. místo Vesnice roku
2009 Jihomoravského kraje, kde bylo
všechno organizačně dobře zajištěno. Za to
patří všem organizátorům Obecního úřadu
Lužice, firmě Lutes a ostatním lidem, kteří
se tohoto přípravného maratonu zúčastnili
veliké Díky od obyvatel Lužic.
M. Nováková

Díky od mlsných jazýčků patří také za
výborné koláče a dokonce i slané dobroty,
které pro všechny nezištně připravily členky
Klubu seniorů, výborné víno našich vinařů,
za skvělou studenou kuchyni pro hosty
z rukou kuchařek školní jídelny a profesionálně zvládnutou přípravu salonku i obsluhu
pracovníky restaurace Lužák.
Redakce

Nadace Via
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Děkujeme panu Miroslavu Šimkovi a jeho
manželce, paní Aničce Šimkové, kteří obci
věnovali velký mrazák ve výborném stavu. Jejich
nabídku jsme přivítali, protože při pečení koláčů
našimi seniorkami, je velmi potřebný. Děkujeme
jim za jejich velkorysost a přejeme hodně sil
a zdraví!
Jménem rady obce J. Ambrožová

PODĚKOVÁNÍ
TJ Baník Lužice děkuje firmě
Base System za finanční podporu,
kterou poskytuje oddílu kopané.
Omlouváme se za
neuvedení mezi dalšími sponzory
v minulém čísle zpravodaje.

Římskokatolická církev děkuje obecnímu úřadu a všem, kteří přispěli finanční částkou i svou
pomocí při umístění kapličky ze soukromých
pozemků na obecní pozemek na Ploštinách.
Za všechny, kteří přispěli svou pomocí, je
sloužena v neděli 11. 10. 2009 v 9.15 hod. mše
svatá.

Poděkování
17. června 2009 uspořádal výbor klubu
důchodců zájezd do krásného města Kroměříž.
Byl to velice vydařený zájezd, jak po organizační
stránce tak i to počasí nám přálo. Všichni zúčastnění zájezdu děkují všem organizátorkám, ale
hlavní poděkování patří naší předsedkyni Miladě
Kadalové.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2009 v Jihomoravském kraji
Foto: Petra Lorencová

Místní charita Lužice oznamuje, že na
pomoc obětem postiženými povodněmi byla
vybrána v naší obci částka 11.257 Kč.
Děkujeme všem, kteří k této částce přispěli
a dále všem za každý poskytnutý dar.
Kaplička

Foto: Petra Lorencová
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společenská kro ni ka

SPORT
Tenisový turnaj čtyřher Lužice Burčák Open 2009

Vítání dětí
v neděli 6. září 2009

Jubilanti
Červenec – září 2009
Anna Benadová
Vítězslav Hubáček
Marie Černá
Silvie Křížová
Ludmila Benadová

80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Ludmila Junošová

90 let

Todtová Andrea
Matuškovič Michal
Verešová Vanessa
Vyrůbalík Patrik
Čermáková Pavlína
Claessen Daniel

Všem jubilantům blahopřejeme!

B LAHOPŘÁNÍ

S ETKÁNÍ

SPOLUŽÁKŮ

Dne 13. 6. 2009 se na Tabačárně uskutečnilo setkání spolužáků
r. 1945. Nejprve jsme minutou ticha uctili památku před několika
dny zemřelého spolužáka Františka Blahy. Toto setkání bylo k 50.
výročí ukončení ZŠ. Po dobrém jídle jsme tedy navštívili školu,
kde nás Mgr. Jana Líčeníková ochotně provedla celou budovou a
my jsme mohli zavzpomínat na naše školní léta a porovnat, jak se
za těch 50 let škola změnila. Pro naše přespolní spolužáky jsme
připravili projížďku dvěma kočáry s koňmi po naší obci, aby zase
oni viděli, jak jsou Lužice nyní pěkné. Naše setkání se protáhlo do
pozdních nočních hodin a my jsme si slíbili, že příští rok se opět
sejdeme, tentokrát už bohužel jako pětašedesátníci …
34

… čtu, slyším a dokonce
na dálku i vidím, že ta naše
dědina je v kraji „jedničkovou“ dědinou. Všecko,
všecičko je jiné a těší mne,
že také pěkné. Potěšilo mne
vidět v „bedýnce“ sportoviště, vidět přemístění kapličky, číst o opravě Kvartýru,
o sochařském sympoziu,
sochy jsem viděl na návsi i při
svém pochodu k „Tihelně“.
A tak těm Lužicím blahopřeji! Teď už třeba jen dbát
o to, aby ti, kteří v Lužicích
jsou doma, se také stávali
„jedničkovými“ – aby rostli
v dobrých vztazích, měli
smysl pro poctivost, pravdu
a dobro, byli k sobě a druhým vstřícnými, spolehliví
a moudří. I to bych chtěl ještě
Lužicím popřát …
P. Josef Šindar

