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Mráz sevře vodu
krunýřem stříbrným
a její slzy promění
v křišťál.
Sněhem pak pokryje palouček
zasněný,
vše krásné pro tu noc tajemnou
schystal.
Za oknem kouzelný
zvoneček zazvoní,
hned rozzáří se oči dětí,
všichni si popřejem radostné
Vánoce,
hlavně moc zdraví
a trochu štěstí.
Korálky vzpomínek navléknem
na nitku,
těm, co nám odešli, věnujem
perličku.
Těm, co tu s námi jsou, darujme lásku svou,
neboť co darujem,
zpět se nám navrátí,
to, co nás trápilo,
v dobré se obrátí.

V. Kotásková

registrační číslo vydané
Ministerstvem kultury
ČR – MKČR
E 12422, náklad 1150ks.

obec@luziceuhodonina.cz

Pracovníci Obecního úřadu Lužice přejí všem občanům krásné prožití svátků
vánočních, hodně úspěchů, radosti
a spokojenosti v novém roce.

www.luziceuhodonina.cz
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané
V závěru každého roku
všichni rekapitulujeme, jaký
byl uplynulý rok a co nás
čeká v roce příštím. Události
roku 2007 byly komentovány
ve zpravodaji, lužickém filmovém čtvrtletníku a sdělovacích prostředcích. Vzhledem
k tomu, že je máme v čerstvé paměti, vzpomenu pouze
investiční a historicky nejdůležitějších akci roku 2007. Tou
je zahájení výstavby víceúčelové sportovní haly. Čtvrtá žádost
v pořadí o přidělení dotace ze
státního rozpočtu byla vyslyšena a Ministerstvo financí
ČR přidělilo na výstavbu haly
patnáct mil. Kč. Finanční spoluúčast obce Lužice prezentuje 24 mil. Kč. Tyto prostředky
jsme pokryli úvěrem u Komerční banky, a. s. a budou spláceny po dobu patnácti let ve výši
132.000,- Kč měsíčně. Úroky
a poplatky za bankovní služby
budou činit čtyři mil. Kč.
V suterénu haly jsou dva sály
o ploše 143 m2, šest šaten,
bufet s prostorem pro občerstvení a technické zázemí. V prvním nadzemním patře je situován vstupní vestibul a vlastní
cvičební sál o rozměrech
40 x 22 m, který umožní provozovat všechny sálové sporty.
Sportovní dění může sledovat
110 sedících diváků. Všechny
prostory jsou přístupové pro
osoby s omezenou schopností
pohybu. Hala bude dokončena
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k 31. Květnu 2008. Jsem přesvědčen, že pozitivně změní
využití volného času občanů
Lužic a mládeže zejména.
V roce 2008 bude pro obec
v oblasti investic stěžejní přeložení vody, plynu a kabelů
nízkého napětí v ul. Velkomoravská, úsek od ul. U Lidového domu po ul. Ke Koupališti.
V oblasti legislativy pak dokončení změny hranice katastrálního území, změny územního
plánu, zajištění potřebných
dokladů pro zahájení realizace inženýrských sítí II. etapy
výstavby rodinných domů Vinohrádky v roce 2009.
Rok 2008 bude významný zejména z pohledu společensko-kulturních akcí. Mezi
hlavní patří sté výročí založení
TJ Sokol Lužice, sté výročí
otevření Základní školy v Lužicích a přehlídka mužáckých
pěveckých souborů Regionu
Podluží. Materiální a organizační zajištění výše uvedených
akcí bude náročné a připočteme-li ostatní akce, je evidentní,
že rok 2008 v Lužicích bude
mimořádně pestrý.
Děkuji zastupitelům, členům výboru a komisí, i všem
občanům, kteří se podíleli na
samosprávě, včetně zajištění společenských, kulturních
a sportovních akcí obce Lužice
v roce 2007.
Všem občanům Lužic přeji
v roce 2008 úspěšné zvládnutí situací pracovních i společenských. V soukromém

životě pohodu, pevné zdraví
a spolehlivé rodinné zázemí.
V závěru roku 2007 vám přeji
příjemné prožití svátků vánočních a oslav Nového roku.

Ing. Jaroslav Kreml
Starosta obce Lužice

Zprávy z radnice
Vážení občané,
zastupitelstvo naší obce
se rozhodlo vydat o Lužicích
knihu, která bude navazovat
na publikaci vydanou v roce
2000 k 750. výročí 1. písemné
zmínky o obci. Naším cílem je
vytvořit knihu na způsob rodinného alba, ve které budete nacházet své předky i své děti, osvěžíte
si doby minulé a ve svých dětech
budete spatřovat věci budoucí. Za Vaší pomoci se nám jistě
podaří vytvořit dílo, které bude
dokladem existence Vašich
rodičů, prarodičů a každého

z Vás, protože Vy všichni jste byli
účastni vývoje naší obce až do
dnešní doby.
Prosíme Vás, abyste otevřeli svá rodinná alba, šuplíky,
dokumenty po prarodičích
a neváhali zapůjčit obci
k uveřejnění fotografie, staré kresby, článečky, výstřižky
z novin i ostatní materiály týkající
se života naší obce, které
jsou pro vznik knihy nesmírně
důležité. Jedná se o doklady
běžného života, rodinného,
pracovního i veřejného a společenského. Právě tyto foto-

grafie dají knize onen realistický a zároveň důvěrný ráz a bez
nich to prostě není možné.
Máme zájem na tom, aby
kniha měla úspěch a Vy jste
ji přijali za svou. Z tohoto důvodu Vás prosíme o pomoc při
sběru dat, informací fotografií
a jejich poskytnutí obecnímu
úřadu. Své fotografie a ostatní
dokumenty pouze zapůjčujete.
Věřte, že se Vám vrátí vpořádku
a nepoškozené. Materiály, prosím odevzdávejte slečně Petře
Lorencové na obecním úřadě
v Lužicích.

Příklady vhodných fotografií

Velmi málo fotografií se dochovalo z historie a činnosti MND. Nejsou ve vašem albu?
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P O P L AT K Y V R O C E 2 0 0 8
Poplatky v r. 2008 bude Obecní úřad v Lužicích vybírat v měsíci
březnu srážkou ze SIPO, nebo je občané poukáží ze svého účtu.
Jedná se o následující poplatky:
místní poplatek za komunální odpad 400,-Kč/os/rok
místní poplatek za psa 100,-Kč/rok
poplatek za kabelovou TV (dle smlouvy)
- základní nabídka 2160,-Kč/rok
- omezená nabídka 720,-Kč/rok
Internet - dle smlouvy
poplatek za stočné dle vyúčtování

O H L É D N U T Í Z A R O K E M 2 0 07

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ V 1. POLOLETÍ 2008

12. 1. Krojový ples - sokolovna
2. 2. Fašaňk - sokolovna
9. 2. Ples sportovců TJ Sokol a Baník - sokolovna
16. 2. Ples motorkářů - sokolovna
1. 3. Ples ZŠ a SRPDŠ - sokolovna
23. 3. Velikonoční krojová taneční zábava - sokolovna
duben Jarní koncert gospelového sboru kostel sv. Cyrila a Metoděje
10. 5. Zpívání mužáckých sborů regionu Podluží – stodola Lidový dům
17. a 18. 5. Oslavy 100 let TJ Sokol Lužice - sokolovna
1. 6. Oslavy MDD – TJ Baník
13. 6. - 15. 6. Oslavy 100 let budovy ZŠ, otevření sportovní haly

Nový nástěnný kalendář Lužice 2008 si můžete
vyzvednout na Obecním úřadě v Lužicích.
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Zprávy z radnice
OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ
VÝVOZU ODPADU MEZI
SVÁTKY
Oznamujeme, že vývoz
popelnic a pytlů
se neuskuteční ve středu 26.
12. 2007, ale v neděli 23.
12. 2007.

VÝVOZ POPELNIC A PYTLŮ
V 1. POL. ROKU 2008:

9. 1. 2008
23. 1. 2008 + pytle
6. 2. 2008
20. 2. 2008 + pytle
5. 3. 2008
19. 3. 2008 + pytle
2. 4. 2008
16. 4. 2008 + pytle
30. 4. 2008
14. 5. 2008 + pytle
28. 5. 2008
11. 6. 2008 + pytle
25. 6. 2008
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KRÁTKÉ ZPRÁVY

VÝZVA - VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH
PRŮKAZŮ

Kuchyně MŠ Lužice
provoz mezi svátky
a zdražení stravného

„Řidičské průkazy vydané
od 1. července 1964
do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé
povinni vyměnit do 31. prosince 2007“.

MŠ oznamuje, že od pondělí 24. 12. 2007
až do pátku 4. 1. 2008 se nebude vařit.
Školka bude uzavřena.
Vařit se začne v pondělí 7. ledna 2008.

Kterých ŘP se výměna týká?
- ŘP vydány v období: 1.7.1964 - 1986
- ŘP vydány v období: 1987 - 1991
- ŘP vydány v období: 1992 - 1993
Proč si mám vyměnit ŘP již nyní?
- předejdu dlouhému čekání na úřadu (magistrátu)
- budu mít vystaven řidičský průkaz v zákonem
stanovené lhůtě
Kolik mě to bude stát?
- výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku
Kde si mohu vyměnit svůj ŘP?
- Městský úřad Hodonín
Co musím mít s sebou ?
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz,
pas)
- jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- řidičský průkaz, kterému končí platnost
Kdy budu mít vystaven nový ŘP?
- lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla
do 15-20 dní (dle počtu žádostí)
Kde najdu více informací?
- http://www.mdcr.cz/ (stránky Ministerstva
dopravy)

Dále oznamuje, že od 1. ledna 2008 dojde
ke zdražení stravného, a to následovně:
Děti ve věku 3 - 6 let:
Přesnídávka:
6,50 Kč
Oběd
12,50 Kč
Svačina
5,- Kč
Pitný režim
2,- Kč
CELKEM
26,- Kč
Děti ve věku 7 -10 let:
Přesnídávka:
Oběd
Svačina
Pitný režim
CELKEM

8,- Kč
15,- Kč
5,- Kč
2,- Kč
30,- Kč

13. - 16. ČERVEN 2007
VÝSTAVA KE 100. VÝROČÍ OD
POSTAVENÍ ŠKOLNÍ BUDOVY
Jestli máte doma po svých prarodičích fotografie ze školy, Orla, Sokola, Hasiče, Junáka Rudé hvězdy - kopaná atd. i vysvědčení,
oblečení, předměty např. obyčejné školní
potřeby (tabulku, kalamář …), budeme rádi,
když nám je zapůjčíte (nebo i darujete) pro
výstavy a muzejní archiv.

