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PANÍ ZIMA VYPUSTILA HOUF SVÝCH KONÍ SNĚŽNÝCH,
CELÝ KRAJ NÁM ZAHALILA DO ZÁVOJŮ MLŽNÝCH.
KE SPÁNKU NÁS UKOLÉBÁ V DLOUHÝCH ZIMNÍCH NOCÍCH,
DO SNŮ TIŠE ZAZVONÍ NÁM PÍSEŇ O VÁNOCíCH.
Věra Kotásková
... zpívám, jak ten čas letí ... opravdu, již jen přenést se přes
několik vážných adventních dnů rozjímání, vzpomínání, ale i spěchu, abychom zvonečkem vánočního stromečku zazvonili v útulném
teple domova. Ještě se však nezapomeňme ohlédnout za uplynulými dny, týdny, měsíci roku 2009. Co všechno jsme dokázali?
Jak jsme byli úspěšní? Co jsme ještě nestačili dokončit? Ale také
- kolik lidí jsme potěšili a udělali jsme jim radost? Nebo jsme se
i mračili a zvyšovali hlas?
Jistě nám bude toto ohlédnutí i poučením a ukazatelem cesty
do blížícího se roku 2010.
Popřejme si vzájemně hlavně hodně zdraví, spokojenost a sílu
do další úspěšné práce
MK


Grafická úprava a tisk:
Tiskárna Lelka
Dolní Bojanovice
Povoleno OkÚ Hodonín,
registrační číslo vydané
Ministerstvem kultury
ČR – MKČR
E 12422, náklad 1200 ks.

obec@luziceuhodonina.cz
www.luziceuhodonina.cz
Na titulní a první straně
grafický list věnovaný
obci Lužice
předsedou Senátu ČR
Přemyslem Sobotkou
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
přesto, že rok 2009 byl pro obec Lužice velmi
náročný, podařilo se splnit stanovené záměry
a dále rozvíjet společensko-kulturní dění.
V oblasti investic bylo nejvýznamnější akcí
pokračování rekonstrukce ul. Velkomoravská
v úseku od ul. Dlážděná po ul. Ke Koupališti, v
délce 420 m. Od zahájení v roce 2003 je celková
délka rekonstrukce 2260 m. Závěrečná etapa od
ul. Ke Koupališti po ul. Ploštiny je projekčně připravena, včetně stavebního povolení. Realizace
tohoto úseku je možná pouze za předpokladu
získání dotace. Rekonstrukci vlastní vozovky
v úseku od ul. Dlážděná po ul. Ploštiny provede
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
v roce 2011.
Dalšími významnými akcemi menšího rozsahu
byly v roce 2009 výstavba sdružené kanalizační přípojky v ul. U Lidového domu, sociálního
zařízení tenisových kurtů, včelnice pro mladé
včelaře na Kratinách, dokončení rekonstrukce
Starého kvartýru včetně chodníku a zpevněných
ploch, rekonstrukce podlah ve třídách základní
školy, přemístění kapličky na Ploštinách a výstavba chodníků na hřbitově. Významným krokem
v oblasti legislativy bylo zavedení datových schránek. Obec Lužice tuto činnost zahájila ve státem
stanoveném termínu a od 1. listopadu 2009 je
tato služba v provozu.
V oblasti společensko-kulturní obdržela obec
historicky významné ocenění, když v celostátní

soutěži „Vesnice roku 2009“ získala „Zlatou
stuhu“ a titul „Vesnice Jihomoravského kraje
roku 2009“. Toto ocenění navázalo na „Modrou stuhu“ a druhé místo této soutěže v roce
2008. V rámci celostátního kola obdržela obec
„Ocenění za mimořádnou podporu začínajícím
umělcům“. Dále se obec Lužice umístila na třetím
místě celostátní soutěže vyhlášené Folklorním
sdružením ČR za Muzeum řemesel a podporu
lidových tradic.
Hlavními akcemi v oblasti investic v roce 2010
budou výstavba sběrného dvora a zateplení
mateřské školy. Realizace těchto akcí je podmíněna přidělením dotací, o které jsme již požádali
a výší finanční spoluúčastí obce.
Rok 2010 je pro obec významný i historicky.
Připomeneme si výročí 760 let obce Lužice, a to
nejen vydáním publikace o naší obci. K závěru
roku 2010 pak proběhnou volby do obecních
zastupitelstev ČR. Dlouhodobá spoluúčast
občanů na všestranném rozvoji obce, oceněná
zejména v roce 2009, skýtá záruky naplnění
záměrů i v roce 2010.
Děkuji touto cestou občanům, firmám
a institucím za podporu a spolupráci. Všem
občanům přeji klidné a šťastně prožité svátky vánoční, pevné zdraví a hodně úspěchů
v roce 2010.
Ing. Jaroslav Kreml
starosta obce Lužice

Revitalizace veřejného prostranství v obci Lužice
Dne 26. listopadu 2009 byla předána stavba
„Revitalizace veřejného prostranství v obci Lužice“. Staveniště bylo předáno 12. března 2009.
Financování akce bylo zajištěno prostřednictvím
regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod,
Kounicova 13, Brno, 602 00, formou účelové
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dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS2 JIHOVÝCHOD, z Evropského
fondu pro regionální rozvoj. Celková hodnota
díla, včetně DPH, prezentuje částku 7.117.057
Kč. Finanční spoluúčast obce je 7,5 %. Stavba
byla mimořádně náročná vzhledem k tomu, že

Foto: Petra Lorencová

byla prováděna bez přerušení provozu na silnici
III/05531 a souběžně s realizací tohoto projektu
bylo nezbytné provést rekonstrukce a přeložky
plynovodu, vodovodních přípojek, sdělovacích
kabelů, vzdušného vedení místního rozhlasu, propojení veřejného osvětlení a zejména nahrazení
popílkové směsi nad kanalizací novým zásypovým
materiálem. Výše uvedené činnosti nebylo technicky možné provádět současně, a proto musela

být realizace stavby několikrát přerušena. Přes
všechny objektivní potíže byla stavba v požadovaném rozsahu a kvalitě ukončena, včetně zaslání
žádosti o kolaudační řízení stavby.
Ing. Jaroslav Kreml
starosta obce Lužice

Zprávy z radnice
Milým překvapením, ale hlavně oceněním
mnoha našich občanů, kteří se starají o rozvoj
lidových tradic, pečují o zachování památek
a zachycení historie Lužic bylo 3. místo naší
obce v soutěži Vesnice roku za muzeum řemesel a udržování lidových tradic.
Ocenění Folklorního sdružení v rámci
soutěže Vesnice roku 2009 předal starostovi
obce předseda FOS Zdeněk Pšenica 27. října
2009 na slavnostním zasedání Folklorního
sdružení ČR.
Jsme rádi, že si celostátní komise soutěže
všimla aktivity občanských sdružení i jednotlivců, koncepční, dlouhodobé práce v této
oblasti a ocenila ji.
J. A.
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Setkání vítězů Vesnice roku 2009 v Praze
Závěrečnou událostí soutěže Vesnice roku
2009 bylo slavnostní setkání vítězů soutěže
Vesnice roku 2009, který se konal pod záštitou
Přemysla Sobotky, předsedy Senátu 8. prosince
v prostorách hlavního sálu Valdštejnského paláce
Senátu Parlamentu ČR. Za naši obec se setkání
zúčastnili starosta a místostarostka.
Setkání starostů vítězných obcí, které získaly zlaté, modré, bílé, oranžové, zelené stuhy
v krajských kolech bylo velmi důstojným zakončením letošní soutěže. Předseda Senátu Přemysl
Sobotka věnoval naší obci grafický list za udělení
mimořádného ocenění celostátní hodnotitelské
komise soutěže Vesnice roku 2009 za mimořádnou podporu začínajícím umělcům (viz titulní
strana zpravodaje).
V odpoledních hodinách přijal vítěze celostátního kola a vítěze jednotlivých krajů na Pražském
hradě prezident ČR Václav Klaus. Předseda

Spolku pro obnovu venkova Mgr. Eduard Kavala
představil starosty vítězných obcí jednotlivých
krajů. Prezident republiky poblahopřál vítězům
a poděkoval všem, kteří se starají o rozvoj venkova. Požádal starosty, aby tlumočili také občanům
jeho pozdrav a poděkování.
V závěru tohoto slavnostního dne přijal starosty
také předseda Poslanecké sněmovny Miroslav
Vlček.
J. A.

Máte označen svůj dům číslem popisným a orientačním?
Rada obce schválila s účinností od 1. 11. 2009
pravidla o používání čísel popisných, orientačních a evidenčních. Vyzýváme občany, kteří
doposud nemají své nemovitosti označeny
příslušnými čísly, aby tak učinili v souladu
s novými pravidly.
Nejdůležitější informace:
1. Všechny budovy určené kolaudačním rozhodnutím k trvalému obývání musí mít popisné číslo
a číslo orientační. Popisným a orientačním
číslem musí být rovněž opatřeny tovární, administrativní, obchodní apod., budovy trvalého
rázu, i když nejsou trvale obývány.
2. Tabulka s číslem popisným má rozměr 200 x
160 mm, bílý rámeček (4 mm od kraje tabulky,
o síle 3 mm), modré pole, bílé arabské číslice
výšky 75 mm.
3. Tabulka s číslem orientačním má rozměr 200
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x 160 mm, černý rámeček (4 mm od kraje
tabulky, o síle 3 mm), bílé pole, černé arabské číslice výšky 75 mm. Je umísťována pod
tabulku s číslem popisným.
4. Tabulky musí být umístěny u vchodu tak, aby
byly viditelné z veřejné komunikace.
5. Tabulky se umisťují zpravidla u hlavního vchodu
do budovy z ulice, u vrat či u plotové branky
vlevo při pohledu směrem z budovy, nejvýše
do 2,5 m od země.
6. U nově kolaudovaných domů umístí vlastník
domu do 60 dnů od právní moci kolaudačního
rozhodnutí tabulku s číslem popisným.
Číslem evidenčním musí být označeny stavby
určené k individuální rekreaci nebo stavby garáže,
která není součástí budovy s popisným číslem.
1. Tabulka s číslem evidenčním má rozměr

200 x 160 mm, červený rámeček (4 mm od
kraje tabulky, o síle 3 mm), bílé pole, červené
arabské číslice výšky 75 mm.
Tabulky si můžete objednat ve firmě REPRESS
Hodonín, Na Plucárně tel. 518 341 700.