V sobotu 19. 9. 2009 se na
tenisových kurtech TJ Baníku
Lužice pořádal tradiční tenisový turnaj čtyřher Lužice
Burčák Open. Turnaj pořádal
tenisový oddíl ve spolupráci
s obcí Lužice
Turnaje se zúčastnilo 32
hráčů, kteř í byli nasazeni a vylosováni do 16 párů.
Bohužel se po zkušenostech
z minulých ročníků muselo přikročit k omezení startujících na
32 hráčů, jinak by se turnaj za
denního světla nedohrál. Úderem deváté hodiny se začaly
hrát jednotlivé zápasy podle
předem stanoveného rozpisu
na všech třech kurtech. Ráno
bylo sice chladné počasí, ale
během dne se vyčasilo a hrálo
se při krásné modré obloze
a sluníčku. Během dne se

Vítězové turnaje Lužice Burčák Open
odehrála spousta zajímavých
zápasů a všichni hráči i fanoušci mohli být spokojeni.
Na čtvr tém místě turna-

Foto: Miloš Kadala

je skončila dvojice ing. Jiří
Čechovský a Miloš Kadala,na
třetím místě Ivan Maděřič
a Emil Fůkalík.Po tuhém boji
ve finále turnaje se na druhém
místě umístili ing. Zdeněk
Repík a ing. Jaroslav Kreml.
Celkovým vítězem letošního
turnaje se stala dvojice Miroslav Slavík a Tomáš Slavík.
Všichni zúčastnění nakonec
poseděli při občerstvení a dobrém burčáku. Děkujeme všem
sponzorům za ceny pro vítěze
a pořadatelům za přípravu pěkného sportovního dne.

Miloš Kadala
Lužice Burčák Open 2009

Foto: Miloš Kadala
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Ženy a dívky, přijďte si zacvičit
do sportovní haly v Lužicích
pod vedením paní Bravencové
z Dolních Bojanovic.
Aerobik a posilování vám rozproudí krev
a zpevní postavu.
Pravidelně 1x týdně ve středu v 19.00 hod.
Doporučené vybavení:
sportovní obuv a oblečení, podložku (karimatku),
ručník, voda na pití.
Vstupné 35 Kč

PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA
OD 1. 10. 2009
Pondělí, středa, pátek
14.30 – 21.00 hod.
Úterý, čtvrtek
9.30 – 11.00 hod. /14.30 - 21.00 hod.
Sobota, neděle
10.00 – 18.00 hod.
Pronájem sálu, prostor restaurace
k soukromým akcím a ostatní informace:
725 610 130

OZNÁMENÍ
Vážení sportovní přátelé,
od září tohoto roku zahajujeme obnovení činnosti Cobra teamu, který náš region a okres
v minulosti velmi úspěšně reprezentoval v nejvyšších soutěžích ČR.
Proto zveme do ringu všechny zájemce o box, muay thai, kick box, kteří nám pomohou vzkřísit oddíl, tentokrát pod hlavičkou Baníku Lužice.
Vstupní dotazníky budou k vyplnění v baru fitcentra na sportovní hale v Lužicích.
Rádi přivítáme úplné nováčky, zájemce o tyto sporty, ale i borce, kteří by jim šli příkladem
a podělí se o své zkušenosti.
Na všechny se těší vedoucí oddílu Miroslav Sukač

Zpráva ke sportovní činnosti oddílu Stolního tenisu Sokola Lužice, r. 2009 - 2010
Činnost hráčů sportovního oddílu stolního
tenisu Sokola Lužice (před zahájením, dnem
20. 9. 2009, soutěžního ročníku 2009 – 2010),
se v letních měsících soustředila především
do aktivního přípravného procesu v herně
Sokolovny,do materiálního zabezpečení (potahy
hracích raket, míčků, lepidel, hrací síťky, počitadla atd.).
Rozlosování jednotlivých mužstev, sestavy:
„A družstvo“ – účastník Krajské soutěže,
sk. II. Zahájení prvního zápasu 3. října v herně
ČSAD Hodonín. Začátky utkání: v sobotu od 17
hod a neděle od 10,30 hod. Základní sestava
mužstva: Milan Salajka, Eduard Oláh, Štefan
Vašek, Rostislav Nešpor. V ukončeném ročníku
Krajské soutěže 2008 – 2009 se umístili na
5. místě. Domácí utkání se odehrálo v hlavním
sále Sokolovny Lužice. Vedoucí družstva Milan
Salajka.
„B družstvo“ - účastník Okresního přeboru.
Základní sestava družstva: Miloslav Komosný,
Pavel Zelinka, František Ráb, Milan Ondruš. Hrací
den neděle, od 10 hod, v prostorách spodního
malého sálu v Sokolovně. Vedoucí družstva
Miloslav Komosný.