KNIHOVNA

Nové webové stránky:
www.knihovnaluzice.estranky.cz

Cizí strávníci:
Oběd normál
Oběd masový (páteční)
Rozvoz

45,- Kč
47,- Kč
3,- Kč/1
oběd

MŠ děkuje za pochopení.
Informace na telefonu 518 357 379
paní Helena Smutná.
7

ŽÁCI:

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
VYHODNOCENÍ SBĚRU PAPÍRU - 10. říjen 2007
TŘÍDY - PRŮMĚR NA JEDNOHO ŽÁKA:

Poř.

Jméno

Třída

Kg

1.

Horňáčková Adéla

2. třída

1117 kg

2.

Horňáček Martin

4. třída

1100 kg

3.

Sýkorová Hana

4. třída

378 kg

4.

Soustružník Petr

6. třída

307 kg

5.

Horáčková Jessica

4. třída

284 kg

6.

Varmuža David

2. třída

249 kg
244 kg

Poř.

Třída

Průměr žáka

Kg

7.

Hunčová Simona

4. třída

1.

4. třída

150

2701,5 kg

8.

Nezval David

2. třída

211 kg

2.

2. třída

125

2509 kg

9.

Fojtů Luděk

6. třída

203 kg

3.

6. třída

67

1351 kg

10.

Plešingerová Simona

7. třída

191 kg

4.

5. třída

51

1028 kg

11.

Kopřiva Zdeněk a Lukáš

2. třída a 6. třída

190 kg + 190 kg

5.

3. třída

49

978 kg

12.

Karas Jan

2. třída

187 kg

6.

1.B třída

48

765 kg

13.

Líčeník Lukáš

6. třída

172 kg

7.

7. třída

47

1047 kg

14.

Jurdičová Kateřina

5. třída

171 kg

8.

8. třída

37

855 kg

15.

Janotka Jan

3. třída

154 kg

9.

1.A třída

32

538 kg

10.

9. třída

6

127 kg

ŠTAFETA V HRUŠKÁCH
Dne 12.10. jsme jeli běhat štafetu do Hrušek. Čekání na autobus bylo zdlouhavé, ale potom
se vynořila paní učitelka Kotlaříková a rozdala dresy. Před závodem se objevila tréma a nebyli
jsme z toho nadšeni. Dojel autobus, my jsme poslušně nastou-
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pili a jeli do Mikulčic pro zbytek závodníků. Vystoupili jsme
v Hruškách, oblékli jsme dresy
a šli jsme si projít trať. Já jsem
byla na 3. úseku. Podívat se přišli i někteří známí sportovci:
Barbora Špotáková, mistryně
světa v hodu oštěpem, a Bob

Zháňal. Obsadili jsme 2. místo
a dostali jsme i medaile. Po závodu sportovci rozdali autogramy.
Dojel pro nás autobus a šťastně
jsme se vrátili nazpět do Lužic.

Karolína Kornfeilová 5. tř
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RODIČÁK TAK TROCHU JINAK
V listopadu se uskutečnil rodičák.Věřte nebo
ne, ale je pro nás stejně stresující jako pro vás
a naše děti. Abych to neměla tak jednoduché
absolvovala jsem jednu rodičovskou schůzku
jako rodič. Je to taková malá schizofrenie, protože jsem se ocitla na chodbě a čekala tu děsnou frontu, než na mě přišla řada. Ale nenudila
jsem se, zkusila jsem si to, co prožívají rodiče,
když čekají před mojí třídou. Samozřejmě jsme
probrali, co se říká v dědině. Vytáhla jsem
písemku z prvouky a řešili jsme, jak je to učivo
těžké (a co si to ta učitelka vymýšlí). A fakt je.
Moje dcera ve třetí třídě probírá nerosty a horniny. To už mám nastudované, samozřejmě jsem
si musela půjčit dceřinu prvouku a pročíst to (ne
že bych to pochopila!). Po poradě s manželem
jsme dali tři hlavy do hromady a stejně byla
dvojka. Ale co, dvojka je hezká známka, říkám
na rodičáku, ale ne, že by mě to neštvalo. Tak
jsme to probírali s ostatními rodiči – trpiteli. My
jsme na tom byli dobře. Někteří volali známým,
druzí hledali na internetu, třetí to bral do práce,
ale nejlíp na tom byla jedna moje kamarádka,
která musela shánět vápenec, protože měla
dělat pokus s octem a vápencem. Všichni jsme
ztichli a čekali, co jim vyšlo…
Uvědomila jsem si ten fenomén, jak se někdy
snažíme pomoci našim dětem. Někdy úspěšně
a rosteme v jejich očích, ovšem s přibývajícím
ročníkem se naše snahy sem tam nezdaří a to
máte vidět ty otazníky v dětských očích. Ale jak
to dopadlo? Šli jsme za paní učitelkou (ne všichni, škoda) a na rovinu jí vysvětlili, že křemen,
žula a živec jsou nad naše chápání. Naštěstí
nás pochopila a řekla, že se pokusí… Z rodičáku jsem přišla o půl deváté s pocitem, že jsem
dělala, co jsem mohla…
Za týden se konal rodičák u nás a já přemýšlela, co asi rodiče řeší za dveřmi. A řešili, to víte,
vždycky je co řešit. Naštěstí mě uvedli do obrazu
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CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI V MŠ

a mohli jsme řešit spolu…Uvidíme.
Není to tak dávno, co naše paní učitelka Hromková přišla ze školení s návrhem na netradiční
třídní schůzky. Moc se mi ten nápad líbí a chtěli bychom vyzkoušet něco podobného i u nás.
Jak taková schůzka vypadá? Místo klábosení
a přešlapávání za dveřmi budeme mluvit ve třídě. O sobě, o našich dětech, o našich obavách,
o našich radostech, o našich snech a ty známky
tam taky budou, ale už nebudou to nejdůležitější. Chtěli bychom otevřít prostor a dveře, které
někdy nedovolí vyslechnout si to důležité, co
nás trápí. Chtěli bychom vám ukázat, jak probíhá
třídnická hodina a to, že prostor říct a vyslechnout si názor má každý.
Možná se naučíme něco nového, možná nás
něco překvapí nebo nás něco zklame, ale to je
život a za ten se naštěstí nedostává známka.
Chtěla jsem vás pozvat, přijďte na netradiční rodičovské schůzky a třeba se vám zalíbí
a vznikne nová tradice. Ale abych to uzavřela,
druhý den po rodičáku jsem se ptala, kdo dostal.
Vynadáno dostali tři, když jsem se ptala, kde je
chyba, tak řekli, že asi u nich (což je výborná
odpověď). Pochválen byl zbytek, jeden žáček mi
dokonce řekl, že byl pochválen a přesně věděl
za co, ale taky mamka nadávala, ale to si nepamatuje (a to je pozitivní náhled na svět). Žádná
traumata se po rodičáku nekonala, za což jsem
vděčná. Traumat nás v životě ještě čeká, je třeba
se učit z chyb. A už končím… Přeji Vám krásné Vánoce, šťastné a zdravé děti, odvážné sny,
finanční jistoty a na viděnou na další rodičovské
schůzce, budu se těšit!!!
P.S. Kdo ví, co vám napíšu, až bude mít dcera
fyziku, tu bych si mohla přečíst i pětkrát, ale kde
nic není... Nashledanou na vysoké.

Co přináší dětem?
 Dítě se seznámí s prostředím mateřské školy ještě před
zahájením docházky.
 Pozná spoustu nových kamarádů, které bude v budoucnu
v mateřské škole potkávat.
 Zlepší si hrubou i jemnou
motoriku, naučí se novým
tanečkům, pohybovým hrám
i písním.
 Rozšíří vztah se svou maminkou o nové společné prožitky.
Jak cvičení probíhá?
 V první části děti dle svého
tempa zdolávají překážkovou
dráhu, která se skládá (s různými obměnami) z prolézání tunelu, skluzavky, skoku snožmo
přes překážky, chůze po kladině, slalomu mezi kuželkami,

skákání na trampolíně, válení
sudů na žíněnce, popř. kotoul
s dopomocí.
 V druhé části děti cvičí
ve dvojicích s maminkami podle paní učitelky zdravotní cviky
s motivací, popř. s pomůckami
– míčky, plyšáky apod.
 V poslední části děti hrají
pohybové hry (např. Na medvěda, Na bublinu, Kolo mlýnské), tančí tanečky (Cibulenka,
Pásla ovečky), zpívají písně
s pohybem (Koťátko, Každá
ručka …). Poté mají děti volný
prostor ke svým hrám – mají
možnost zapůjčit si hračky,

Na závěr děti hrají hry určené pro orientaci v prostoru,
míčové hry, hry volené dětmi.
Od jakého věku je možné
začít?
Do cvičení chodí maminky
s dětmi, které již dokáží chodit
– to je jediný požadavek.
Je dobré vědět, že zpočátku
některé děti jen přihlížejí, což
je naprosto normální, postupem času se však přidávají
do více a více činností.
Těším se na Vás i Vaše děťátka každé pondělí v 16.00 hod.
v naší mateřské školičce.

výtvarné pomůcky. Maminky
zase volný čas využívají k předání si zkušeností v péči o své

Katka Knápková

ratolesti.