(Úplné znění dokumentu „ Pravidla o způsobu použití a umístění čísel a názvů k označení
budov, ulic a jiných veřejných prostranství,
o postupu a oznamování přidělení a dokladech
potřebných k přidělení čísel najdete na www.
luziceuhodonina.cz nebo v tištěné podobě na
Obecním úřadě v Lužicích)
OÚ Lužice

Informace ke komplexní pozemkové úpravě
V minulých dnech byli vlastníci pozemků v katastru
obce Lužice u Hodonína osloveni dopisem s informací
o tom, že obec Lužice by chtěla provést komplexní
pozemkovou úpravu v obci hrazenou z finančních
prostředků státu. Pro zahájení řízení o pozemkových
úpravách vyžaduje pozemkový úřad vyslovení souhlasu
51 % vlastníků pozemků zemědělské půdy v dotčeném
katastrálním území s provedením komplexní pozemkové
úpravy.
Z tohoto důvodu byl součásti dopisu také předtištěný
Souhlas vlastníka s provedením pozemkových úprav,
včetně čísla listu vlastnictví, kterého se to týká.
Pokud se vlastník pozemků rozhodne vyslovit souhlas, nemusí doplňovat parcelní čísla pozemků. Tyto údaje doplní Katastrální úřad Hodonín. Podepsanou žádost
odevzdá do 29. 01. 2010 na obecní úřad v Lužicích.
29. ledna 2010 bude ukončen příjem podepsaných
žádostí a vyhodnocen. Pokud jich bude odevzdáno
alespoň 51 %, Pozemkový úřad v Hodoníně bude
pokračovat v řízení o pozemkové úpravě.
Pro obec je přínos pozemkových úprav především
v jejím rozvoji:
- výsadbou místních prvků ÚSES dojde ke zvýšení
ekologické stability okolní krajiny a její pestrosti
- jakožto závazný podklad pro územní plánování zjednoduší a zlevní zpracování územního plánu obce
- u již schválených územních plánů přispěje k větší
konkretizaci některých prvků až na úroveň parcelních čísel, případně může být podkladem pro jejich
změnu
- zprůhlední vlastnické vztahy k pozemkům v obvodu
pozemkové úpravy

- vyčlení ze státní půdy původní církevní majetek
- přispěje k dohledání doposud nezapsaného obecního
majetku a k jeho celkovému scelení
- prvky společných zařízení realizované pozemkovým
úřadem ze státních prostředků přechází rovněž do
majetku obce, pokud není stanoveno jinak.
Pro vlastníky pozemků (respektive pro uživatele
– nájemce) prezentují pozemkové úpravy tyto možnosti:
- upřesnění vlastnictví pozemků co do výměry i polohy
- dle možnosti scelení pozemků, případně i jejich
vytyčení v terénu
- úprava tvaru pozemků
- možnost rozdělení spoluvlastnictví
- zpřístupnění pozemků vytvořením sítě polních cest
- zvýšení tržní ceny pozemků
- možnost zahájení užívání svých pozemků (před
pozemkovou úpravou nepřístupných)
- ukončení zatímního užívání cizích pozemků
- uzavření nových nájemních smluv na již zcela přesnou
výměru jednotlivých parcel
- prolustrování pozemků ve správě Pozemkového fondu
a tím možnost urychlení jejich prodeje
- lepší využití pozemků (mimo jiné v uznaných vinařských tratích k výsadbě vinic)
Věříme, že se připojíte k záměru obce a svou žádost
o provedení komplexní pozemkové úpravy včas podepíšete a odevzdáte na Obecní úřad v Lužicích.
OÚ Lužice
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Oznamujeme,

Sběrný dvůr odpadů obce Lužice
Vážení občané, v současné době byla v
prostorách sběrného dvora (oplocení na větve)
zahájena likvidace uloženého organického odpadu pomocí žížal.
Proto si Vás dovolujeme požádat o důsledné
třídění a ukládání přivezeného odpadu na větve
a na ostatní organický odpad (listí, různé trávy,
zbytky květin, staré ovoce, staré zemědělské
plodiny apod.).
Větve pak budou likvidovány štěpkováním.
Pro tyto práce je však nutné, aby mezi větvemi

nebyl žádný jiný odpad, který by tyto práce
znemožňoval.
Organický odpad pak bude používán na krmení
žížal, které ho přemění na biohumus.
Již prvotní třídění při ukládání těchto odpadů
nám umožní jednoduší další likvidaci a sníží její
pracnost a hlavně náklady. V případě potřeby
můžete oslovit příslušného pracovníka na Sběrném dvoře.
Děkujeme za spolupráci.
Za společnost Lutes s. r. o. Josef Staněk

POPLATKY V ROCE 2009

Ověřování listin a podpisů Vám
kromě OÚ provedou také:
- Notáři
- Česká pošta (CZECHPOINT)
- Okresní hospodářská komora

Poplatky v roce 2010 bude Obecní úřad
v Lužicích vybírat v měsíci březnu srážkou ze
SIPO, nebo je občané mohou zaplatit na číslo
účtu 27125671/0100.

Výpisy z katastru nemovitostí,
z rejstříku trestů, obchodního rejstříku
a jiné provádí kterékoliv pracoviště
CZECHPOINT.

Místní poplatek za komunální odpad
(var. symbol 13370+číslo popisné)
500,- Kč /1 osoba

Jedná se následující poplatky:

Místní poplatek za psa
(var. symbol 13410+číslo popisné)
150,- Kč /1 pes

INFORMACE O TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
V roce 2008 obec zakoupila pro třídění odpadů
25 750 ks barevných pytlů v ceně 127.531 Kč. Z
toho bylo v témže roce odevzdáno s vytříděným
odpadem 14 820 ks pytlů (návratnost 57,6 %).
Za období 1. 1. – 1. 11. 2009 bylo zakoupeno 35
400 ks pytlů v hodnotě 169.937,50 Kč. Za toto
období bylo odevzdáno s vytříděním odpadem 14
127 ks pytlů (návratnost už jen 39,9 % !).
Obec má zájem o zvyšování podílu množství
vytříděného odpadu. Pro rozšíření třídění ve všech
domácnostech budou v lednu 2010 do každé
domácnosti rozvezeny na 1. čtvrtletí barevné
pytle na třídění odpadu. Po spotřebování těchto
pytlů budou další dostupné jako doposud zdarma

Vážení občané!
Věřte, že Vámi vytříděný odpad nekončí na
skládkách, ale je vždy po dotřídění společností
TESPRA Hodonín, s. r. o., expedován obchodníkům s druhotnými surovinami nebo do zpracovatelských závodů k dalšímu využití.
Využívejte, prosím, pytle jen na tříděný
odpad. Snížíte tím náklady spojené s tříděním
odpadů.
Děkujeme.
Obecní úřad Lužice

Kam můžeme se svým psem
Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2009, kterou se stanoví pravidla
pro pohyb psů na veřejných prostranstvích na území obce Lužice. Vyhláška rozšiřuje počet míst, kde
mohou volně pobíhat psi a současně určuje místa, kde je pohyb psů zakázán. Úplné znění vyhlášky
najdete v příloze tohoto čísla Lužického zpravodaje.
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KAM S VAŠÍM ODPADEM?

na OÚ adresně a evidována jejich spotřeba na
číslo popisné.

Co kam patí a nepatí

PAPÍR

PLASTY

SKLO

NÁPOJOVÉ
KARTONY

PATÍ

NEPATÍ

noviny, asopisy, reklamní letáky,
kartony, sešity, papírové obaly, krabice
roztrhané na menší kusy, balicí papír,
lepenka, kanceláský papír, sešity, obálky

do kontejneru nepatí mokrý, mastný
nebo jinak zneištný papír, uhlový a
voskovaný papír, použité plenky

sešlápnuté PET lahve, plastové nádoby a
lahve, plastové kelímky, sáky a fólie,
isté plastové obaly od mléka, jogurt a
ostatních mléných výrobk, plastové
tašky, prázdné plastové obaly od
šampon, kosmetiky a istících
prostedk

do kontejneru nepatí bakelit, guma,
PVC, linoleum, pneumatiky,
novodurové trubky, plastové obaly od
chemikálií olej a barev

bílé nebo barevné sklo, vymyté sklenné
láhve, zavaovací sklenice, tabulové sklo

do kontejneru nepatí keramika,
porcelán, autosklo, drátné sklo a
zrcadla

vypláchnuté krabice od džus, mléka
apod.

do kontejneru nebo pytle nepatí
nápojové kartony se zbytky potravin
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNI

ADOPCE NA DÁLKU

Z mateřské školy
Podzim s sebou přináší krásné „babí léto“, ale i déšť a mlhy,
kdy s dětmi nemůžeme chodit
na procházky nebo školní zahradu. Podzimní plískanice jsme
si zpestřili návštěvami krytého
plaveckého bazénu v Hodoníně, tvořením výrobků z přírodnin
(ve spolupráci s rodiči – akce
„Mámo, táto, pojď si hrát“).
Také jsme oslavili svátek
Halloween – ve strašidelných
převlecích jsme připravovali
čarovný lektvar, po kterém
vypukl čarodějný rej.
Jelikož podzim je také období
nachlazení a chřipek, věnovali
jsme se tématu „Chráním si své
zdraví“. Děti se seznamovaly
se svým tělem, s prevencí před
onemocněním.

Velké poděkování patří Mudr.
Karlu Vájovi za umožnění exkurze dětí z MŚ v zubní ordinaci
a Mudr. Evě Čechové, která

Děti z mateřské školy na návštěvě zubní ordinace v Lužicích
Foto: MUDr. Eva Čechová
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Cílem projektu Adopce na dálku je pomoci
nejchudším dětem, rodinám i celým komunitám.
Program Adopce podporuje vzdělávání dětí díky
darům individuálních dárců z České republiky.
(Více na www.charita-adopce.cz.)
Školní senát, který pracuje při základní škole,
schválil, že i my přispějeme na vzdělávání indických dětí. Do tohoto projektu se naše škola zapojila ve školním roce 2007/2008. Na dálku jsme
adoptovali dvě indická děvčata. Jmenují se Nisha
Fernandes a Princia Lopez (více na ww.zsluzice.
cz). Rozhodli jsme se, že budeme přispívat na
každou dívku 4900 Kč ročně.
V roce 2007 jsme zorganizovali finanční sbírku
ve třídách a převážnou část zaplatili zaměstnanci
školy.
V roce 2008 jsme část peněz získali ze sběru
papíru (5000 Kč) a se zbývající částí nám pomohli
dětem pomocí obrázků vysvětlila, jak vzniká zubní kaz a jak se
před ním chránit.
Ani jsme se nenadáli, přišla
zima a my se náležitě chystali na
Mikuláše a čerta. Naučili jsme
se básničky, písničky, vyzdobili
jsme si třídy i šatny. Děti se
velmi radovaly z mikulášských
balíčků a ustály se ctí i hrčení
řetězů čerta.
Zúčastnili jsme se také rozsvícení vánočního stromečku
u obecního úřadu, kde děti
zazpívaly písně a přednesly
básně s vánoční tématikou.
Za děti i p. učitelky přeji
všem krásné a pohodové
prožití vánočních svátků a do
nového roku hodně zdraví
a spokojenosti.
K. Knápková

rodiče při sbírce, která proběhla v době konání
třídních schůzek.
V letošním roce jsme ze sběru papíru získali
1200 Kč. V rámci třídních schůzek jsme při
dobrovolné sbírce vybrali 3 156 Kč, s další
částkou (3504 Kč) nám pomohl Klub česko
– francouzského partnerství, který nám umožnil
využít dobrovolného vstupného při akci S Mikulášem do Francie, a zbývající částku doplatili
zaměstnanci školy.
Všem rodičů a přátelům naší školy srdečně
děkujeme za podporu a pomoc při této sbírce.
Děkujeme Klubu česko – francouzského partnerství za spolupráci. Všichni jste pomohli nejen
nám, ale i indickým děvčatům. DĚKUJEME!
Mgr. Jana Líčeníková

