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Začaly nám prázdniny a doba dovolených! Určitě zasloužené 
období odpočinku především pro školáky, ale také pro rodiče, kteří 
již nemusí pečlivě dohlížet na všechny školní povinnosti. 

Člověk by si myslel, že čas relaxace nastane i v naší obci – vždyť 
si to vítěz krajského kola Vesnice roku 2009 jistě zaslouží. Vzpo-
mínáte na všechny ty podařené akce, které se u nás za poslední 
půlrok udály? Bylo jich hodně, a všem, kteří se na nich podíleli, 
patří poděkování za jejich organizaci. 

Ale Lužice nebudou odpočívat ani v letních měsících. A to je 
určitě dobře, protože je vidět, že v naší obci se žije, lidé nejenom 
pracují, také se setkávají, dokáží se pobavit, zasportovat, zatanco-
vat si a podobně. I tudy vede cesta k úspěchům.  Čeká nás jedna 
událost za druhou. Navštíví nás francouzští přátelé, chasa připravila 
tradiční cyrilometodějské hody. Na již čtvrtý ročník sochařského 
sympozia se těší nejen jeho organizátoři, ale také všichni vyzna-
vači tohoto umění. A určitě budeme očekávat návštěvu hejtmana 
jihomoravského kraje, aby u nás v Lužicích předal stuhy a další 
ocenění zúčastněným obcím Vesnice roku. A v neposlední řadě 
se budeme připravovat na celorepublikové finále této soutěže, 
které bude následovat. 

Nezbývá než popřát dětem krásné prázdniny, všem příjemnou 
dovolenou a naší obci co nejlepší umístění ve Vesnici roku.

Přejme si, ať je letošní léto v Lužicích prozářeno sluníčkem 
a spoustou pohodových a usměvavých dní.

redakce
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S L O V O   S T A R O S T Y

Z p r á v y  z  r a d  n i  c e

Protokol
z jednání komise pro hodnocení obcí přihlášených do krajského kola soutěže 

Vesnice roku 2009 v Programu obnovy venkova v Jihomoravském kraji.

Soutěže v Jihomoravském kraji se zúčastnilo celkem 16 obcí.

Krajská komise pracovala ve složení:
předseda:   Ing. Stanislav Kamba, starosta obce Vísky
místopředsedkyně: Bc. Miroslava Vykydalová, Dis., starostka obce Terezín
členové:     Ing. Marcela Ondráčková, zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR
 RNDr. Iveta Macurová, zástupce Krajského úřadu Jihomoravského kraje
 Mgr. Anna Gigimovová, zástupce Svazu měst a obcí 
 Tibor Skalka, zástupce Spolku pro obnovu venkova 
 Věra Štěpánová, zástupce Svazu knihovníků a informačních pracovníků
 Ing. Vladimír Ryšavý, zástupce Ministerstva zemědělství ČR
 Ing. Ivo Erben, zástupce Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu
 Mgr. Alena Dunajová, zástupce Ministerstva kultury

Hodnocení přihlášených obcí proběhlo v termínu 1. - 4. června 2009. 

Komise rozhodla o následujících oceně-
ních:

Vítězem krajského kola soutěže Vesnice 
roku 2009 v Jihomoravském kraji

se stává a Zlatou stuhu získává obec  
LUŽICE  

(okres Hodonín).

Obec Lužice je oprávněna užívat titul „Vesnice 
Jihomoravského kraje roku 2009“.

Vážení spoluobčané,

v současné době pokračuje realizace rekon-
strukce ul. Velkomoravské, a to III. a IV. stav-
bou. Třetí stavba v úseku od ul. Dlážděná po ul. 
Jabloňová je dokončením akce z roku 2006, která 
byla zastavena v důsledku nesouhlasu a odvolání 
jednoho z účastníků řízení. Na základě nového 
stavebního řízení a následně vydaného stavebního 
povolení byly v měsíci květnu zahájeny práce, které 
prezentují společný chodník a cyklostezku, včetně 
rekonstrukce obecního parkoviště před prodejnou 
Lužičan. Celkové náklady této akce činí 860.000 
Kč, přičemž 600.000 Kč z této částky bude 
hrazeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj. 
Stavba bude ukončena v červenci 2009. Opačným 
směrem je realizována IV. stavba v úseku od ul. 
Dlážděná po ul. Ke Koupališti. Průběžně jsou 
řešeny problémy související s celkovou rekon-
strukcí plynovodu včetně přípojek k jednotlivým 
domům, a to nad rámec projektu. Obdobně je 
to i s vodovodními přípojkami. Vlastníci těchto sítí 
(Jihomoravská plynárenská, a. s, Brno, Vodovody 
a kanalizace, a. s., Hodonín) logicky využili situace, 
kdy je možné uložit potrubí do země před výstavbou 
nových chodníků a cyklostezek. Tuto iniciativu jsme 
podpořili, protože potrubí bylo na hranici životnosti, 
byla posílena jeho kapacita, což je nezbytné pro 
další rekonstrukce a rozšíření plynovodního řadu, 
a to i v souvislosti s výstavbou RD na Vinohrádkách. 
Další komplikací jsou vícepráce související zejména 
s nepředpokládanou výměnou zásypového materiá-
lu nad kanalizačním řadem. Jedná se o popílkovou 
směs REHAS II, která nemá certifikované chemické 
složení, což bylo zjištěno při výkopových pracích 
a následně potvrzeno chemickými rozbory. Tento 
zásypový materiál způsobuje vydutí vydlážděných 
ploch, které jsou nad ním. Obec zajišťuje finanční 
prostředky na úhradu víceprací u poskytovatele 
dotace na tuto akci, což je ÚŘAD REGIONÁLNÍ 
RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD. 
Ukončení této stavby se předpokládá v září 2009. 