M. Komendová
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY - PODZIM V MŠ
Slunečních paprsků ubývalo, krajina se oděla
do zlata, i my jsme si při hře na naší školní zahradě užívali „babího léta“. Na procházkách jsme
pozorovali houfující se ptáky, kteří se chystali
k odletu na jih. I toto častokrát zatracované roční
období v sobě ukrývá své tajemné kouzlo plné
barev a vůní. Při procházkách podzimní přírodou
jsme sbírali různé druhy přírodnin a zbarvené
listy stromů. V říjnu jsme pozvali rodiče, kteří si
z těchto přírodnin se svými dětmi vyrobili různá
zvířátka. S nejstaršími dětmi jsme se zúčastnili
ekologického výchovného programu v Hodoníně „Skřítek Podzimníček“, kde děti v lese plnily
hravou formou zadané úkoly.
Podzim, to je i čas pouštění draků. O dracích
jsme si povídali, zpívali, naučili se básničku
a vyrobených draků byla plná školka. Jednoho
říjnového dne nám počasí připravilo ten správný
vítr a odpoledne jsme se sešli na kopci a uspo-

řádali „Drakiádu“. Společně jsme si zazpívali
písničku „Vyletěl si pyšný drak“ a po ní následovala přehlídka draků. Vyrobení i kupovaní draci
předváděli, který vyletí nejvýš a který se udrží
nejdéle ve vzduchu. Dalo nám to trochu práce,
ale za snažení a vytrvalost jsme dostali medaili
a diplom. Všichni jsme si dračí odpoledne báječně užili.
Čas plyne a barevný podzim zanedlouho vystřídají sněhové vločky. Přejeme Vám krásné dny
plné pohody, vánočního odpočinku a zimních
radovánek.

Petra Březinová
Mateřská škola Lužice děkuje firmě DD PNEU
s.r.o., zastoupené panem Danielem Doricou,
za sponzorský dar pro děti.

MIKULÁŠ
Pán Bůh dal a je tu zas,
svátek má dnes Mikuláš.
Ani jsme se nenadáli,
loni jsme ti slibovali,
že tu místo dětí hříšných,
bude třída dětí pilných.
Mikuláši, moc Tě prosím,
jedničky ať samé nosím.
Muži svatý při nás stůj,
od pětek nás vyvaruj.
Kdo se nechce polepšit,
bude muset s čertem jít.
V pekle čerti rohatí
na zlobivce bohatí,
zakvílejí třesky-plesky
srovnáme vás hezky česky!!!
-vastamil-

ZDRAVOTNICTVÍ
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám krásné Vánoce plné pohody
a klidu. Do nadcházejícího roku 2008 poté
pevné zdraví a silné nervy, které s nově
zaváděnou zdravotnickou reformou budeme potřebovat všichni.
Kolektiv pracovníků
LÉKÁRNY NA PODLUŽÍ v Lužicích.

GYNEKOLOGIE
MUDr. Anna Horňáčková
Nová pracovní doba
+ telefon:
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

13:00 - 17:00 hod.
6:00 - 15:30 hod.
6:00 - 15:30 hod.
6:00 - 17:00 hod.
6:00 - 09:30 hod.

Tel.: 604 537 778
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P É Č E O ŽIVOT N Í P RO ST Ř E D Í
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE „ROZKVETLÉ LUŽICE 2007“ - 15. LISTOPAD 2007

VYHODNOCENÍ:
K AT E G O R I E I .
Květinová výzdoba oken

K AT E G O R I E I I .
Květinová výzdoba předzahrádek
1. Bohunská Anna
2. Buchta Jakub
3. Bortlíková Marcela
Benadová Milena
Schönová Ludmila
Vagunda Jiří

K AT E G O R I E I I I .
Veřejné budovy a pros trans tví
1. Stibůrková Aneta

- Bušková Alena (netradiční úprava zahrádek v
rekreační oblasti)
- Benadová Anna (za soustavnou a dlouholetou péči
14

- Salajková Marta, V Chalupách
- Stöhrová Iva, Velkomoravská
- Holečková Dobroslava, Velkomoravská
- Cukrárna Romana
- Příkazská Marta, Příkazská Helena,
Bílková Vlasta

Za podporu od podnikatelů při
výsadbě a aranžování květin:
- manželé Šebestíkovi, f. Larix
- manželé Bílíkovi, ul. Dvorní

Na letošním hodnocení se podíleli naši přátelé z partnerské obce Isdes v čele s panem Danielem, zahradníkem, který pečuje o veřejná prostranství a výsadbu květin v obci Isdes. Jejich porota
se téměř shodovala s porotou naší. Přísnější pohled měli na zdravotní stav rostlin, celkovou koncepci úpravy zahrad. Nehodnotili zvlášť květinovou výzdobu oken a záhonů, ale celkový dojem, včetně
vzhledu fasády. Nápaditost kombinací druhů a barev. Dověděli jsme se, že vzrůst rostlin by měl být
takový, aby zakrýval holou půdu nebo truhlík.

1. Opluštilová Štěpánka
2. Šuralová Jitka
3. Weingartová Alena
Bortlíková Marie
Bohunská Anna
Pindová Jana

K AT E G O R I E I V .
Další ocenění

Uznání pro nepřihlášené:

o zeleň na veřejném prostranství před svým domem)
- Holačková Helena a kolektiv (úprava veřejného
prostranství pro posezení na sídlišti Havířská)
- Dovrtělová Vlasta (za předzahrádku a pěstitelské aktivity)
- Pindová Ludmila ( za péči o park u cukrárny)

Děkujeme všem občanům,kteří pečují o své zahrádky i veřejná prostranství. Děkujeme
všem, kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijeme, jaký vzduch dýcháme, jsou ohleduplní k ostatním spoluobčanům i k přírodě.
J. Ambrožová, místostarostka

Ob č a n s k é a k t i v i t y
Vážení a milí spoluobčané,
Slovácký krúžek Lužice i letos pořádal celou
řadu kulturních a společenských akcí.
Krojový ples se uskutečnil 14. ledna a k tanci
a poslechu hrála DH Bílovčanka. Pro předtančení jsme tentokrát zvolili Slováckou besedu
a pozvali jsme si hosty z Hodonína, Rohatce
a Mikulčic.
Další kulturní akcí, kterou jsme připravili, bylo
obnovení tradice Fašanku, konal se 17. února. Fašaňkový průvod vedli tanečníci s šavlemi v čele s gazdou, kteří tančili kruhový tanec
„pod šable“ za doprovodu místního „lužického
štrajchu“ (trumpeta, harmonika a ozembuch).
V průvodu však nesměli chybět ani kominíci,
kteří přináší štěstí, cikánky věštící budoucnost,
maska smrti symbolizující zimu, nebo postavy
„slaměných“ a medvěd. Průvod vyšel ze Starého kvartýru a prošel ulicemi U Vrchnice, Dvorní,
Vinohrádky, Záhumenní a Velkomoravskou zpět
na Starý kvartýr.

Na Velikonoce jsem si připravili Velikonoční
zábavu s koštem. Podařilo se nám shromáždit cca 140 vzorků kvalitních vín od lužických,
ale i přespolních vinařů z Mikulčic a Moravské
Nové Vsi. K dobrému vínu nám hrála CM OLiNa
z Hodonína. Celou akci zahájilo vystoupení dětského národopisného souboru Lužičánek.
Cyrilské hody se již tradičně konaly na začátku
prázdnin tentokrát od 7. do11. července.
V sobotu se uskutečnilo pod májů předhodovní zpívání s názvem Hrajte ně, husličky. Kromě
domácího mužského sboru zazpíval i mužský
sbor z Poštorné a domácí sóloví zpěváci.
Taneční složku obstaral DNS Lužičánek a hosté
z Oldřichovic. Celý pořad doprovázela CM
Jožky Severina.
Do nedělního průvodu se sešlo 14 šohajů a 12
děvčic, do kroku nám hrála DH Ištvánci. Přespolních šohajů dojelo celkem 130. Pondělní
program trochu narušilo počasí, ale průvod se
nakonec, i když kratší, uskutečnil. Mužáci opět
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dojeli na voze řízeném Zdeňou Vojtíškem. Večer
k nám již počasí nebylo vlídné a tak se zábava
uskutečnila v sále. Úterní vybírání po dědině
nám taktéž pokazil déšť, takže jsme na dolní
konec vůbec nedorazili. Večerní zábava proběhla v sále sokolovny.
Polovina září je období vinobraní, to lužické se
uskutečnilo 15 září. V průvodu se sešlo 6 šohajů
a 14 děvčic, děti z Lužičánku, hotaři a policajt.
Hrála DH Liduška
V roce 2008 se můžete těšit na tyto akce:
12. ledna Krojový ples
2. února Fašank
23. března Velikonoční zábava s koštem vín
5. července Předhodové zpívání
6.-8. července Cyrilské hody
13. září Tradiční vinobraní
15. listopadu Martinská krojová zábava

Chtěl bych poděkovat všem, kteří podporují naši
činnost, zejména obecnímu úřadu, bez jehož
finanční pomoci bychom nemohli dodržovat
takové množství zábav a tradic, dále pak mužskému sboru, zahrádkářům a vinařům, Zdeňovi Vojtíškovi za vození koňmi po hodech, všem lidem,
kteří chodí na naše akce, a nakonec všem rodičům, hlavně maminkám za chystání krojů.
Závěrem bychom rádi poprosili rodiče mladých
dívek a chlapců, aby se snažili vést své ratolesti
k lásce k tradicím našich předků a někdy vypravili děti či dospívající do kroje, ať už půjčeného
nebo vlastního. V případě Vašeho zájmu o jakékoliv informace ohledně kroje či čehokoliv jiného, co se týče folklóru, je Vám kdokoliv z nás
plně k dispozici.
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Za Klub seniorů
Milada Kadalová

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ
SVAZ
ČZS Lužice je občanským sdružením, které
sdružuje naše občany pro společnou činnost.
V letošním roce tato organizace vzpomenula
na své výroční schůzi 50 let od svého založení.
Tato organizace měla možnost poskytnout služby drobnému hospodaření na záhumenkách,
zahradách, vinohradech a pro lidi, kteří měli
potřebu pracovat s půdou a vypěstovat si, co
bylo možné. Bylo to důležitou pomocí pro naše
dřívější hospodaření, poněvadž ovoce, zelenina, krmiva i jiné chybělo.