Zamyšlení deváťáků
Na co budu vzpomínat??
Já myslím, že budu vzpomínat úplně na
všechno. Od prvního dne, kdy jsem vstoupila
do této školy, až po ten poslední, kdy z ní zase
odejdu. Z prvního stupně si toho už moc nepamatuju a tam těch zážitků nebylo ani tolik. Zato
ten druhý - tady toho bylo až moc! Ať už to byly
hory, na které nezapomenu, divadlo Slunce,
seno… nebo polonéza, kterou teď nacvičujeme
a ples - ten věřím, že bude stát za to!! Pak jsou
tady taky akce, které máme každý rok. Třeba ta
nejlepší - Noc s Andersenem nebo „obyčejné“
přestávky. Při těch si zažijeme tolik legrace jako
nikde jinde. A je fakt, že i vyučovací hodiny stojí
občas za to. Vzpomínat budu taky na učitele
a všechny lidi z této třídy. Někdo mi přirostl k srdci
blíž, k někomu jsem si tak úplně cestu nenašla,
ale přesto všechno, co jsme tady prožili (ať už to
dobré, nebo to špatné) mi bude chybět opravdu

KAŽDÝ! Na střední školu se sice těším jako malé
dítě na Vánoce, ale i tak vím, že až ponesu v ruce
to poslední vysvědčení s nápisem „ZŠ Jaroslava
Dobrovolského ..,“ budu brečet jako želva.
Lucie Nováková, 9. tř.
Vzpomínky na školu
Když jsem poprvé vešla do této školy, jako
první věc, co mi hlavou prolítla, byla myšlenka,
že tu strávím dlouhých, neskutečně dlouhých
9 let. A ani jsem se nenadála a už sedím v lavici
deváté třídy a na okna nám skoro klepou Vánoce.
Náš kolektiv nebyl vždy úplně dokonalý, ale také
jsme se nikdy nehádali tak strašně moc, aby se
to nedalo zvládnout. Všichni v této třídě mi přirostli k srdci a to se nedá smazat jako mávnutím
kouzelnou hůlkou. Všechny školní akce, soutěže,
to všechno ve mně už navždy zůstane. Už teď
otáčím učebnice s číslem 9 na číslo 6, jak já
9

bych se tam vrátila. Věřím, že ať budu kdekoliv,
aspoň nějaký kontakt s mými spolužáky udržovat
budu. Až naposled zazvoní a my se slzami v očích
opustíme tuto školu, už to nikdy nebude takové,
jaké to bylo. Otevře se před námi brána do nového světa a my do něj, i když nebudeme chtít,
budeme muset vstoupit. Zase budeme začínat
od nuly a budovat nové vztahy. Ale myslím si, že
všichni tady si vždycky s lehkostí řeknou: Zlaté
časy na základce.
Andrea Kummerová, 9. tř.
Když se zamyslím …
Když se nad tím tak zamyslím, tak si řeknu,
že je vlastně ještě času dost, a že mi ani nikdo
chybět nebude … Jenže vždycky, když jdu spát
a řeknu si, že za chvilku budou Vánoce, a že my
budeme chystat všechny akce, vykouzlí se mi
úsměv na tváři a vzpomenu si na vánoční večírek, který jsme měli minulý rok ... a najednou
se zamyslím nad tím, že tenhle rok to budou
poslední Vánoce, které budu slavit s nimi. Už
nikdy s nimi Vánoce slavit nebudu, už nikdy jim
nedám dárek, už nikdy jim před odchodem na
prázdniny nepopřeju: „Veselé Vánoce a šťastný
Nový rok“. Teď když řeknu, že mi nikdo nebude
chybět, tak mi to nedochází, protože všechny
beru jako samozřejmost. Ráno vstanu, přijdu do
školy a vidím ty známé, otrávené obličejíčky, co
mi jen mávnou na pozdrav a najednou přijdu na
střední a tam nebudou žádné známé a otrávené
obličeje, které mě pozdraví… A pak mi dojde,
jak strašně mi chybí ... Jak strašně mi chybí ten
Simčin a Jítin hlasitý smích, Mirovy hlášky, to jak
mi Mára pořád bere věci a to, jak tady do mě
Tomáš pořád šťouchá. Když chodíme s holkama
po dnech otevřených dveří a víme, že příští rok
tady budeme chodit jako studenti a ne jako návštěva, je to strašně divný pocit a jsem strašně
ráda, že už jdu odtud domů a ráno vstanu a jdu
tím stereotypním směrem do naší milované školy,
za mými ještě víc zbožňovanými spolužáky.
Kateřina Lacková, 9. tř.
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Jaké budou mé vzpomínky na základní
školu?
Tak tato otázka se v mé mysli ještě neobjevila,
ale to přijde! Za pár měsíců budu s úsměvem či
pláčem vzpomínat na ty neústupné hádky, nejúžasnější dny, každodenní radostné shledání se
svými spolužáky a na to úmorné učení. Dále pak
na naše prima školní akce, kterých jsme měli za
celý rok ‚‘habaděj‘‘, ale nesmím opomenout také
učitele, i když mi občas vadily ty nudné celohodinové výklady, u kterých se dobře usínalo ... Ale
učení stranou ...
Budu vzpomínat i na školní jídelnu, do které
jsem chodívala po celých devět let. Teď mi ještě
moc nedochází, co mi bude tak hrozně chybět, až
tu nebudu. Ovšemže se celkem těším na novou
školu, ve které si najdu opět nové přátele.
… jak ten čas jen letí, je to jako kolotoč. Stále
se točíme dokola, vždyť ještě nedávno jsem tu
nastupovala jako malý prvňák, zanedlouho vyjdu
jako velký deváťák a zase nastoupím jako prvák
a potom vyjdu jako velký středoškolák. Každý se
točí na svém kolotoči života a je jen a jen na něm,
jaký směr si zvolí.
Doufejme, že ten správný.
Simona Kremlová 9. tř.

Finále a vyhodnocení
výsledk
. roníku soutže
v kvtinové výzdob dom
Rozkvetlé Lužice
se koná dne . ledna 
v . hod. v areálu ČSZ
– Tabaárna.
Obec Lužice a Klub
esko- francouzského
partnerství zve všechny
píznivce této soutže.

VELKOMORAVSKÝ DEN
Dne 25. 9. 2009 se konal Velkomoravský
den v Mikulčicích. Naše třída se spolu s paní
učitelkou Lamošovou a ochotnými maminkami:
Černou, Poláčkovou a Štorkovou, vydala na kole
do Mikulčic.
Cesta byla báječná. Když jsme přijeli, tak jsme
se podívali, jak kdysi vypadala Mikulčická vesnice,
jak se oblékali lidé ve středověku, a shlédli jsme
ukázky starověkých bojů. Také jsme ochutnali
zákusky, které se dřív pekly. Na další stanoviště
nás zavedli bojovníci. Prohlíželi jsme si otevřené
hroby, kde byly položeny kostry tehdejších lidí.
Abychom se dostali ven z kostela, museli jsme za
úkol spočítat kříže a hroby s kostrami.
Na třetím stanovišti jsme ryli hlaholici do plastelíny kovovým rydlem - stylusem a seznámili jsme
se s původní výrobky z různých materiálů.
Nejvíce nás ale zaujala lukostřelba, kterou
jsme si zkusili.
Na zakončení prima Velkomoravského dne
pro nás organizátoři připravili táborák, kde jsme
si opékali špekáčky.
Cesta zpět se také vydařila. Tento výlet se nám
moc líbil a určitě na něj budeme hodně dlouho
vzpomínat.
5. třída

Velkomoravský den v Mikulčicích
Foto: ZŠ Lužice

Superstar aneb
aneb dokud
dokud se
se zpívá
zpívá
Superstar
Díváte se na Superstar? A taky žasnete, kde
se to v těch náctiletých bere? Byla jsem nadšená
z kola, kde se zpívaly písničky Karla Gotta. Ne
pro zlatého slavíka, ale pro hezké české písničky. I když způsob vystupování samotného Mistra
má noblesu a šarm, i když nepatřím mezi jeho
fanynky. Ale pan Gott mě fakt dostal. Tehdy když
„bulil“ při písničce Moniky Bagárové „Už z hor
zní zvon“. A já bulila s ním. Jednak proto, že to
Monika zazpívala nádherně a jednak proto, že ten
pocit znám. Znám ho ze školy, kdy najednou se
z kuřete vylíhne téměř dospělec a začne „pou-

čovat slepici“. Vy tiše stojíte a žasnete nad tou
proměnou, asi jako když se z ošklivého kačátka
stane labuť. Tento pocit jsem zažívala, když jsme
trénovali na nějaké vystoupení. Bylo to náročné,
ale kouzelné…
Třeba takový Rostik zásadně neměl noty (a že
jsem mu jich neustále kopírovala). Jenom zamrkal
přes brýlečky a zaimprovizoval a hned se nás
chytl. Já se potila za něho, ale jeho klid uklidňoval
i mě. Zahrál prostě všechno. Bára, ta zase po
ránu tak krásně zpívala Modlitbu pro Martu, až mě
rozbrečela… A takových bylo (a je), ani je nemůžu
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vyjmenovat všechny, ale nezapomenu na ně, protože (jak řekl Karel Gott) dotkli se mého srdce…
Ať už hráli divadlo, ať točili internetové zprávy, ať
chystali školní akce, ať hráli volejbal, vždycky to
dělali z celého srdce a s nádhernou radostí…
A tím obohatili naše životy. Vždycky mám pocit,
že někde uslyším šustit andělská křídla.
Tím vším jsem vám chtěla jenom říct, že ač
je dnešní doba velmi těžká a ač nadáváme na
kdeco, dokud nám vyrůstají před očima takové
úžasné děti, které dokážou udělat něco bez
nároku na odměnu ve svém volném čase, má svět
stále naději. Proto chápu pana Gotta, když ho
dojímá Superstar, my máme totiž taky superstar.
Rostou nám před očima, přebírají naše názory,
nesouhlasí s námi a chtějí to udělat líp. A tak to
má být.
Hned v pondělí jsme se sedmáky zpívali „Už
z hor zní zvon“. Moc se jim to líbilo a zpívali krásně. O přestávce vyletěl jeden z jejich spolužáků
a volal: „Paní učitelko, to se nedá vydržet, oni
furt zpívajú!!! A já se chtěl učit!!!!“ A to je dobře,
dokud se zpívá, ještě se neumřelo… Nezapomeňte si u vánočního stromku zazpívat a dobře
poslouchejte, jestli zrovna to vaše dítě nešustí
andělskými křídly….
S přáním pokoje a klidu v době předvánoční
i vánoční
Mgr. Marcela Komendová