„C družstvo“ – účastník Okresní soutěže.
Základní sestava Luděk Pelčák, Miroslav Hřebíček, Jaromír Kudrna, Milan Jánoš, František
Parák. Hrací den sobota od 17 hod, v prostorách
malého sálu Sokolovny. Vedoucí družstva Miroslav Hřebíček.
„D družstvo“ – účastník Okresního základu
sk. A. Hrací den neděle, od 8 hod. v malém sále
Sokolovny. Složení družstva, především z žáků,
slouží jako základna pro družstva A, B, C.
Vedoucí družstva Jana Zelinková, hráči:
Zelinková Natálie, Zelinka Jakub, Salajka Adam,
Nešpor Rostislav ml., Vajbar, Ráb Pavel.
Informace, rozlosování soutěží jednotlivých
mužstev, výsledky - tabulky – viz veřejná vývěska
„SPORT“ nacházející se před budovou „OÚ Lužice“. Co říci na závěr: přejme všem hráčům hodně
sportovních úspěchů v nastávajícím soutěžním
ročníku 2009 – 2010, bojovnosti, vůle ale i pevné
zdraví při zvládnutí stanovených cílů.
S pozdravem Sportu Zdar Vás zdraví
Miroslav Hřebíček, ved. oddílu

Podzim 2009 - 2010 - rozlosování
Muži III. tída sk. "A" - podzim 2009 - 2010

Pohybové aktivity pod ASPV (ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY)
Cvičení pro předškoláčky:
(dětská joga, základy aerobiku, roztleskávačky, ...)
Cvičení pro mládež:
Step aerobik, Kick box, Roztleskávačky
Cvičení pro všechny:
Zdravotní tělesná výchova, Bosa, Power yoga, Míče
CVIČENÍ ZAČNE OD ŘÍJNA.
Informace a rozpis cvičení na kabelové TV.
Přihlášky předem na tel.: 724 593 793 nebo
e-mail: dada.dance@seznam.cz.
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Pobyty pro zdraví (ASPV)
Termály 25. 09. 2009 - 28. 09. 2009
Poděbrady 23. - 28. 10. 2009
Mariánské Lázně 13. - 17. 11. 2009
Luhačovice 23. - 29. 11. 2009
Tel.: 724 593 793,
e-mail: dada.dance@seznam.cz

Kolo

Den

Datum

as

Soupei

1.

Sobota

8.8.

16:30

Moravia Násedlovice

2.

Nedle

16.8.

16:30

TJ Baník Lužice

- Sokol Želetice

3.

Nedle

23.8.

16:30

Sokol Lovice

- TJ Baník Lužice

4.

Nedle

30.8.

16:30

Sokol vtéov

- TJ Baník Lužice

5.

Nedle

6.9.

16:30

TJ Baník Lužice

- Sp. Svatoboice "B"

6.

Nedle

13.9.

10:00

Sokol Terezín

- TJ Baník Lužice

7.

Nedle

20.9.

16:00

TJ Baník Lužice

- Sokol Nenkovice

8.

Nedle

27.9.

16:00

Sokol Soblky

- TJ Baník Lužice

9.

Nedle

4.10.

15:30

TJ Baník Lužice

- Sokol Strážovice

10.

Nedle

11.10.

15:00

Podlužan Prušánky

- TJ Baník Lužice

11.

Nedle

18.10.

15:00

TJ Baník Lužice

- Sokol Kostelec

12.

Nedle

25.10.

14:30

FK Dolní Bojanovice

- TJ Baník Lužice

13.
14.

Nedle
Nedle

1.11.
8.11.

14:00
14:00

TJ Baník Lužice
TJ Baník Lužice

- Agro Milotice "B"
- Moravia Násedlovice

Poznámka

- TJ Baník Lužice
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Dorost III. tída sk. "B" - podzim 2009 - 2010
Kolo
1.

Den
Nedle

Datum

as

9.8.

14:15

Soupei
TJ Baník Lužice

Poznámka

- FC Moravský Písek

2.

Nedle

16.8.