Zprávy ze Starého kvartýru
Za Slovácký krúžek stárek Jakub Buchta

Pestrá činnost seniorů
Svou činnost zahájil Klub seniorů před třemi
lety. Má 140 členů a zaměřil se na organizování
volného času seniorů. Zájmy členů jsou různé,
každý má možnost vybrat si dle svých zájmů.
Kdo rád poznává krásy naší vlasti, jistě byl spokojen s našimi zájezdy lodí po Moravě či Baťově
kanále, Lednicko-valtickým areálem, Prohlídkou zámků Valtice, Vranov nad Dyjí, Vranovské přehrady či prohlídkou krasových jeskyní
v Moravském krasu. Se všemi zájezdy byli účastníci velmi spokojeni.
Pro milovníky sportu a plavání pořádáme dva
měsíce na jaře a dva měsíce na podzim každý
týden plavání v bazénu Lázní Hodonín. V letních měsících pak zájezdy do termálních lázní „Čalovo“. Za tyto akce patří dík seniorkám
S. Šimánkové a M. Dvořáčkové, které tyto akce
organizují.
Ani na kulturu nezapomínáme. Několikrát jsme
navštívili Slovácké divadlo v Uherském Hradišti,
také Městské divadlo v Brně, kde se nám velmi líbilo představení „Cikáni jdou do nebe“. Pro
milovníky dechovky jsme zajistili třikrát přehlídku

Veškerou činnost seniorů zaznamenává kronikářka Z. Šimková. Je toho dost, co pro naše
seniory připravujeme a rádi přijmeme další návrhy i další seniory do našeho klubu.
Tuto činnost zajišťují všichni členové výboru
a desítkářky. Jim patří dík, že jsou vždy připraveny pomoci, zajistit, svolat, připravit. Také OÚ
děkujeme za podporu a dotace, bez nichž bychom se neobešli.
Senioři, seniorky, odchodem do důchodu ještě
život nekončí.
Přijďte mezi nás, určitě se pobavíte!

dechových hudeb v Hodoníně.
Senioři se dokážou velmi dobře bavit, o tom
jsme se přesvědčili na dvou Josefských zábavách, či několika večerech pro seniory, které
pořádá OÚ. Po hodnotném programu přijde
čas na hudbu a tanec. A věřte nebo ne, když
„búchne buben“, nohy se samy rozhýbají, záda
i klouby přestanou bolet a parket je náš. A co
teprve když zazní melodie našeho mládí - kdo
nemůže tančit, tak si aspoň zazpívá. Je velmi
módní volit různé „Miss“, taky senioři z Lužic
mají svou „Miss tanec 2007“, stala se jí paní
M. Benadová. Kdo ji viděl na parketu, neuvěřil
by, že už má více než 80 let.
Je pravda, že druhý den se těžko vstává
z postele a všechno ukrutně bolí, ale příště se
opět sejdeme, a to na Mikulášské zábavě, či
Josefské zábavě a opět to pořádně roztočíme.
Nesmíme zapomenout na „Koláčkovou rotu“
Mařenky Dvořáčkové, která se obklopila ochotnými seniorkami a při různých akcích OÚ nebo
akcích pro seniory napečou stovky velmi chutných koláčků.

Rukodělné práce a výstava
k 80. výročí zavedení elektřiny
v obci „Když se nám rozsvítilo“
V měsíci listopadu probíhaly každou neděli dny rukodělných prací s vánoční tématikou.
Mohli jste si vyrobit vystřihovánky nejen do
oken, ozdobit perníčky, vyrobit andílky či jiné
ozdoby z vizovického pečiva a udělat vánoční
aranžmá pod vedením p. Šebestíkové z firmy
Larix. Některé výrobky jsou k vidění na právě
probíhající výstavě, jiné na vánočním stromě
v sále sokolovny a na další se můžete dívat třeba
doma. Poslední výstava, která v tomto roce na
kvartýru právě probíhá, se opírá o neuvěřitelné
80. jubileum zavedení elektřiny v naší obci.
Můžete vidět zajímavé elektro-exponáty. K nejzajímavějším patří sbírka p. K. Frýdka, který pomáhal
s realizací výstavy a výkladem pro žáky ZŠ.
Chtěla bych poděkovat všem kvartýrníkům
a kvartýrnicím za odvedenou náročnou práci
v letošním roce a dále všem příznivcům Starého kvartýru. Přeji Vám tedy hodně sil a nápadů, pohody, zdraví a peněz v roce 2008.
Andrea Janulíková

Svoji činnost provozuje ZO ČZS Lužice
ve svém kulturním zařízení nazývaném „Tabačárna,“ které bylo tehdejším JZD postaveno pro
účely sušení tabáku. Tyto prostory později připadly ČZS a již po několik generací jsou zvelebovány za významné pomocí obce Lužice, až
do dnešní podoby. Za touto prací stálo mnoho
lidí. Dříve měla ZO ČZS Lužice přes 300 členů.
V současnosti se tyto prostory využívají pro různé
účely spolkové činnosti, slouží našim občanům,
firmám, spolkům, chase, stranám a neposledně i obci Lužice, která tady pořádá svá veřejná
zasedání obecního zastupitelstva.
V letošním roce se členům ČZS podařilo
ve svých prostorách upravit dvůr, chodníky, zatravnění, venkovní zástolí, boční sezení
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a květinovou výzdobu. Nejvýznamnější položkou
ve výstavbě se stalo vybudování zahradního krbu
v prostorách dvora s univerzálním vybavením
– opékání, rožnění, uzení.
Zvláště skupina místních vinařů doprovází řadu
různých akcí, které jsou v průběhu roku pořádány obcí Lužice a chasou. Především jde o hody
– kde je nabízen servis chlazeného vína ve stánku, dále pak vinobraní s přehlídkou a ochutnávkou lužických vín. Pravidelně na Štěpána se zde
pořádá tradiční degustace mladých vín.
V příštím roce se chystají členové uspořádat
ve svých prostorách ochutnávku vína za spolupráce s vinaři z Mikulčic, což by se mělo stát
tradičním děním „na střídačku“ a základem spo-

lupráce se sousední obcí v budoucích letech.
V dalším roce by mikulečtí vinaři uspořádali košt
vína v Mikulčicích.
V prostorách ČZS je možné poskytovat služby
pro občany, veřejnost i organizace. K dispozici
jsou vytápěné prostory se sociálním zařízením,
kuchyňkou, posezením pro 40 lidí. V zázemí
je technická místnost, kde je možné realizovat
např. zabíjačku.
Velmi významnou osobou, která vytváří toto
prostředí, je hospodář tohoto objektu pan Josef
Novák, na jehož telefon 731 202 720 je možné
se obrátit.
Jindřich Maršálek

JUNÁK - BIGGLESŮV MEMORIÁL
18 . R O Č N Í K
V sobotu 3.11.2007 jsme se sešli poměrně
brzy ráno na vlakovém nádraží v Lužicích. Jeli
jsme soutěžit s ostatními oddíly a ukázat své
dovednosti. Bigglesův memoriál je skautská
soutěž, kde všichni skauti, skautky, světlušky a
vlčata ukáží co vše se naučili a co vše dokáží.
Skupiny po třech členech dostaly lístek a mohly
se vydat na cestu, kde je čekala různá stanoviště s různými úkoly, jako např. střílení ze vzduchovky, šifrování, lezení na strom, uzly aj.
Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, a to
kategorii mladší (jako světlušky nebo vlčata)
a v kategorii starší (jako skauti nebo skautky).
Naše oddíly ze střediska Mikulčice měly celkem
3 skupiny, zastupovaly je kategorie světlušky,
vlčata a skautky. Snažily se ze všech sil a také
se jim to povedlo.
V kategorii světlušky získali Eliška, Legáček
a Ondra 3. místo. V kategorii vlčata získali Dan,
Andy, Bublina 1. místo a v kategorii skautky
získala Sedmikráska, Pikolík a Sýkorka taky
1. místo, které nás hodně překvapilo. Protože
tahle skupina byla hodně oslabena tím, že byla
složena ze dvou skautek+světluška, takže hod18

ně věcí Sýkorka jako světluška nezvládla, ale
i přesto jsme se umístili, jak nejvýš jsme mohli.
Soutěž se nám všem moc líbila a budeme
na ni ještě v dobrém dlouho vzpomínat. A také
se těšíme na příští rok, kdy znovu ukážeme,
co letos.
Nikola „Pikolík“ Doležalová

Současnost kosmického výzkumu
4. října jsme si připomněli 50. výročí prvního
vypuštění umělého tělesa do kosmu. Byla jím
sovětská družice Sputnik 1, vypuštěná do kosmu 4. října 1957 ve 22:28 hodin moskevského
času. Ve vesmíru setrvala 92 dnů a uskutečnila
asi 1400 oběhů Země. 4. ledna 1958 vstoupila do zemské atmosféry a shořela. 3. listopadu
1957 dosáhl Sovětský svaz dalšího prvenství,
vyslal do vesmíru prvního živého tvora, stala
se jím fenka Lajka. Svůj let bohužel nepřežila.
12. dubna 1961 odstartoval do kosmu Jurij
Gagarin a jedenkrát obletěl Zemi. Jeho prvenství ovšem není tak jednoznačné, protože pravděpodobně nebyl prvním člověkem ve vesmíru. Jeho předchůdcem (možná ne jediným) byl
údajně syn raketového konstruktéra Vladimír Iljušin. Jeho mise však neskončila úspěšně, a tak
byla utajena. Po Gagarinově misi začaly závody
o dobytí Měsíce mezi Sovětským svazem a USA.
Tento souboj už vyhráli Američané. Na Vánoce
1968 se americká kosmická loď Apollo 8 s tříčlennou posádkou jako první přiblížila k Měsíci
a desetkrát ho obletěla. 21. července 1969 se
Američan Neil Armstrong jako první člověk prošel
po Měsíci. V současnosti je v popředí zájmu kosmických agentur mezinárodní orbitální stanice
ISS na oběžné dráze Země, momentálně jediná
trvale obydlená kosmická stanice. Na její stavbě
se podílí 5 zemí: USA, Kanada, Rusko, Japonsko a Evropa. Její první díl, ruský modul Zarja, byl
do kosmu vynesen 20. listopadu 1998, s jejím
dokončením se počítá na rok 2010. Souběžně
s tím má být ukončen i provoz raketoplánů, které
má v letech 2011 – 2013 nahradit v USA nový
transportní prostředek. V prosinci 2001 totiž
usedl do ředitelského křesla NASA nový administrátor Sean O’Keefe a dostal od prezidenta
Bushe za úkol zmapovat stav americké kosmonautiky a stanovit její dlouhodobou koncepci.
Mezi vytýčenými cíli je i návrat na Měsíc před
rokem 2020, s letem lidí na Mars se pak počítá
do roku 2030. Ruští vědci se dali už několikrát

slyšet, že oni už technologie potřebné k letu
na Měsíc a Mars mají, chronický nedostatek
peněz v Rusku je ale příčinou opakovaných
odchodů ruských institucí z vědeckých projektů
i rušení výzkumných programů. Rusko tedy nejspíše bude muset spolupracovat s někým, kdo
peníze má. Velmi slibně se jeví spolupráce s ESA
(evropská kosmická agentura). ESA se hodlá
zpočátku soustředit na robotický výzkum Měsíce a Marsu. Zároveň chce plně využít své účasti
na již zmiňované ISS, aby co nejlépe připravila