SUPERSTAR
můj oblíbenec
„Pohodlně se usaďte, začíná česko - slovenská superstar!“ Po nekonečnu reklam jsem se
jí konečně dočkala. Hodinky už ani nehlídám,
protože je to opravdu zbytečné. A konečně je
spatřím. 12 nadějných finalistů, z nichž každý
může být superstar. Ovšem … nezáleží to jen na
zpěvu, ze začátku ano. Vypadávají ti nejslabší,
nejméně atraktivní, nebo nejstarší. Jsem holka
a nejsem žádná expertka na zpěv, a proto jsem
si od začátku zamilovala Thomase Puskailera.
Každý tón, který vydal ze svých úst, jsem mu
věřila. Byla jsem unešená jeho úsměvem a také
jsem nedokázala být objektivní. Vidíte? A přesně
toto je ten příklad proč mladé, ohromené holky
posílají klukům, kteří nijak extra nezpívají, hlasy.
Potom zpěvačka, sice mně nijak sympatická, ale
s ohromným hlasem, Leona Šenková vypadne.
Superstar je dobrá, pobaví a zaplní prázdné
nedělní večery. Jenže nikdy to nebude 100%
objektivně hodnoceno. Už i ti, co se dostali do
Top 12, zpívali perfektně, a když budou chtít,
dokážou se prosadit., držím palce!
Andrea Kummerová, 9. třída

Sběr papíru 20. října 2009
Poadí tíd:
Poadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Celkem kilogram
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tída
3.B
3.A
4.
1.
6.
2.
5.
7.
8.
9.

Celkem kilogram
1052 kg
797,5 kg
896,5 kg
611,5 kg
565,5 kg
824 kg
395,5 kg
390 kg
129 kg
107 kg
5.768,5 kg

Prmr na žáka
58 kg
49,84 kg
49,80 kg
38,2 kg
37,7 kg
34 kg
18,8 kg
18,5 kg
6,5 kg
5 kg

Poadí jednotlivc
Poadí
1
2- 3
2-3
4
5
6
7
8 - 10
8 - 10
8 - 10

Jméno žáka
Florian Jakub
Horáková Adéla
Horáek Martin
Špaek Šimon
Kudrna František
Hytychová Sabina
Varmuža David
Rozsypalová Helena
Rozsypalová Lucie
Dulovcová Lucie

Tída
3.A
4.
6.
3.B
3.B
2.
4.
3.B
1.
2.

Celkem kilogram
390 kg
207,5 kg
207,5 kg
188 kg
186 kg
178 kg
172 kg
155 kg
155 kg
155 kg

Ob č a n s k é a k t i v i t y
Včelařů v regionu přibylo!
V letošním roce uspořádala
Základní organizace včelařů pro
Hodonín a okolí kurz základů
včelaření pro dospělé. Z dvaceti
účastníků jich dokončilo kurz
sedmnáct.
Je potěšitelné, že se přihlásili zájemci z regionu Podluží
i dalších obcí okresu Hodonín.
(Zastoupeny byly obce Lužice,
Moravská Nová Ves, Star ý
Poddvorov, Kostice, Mikulčice,
Ratiškovice, Hýsly, Moravany,
Hodonín a Tvarožná Lhota).
Jednou měsíčně podle průběhu včelařského roku získávali
účastníci základní vědomosti o včelách a včelařství formou výkladu, videa, pomůcek
a besed v Domě včelařů v Lužicích. Praktický výcvik probíhal
na včelařské zahradě v Mikulčicích. Polovina účastníků se
rozhodla již v průběhu první
poloviny roku pořídit si vlastní
včelstva a začít prakticky včelařit. Ve dvou případech lužických
včelařů můžeme dokonce kon-

statovat, že včelaří celá rodina,
protože i děti účastníků kurzu
chodily nebo chodí do včelařského kroužku. Slavnostní
ukončení kurzu proběhlo 28.
listopadu v Lužicích. Absolventi kurzu získali osvědčení
o způsobilosti chovu včel a v příjemné atmosféře sobotního
dopoledne si vyrobili ze včelího
vosku vánoční ozdoby a svíčky.

Kurz základů včelaření pro dospělé

Kurz vedl po celý rok předseda
včelařské organizace Hodonín
pan Vladimír Uhrovič z Mikulčic.
Patří mu velké poděkování za
obětavost, zaujetí a péči o rozvoj a propagaci tak ušlechtilého
a potřebného oboru, jakým je
včelařství. I jeho zásluhou včelařů v regionu přibylo.
J. Ambrožová

Foto: Svatopluk Rutar
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Kosmonauti v Brně
Začíná zima, asi nejideálnější období roku
k pozorování hvězdné oblohy. Zimní slunovrat
letos nastává 21. prosince v 18:46 středoevropského času, kdy se Slunce ocitne nad
obratníkem Kozoroha na jižní polokouli (je to
nejjižnější bod, nad kterým se může Slunce na
obloze ocitnout, poté se vrací na sever). Pro nás
to znamená jednak začátek astronomické zimy
a jednak nejkratší den v roce (Slunce 21. prosince vychází v 7:56 a zapadá v 16:00), poté se
dny začnou zpočátku nenápadně prodlužovat.
Ideální k pozorování noční oblohy je zima hlavně kvůli dlouhým nocím, na druhé straně není
zrovna příznivá kvůli nízkým teplotám. Ale noční
obloha v zimě za to jistě stojí. Asi nejnápadnějším
souhvězdím zimní oblohy je bezesporu Orion,
velmi výrazné a na obloze rozlehlé souhvězdí.
Spatřit v něm můžeme kromě velkého počtu jasných hvězd také Velkou mlhovinu, která je patrná
již pouhým okem. Nachází se v oblasti Orionova
„meče“, který mu visí z opasku. Když si Orionův
opasek představíme jako přímku a budeme po
ní pokračovat dolů k obzoru, narazíme na velmi
jasnou hvězdu jménem Sirius v souhvězdí Velký
pes. Je to vůbec nejjasnější hvězda severní
oblohy, vzdálená od Země pouhých 8,6 světelných let. Opodál můžeme najít i souhvězdí
Malý pes, ovšem méně nápadné. Velmi pěkným
uskupením zimní oblohy je i souhvězdí Býk. Na
jeho okraji můžeme spatřit hvězdokupu Plejády,
často nazývanou taky Kuřátka. Toto velmi těsné
uskupení málo patrných hvězd je často mylně
označováno jako souhvězdí. Ve skutečnosti jde
o hvězdokupu (těsné uskupení hvězd, svázaných gravitačními silami) o asi 500 hvězdách
zhruba 380 světelných let od Země. Pokud si
na prohlídku oblohy vezmeme alespoň triedr,
v souhvězdí Býka nás upoutá i malý mlhavý
obláček, tzv. Krabí mlhovina, zbytek po výbuchu
supernovy, asi 6500 světelných roků od nás.
Zimní obloha samozřejmě nebude ochuzena
ani o planety. Letos jí bude dominovat náš sou14
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sed Mars, který bude nejlépe vidět na konci ledna, kdy bude nad obzorem celou noc, předtím
vychází ve stále časnějších večerních hodinách.
Na obloze ho poznáme podle charakteristické
rudé barvy. Dále můžeme za soumraku pozorovat Jupiter, velmi výrazný a jasný objekt. Jeho
viditelnost už ale končí. Zimní oblohu ozdobí
ještě Saturn, na něj si ale budeme muset počkat
do pozdějších večerních hodin, na celonoční
viditelnost do jara.
Nyní se z oblohy přesuňme zpět na Zemi. Ve
dnech 4. – 10. října 2009 se v Praze uskutečnil kongres asociace ASE (Spolek výzkumníků
vesmíru), která sdružuje lidi, jež měli tu čest
vydat se do vesmíru. Kongres této asociace se
uskutečňuje každoročně na různých místech
světa, letos jej hostila Praha, do které v této
době zavítalo okolo pěti desítek kosmonautů
a astronautů z celého světa. Tato událost nebyla
nijak výrazně mediálně propagována, protože
kongres nebyl určen primárně veřejnosti a přístupný byl pouze malému počtu lidí. Ale přece
jen, ve středu 7. října byl celý den vyhrazen
k tomu, aby se účastníci rozjeli po celé republice
a besedovali s veřejností. Do Brna dorazilo skoro
20 kosmonautů, kteří zde měli velmi nabitý program. Ten vyvrcholil odpoledne, kdy astronauté

besedovali s veřejností na různých místech Brna. Já jsem si
udělal výlet do Brna také a zvolil
Univerzitu obrany, kde se mohli
návštěvníci těšit na Ivana Bellu
a Olega Kotova. Ivan Bella je
zatím jediný slovenský kosmonaut, který v únoru 1999 strávil
deset dní na kosmické stanici
MIR (Slovensko požádalo Rusy
o vypuštění Slováka do vesmíru
jako smazání části dluhu), nyní
Ivan Bella velí vojenské posádce v Bratislavě. Oleg Kotov je
aktivní ruský kosmonaut, který
strávil 6 měsíců na Mezinárodní
kosmické stanici v roce 2007
a nyní se tam chystá znova,
k dalšímu půlročnímu pobytu
na ISS by měl odstar tovat
21. prosince, od března bude
na stanici velet. Setkání bylo
velmi příjemné a zajímavé,
i když aula univerzity byla poloprázdná. Po besedě a autogramiádě zbylo trochu času i na
osobní rozhovor s kosmonauty.
Je to velice zajímavé, hovořit
s někým, kdo byl opravdu
„tam nahoře“ a zažil kosmický
let na vlastní kůži. Až se Oleg
Kotov 21. prosince opět vydá
do vesmíru, těžko si asi vzpomene na naše říjnové setkání
a moje přání šťastné cesty.
I když kdo ví.