14:15

Spartak Svatoboice

- TJ Baník Lužice

3.

Nedle

23.8.

14:15

TJ Baník Lužice

- Sokol Radjov

16.

Pátek

28.8.

17:00

Sokol Lovice

- TJ Baník Lužice

4.

Nedle

30.8.

13:45

Sokol Soblky

- TJ Baník Lužice

5.

Nedle

6.9.

14:15

TJ Baník Lužice

- Sokol Vteov

6.

Nedle

13.9.

13:45

Sokol Vlkoš

- TJ Baník Lužice

7.

Nedle

20.9.

13:45

TJ Baník Lužice

- Sokol Domanín

8.

Sobota

26.9.

10:45

Slavoj Moravany

- TJ Baník Lužice

9.
10.

Nedle
Nedle

4.10.
11.10.

13:15
12:45

TJ Baník Lužice
Podlužan Prušánky

- Vlast Ježov
- TJ Baník Lužice

11.

Nedle

18.10.

12:45

TJ Baník Lužice

- Sokol Kostelec

12.

Nedle

25.10.

12:15

Kovo Ždánice

- TJ Baník Lužice

15.

Steda

28.10.

14:00

TJ Baník Lužice

- Sokol Želetice

13.

Nedle

1.11.

11:45

TJ Baník Lužice

- Sokol Lipov

14.

Nedle

8.11.

11:45

Slovan Bzenec "B"

- TJ Baník Lužice

H. Tmice

Ž
Žáci Okresní soutž sk. "B" - podzim 2009 - 2010
Kolo
1.

Den
Sobota

Datum

as

8.8.

14:30

TJ Baník Lužice

Soupei

3.

Sobota

22.8.

16:30

TJ Baník Lužice

- FC Moravský Písek

4.

Nedle

30.8.

10:00

KEN Veselí

- TJ Baník Lužice

5.
2.

Sobota
Steda

5.9.
9.9.

16:30
18:00

TJ Baník Lužice
Baník Mikulice

- Nesyt Hodonín-žaky
- TJ Baník Lužice
- TJ Baník Lužice

6.

Nedle

13.9.

14:00

FC Nová Lhota

7.

Sobota

19.9.

16:00

TJ Baník Lužice

- Sokol Tv. Lhota

8.

Sobota

26.9.

16:00

Sokol Kostelec

- TJ Baník Lužice

9.

Sobota

3.10.

15:30

TJ Baník Lužice

- Sokol Vlkoš

10.

Sobota

10.10.

13:00

FC Vracov

- TJ Baník Lužice

11.

Sobota

17.10.

13:00

TJ Baník Lužice

- Sokol Lipov

12.

Nedle

25.10.

10:00

Sokol Petrov

- TJ Baník Lužice

13.
14.

31.10.
Sobota

Poznámka

- Sokol Knždub

VOLNO

7.11.

11:30 Sokol Knždub

-

TJ Baník Lužice

Pípravka Okesní pebor sk. "A" - podzim 2009 - 2010
Kolo

Datum

as

tvrtek

27.8.

16:30

TJ Baník Lužice

- Zemas Hovorany

4.

Sobota

29.8.

10:00

RSM HOŠA "B"

- TJ Baník Lužice

1.

tvrtek

3.9.

16:30

TJ Baník Lužice

- RSM HOŠA "A"

5.

Sobota

5.9.

14:30

TJ Baník Lužice

- FK Šardice "A"

2.

Steda

9.9.

16:15

Baník Mikulice

- TJ Baník Lužice

6.

Sobota

12.9.

10:00

FC Kyjov "B"

- TJ Baník Lužice

7.

Sobota

19.9.

14:00

TJ Baník Lužice

- FK Dubany "B"

8.

Sobota

26.9.

10:15

Dolní Bojanovice

- TJ Baník Lužice

9.

Sobota

3.10.

13:30

TJ Baník Lužice

- FC Kyjov "A"

10.

Sobota

10.10.

13:00

Kovo Ždánice

- TJ Baník Lužice
- Baník Ratíškovice

3.

38

Den

Soupei

11.

Sobota

17.10.

13:00

TJ Baník Lužice

12.

Sobota

24.10.

10:30

FK Mutnice

- TJ Baník Lužice

14.

Sobota

7.11.

10:00

RSM HOŠA "A"

- TJ Baník Lužice

Poznámka
Rybáe

ervené
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PARKOVÁNÍ V ROZPORU S DOPRAVNÍM ZNAČENÍM
A ZÁKONEM O SILNIČNÍM PROVOZU V NAŠÍ OBCI

Foto: Ing. Jaroslav Kreml
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