Takto vypadá kometa Holmes při pohledu
dalekohledem.

postupy potřebné k ochraně lidí během pobytu na Měsíci nebo cesty na Mars. K vybudování trvalé lunární základny by mělo dojít kolem
roku 2020 a zatímco Amerika ji chce využít také
ke komerčním účelům, Evropa na ni klade důraz
jako na odrazový můstek na cestu k Marsu. Tam
chce své lidi vyslat kolem roku 2030 ve spolupráci s Američany. Velmi ambiciózní je v poslední době také Čína.
Co se týče aktuální situace na Marsu, ještě nikdy v dějinách nebyl v takovém obležení
výzkumných strojů jako nyní. Z oběžné dráhy
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ho sleduje hned čtveřice sond a na jeho povrchu pracují roboti Spirit a Opportunity, kteří
úspěšně přečkaly období silných větrných bouří
a znovu zahájily práci.
Na závěr ještě k dění na noční obloze. V listopadu nám ji ozdobila kometa 17/P Holmes,
takže letošní rok přece jen nebyl na komety
tak chudý. 24. října bylo ohlášeno její nečekané zjasnění, které bylo v rozmezí několika dní
400 000 násobné. Podobné zjasnění kometa
předvedla už v roce 1892, kdy byla díky němu
objevena. Tento jev je pravděpodobně způso-

ben rozpadem jádra komety a následným odkrytím obrovských zásob ledu. Vznikla prachová
koma, jejíž průměr přesáhl velikost Slunce,
pevné kometární jádro má však v průměru jen
4 kilometry. Koma poroste ještě víc, což však
povede ke slábnutí jasnosti komety. Obloha
však bude bohatá i tak. V současné době se
zlepšuje viditelnost Marsu, ten bude nejlépe
vidět na Vánoce. Ranní oblohu zdobí Venuše a
Saturn. Vysoko nad obzor už se dostávají i tak
krásné zimní souhvězdí jako např. Orion.
Vít Straka

nická verze bude v nejbližších dnech dostupná
na webových stránkách regionu a bude obsahovat interaktivní mapy jednotlivých obcí a sklepních
uliček s odkazy na turistické cíle a podnikatele.
Tištěná verze obsahuje mapy sklepních uliček,
popis vinařské historie a současnosti jednotlivých obcí a také prezentaci subjektů působících
ve vinařství a cestovním ruchu. Průvodce bude
k dostání koncem roku na obecních úřadech
a v kanceláři Regionu Podluží.
Ing. Josef Smetana
Manager svazku obcí RP

KULTURNÍ OKÉNKO
Hudbou k adventu - koncert vážné hudby mladých umělců z Velkých Bílovic předznamenal
letošní Lužický kulturní advent 2007, stejně tak
nádherný vánoční strom, který se ze zahrady
rodiny Kovaříkových přestěhoval před obecní
úřad. Rozzářil se poprvé v neděli 2. prosince
při programu dětí MŠ, ZŠ, pohybové výchovy
a pěveckého sboru Mužáků.
Mikulášskou nadílku letos neměly jen děti, ale i Klub
seniorů, který uspořádal pro své členy příjemné
mikulášské posezení s občerstvením a tanečkem.
K příjemné náladě jim zahrála naše dětská cimbálo20

Pokud jste se při našich kulturních akcích potěšili, příjemně vánočně naladili a inspirovali,
pokud jste se nechali naladit na vánoční notu,
nebo jste se podíleli na jeho přípravě a realizaci,
pak nám nezbývá než Vám poděkovat a popřát
krásné Vánoce a šťastný nový rok!

Za kulturní a letopisecká komisi J.A.

Podluží

REGION
REGION PODLUŽÍ DOKONČIL
PRŮVODCE SKLEPNÍMI ULIČKAMI
V projektu, který je spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Interreg IIIA Česká
republika – Rakousko vytvořil Region Podluží
průvodce sklepními uličkami a vinnými sklepy
v rámci členských obcí Regionu Podluží. Jedná se
o ucelený turistický produkt mapující vinařskou
architekturu a současnou nabídku vinařských
produktů a služeb cestovního ruchu v Regionu Podluží, který bude veřejnosti dostupný jak
v elektronické, tak i tištěné podobě. Elektro-

Vánoční jarmark u Junáků a Brontosaurů obohatil naše vánoční nákupy o pěkné dárečky.
Píle a talent malých umělců - hudebníků, tanečníků a zpěváků, trpělivá, náročná práce učitelů
a vedoucích byly odměněny potleskem hrdých
rodičů a prarodičů při vánočních besídkách
ZUŠ a dětských zájmových souborů. Dechová
hudba Zlaťulka zakončila Lužický kulturní advent
krásným vánočním koncertem, při kterém jsme
určitě alespoň na chvíli zapomněli na vánoční
shon a starosti.

Jak to bylo při Lužickém
kulturním adventu

vá muzika a zatančily hodonínské mažoretky.
Lampionový průvod a vánoční čas - jde to
vůbec dohromady?
Veselé, spokojené tvářičky dětí se světýlkem,
které se vypravily večerní obcí ke Kvartýru při
příležitosti 80. výročí, kdy byla přivedena do naší
obce elektřina nás ujistily, že letopisecká komise a Muzejní spolek měly dobrý nápad. Pohled
na stará rádia a gramofony při výstavě „Když se
nám rozsvítilo“ na Starém kvartýře zase přineslo
mnoha návštěvníkům nostalgickou vzpomínku
na staré časy a zjištění jak ten čas letí…

Baletky při vánoční besídce v Sokolovně

TJ Sokol Lužice, TJ Baník Lužice a Obec Lužice
pořádají

P L E S SP ORTOVC Ů
9. února 2008
v sále sokolovny v Lužicích.
K tanci hraje skupina AMADEUS.

Jste všichni srdečně zváni.
Bližší informace budou zveřejněny na vývěskách,
webových stránkách obce a v místním infokanále.
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Z HISTORIE
KULTURNÍ
A VZDĚLÁVACÍ PRÁCE
SOKOLA LUŽICE
(Ze stoleté tradice
lužického Sokola)
Kulturní a vzdělávací činnost byla nedílnou součástí práce Sokola. Cvičenci
i necvičící členové byli vedeni nejen k rozvoji svého těla,
své síly, obratnosti a zdraví,
nýbrž současně i k rozvíjení
svého ducha, smyslu pro krásu
a dobro. Touto činností byli
v jednotě pověřováni především vzdělavatelé Sokola.
V lužické jednotě to byli převážně učitelé místní obecné školy.
Byli to vesměs výborní kantoři,
požívající vážnost a přirozenou
autoritu mezi žáky, v učitelském
sboru i ve veřejnosti obce.
Z meziválečného období vzpomeňme jména Michal Barvík,
Jaroslav Dobrovolský, František Kubásek, Adela Korejsová, Štěpánka Lánová, Miroslav
Chleboun, Martin Huták a Rajmund Kudlík.
Vzdělávací a kulturní činnost
se v Sokole Lužice vyznačovala velkou škálou forem.
Nejfrekventovanější byly rozhovory, přednášky a proslovy. Trvalým tématem byl
Tyrš a jeho dílo, dále osobnost T.G.Masaryka, ale i Jan
Hus, F.Palacký, B.Němcová,
J.A.Komenský a další. Vzdělavatelé oslovovali členy Sokola přímo v tělocvičně, pak
na sokolských schůzích a různých veřejných oslavách.
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Záběr z divadelní hry Karla Čapka „Matka“ - rok 1938

Přitažlivou a zejména mezi
žactvem oblíbenou formou kulturní aktivity byly každoroční
besídky a akademie. Stávaly
se přehlídkou nejen úspěšné cvičitelské práce, ale byly
vždy spojeny s programem
hudebním, pěveckým a literárně dramatickým. Tradiční byly
vánoční besídky s nadílkou
nejmenším cvičencům Sokola.
Od roku 1926, kdy získal
Sokol licenci na provoz kina,
využívaly se ve vzdělávací práci i různé naučné filmy a filmy
z oblasti sportu a tělovýchovy.
Od roku 1935 se v Sokolovně začaly promítat již zvukové
filmy.
Záslužnou uvědomovací
a zpravodajskou práci vykonával v jednotě i sokolský tisk.
Například v roce 1929 bylo
v Sokole Lužice až 81 odběratelů různých odborných, informačních a zábavných sokolských časopisů. Jednota měla

i vlastní knihovnu.
Bohatá a různorodá byla
ochotnická divadelní činnost Sokola. Veselohry, kratší
divadelní útvary a zpěvohry se
střídaly s klasickým repertoárem. Úspěch u obecenstva
měly hry od G.Preissové Její
pastorkyňa (1922), Jiráskova
Lucerna (1919,1937), a Vojnarka (1936), od J.Mahena
Jánošík (1935) a hlavně dramatická hra Karla Čapka Matka
(1938). Úspěch slavily divadelní hry realizované v přírodním
prostředí, konkrétně v lese
Boří. Většinu divadelních dekorací si vyráběli sami ochotníci,
jen kostýmy si půjčovali. Intenzita divadelní činnosti vzrostla
hlavně po dostavbě Sokolovny v roce 1932. V roce 1933
se v rámci jednoty vytvořil
dramatický odbor, jehož dlouholetým předsedou byl Martin
Kotásek. Jen v uvedeném roce
bylo nacvičeno a uvedeno na
23