Podzimní výprava do skautů Znojma (28.10.–30.10. 2009)
V 14.45 hod. jsme došli na lužické nádraží, v 15.00 hod. nám jel vlak. Jeli
jsme až do Břeclavi a tam jsme přesedali. Do Znojma jsme dojeli k večeru.
Jak jsme došli na klubovnu, tak jsme se ubytovali. Potom jsme se šli projít
po městě. Až jsme přišli, tak jsme se navečeřeli. Po jídle jsme hráli různé hry.
O půlnoci jsme šli spát. Ráno jsme posnídali a šli jsme k dvěma kapličkám.
Šli jsme nahoru dolů. K večeru jsme došli na klubovnu. Povečeřeli jsme a šli
jsme hrát hry. V 1.00 hod. jsme šli spát. Poslední den jsme šli na radniční věž
a do znojemského podzemí. Naposledy jsme se prošli po městě. Šli jsme do
klubovny. Tam jsme se najedli, chvíli jsme si odpočinuli a balili jsme si věci. Poté
jsme šli na hřiště zahrát si nějaké hry. Ve 14.00 hod. jsme sbalení vyšli před
klubovnu. Sdělali jsme si batohy a hráli jsme různé hry. Ve 14.30 hod. jsme šli
na nádraží. Z nádraží jsme jeli dvě hodiny do Břeclavi a tam jsme přesedali na
druhý vlak. Kolem 18.00 hod. jsme dojeli na nádraží v Lužicích. Moc se nám
to všem líbilo. Těším se na další výpravu.
Gábina Chládková (Babča)
Navečer jsme dojeli vlakem do Znojma a ubytovali jsme se ve zdejší skautské
klubovně, která byla přímo v historickém centru města. Protože se nám nechtělo
ještě spát, tak jsme se vydali na krátkou procházku po okolí. Večer jsme dlouho
zpívali a hráli hry. Ráno pršelo, tak jsme nikam nešli, ale hráli jsme nové zajímavé
hry. Odpoledne jsme šli do znojemského podzemí a na radniční věž, odkud bylo
krásně vidět celé město a okolí. Potom jsme šli na procházku do lesa, kde jsme
zabloudili. Poslední den jsme šli na Kraví horu a hráli jsme tam Praporky (hra).
Jak jsme se vrátili, tak jsme za klubovnou hráli velice zajímavé a zábavné hry.
Neboť většina z nás byla hodně unavena, tak se nám zdála cesta vlakem domů
hodně dlouhá. Většina hrála hry na zabavení např. slovní fotbal. Bylo to SUPER
a určitě se to všem líbilo jako mně.
Matěj Mikovič

Vít Straka

Podzimní výprava do Znojma

Foto: Junák Lužice
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KULTURNÍ OKÉNKO
Ohlédnutí za kulturním
adventem
Chystáme se rozsvítit poslední adventní svíčky
na našich vánočně vyzdobených stolech. Celý
prosincový měsíc jsme se snažili při domácích
pracích, po příchodu ze zaměstnání a všech
osobních starostech, alespoň letmo nahlédnout
na letáček našeho lužického adventního programu - abychom snad na něco nepřišli pozdě,
nebo snad něco i vynechali. Vždyť tam bylo
pamatováno na nás na všechny - děti, dospělé,
přátele z domova i ze zahraničí.
Alespoň na chvíli usednout, zaposlouchat se
do líbivých melodií koled, zavzpomínat a potěšit
se rozjasněnými očky našich nejmenších.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
29. 11. Vánoční strom u obecního úřadu se na
hlasité a radostné zavolání dětí opravdu rozsvítil.
Vystoupením v programu i svou velkou účastí jsme
ukázali, že vstupujeme do adventního času.

Výstava „Čas a betlémy“
4. 12. nás Starý kvartýr v novém a vánočně
nastrojeném kabátě přivítal přímo jako Nový
kvartýr. Členové Muzejního spolku a další občané
darovali nebo zapůjčili vzácné věci z minulosti
a dávno prošlého času - hodiny, betlémy, nábytek,
koberce, bytové dekorace, městské oblečení
... a připravili krásnou a zajímavou výstavu pod
názvem „Čas a betlémy“. Její přípravě věnovali
hodně osobního času a výsledek jejich snažení
zaslouží obdiv a naše poděkování. Zpěvem Chrámového sboru pod vedením paní Huspeninové
byla zahájena vernisáž. Pochutnali jsme si na
vánočním pečivu, vánočce, zahřáli se svařeným
vínem a čajem. Také modelky v šatech z minulého
století vzbudily obdiv a úspěch. Výstavu budete
moci shlédnout i po vánočních svátcích.

si dospělí zahráli na školáky a napsali si ve škole
mikulášský diktát. Pak z radosti nad úspěchem,
že ještě za tu dobu od školních let všechno
nezapomněli, si šli zazpívat s ostatními do Sokolovny k disžokejovi Matěji Motyčkovi Mikulášské
karaoke.

S Mikulášem do Francie

Foto: Petra Lorencová

Den pro cimbálku
Naše dětská cimbálka si nazvala sobotu
5. prosince „Dnem pro cimbálku“. Po vystoupení
na mikulášském pořadu a nadílce odešli všichni
do restaurace Lužák na společný oběd. Pozvali
také svého prvního vedoucího a zakladatele
lužické DCM pana Přemysla Líčeníka, který musel
z vážných důvodů v září tuto záslužnou činnost
přerušit. Děti i zástupci obce panu Líčeníkovi
popřáli k narozeninám a poděkovali za obětavou
práci. Seznámili ho se svou současnou činností,
novými členy a novou vedoucí pí učitelkou Ivanou
Šimčíkovou. Pan Líčeník jim přislíbil i nadále
pomoc a spolupráci. Pak odjela DCM do Josefova vystupovat - hrát na Mikulášskou besídku.
V DCM hraje nyní 8 muzikantů - 4 z Lužic,
2 z Mikulčic, 2 z Moravské Nové Vsi. O letošních
vánocích půjdou ještě zahrát a udělat radost
seniorům do domova důchodců Na Pískách
v Hodoníně.

Den pro cimbálku

Foto: Petra Lorencová

Výstava Čas a betlémy na Starém kvartýru
Foto: Petra Lorencová

6.12. Pohádka Jak kašpárek
vysvobodil princeznu

S Mikuláše do Francie

Rozsvícení vánočního stromu
Foto: Lukáš Bravenec
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5. 12. se mohl každý z nás podle svého zájmu
zúčastnit kulturní a dobročinné akce „S Mikulášem do Francie“. Byla spletena šňůra přátelství
dlouhá až do Francie a 160 km ještě zpět. Pro
Adopci na dálku jsme přispěli 3.504 Kč. Děti
z MŠ, ZŠ, ZUŠ, baletního kroužku, dětské cimbálové muziky zpívaly, koledovaly, tančily, hrály na
hudební nástroje. Mikuláš, anděl a velice hodný
čert je obdaroval sladkými dárečky. Odpoledne

Splétání šňůry partnerství

Foto: Petra Lorencová

Podle velké účasti občanů i dětí na divadle
(které se jim prý moc líbilo) předpokládáme, že
jsme snad nikoho nezklamali.
S melodiemi veselými, radostnými i vážnými
vstupujeme přímo pod hvězdu betlémskou k rozzářenému stromečku.
....hodně štěstí tomu domu, my zpíváme Pánu
Bohu ...
MK
17

Obec Lužice Vás zve na

Novoroční
koncert
při příležitosti 760. výročí
1. písemné zmínky o obci Lužice
v pátek 8. ledna 2010 od 19. hod.
v chrámu páně Cyrila a Metoděje
v Lužicích.

Slovácký krúžek Lužice
Vás srdečně zve na

KROJOVÝ
PLES
V sobotu 16. ledna 2009,
od 19.00 hodin
v sále sokolovny v Lužicích.
Hraje DH Hovorané.

Vystoupí pěvecký sbor
Gymnázia Hodonín
a komorní orchestr
Jana Noska Hodonín.
Srdečně zvou pořadatelé.

Slovácký krúžek,
Muzejní spolek a Obec Lužice pořádají

FAŠAŇKOVOU OBCHŮZKU
Sobota 13. února 2009.
Od 13 hodin obchůzka po obci.
Masky půjdou od Starého kvartýru ulicemi
U Vrchnice, Dvorní, Vinohrádky,
Záhumenní, U Stadionu, Důlní
a Velkomoravskou zpět na Starý kvartýr.
Všechny masky i nemasky jsou srdečně zvány.

Lužičí Mužáci a Obec Lužice
Vás srdečně zvou na

Ples bude zahájen předtančením
Slovácké besedy.
Připravena bohatá tombola.
Děkujeme za podporu Obci Lužice.

Alien gang pořádá již 4. ročník
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8. 1.
16. 1.
23. 1.
13. 2.
13. 2.
20. 2.
25. 2.
13. 3.
20. 3.
26. 3.
31. 3.
4. 4.
10. 4.
13. 4.
21. 5.
29. 5.
19. 6.

Novoroční koncert k 760. výročí
1. písemné zmínky o obci
Krojový ples
MOTOPLES
Fašaňková obchůzka
Ples sportovců
Maškarní zábava
Lužická laťka
Ples SRPDŠ
Josefská zábava
Noc s Andersenem
Vynášení Morény
Velikonoční zábava s koštem vína
Přehlídka dětských folklorních souborů
Pietní akt k 65. výročí osvobození obce
Slavnostní koncert
Štafetový závod na kolečkových bruslích
Den dětí
Myslivecký večer

MOTOPLES
KDE: v Sále Sokolovny Lužice
KDY: 23. ledna 2010 začátek
ve 20.00 hod.
Hrají:
Hot Dog end Cool Cat
METALLICA revival band
Darken
Soutěže:
chůdy, zatloukání hřebíků, páka.

Maškarní taneční zábavu,
která se koná v sobotu
20. února 2010 v sokolovně.
K tanci hrají Šiškovi z Mikulčic.
Přijďte, jste srdečně zváni.

A K C E V P R V N Í M P O L O L E T Í R O K U 2 010

To vše můžeme uskutečnit za přispění sponzorů, kterým tímto chceme
poděkovat!!!

Pánové, poučte se z historie!
Jak strýc Příkazský došel o fúsa.
V kostele se chystali na vánoční svátky, odzpívalo se Boží narození, strýc Příkazský tam zpíval,
měl pěkný hluboký hlas. Na Vánoce se vždycky
střílelo. Bez střelby, koledníků a obecního pastýře, který chodil a vytruboval na trúbu, nebyly
Vánoce.
Tento strýc si chystal nejaké to střílání. A on
slúžil za první světové války u dragúnů, a ti nosili
kníry. Ti patřili k elitě. Nebyli to žádní blatošlapi.
Strýc si na svojich fúsách velice zakládal a byl
na ně pyšný. Tak si to v pohodě všecko chystal
a co čert nechtěl, na stole sa mu vznítil střelný
prach a chytlo mu to ten jeden zakrútený fús,
obočí a kus vlasů. Do půlnoční zbývalo pár hodin,
tak babo raď. Jak by sa tam mohl ukázat v temto

stavu? Doletěl k nám a říká mojému otcovi: „Ty
Franto, dívaj, co sa mně stalo. Co včil mám
dělat?“ A otec mu říká: „No co, řekni Terezi,
(manželce), nech ti ustřihne aj ten druhý knír“.
Tak tetička vzala můžky a ustřihla mu to. Ale že co
s tým obočím? No tak vzala jakýsi žgolek, opálila
ho a s tým mu to zamazala. Vlasy mu ostřihla skoro
do půl hlavy a on sa pomaličky tahl na kůr. Všecí
tam naňho hleděli a prý: „No to si ty, Juro, a kde
máš fúsa?“ A on říka: „ale, už mňa to nebavilo, tak
sem sa ostřihal“. Enomže jak si zdělal baranicu,
bylo všecko jasné a mosel s pravdú ven. Všecí
sa po chuti zasmíli a utěšovali ho, že mu fúsa
zas narostů.
Vyprávěla paní Božena Holešínská
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Z HISTORIE - 760 let od nejstaršího písemného dokladu o Lužicích
Na území České republiky
se Lužice řadí mezi nejstarší historicky doložené obce
a města. V roce 2010 si připomeneme již 760 let od
prvního písemného dokladu
o existenci naší obce. Nejde
samozřejmě o samostatnou
zakládací listinu, tuto výsadu
měla převážně jenom města,
zvláště královská města, která
získala současně i právo mít
svůj znak a prapor. Proto jediným historickým, objektivním
dokladem nejen existence,
ale i stáří a názvu obcí se staly
první písemné zmínky.
Toto první písemné svědectví
o Lužicích se nalézá v pramenech Moravského zemského
archivu v tzv. Velehradském
kodexu. Je to středověká,
latinsky psaná listina pocházející z kanceláře tehdejšího
papeže Inocence IV., který v té
době sídlil v Lyonu. Papežská
listina s datem 17. prosince
1250 je adresována opatu
a řeholním bratřím - cisterciákům usídleným v té době na
moravském Velehradě. (Tato
mnišská řehole byla založena
v roce 1098 ve Francii. Ve
12. století přišli cisterciáci na
naše území a stali se nevlivnější
evropskou řeholí).
To u t o l i s t i n o u p ř i j a l a
papežská stolice klášter pod
svoji ochranu a potvrdila mu
všechna privilegia, svobody,
statky a ostatní majetek. Tímto
20

způsobem se do vlastnictví
kláštera dostaly i mnohé moravské obce (vsi) a mezi nimi i ves
Lužice (Luscicz). V papežské
listině jsou vesnice uvedeny
jmenovitě s tím, že klášteru
patří se vším příslušenstvím
„s pozemky, loukami, vinicemi,
lesy, klučinami a pastvinami, na
kopcích i v rovinách, ve vodách
i ve mlýnech, v cestách i stezkách“. Papežská listina, která
přináší svědectví i o Lužicích

v roce 1250 není originálem.
Originál byl pravděpodobně
zničen v roce 1421 při útoku
husitských vojsk na klášter.
Historická hodnota opisu listiny není tímto dotčena. Velehradský klášter vlastnil naši
obec necelých 100 let a pak
ji prodával, anebo pronajímal
šlechtě na určitou dobu, nejčastěji však na doživotí.
Fakt, že dnes již bezpečně
víme, že naše obec před 760

lety nejen že existovala, ale
měla již své dnešní jméno
a dokonce o ní věděli i v sídle
papežské stolice neznamená,
že před rokem 1250 byl tento
prostor neosídlen. Bohaté
archeologické nálezy v katastru obce (keramika, zlaté
spony, nože, jehlice, popelnice a jiné) nás přesvědčují,
že tento prostor byl osídlen
již v pravěku a určitě v době
velkomoravské.
Cesta, kterou obec staletími
procházela, nebyla nijak lehká.
Obzvláště těžké bylo pro oby-

vatele Lužic celé 17. století.
V období třicetileté války se
obec několikrát téměř vylidnila
a nechybělo mnoho, aby se
zcela ztratila z mapy Moravy.
Lužice však přežily, nezanikly,
tak jako některé jiné obce na
Hodonínsku.
Kdyby naši předkové měli
dnes možnost navštívit svou
obec – nepoznali by ji. Jen za
posledních 100 let se radikálně změnila tvář obce. Vzrostl nejen počet obyvatel, ale
zmizela malá vesnická stavení
a na jejich místech jsou dnes

moderní rodinné domy. A to
nejen na návsi a u silnice, ale
i na bývalých rozsáhlých pastvinách, které obec obklopovaly
a na kterých se pásávala stáda
dobytka. Pryč jsou četné rybníky a malé rybníčky, kterými
byla obec protkána. Z mapy
obce zmizel i potok protékající obcí. Dnes v jeho korytě
„protéká“ kanalizační a plynové potrubí. Velké civilizační
změny přinesly občanům Lužic
mnoho dobrého, ale současně
i mnoho nových problémů.
PhDr. M. Rošková, CSc.

Doslovně ze starých kronikářských zápisů - nadučitele Ant. Komárka
Zima 1882 - zažádalo zastupitelstvo obecní a místní školní rada velectěného pana Josefa
Schreibera, majitele skláren a uhelných dolů v Lužicích, o příspěvek topiva pro tamější školu.
Žádost tato správcem školy sepsána, byla příznivě vyřízena a ctěná firma daruje pro otop školy a
bytů veškerého učitelstva každoročně 100 mc hnědého uhlí.
Školní rok 1904 - 1905 - odepřela firma tento příspěvek obce i učitelstva, a při obecních volbách
zástupce její správce skladiště Jan Hulla, do obecního výboru zvolen nebyl.
Později ale firma Moravia opět obci 100 q uhlí dávala, ale obec ponechávala je pro potřebu
školy. Učitelům však z toho nadávala nic.
1906 - Firma F. Missler z Brem, zprostředkující dopravu z Evropy do Ameriky, zaslala pro
chudé dítky školy zdejší částku 20 Kč, aby penězi těmi byly poděleny chudé dítky zdejší školy.
Podělení měli uvésti ve skutek správce školy a starosta obce. I poděleno dne 22. prosince 10
chudých žáků po 2 Kč I. tř. Hačunda Rud., Mikušová Mar.
II. tř. Česneková An., Jeřábek Jiří, Suchánek R.
III. tř. Růžička Ondř., Kudrnová M., Malinová M., Holub R.
IV. tř. Hudcová M.
Jmenované firmě zasláno od správce školy poděkování zároveň s potvrzením obdržené částky.

První strana papežské listiny ze 17. 12. 1250, ve které je poprvé zmiňována obec Lužice.

Ku konci roku 1906 darovalo sdružení social. dělnictva v Lužicích na potřeby žactva školy 15
Kč., začež jim správa školy dík vyslala.
MK
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Co o krizi řekl Tomáš Baťa, jeden z největších podnikatelů své doby
„Příčinou krize je morální bída. Přelom
hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy
samy od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu.
Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je
následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se
domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat
penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu.
V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací.
Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci
a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotá-

ře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic,
nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo
z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci
a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější
než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba
překonat krizi důvěry, technickými zásahy,
finančními a úvěrovými ji však překonat nelze,
důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen
mravním hlediskem a osobním příkladem.“
Tomáš Baťa (3.7 1876 Zlín – 12.7 1932
Otrokovice)

Z moravských bobulí
Při svých vycházkách po okolí naší obce
neunikne naší pozornosti rostlina ovíjející se
kolem stromů či keřů. V srpnu a počátkem
září nás na ní poutají bylinné šištice – hlávky.
Potkáváme planě rostoucí chmel. Pro tyto
samičí květy obsahující třísloviny, aromatické
látky a pryskyřice, se pěstuje k výrobě piva.
Dávno je tomu, kdy i v našich domácnostech
naši stařečci tento nápoj vařívali. A co teprve
v době roboty!
Podle hronského panského urbáře (r.
1600) byli lužičtí a těšičtí hofeři povinni na
chmel „čkání“ choditi. Pro panský pivovar
v Hodoníně se pěstoval podél lesa Doubravy od Bažantnice až po dnešní podjezd na
lužické silnici. Chmel se tu dříve každé jaro
čkal (zaváděl) kolem tyčí (dnes kolem drátu),
aby potom rostlina se mohla kolem své opory
ovíjet už sama. Podle téhož urbáře byli naproti
tomu bojanovičtí hofeři zas povinni vyzrálé
hlávky chmele „odrhovat“ (česat).
Čkání a odrhování chmele se lužičtí a těšičtí
hofeří zbavili teprve až 1. července 1848,
22

kdy byla robota u nás na Moravě zrušena,
o devět měsíců dříve, než se tak stalo ve
všech ostatních korunních zemích bývalého
Rakouska.
Někteří z nás okusili finální práci jako brigádníci „na chmelu“ na Hané nebo v Čechách.
Dnes si na tomto pěnivém moku (jak se také
někdy pivu říká) mnozí z nás pochutnávají.
Jak asi chutnal uvedeným hoferům z Lužic,
Těšic, Bojanovic, když byli na robotě? Byl
příliš hořký?
J. H.

Sokol – slovo, které znají i v Americe
Spolu s dalšími členy českého Sokola jsem v polovině
června odletěla do amerického
Texasu na XXII. sokolský slet.
Ze župy Slovácké se zúčastnilo
24 cvičenců. Z celé České
republiky to pak bylo přes 100
cvičenců.
Když letadlo přistálo v Dallasu, čekalo nás 21 neobyčejných dní. Například jsme byli
ve vesmírném centru NASA,
s raketami a kosmickými moduly, odkud přesně před čtyřiceti
lety odlétali kosmonauti na
Měsíc. Prošli jsme palubami
letadlové lodi LEXINGTON
z druhé světové války, na jejíž
palubě ještě stálo 12 bojových
letadel. Pro nás v nezvyklém
podnebí 40 – 42°C jsme se
vykoupali v mexickém zálivu.
Ještě jsme navštívili historické
muzeum v Corpus Christi či
akvárium s produkcí cvičených
delfínů.
V San Antoniu jsme pak
obdivovali stavbu Alamo z roku
1718 i vyhlídkovou věž postavenou při světové výstavě
v roce 1968, ze které byl nádherný rozhled na široké okolí.
Večerní procházka „texaskými
Benátkami“ v nás zanechala
nezapomenutelné dojmy.
V hlavním městě Texasu,
Austinu, jsme měli možnost
si prohlédnout Kapitol s míst-

nostmi parlamentu a senátu, zhlédnout řeku Colorado a večer se projít známou
6. ulicí s největší koncentrací
jazzové hudby.
Zajímavá byla zastávka ve

Westu, které je známé svou
českou pekárnou. Sortiment
zboží je uváděn nejprve v češtině a pak v angličtině. Když
zjistili, že do prodejny přišli
Češi, tak nám zahráli „Škoda

V Texasu s místními obyvateli.
23

lásky“ a my jsme jim na oplátku zazpívali několik českých
národních písní. Ochutnali
jsme českou specialitu „buchta klobásník“.