13. - 15. ČERVNA 2008 OSLAVÍME
205 LET OD POČÁTKŮ ŠKOLNÍHO
VYUČOVÁNÍ V LUŽICÍCH
A 100 LET OD POSTAVENÍ NYNĚJŠÍ
ŠKOLNÍ BUDOVY

Divadelní hra Sokola z roku 1936 „Když hračky oživnou

jevišti Sokolovny osm představení. Velké jeviště umožňovalo
uvádět i hry s velkým počtem
účinkujících. Například ve hře
z roku 1936 Když hračky oživnou účinkovala téměř celá mladá generace Sokola Lužice.
V letech 1919 až 1940 sehráli sokolští ochotníci v Lužicích
okolo 36 divadelních představení.
Sokol byl pořadatelem i řady
folklorních slavností jako
byly Cyrilské hody, Dožínky,
Fašank, Šibřinky a Vinobraní.
O vysílání některých těchto
slováckých obyčejů projevil
zájem i radiožurnál Brno. Pro
brněnský rozhlas se například
natáčel v roce 1933 obřad
Vinobraní a v roce 1937 Slovácká svatba.
Do povědomí široké lužické
veřejnosti se zapsaly i sokolské plesy. Byly neobyčejné
tím, že měly vždy určitý ráz,
určité tématické zaměření.
To se projevilo nejvíce v deko24

racích, ve výzdobě sálu a specifickým pojmenováním: JaroLéto-Podzim-Zima
(1926),
U svatého Antoníčka (1934),
Na růžích ustláno (1935), Ve
stínu lesa (1937), U nás na
Slovácku (1940). Mimořádný ohlas nejen v Lužicích, ale
i v některých jednotách v celé
republice měl zvláště poslední uvedený ples. Slováckými
ornamenty
vyzdobený sál
Sokolovny byl v protektorátním
roce 1940 nejen manifestací
krásy a dovednosti lidu na Slovácku, ale v té době i odvážnou
manifestací národní kultury.
Tato bohatá a všestranně orientovaná kulturní a osvětová práce
Sokola v Lužicích byla postupně
od roku 1939 novým protektorátním režimem omezovaná a zakazovaná. Rozhodující úder proti
jednotě přišel v dubnu 1941
kdy byla s okamžitou platností zastavena nejen kulturní,
ale i sportovní činnost Sokola
a zabrán sokolský majetek.

Sokolu byla násilně odebrána
budova Sokolovny, všechno
tělocvičné nářadí, vybavení divadelního jeviště, zařízení biografu,
hostince, hřiště i peněžní hotovost. V dějinách Sokola to bylo
již druhé nedobrovolné ukončení jeho činnosti.

PhDr. Miroslava
Rošková,CSc.
členka Sokola Lužice
Příště : XI. všesokolský slet
v roce 1948

Na podzim roku 1803 začala poprvé školní
výchova dětí přímo v naší obci. To neznamená,
že do té doby neměly děti z Lužic žádnou možnost získat elementární vzdělávání. Problém byl
v tom, že historicky první vesnické školy se zakládaly při farách. A protože Lužice neměly do roku
1874 ani kostel, chodily děti z naší obce do farní
školy v Mikulčicích. Jak se dovídáme z nejstarší školní kroniky, odváděli lužičtí jako školně za
každého žáka učiteli v Mikulčicích ročně jeden
pecen chleba, čtvrt měřice žita a 36 krejcarů.
Změna nastala roku 1803, kdy si obec Lužice
zřídila vlastní školu. Termín „škola“ je z hlediska dnešních představ značně nadnesený. Prvním lužických učitelem byl učitelský pomocník
Karel Pernica z Mikulčic, který v počátcích žáky
vyučoval v soukromých domech, ve stodolách,
v obecním kvartýru, v konírně obecního hostince
apod. Teprve o 25 let později v roce 1828 přistavěla obec k místnímu hostinci samostatnou
školní světnici. Školní inventář byl v polovici 19.
století velmi prostý: 2 tabule, 14 lavic, 1 stolek,
1 židle a 1 skříň. Povinná školní docházka byla
od dob císařovny Marie Terezie určena pro děti
od 6 do 12 let. Škola poskytovala dětem jen elementární vědomosti. Vyučovalo se čtení, psaní,
počítání a náboženství. Kolik žáků měla lužická
škola v počátcích své existence - nevíme. První
údaj o počtu školáků (56) se nám zachoval až
z roku 1818. V roce 1837 se počet žáků v Lužicích již téměř zdvojnásobil.
Určitým historickým mezníkem v prvním století
lužické školy byl rok 1869. Škola získala statut jednotřídky a povinná školní docházka byla
školským zákonem prodloužena do 14 let. Učitelem školy byl v té době Jan Mareš, který se do
dějin naší obce zapsal autorstvím pamětní listiny uložené do věže kostel a při jeho dostavbě
v roce 1874.

V roce 1875 byla lužická škola rozšířena na
dvojtřídní. Nově byly zavedeny předměty „ženské ruční práce“ a „poučení o domácím hospodářství“. V souvislosti s tím začala učit v Lužicích
první žena - industriální učitelka Alena Wádlová.
Ke konci 19. století bylo v obci již 325 školáků.
Prudký růst žáků souvisel hlavně s příchodem
sklářských rodin. Situace si naléhavě žádala
nové vhodnější a větší učební prostory.
Obec, která byla od počátku povinna hradit
veškeré náklady na provoz školy, vyřešila v roce
1878 situaci tak, že odkoupila od majitele pana
Baldriána hostinec a nechala jej upravit pro
školní vyučování (bývalá budova kina Podlužan).
V této budově, později rozšířené o další dvě
učebny, sídlila škola plných 30 let.
Teprve v roce 1908, to znamená více, jak sto
let od zavedení školního vyučování v Lužicích,
se dočkali lužičtí školáci i učitelé důstojného
školního stánku. Nová školní budova postavená
obcí v čele široké návsi byla slavnostně otevřena
30. srpna 1908, tedy před 100 lety. V té době
byla již lužická škola pětitřídní. Nyní ve školním
roce 2007 - 2008 je desetitřídní.
Informaci připravila
PhDr. Miroslava Rošková, CSc.

Na fotografii jsou žáci narození také před
100 lety. Uprostřed asi tehdejší nadučitel
Antonín Komárek, šk. r. 1915 - 1916.
(S fotoalba M. Kopřivové).
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SPORT
Volejbal v lužickém Sokole
Sokolské volejbalové tradice v Lužicích
se datují od roku 1936. Tehdy vzniklo první
volejbalové družstvo v naší sokolské jednotě.
Protože se tehdy ještě nejednalo o sálový sport,
hrálo se na hřištích ve volné přírodě a to za humny, na koupališti (cihelna) a na Liďáku. Volejbal
se hrál až do roku 1941, potom do dějin lužického volejbalu zasáhla druhá světová válka a Sokol
byl rozpuštěn.
Podruhé byl Sokol rozpuštěn po roce 1948,
ale o činnosti volejbalu v Lužicích v období mezi
roky 1945 - 1948 nemáme žádné informace ani
od pamětníků.
Po roce 1948 veškerou volejbalovou aktivitu
převzala TV Jednota Baník Lužice. V těchto
dobách byl hlavním organizátorem volejbalového dění v Lužicích Drahomír Komosný, který
volejbal hrál, trénoval, soudcoval a organizoval
vše kolem této pěkné hry.
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Po roce 1996, kdy byla znovu obnovena činnost
Sokola, nastal velký rozvoj volejbalu v Lužicích.
Postupně vzniklo několik družstev podle kategorií a výkonnosti a dokonce vzniklo i družstvo žen.
V současné době má lužický Sokol volejbalové
družstvo veteránů, družstvo mužů, družstvo žen
a smíšené družstvo mužů a žen, které vedou
manželé Rutarovi. Z uvedených družstev se později vytvořil tým, který se po nabytí sebevědomí
a vydřených dovednostech začal zúčastňovat
různých turnajů. Nejprve jenom v Hodoníně,
později ve Veselí nad Moravou a jinde. Trenérem této skupiny byl zpočátku br.Jindřich Maršálek, později ji k vrcholu přivedli bři.Karel Prchal
a Pavel Kotlařík.
Aby měl lužický volejbal smysl, přihlásili
se odbíjenkáři na konci roku 2003 do nultého
ročníku Amatérské volejbalové ligy smíšených
družstev. Tam si vytvořený tým Dřeváci vedl velmi

obstojně. Nakonec uhrál druhé místo, nestačil
pouze na družstvo ZŠ Očov. V druhém ročníku
se lužičtí rozdělili na dvě skupiny – Snipers Lužice a Falkon Lužice. Snipers v ročníku 2005/06
vyhráli amatérskou soutěž a postoupili do okresní soutěže. Tam už bez žen narazili na silnější
a kvalitnější soupeře. Přesto jejich premiérové
vystoupení nedopadlo vůbec špatně a postoupili až do finále, kde obsadili šesté místo. Falkon
Lužice v ukončeném třetím ročníku amatérské
soutěže obsadil čtvrté místo.
Kromě amatérské ligy se družstvo Sokola Lužice (Snipers) zapojuje do různých turnajů. Zatím
největším úspěchem je vítězství a zisk putovního poháru Osvobození města Hodonína. Druhé
místo získal Sokol Lužice v rámci Sportovních
her, které se konaly na antukových kurtech
v Hodoníně. Na hodonínských dnech zdraví se
v nové sportovní hale radovali naši volejbalisté ze
stříbrné medaile. Ke konci října minulého roku

se týž celek vydal na mezinárodně obsazený turnaj Javor Cup v Jablonci nad Nisou. Zde se bez
větších problémů dostal ze základní skupiny do
semifinále a finále. Ve finále však narazil na silného soupeře a nedokázal jej porazit. Ani snaživá skupina Dřeváků nezůstává bez úspěchů a ve
svém okolí se zúčastňuje různých klání.
I skupina veteránů je velmi aktivní a zúčastňuje se různých turnajů v Hodoníně, Vranově,
Lhotě, Velké nad Veličkou a tradičně v Kuřimi.
Pravidelně pořádají volejbalové rozloučení se
starým rokem pro místní i pozvaná volejbalová
družstva.
V současné době v lužickém volejbalu TJ Sokol
Lužice působí čtyři skupiny. Nejmladší skupinou
je smíšený oddíl začátečníků, ze kterého se
po získání zkušeností a kondice rekrutují hráči
do výkonnostních družstev.
Miloš Kadala