TJ Sokol Lužice - rozvrh cvičebních hodin 2009/2010
15:00
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žaky
ses. Rutarová

Út

Samozřejmě jsme navštívili
Dallas, prošli cestu, po které
jel, než byl zastřelen, J. F. Kennedy v roce 1963. Navštívili
jeho památník a také muzeum
s autentickými záznamy této
události.
Město Fort Worth, zvané
jako město kovbojů a kultury,
s více než 600 tisíci obyvateli, těžilo dříve z prodeje
a zpracování dobytka a stále
se pyšní typickým Stockyardem a kovbojským muzeem.
O další rozvoj Fort Worthu se
zasloužilo objevení naftových
polí, dokonce jedno je na
pozemku sokolovny. Společně
jsme navštívili galerii Henrietty Milan. Ještě Kimbelovo
muzeum s díly Michelangela
a Moneta, muzeum moderního
umění s díly Picassa a Andy
Warhola. Podívali jsme se
i na ranč Southfork – známou
adresu ze seriálu Dallas.
Velmi srdečné setkání jsme
zažili s československými krajany, kteří zapustili své kořeny
právě v Texasu. V každé sokolovně visely obrazy s portréty
Masaryka, Tyrše a Fügnera.
Všichni byli sokolové, šířili
sokolskou myšlenku, tradici
a byli na české kořeny hrdí.
A věřte, že nás velmi potěšilo
a dojalo, když se s námi seznamovali i sokolové tmavé pleti.
Samotný slet začal impozant24
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Milé setkání na stadiónu v Texasu s Markem Novákem (původem z Lužic)
a br. Léblem z Velkých Bílovic

Ne

18 30

ženy zdrav. cviení
ses. Bílková M.

19 00

19 30

20 00

hokejbal
br. Bohunský

stolní tenis
br. Hebíek
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21:00

volejbal
ses. Rutarová
volejbal
ses. Šabartová

ženy zdrav. cviení
hokejbal
ses. Bílková M
br. Bohunský
stolní tenis
br. Hebíek

volejbal
br. Kotlaík
volejbal
ses. Rutarová

volejbal muži senioi
br. Kadala

stolní tenis br. Hebíek
termíny:17/10, 14/11, 12/12, 2009, 30/1, 27/2, 13/3 2010
sportovní gymnastika
br. Hubaka

bojové umní
br. Pinda Martin

volejbal
ses. Šabartová

Velký sál od10.00 – 14.00 hod. stolní tenis br. Hebíek
Termíny: 18/10, 15/11, 13/12 2009
31/1, 28/ 2 2010

ním průvodem ulicemi města
Fort Worth. V čele průvodu se
tyčila naše česká vlajka a na
zahájení zazněla naše hymna,
což nás v Konvenčním centru
velmi dojalo. Hala pro 15 tisíc
diváků byla z poloviny naplněna. Americká gymnastická
asociace zahájila svým vystoupením krásné skladby i se
zahraničními účastníky všech
věkových skupin.
My jsme vystupovali ve dvou
skladbách. Náčelnice Světového sokolstva, Jarina Žitná,
připravila skladbu „Spějme
dál“ na Kmochovy melodie pro
české účastníky. Naše skladba byla přijata s nadšením
a dlouho trvajícím potleskem.
S americkým přízvukem na
nás volali „byli jste dobří“.
Závěrečná skladba „Let Loose“ všech účastníků ukončila
slet, přinesla pocit uvolnění
a radosti z pohybu a skutečné-

ho bratrství. Všichni společně
jsme tančili a jásali, objímali
se a radovali ze společného
úspěchu.
Není bez zajímavosti, že do
oblasti Texasu směřovala po
dvě století imigrace z Čech a ze
Slovenska – vždyť k českému
původu v USA se hlásí 1,6 mil.
obyvatel a ke slovenskému 1,8
mil. obyvatel. Na území Texasu
bylo na třicet sokolských jednot. Nyní, s postupem času,
je aktivních osm. Sokolové si
zajišťují veškerý provoz z vlastní činnosti. Také my jsme si
hradili veškeré náklady, které
se šplhaly přes 45 tis. Kč, ale
nikdy jich nebudeme litovat.
Vzpomínala L. Schönová

Napsali nám...
IOG SALTEX veletrh Spojeného království Velké Británie
Chtěl bych se s Vámi podělit o postřehy
z pracovní cesty po Londýně. Jako člen britského trávníkářského klubu jsem byl se správci
fotbalových stadionů Čech a Moravy pozván na
stadion Wembley s kapacitou 90000 diváků,
obvod stadionu je 1 km, kde se o travnatou
plochu stará britský výzkumný ústav trávníkářský, travnatá plocha se vyměňuje cca 3 – 4krát
do roka, v zimním období lze plochu vyhřívat
teplovodním nebo horkovzdušným topením
z hloubky 30 cm. O něco menší stadion je
Chelsea s kapacitou 42420 diváků, kde hraje
náš český fotbalista Petr Čech. Poslední naše
návštěva byla na menším stadionu Charlton
Athletic FC s kapacitou 27111 diváků, pro
zajímavost každá tribuna má své jméno,
a na přání fanouška zde může být i na místě
stanoveném pohřben. Kluby, které mají malé

finance, travnatou plochu vysévají a doba od
výsevu po první zápas je 6 týdnů.
Na hlavních stadionech se hrají jen zápasy,
ale nikdy se netrénuje. Na to mají kluby své

Zdeněk Šebestík na stadionu Charlton Athletic FC
v Londýně
Foto: Larix Lužice
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Poděkování

Napsali nám...
Jen krátké poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem,
kteří se podílí na přípravě a vydání čtvrtletníku
o naší obci.
Několik čísel jsem si přibalila s sebou do
cestovní tašky na dovolenou, abych je v klidu
pročetla. A protože jsem tak trochu patriot, abych se zároveň pochlubila příbuzným a známým
v rodišti mého manžela na jihu Slovenska.
Všem se takový počin, mít svůj obecní „časopis“, líbil. A já jsem byla spokojená, že mohu
ukázat pěkné fotografie obce i našeho folkloru
a přečíst si zajímavé články a dozvědět se nějaké
informace o obci.
Tak ještě jednou děkuji za pěknou práci!

Dana Forgácsová
Universita Royal Holloway - ubytování v příjemném
prostředí
Foto: Larix Lužice

PF

2010
tréninkové fotbalové hřiště (např. fotbalový
klub Charlton Athletic FC má jich 6). Vstupenky
se pohybují okolo 100 £, hlavní zápasy jsou
téměř vyprodané. Jednotliví správci stadionů
nás provedli provozním zázemím a seznámili
se skladbou trávníkových ploch, závlahami
a systémem údržby po celý rok.
Zajímavostí byl i veletrh Spojeného království
Velké Británie IOG SALTEX, který oslavoval
75. výročí založení. Výstaviště leží na královské
dostihové dráze Ascot v blízkosti Windsoru.
Veletrh se specializuje na sportovní zařízení,
trávníkové plochy, terénní úpravy. V letošním
roce zde bylo 460 předních vystavovatelů,
hlavně ze společenství Spojeného království
Velké Británie. Londýňané nás překvapili svou
vstřícností a pohostinností. V oblasti okrasné
zeleně máme co dohánět.
Vladimír Šebestík
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Červenec

tak
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čas
8. 1.
• Novoroční koncert
16. 1.
• Krojový ples
23. 1.
• MOTOPLES
13. 2.
• Fašaňková obchůzka
• Ples sportovců
20. 2.
• Maškarní taneční zábava
25. 2.
• Lužická laťka
13. 3.
• Ples SRPDŠ
20. 3.
• Josefská zábava
26. 3.
• Noc s Andersenem
31. 3.
• Vynášení Moreny
4. 4.
• Jarní slavnosti
• Velikonoční zábava s koštem vína
10. 4.
• Přehlídka dětských folklorních
souborů
13. 4.
• Pietní akt k 65. výročí
osvobození obce
• Slavnostní koncert
8. 5.
• Zahradní slavnost pro maminky
15. 5.
• Bicykliáda
• Den kopce v parku U Vrchnice
21. 5.
• Štafetový závod
na kolečkových bruslích
29. 5.
• Den dětí v areálu TJ Baník
19. 6.
• Myslivecký večer
27. 6.
• Karneval pod otevřeným nebem
3. - 6. 7.
• Oslavy 760. výr.
1. písemné zmínky o obci
• Setkání rodáků
• Předhodové zpívání u cimbálu (So)
• Tradiční cyrilometodějské krojové
hody (Ne-Út)
12. - 30. 7.
• Sochařské sympózium
„Dřevo-kámen“ Lužice 2010
24. 7.
• Petangový turnaj
• Country večer
30. 7.
• Vernisáž sochařského sympozia
11. 9.
• Lužické vinobraní
18. 9.
• Tenisový turnaj
„Burčák Open 2010“
18. - 19. 9.
• Místní výstava králíků,
drůbeže a holubů
14. 11.
• Posezení s písničkou pro seniory
28. 11.
• Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu, zahájení Lužického
kulturního Adventu
4. 12.
• S Mikulášem do Francie
– Telethon
17. 12.
• Vánoční koncert
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760. výročí 1. písemné zmínky o obci Lužice

Obec Lužice vydala nástěnný kalendář na
r. 2010 s přehledem kulturních akcí na r. 2010.
Graf. návrh provedl ak. mal. Jaroslav Pecka. Kalendář je malým dárkem pro občany Lužic a je zdarma
k dispozici na Obecním úřadě v Lužicích.