ZPRÁVA K ČINNOSTI ODDÍLU STOLNÍHO TENISU
SOKOLA LUŽICE
Po odehrátí 9 kol v probíhajícím soutěžním
ročníku 2007-8 ve stolním tenisu oddílu Sokola
Lužice je situace následující:
„A mužstvo“ jako účastník Krajské soutěže
sk. B II. je z 12-ti účastníků na 8. - 9. místě.
Kolektiv družstva poctivě přistupuje k mistrovským zápasům.
Dne 8. 12. 2007 družstvo odehrálo zápas
na domácí půdě s mužstvem Ratiškovice
a 9. 12. 2007 utkání s mužstvem Strážnice „C“.
Tím jsou odehrána rozlosovaná mistrovská utkání pro tento rok.
„B mužstvo“ je účastníkem soutěže okresního
přeboru. Soutěž je zde velmi vyrovnaná, prvních
pět mužstev, mezi které patří i naše družstvo,
má po polovině soutěže velmi nepatrný bodový
rozdíl.
„C mužstvo“ - účastník okresní soutěže Sk. A.
Po 9-ti odehraných kolech je v tabulce na prvním místě. Přejme mužstvu i v příštím roce stejný
elán a bojovnost. V této soutěži je i „D mužstvo“,

v kterém jsou mladí, začínající hráči. Je předpoklad, že postupně v budoucnu nahradí odcházející hráče.
Informace, tabulky, rozlosování, výsledky - viz
vývěska „Sport“ před budovou OÚ Lužice.
Vedení oddílu touto cestou děkuje za dobrou reprezentaci stolního tenisu hráčům oddílu
Sokola Lužice. Přeje všem hráčům, dále vedení
Sokola Lužice, vedení obce Lužice i Vám příznivcům tohoto sportu v naší obci, vše nejl,epší,
hodně zdraví a spokojenosti v roce 2008.

Za vedení oddílu Mir. Hřebíček
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Konečné tabulky po podzimní části soutěžního
ročníku 2007/2008 v kopané
Tabulka III. tř. mužů sk. A
1.

Sokol Dambořice

14

12

2

0

43

:

10

38

2.

Sokol Uhřice

14

9

5

0

33

:

16

32

3.

Kovo Ždánice

13

8

3

2

31

:

12

27

4.

Baník Lužice

13

8

2

3

27

:

11

26

5.

Moravan Násedlovice

14

7

3

4

20

:

18

24

6.

Sokol Strážovice

13

6

2

5

24

:

16

20

7.

Sokol Nenkovice

13

5

2

6

25

:

26

17

8.

TJ Prušánky

13

5

2

6

15

:

18

17

9.

Sokol Želetice

13

4

3

6

20

:

26

15

10.

Sokol Bohuslavice

13

5

0

8

23

:

30

15

11.

Agro Milotice B

14

2

6

6

15

:

27

12

12.

TJ Dolní Bojanovice

14

2

3

9

10

:

23

9

13.

Baník Dubňany B

14

2

2

10

8

:

33

8

14.

Sokol Čejč

13

1

1

11

10

:

38

4

Tabulka Okresní soutěže žáků sk. A
1.

Moravan Násedlovice

10

10

0

0

51

:

8

30

2.

Sokol Želetice

10

8

0

2

50

:

17

24

3.

Baník Lužice

10

6

2

2

45

:

24

20

4.

Sokol Lovčice

10

5

3

2

31

:

24

18

5.

SK Uhřice

10

4

2

4

42

:

18

14

6.

SK Žarošice

10

3

4

3

19

:

18

13

7.

Družstevník Starý Poddvorov

10

4

1

5

31

:

33

13

8.

Sokol Dambořice

10

3

0

7

23

:

45

9

9.

Sokol Terezín

10

1

4

5

16

:

32

7

10. Sokol Čejč

10

2

0

8

18

:

85

6

11.

10

0

2

8

8

:

30

2
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FK Prušánky

Tabulka Okresního přeboru dorostu
1.

Agro Vnorovy

13

10

2

1

53

:

12

32

2.

Baník Ratíškovice

13

10

2

1

55

:

16

32

3.

Baník Mikulčice A

13

9

1

3

36

:

23

28

4.

Agro Milotice

13

8

1

4

37

:

19

25

5.

Družstevník Blatnice

13

7

2

4

34

:

24

23

6.

Sokol Petrov

13

6

2

5

28

:

16

20

7.

KEN Veselí n.M.

13

6

2

5

23

:

26

20

8.

Družstevník Starý Poddvorov

13

5

1

7

18

:

23

16

9.

Velká nad Veličkou

13

5

0

8

23

:

29

15

10.

FC Vracov

13

4

1

8

42

:

60

13

11.

Sokol Hroznová Lhota

13

4

1

8

22

:

48

13

12.

FC Moravský Písek

13

3

1

9

13

:

30

10

13.

Sokol Vlkoš

13

3

0

10

27

:

50

9

14.

Baník Lužice

13

3

0

10

20

:

55

9

5
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Tabulka Okresního přeboru přípravek sk. B
1.

FK Šardice C

11

10

1

0

132

:

2.

Baník Mikulčice B

11

10

0

1

88

:

7

30

3.

Sokol Kostelec

11

8

1

2

55

:

31

25

4.

FK Šardice D

11

7

2

2

41

:

23

23

5.

Sokol Želetice

11

5

2

4

31

:

24

17

6.

SK Ratíškovice

11

5

1

5

33

:

52

16

7.

SK Hodonín

11

4

2

5

42

:

43

14

8.

Agro Milotice

11

4

1

6

32

:

56

13

9.

Baník Lužice

11

4

0

7

32

:

63

12

10.

FC Kyjov B

11

3

0

8

14

:

40

9

11.

SK Svatobořice B

11

1

0

10

16

:

80

3

12.

Sokol Vlkoš

11

0

0

11

13

:

105

0
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Z literární tvorby občanů
SPLNĚNÝ SLIB
NEBÝVALÉ PŘEKVAPENÍ RODINY Z LUŽIC, KTERÉ SI DODNES
NIKDO NEDOKÁŽE LOGICKY VYSVĚTLIT.
(Článek rodiny z Lužic, zveřejněný 23. října 2007 v časopisu Chvilka pro tebe.)
Nikdy bych nevěřila, že i já
budu moci přispět svým skutečným zážitkem do rubriky
s tajemnými příběhy. A ejhle!
Letos na konci prázdnin se
v naší rodině staly dvě události
- jedna smutná a bolestivá, druhá přinejmenším zvláštní. A zdá
se, že obě spolu nějak souvisí.
Náš strýc byl vášnivým houbařem. Měl už v lese svá místa,
takže chodil na jistotu a stoprocentně věděl, že se tam slušná
úroda hříbků, lišek nebo třeba
holubinek vždycky najde. Bydlel kousek od nás, a tak často
svými „úlovky“ zásoboval i naši
rodinu.
My jsme na houby moc
nechodili, ale když už jsme
si vyšli, naše cesta z lesa
pokaždé vede ke strýčkovi,
aby nám potvrdil, jestli jsou
všechny houby jedlé. Bylo
na něj naprosté spolehnutí,
platil totiž za skutečného znalce.
Před třemi lety strýce přepadla zákeřná nemoc. S chorobou však statečně bojoval
a nepoddával se jí. Dál houbařil, věnoval se svým koníčkům
a samozřejmě i rodině. Jeho
zdravotní stav se v posledním
roce naneštěstí začal zhoršovat a strýc musel občas pobýt
pár dní v nemocnici. Byl tehdy
právě doma, když ho byli moji
rodiče navštívit. Strýc se chystal druhý den na houby a slíbil,
že jak se vrátí, zajde k nám
a něco přinese. „To bys byl
hodný, já už mám totiž dlouho
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obrovskou chuť na omáčku
z pravých hřibů!“ těšil se můj
tatínek. „Dokonce jsem si říkal,
že bych i sám zašel do lesa,
jenže jak se znám, nic moc
bych asi nenašel.“ Strýc na něj
spiklenecky mrknul a prohodil:
„Tak ta omáčka bude, to ti slibuji!“
Nazítří šel můj táta do práce,
maminka zůstala doma, měla
totiž ten den zrovna dovolenou. Krátce po poledni k nám
přišel strýcův syn se smutnou
zprávou. Mamka se od něj
dozvěděla, že předchozí den
večer, sotva pár hodin po jejich
návštěvě, se strýci přitížilo
a musela ho odvézt sanitka.
Svůj dlouhý boj s nemocí nakonec prohrál, ráno zemřel.
Taťka si po návratu z práce,
jak je jeho zvykem, šel nejdřív
projít zahradu. Chtěl si pak
u kohoutku na dvoře umýt
ruce, když zůstal jako opařený. Z trávy pod smrkem, který
tam roste několik let, se na něj
„usmívaly“ tři překrásné hřiby!
Nikdy na tom místě nevyrostly ani žampiony, natož pravé
hřiby! Zavolal na mamku, ať
se jde podívat, co se nám
urodilo. Hříbky opatrně utrhl
a hned se chtěl jít pochlubit
strýcovi, jak to dělal pokaždé, když našel nějaké houby.
S radostí se rozběhl ven, ale
mamka ho zarazila. „Už tam
nezajdeš, strýc dnes ráno
zemřel,“ pronesla tiše.
To byl pro tatínka ohromný
šok, ale vzápětí si vzpomněl,

co mu strýc předešlý den slíbil. Sice už sám hřiby nestačil
přinést, ale svůj slib dodržel.
Je to pro všechny záhada, ale
jinak si to vysvětlit neumíme.
Je opravdu něco mezi nebem
a zemí? Myslím, že strýc nám to
dokázal. Strýčku, děkujeme !
J. N.