Před pěti lety se zásluhou pana Přemysla Líčeníka
podařilo v Lužicích založit
dětskou cimbálovou muziku.
Pro nás laiky to byla velká
událost, ale pro pana Líčeníka
začátek dlouhodobé, vytrvalé
mravenčí práce a úsilí, aby
z malých neposedů vypiplal
muzikanty.
Pr vní vystoupení a pr vní
úspěchy na sebe nedaly dlouho čekat. Dětská cimbálová muzika hrála nejdříve jen
pro domácí diváky, později
si ale troufla na vystoupení
v obcích regionu Podluží,
brněnském veletrhu Region tour, doprovázela dětský
folklorní soubor Lužičánek
při tanečních soutěžích a kulturních akcích. K největším
úspěchům a důkazem toho, že
cimbálová muzika dělá velké
pokroky, byl zájezd do partnerské obce Isdes ve Francii
a reprezentace naší obce
na oslavách Johanky z Arcu
v Orleans na jaře r. 2008.
Oblíbenou příležitostí si
společně zahrát, pořádně
potrénovat a utužit kolektiv
byla každoroční několikadenní soustředění v přírodě. Do
spolupráce se zapojili obětavě
i někteří rodiče. Pomáhala i paní Lenka Líčeníková,
manželka Přemysla Líčeníka.
V září letošního roku došlo
k několika změnám. Pan Přemysl Líčeník předal vede-

Foto: Petra Lorencová

ní cimbálové muziky paní
Ivaně Šimčíkové. Nejstarší
z muzikantů se osamostatnili
a odvážně pustili do hraní ve
vlastní cimbálce na gymnáziu
Hodonín. Do dětské cimbálové muziky přišly nové tváře.
Vánoční program, který připravila cimbálová muzika pod
vedením paní Šimčíkové, byl
takovým malým testem, jestli
se podaří v Lužicích udržet
dětskou cimbálovou muziku
i po těch velkých podzimních
změnách. Pílí dětí a nové
paní vedoucí Ivy Šimčíkové,
ale také obětavostí a zájmem
rodičů dopadl tento test na
VÝBORNOU! Dětská cimbálová muzika v Lužicích hraje
dál a dobře. Děkujeme!

S radostí konstatuji, že usilovná několikaletá práce pana
Líčeníka dala výborné základy
pro další pokračování a rozvoj
dětské cimbálové muziky. Velmi si vážíme jeho práce a moc
mu za ni děkujeme. Přejeme
panu Přemyslu Líčeníkovi
hodně zdraví, štěstí a sil do
dalšího života.
P. S. Muzikanti, kteří váhají,
jestli se mají do CM přihlásit, nebo si v hraní udělali
momentálně malou pauzu,
jsou stále vítání.
J. Ambrožová
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PODĚKOVÁNÍ
Vážený pane starosto,
ráda bych Vám jménem
hodonínské okresní organizace Společnosti pro podporu
lidí s mentálním postižením
v ČR o. s. poděkovala za
spolupráci při zajištění Společenského odpoledne, které
se uskutečnilo 31. 10. 2009
v Domě kultury v Hodoníně.
Velmi si vážíme ochoty věnovat nezištně svůj volný čas
lidem s mentálním postižením.
A výborné koláčky, které
upekly členky Klubu seniorů
obce Lužice, rovněž přispěly
k celkové spokojenosti všech
zúčastněných.
Věřím, že naše spolupráce

společenská kro ni ka
Jubilanti
Říjen – prosinec 2009
Prokopová Vilma
Horňáček Karel
Geierová Otilie

80 let
85 let
91 let

V měsíci listopadu oslavili manželé

Emílie a Jan Cabalovi
se bude úspěšně rozvíjet a že se budeme s členkami Klubu
seniorů setkávat na společných akcích.
Ing. Jitka Soldánová
předsedkyně okresní organizace SPMP Hodonín

50 let společného života.
Do dalších let jim přejeme
všechno nejlepší.

V ZPOMÍNKA

Poděkování
ZŠ Jaroslava Dobrovolského Lužice děkuje za příspěvek pro žáky
do Mikulášského balíčku těmto sponzorům:
Restaurace Lužák, Potraviny Vagunda-Drgáč, Potraviny Baladová, Drogerie Štela,
Květinářství Mikulicová, Cukrárna Romana a ZD Mikulčice - p. Pindová.
Poděkování patří paní Milce Vavrysové a Jitce Novákové za zajištění
a přípravu balíčků pro všechny žáky školy.

Poděkování
Děti a zaměstnanci Mateřské školy v Lužicích co nejsrdečněji děkují
manželům Sobotkovým za mikulášskou nadílku, kterou dětem předali do mateřské školy.
Ředitelství mateřské školy Lužice
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Zesnulí občané
v roce 2009

NA PANÍ

J ARMILU C UPALOVOU

Milá Jarmilko,
většinou jsme Tě oslovovali Cupi, Cupko,
Cupinko a byla jsi pro nás zdrojem neuvěřitelné energie a dobré nálady. Vždycky jsi nás
rozesmála, ale všechny jsi zarmoutila svým
odchodem. 27. listopadu bys oslavila své
osmdesátiny a my s Tebou. Zazpívala bys nám
svého oblíbeného Políra a moc bychom se
nasmáli. Teď už Ti, bohužel, můžeme jenom
dát na hrob kytičku a zapálit svíčku. Měli jsme
Tě rádi a při svých setkáních na Tebe vždycky
vzpomínáme.
Za spolupracovníky z MND
V. Kotásková

Pazdera Eduard
Mlýnková Marie
Zachara František
Líčeníková Lenka
Blaha František
Hunča Radek
Fukalík František
Ráb František
Kydal Stanislav
Kočí Otto
Beneš Vladimír
Kment Jaroslav
Řežábková Štěpánka
Holeš Stanislav
Hudec Ladislav
Iršík Roman
Kuchařová Anežka
Šenk Josef
Janeček Stanislav
Jachan Otakar
Křiváková Anežka
Tůmová Marie
Zubatý Milan
Blahová Anděla
Kolářová Jozefina
Líčeník Lubomír
Ševčíková Jiřina

66 let
79 let
64 let
56 let
64 let
30 let
56 let
70 let
62 let
72 let
74 let
53 let
84 let
61 let
88 let
72 let
87 let
72 let
71 let
70 let
73 let
85 let
86 let
86 let
85 let
63 let
80 let

Co dáme těm, kdo nás měli rádi?
Snad obrázek lásky v srdci svém,
život co dal, ale i vzal.
Je to jako píseň tesklivá, co unáší nás v dál …
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Recept na vánočku
z Kvartýru
70 dkg hladké mouky
30 dkg hrubé mouky
3/8 litru /necelého půl litru mléka,
30 dkg tuku /máslo, sádlo, olej/
4 žloutky
30 dkg krystal cukr
8 dkg kvasnic,
1 lžička soli
citronová kůra, rozinky, nasekané ořechy
- vkládáme až při pletení mezi prameny /přitlačíme/.
1. kynutí - 3 až 4 hod., 2. kynutí 1 hod., doba
pečení asi 40 - 50 minut.

Krásné Vánoce a skvělý rok 2010 občanům perly
Jihomoravského kraje Lužice přeje Markéta Zinnerová

Čas vánoční, čas klidu,
míru a pohody, k tomu pocit
vyrovnanosti, štěstí a v
neposlední řadě pevného
zdraví Vám do
nadcházejícího roku 2010
přeje kolektiv lékárny
v Lužicích.

Firma Lutes, s. r. o.,
přeje všem svým zaměstnancům,
obchodním partnerům
a všem obyvatelům obce Lužice
krásné prožití
vánočních svátků
a všechno nejlepší
do roku 2009.

Vykynuté těsto rozdělíme na 9 dílů. Všechny
rozválíme rukou na dlouhé prameny. 4 nejsilnější spleteme v cop a položíme na mastný plech.
Vložíme rozinky, ořechy a ve středu poněkud
přitlačíme. Položíme další cop spletený z 3
pramenů, vložíme další rozinky a ořechy, opět
přitlačíme. Navrch dáme smotané 2 prameny,
kterými upevníme konce obou copů. Mažeme
vejcem, sypeme ořechy a pečeme nejprve
zvolna v teplé troubě na spodní drážce. Jestliže
vánočky rychle zhnědnou, zakryjeme papírem
a takto dopečeme. Na plechu můžeme upevnit
vánočky zapíchnutými špilkami.
Z množství uvedeného na receptu budou 3
až 4 vánočky ☺

ZAHRADNICKÉ CENTRUM

LUSATIA
Česká 817/27 696 18 Lužice
Tvarování okrasných
a ovocných dřevin, kácení.
Mobil: 728 770 516, tel./fax: 518 357 387.
www.larix-lusatia.cz

Přejeme svým zákazníkům
krásné Vánoce a úspěšný vstup
do nového roku 2010.

KVĚTINÁŘSTVÍ LARIX®
LUSATIA FLORISTIK
Česká 817/27 696 18 Lužice
Otevírací doba:
pondělí – pátek 8.00 – 17.00
sobota 8.00 – 11.00
ŘEZANÉ A POKOJOVÉ KVĚTINY.
SVATEBNÍ, SLAVNOSTNÍ
A SMUTEČNÍ ARANŽMÁ.
SUŠENÉ KVĚTINY, STUHY, SVÍČKY.
Mobil: 606 330 103,
tel./fax: 518 357 387.

Výbor Tělovýchovné jednoty Baník Lužice
přeje všem svým členů a příznivcům
příjemné prožití vánočních svátků
a všechno nejlepší do roku 2010.
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www.larix-lusatia.cz

Příjemné Vánoce
a úspěšný Nový rok 2010
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Zveme Vás do nově otevřené prodejny
náhradních dílů,doplňků
a příslušenství na jízdní kola.
Od prosince rozšiřujeme naši nabídku
o ELEKTROKOLA.
Přijďte si k nám ELEKTROKOLO
vyzkoušet.
Od 1. 12. 2009 do 28. 2. 2010
SLEVA 25% na všechny servisní práce.
Využijte této příležitosti k opravám
a přípravě vašich kol na novou sezónu.
CykloServis ŠTELA,
Velkomoravská 415, Lužice
tel. 602 732 350
www.stela.cz

Nevíte, co dát svým maminkám,
babičkám, sestrám a ostatním
členům rodiny k Vánocům?
Objednejte si prezentaci luxusního
a kvalitního nádobí
s celoživotní zárukou

TUPPERWARE
Přijedu k Vám domů,
nádobí prezentuji přímo u Vás,
předvedu vaření v něm.
Každá hostitelka, která si objedná
prezentaci, má šanci získat
velmi hodnotné dárečky
ke své objednávce.
Volejte na telefon
723 877 813,
paní Kosová.

. JESLE
soukromé jesle rodinného typu pro dti od  do  let

VÁNOCE SE BLÍŽÍ
Nevíte, co koupit pro maminky, švagrové, tetiky …
U nás mžete zakoupit permanentky od . do . K
na volné vstupy do našich jesliek.
POZOR!
Omezený poet dtí na každý den.
Akce platí od . . do . . !
Udlejte radost maminkám a my se postaráme o jejich zlatíka.
Mobil:    nebo    N Adresa: Lesní ,   Lužice.
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