VÁNOČNÍ
Zima vládne v celém kraji,
vločky zemi přikrývají,
to se zase po roce,
kvapem blíží Vánoce.
Úspory si rozdělíme,
na nákupy vyrazíme,
dárky půjdem vybírat,
radost chcem všem udělat.

N a p s a l i o nás. . .
Milý Jarku a Alenko!
Předem těchto řádků vás srdečně zdravíme a děkujeme za zaslané čtení, které nás potěšilo. Jak
se to tam všechno změnilo a při čtení jsem myslel, že jsem někde blízko vás a okolí. Velký pokrok
se vidí v Lužicích, už to vypadá jak malé městečko. Všechny ulice mají jména, sbírají se odpadky,
jak ve městě, ulice se opravují. Jak si pamatuji na Kvartýr, bylo to přes cestu od hospody Hromka
a proti obchodu Sadilových. Myslím, že tam byl nějaký oddíl vojáků. Lidový dům byl také přestavený.
Tam jsem cvičil, než jsme odjeli do Argentiny. Potom to přestavěli a udělali hospodu. Tonda Beneš
tam dělal číšníka. Sešel jsem se tam s Jendou Gajdou, bývalým policajtem a Slávkem Benadou, co
spravoval rádia. Teď tam postavili nějakou stodolu a snad tam dělají vinobraní v přírodě.
To jsem našel v tom kalendáři z Podluží - Tvrdonice ohňostroj na náměstí. Dětský krojovaný ples
- Dolní Bojanovice. Ruční stavění máje - náměstí Lanžhot, Tradiční Cyrilometodějské hody pod zeleným - Lužice. Den otevření sklepů - Hrušky. Živý betlém na náměstí - Lanžhot. Koncert vánoční
hudby - Lužice. Krojové hody v Bojanovicích. V tom kalendáři z Podluží máte rozvrh slavností na celý
rok. Máte tam dvoje noviny Slovácko a Naše Slovácko, ale o sportovním klubu Baník je tam málo
psané. Že by Baník pomalu umíral? Já se dívám na televizi a vidím skoro všechny zápasy z Argentiny.
Také jsem viděl mužstvo z Čech, co tu prohráli. Hráli celý zápas moc dobře, ale ke konci trochu
povolili a dostali gól. Viděl jsem celý zápas a také jsem držel palce, ale ani to nepomohlo. Doufám,
že napříště si dají pozor.
Jarku a Alenko, ještě jednou srdečné díky také za blahopřání k té 90. Byl bych radši, kdyby to
bylo aspoň o 20 méně, ale ono se to nedá vrátit. Měli jsme v Michigen asado, ale ani jsem si se

Stromeček si ozdobíme,
pod něj Betlém postavíme,
kapr, co byl ve vaně,
už voní na protvaně.
Nejkrásnější chvilkou v roce,
Štědrý večer na Vánoce,
když se všichni pospolu,
sejdou večer u stolu.
Stromeček se rozzáří,
všem nám oči zazáří,
když si dárky rozbalíme,
o radost se podělíme.
Koledy, když nocí zní,
toť pravý čas vánoční,
na své blízké vzpomínají,
ti, co v srdci smutek mají.
-vastamil31

žádným nepřipil, protože užívám nějaké kapsulky. Už je to dobré. Toto píši na jiném psacím stroji,
jenom musím tam připisovat ručně háčky a čárky, protože se vypsaly pásky s barvivem a doposud
jsem ještě druhé nenašel.

Napsali nám...

Srdečně Cyril a Blanka.
(Dopis pro Alenku a Jaroslava Hájkových od lužického rodáka Cyrila Příkazského a jeho manželky Blanky Příkazské, kteří žijí od 30. let v Americe. Pan Cyril Příkazský je mladší bratr zpěváka
a gajdoše Štefina Příkazského )
Je velmi dojemné, s jakým zájmem se pan Cyril zajímá o svou rodnou obec a život v ní. Moc
si toho vážíme. Přejeme panu Příkazskému a jeho manželce pevné zdraví, rodinnou pohodu, klid a v novém roce hodně spokojenosti.
J. Ambrožová, místostarostka

Úryvek z dopisu paní Jeřábkové, 86 let, která
žije v domově důchodců v Prostějově a stále
vzpomíná na život v Lužicích.
Milá Janičko,
moc děkuju za zpravodaj, měla jsem u něho
radost, přečetla jsem ho od A - ZET. Trochu
jsem si pobrečela a je mně líto, že už neuvidím,
jak tu našu dědinu zvelebujete. Tihelňa, to byla
moja velká láska a docela mě štvalo, že se rybníku začalo říkat „Lužák“.
Přeju Vám hodně úspěchů při zvelebování
Lužic, ať se Vám to daří. Zdravím také pana
starostu, mé bývalé sousedy Pavkovi a všechny
přátele z Lužic.
M. Jeřábková

společenská kro ni ka
B L A H OP Ř E J E M E

Dcera pana Cyrila Příkazského s manželem Markem Novákem. Lásku k folkloru získali od svých rodičů,
také Lužičanů, nyní již občanů USA. Markův otec - Štěpán Novák (zemř. r. 2000) odjel do Ameriky
v r. 1936 a matka Marie Nováková roz. Tůmová v r. 1946.
Právě v tyto sváteční vánoční dny vzpomínek, k nám přilétají pozdravy, přáníčka i z těch velmi vzdálených
koutů světa, kde našli nový domov naši příbuzní a přátelé ještě v minulosti. Na svůj rodný domov však
nezapomínají. Stále si jej připomínají našimi starými zvyky, oblékáním krojů při setkávání krajanských
spolků. Snaží se, aby nebyla zapomenuta mateřština.
Z Lužic jich odcestovalo hlavně za prací mnoho – do USA, Argentiny, Ruska, Francie, Kanady …
I v této oblasti naše letopisecká komise pátrá – po jménech, fotografiích, různých písemnostech, ale také
příbězích …
Pomůžete nám?
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Historička, mistr světa ve veslování, hokejový trenér. Různý věk, tři zcela
rozdílné životní osudy, zájmy i zaměření. A přece mají jubilanti něco společného: životní elán, vitalitu, poctivost, obětavost i stálý zájem
o rodné Lužice.
PhDr.Miroslava Rošková CSc. - historička, obětavá členka letopisecké
komise RO - 75 let
Pan Martin Straka Mistr světa ve veslování - 80 let
PaeDr. Svatopluk Číhal - hokejista, dlouholetý trenér nyní trenér hodonínských Drtičů - 60 let
Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let. Děkujeme
za pomoc i reprezentaci obce.
redakce
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P O D Ě K O VÁ N Í
Základní škola Lužice děkuje
firmám Potraviny Lužičan, Štela
Lužice s. r. o. a Potraviny L&M
za věnované sponzorské dary – sladkosti a jiné drobnosti pro mikulášskou nadílku. Poděkování patří také
paní Milce Vavrysové za přípravu
všech mikulášských balíčků.

LIST ŽIVOTA
Dne 5. listopadu 2007 byl na místním hřbitově
položen kámen, symbolizující List života, na kterém jsou vytesány následující verše romantického básníka Karla Hynka Máchy z díla „Máj“:
Výtvarný návrh a odborný dohled při realizaci:
obci věnovala prof. ak. soch. Ludmila PeckováSeverová
Zpracování : Kamenictví Šurýn.
Tento kámen nahradil se neopravitelnou plastiku „Pieta“. Stal se důstojnou součástí hřbitova
a vyjádřením naší hluboké úcty zesnulým
spoluobčanům.
Po modrém blankytu
bělavé páry hynou,
lehounký větřík
s nimi hraje,
a vysoko - v daleké kraje
bílé obláčky
dálným nebem plynou,
vás já jsem posly
volil mezi všemi,
tam na své pouti
pozdravuje zemi.
Ach zemi krásnou,
zemi milovanou,
kolébku mou i hrob můj
matku mou,
vlasť jedinou
i v dědictví mi danou,
šírou tu zemi,
zemi jedinou!
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V letošním roce oslavilo
75 občanů 80 a více let.
Nejstarší žijící občanka má 92 let.
Nejstarší žijící občan má 91 let.

JUBILANTI
Listopad a prosinec 2007
Martin Straka
Jan Zimek
Ladislav Novotný

80
85
80

ZEMŘELÍ OBČANÉ V ROCE 2007
Vojtíšková Josefa
Živný Lubomír
Jurkovič Jiří
Šimčík Jaromír
Štork Josef
Česal Josef
Pindová Františka
Frýdek Jan
Bartoníková Jiřina
Janů Jarmila
Štylárková Vlasta
Třísková Anna
Hablovičová Žofie
Ryšánková Marie
Mikušová Angela
Levý Zdeněk
Nejezchlebová Marie
Ondrášková Marie
Příkazský Bohuslav
Příkazská Irena
Jančálková Blanka
Bílík Jaromír
Mikušová Zdenka
Hromčík František
Karasová Věra
Krejčí Marie
Blažek Josef
Prygl Štěpán
Šteflovičová Cyrilka
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KVĚTINY NAVONA , S. R. O. LUŽICE
Nabízí sortiment květin z Holandska za výhodné ceny
řezané a hrnkové
svatební kytice
smuteční kytice a věnce
vánoční a velikonoční dekorace
suché dekorace
keramiku a svíčky
Těšíme se na vaši návštěvu na ul. Dlážděná (ke hřbitovu)
Objednávky i telefonicky 723644323, 774562207

Provozní doba:
PO, ST, PÁ
8.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00
ÚT, ČT
8.00 - 12.00
SO
8.00 - 11.00

ZAHRADNICKÝ SERVIS

Telefon: 518 357 387
www.larix-lusatia.wz.cz

Obec Lužice děkuje firmě DD PNEU s. r. o., zastoupené p. D. Doricou a firmě Larix
za finanční podporu Lužického Zpravodaje
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