V oblasti investic bude zahájena výstavba „Včel-
nice“ pro mladé včelaře na Kratinách, jako náhrada 

za včelínek naproti firmy Groz-Beckert. Na tuto akci 
budou použity peníze z prodeje původního včelínku 
a dotace ve výši 300.000 Kč z Ministerstva pro 
místní rozvoj.  

V nejbližších dnech bude zahájeno přemístění 
kapličky, která se v současnosti nachází v soukro-
mých zahradách rodinných domů. Kaplička bude 
rozebrána a znovu postavena na obecním pozemku 
v ul. Ploštiny. Parková úprava kolem kapličky bude 
doplněna pískovcovými sochami ze Sochařského 
sympozia – Dřevo, kámen Lužice 2008. Přemís-
tění je financováno sponzorským darem ve výši 
100.000 Kč od firmy MONTGAS, sbírkou věřících 
občanů Lužic, kteří se budou podílet i na staveb-
ních pracích. Zbývající finanční prostředky budou 
hrazeny z rozpočtu obce v rámci obnovy sakrálních 
památek. 

Z dotace grantu PHILIP MORRIS ve výši 200.000 
Kč, kterou obdržel Muzejní spolek, bude zahájena 
výstavba plotu a zadláždění plochy kolem 
Starého kvartýru. Po ukončení školního roku 
budou zahájeny rekonstrukce podlah ve dvou 
třídách ZŠ Jaroslava Dobrovolského, nákladem 
450.000 Kč. V současné době obec připravuje 
podklady pro žádost o dotaci související s výměnou 
oken a zateplením mateřské školky. 

Financování investičních záměrů je však stále 
obtížnější a bez podpory  dotací, s výjimkou malých 
akcí, je nereálné. Celosvětová hospodářská krize 
již negativně ovlivnila i daňové příjmy naší obce. 
Rovněž přenos kompetencí ze státu na obce přináší 
vysoké zatížení obecních rozpočtů z titulu navýšení 
provozních a investičních nákladů (mzdy, materiál, 
energie, počítače, sítě, programy atd.). Proto obec 
permanentně zajišťuje finanční prostředky ze všech 
dostupných zdrojů, což má za následek prodloužení 
termínů realizace, případně odklad zahájení legisla-
tivně připravovaných akcí. Pozitivní výsledek tohoto 
úsilí vyžaduje důslednost a trpělivost nás všech. 

Dne 4. června 2009 byla ve Vískách obec Lužice 
vyhlášena vítězem krajského kola soutěže Vesnice 
roku 2009 v Jihomoravském kraji a získala Zlatou 
stuhu s oprávněním užívat titul „Vesnice Jihomo-
ravského kraje roku 2009“. Komise pro hod-

nocení obcí delegovala naši obec do celostátního 
kola této soutěže s přesvědčením, že máme před-
poklady důstojně reprezentovat Jihomoravský kraj. 
Hodnoty, které rozhodly o tomto ohodnocení, již 
byly podrobně prezentovány v médiích. O kladech 
a záporech mají v každé obci nejlepší přehled její 
obyvatelé, a proto je další komentář v tomto směru 
nošení dříví do lesa. 

Přesto, že celkový obraz obce vytváříme všichni 
společně, děkuji touto cestou všem, kteří se svým 

vztahem k obci a účastí při prezentaci podílí na zís-
kání tohoto významného ocenění. Všem spoluobča-
nům blahopřeji a těším se na setkání při slavnostním 
vyhlášení výsledků, včetně předání ocenění, které 
se uskuteční v pondělí 24. srpna 2009 v Lužicích. 
Bližší informace budou zveřejněny.   

Ing. Jaroslav Kreml
Starosta obce Lužice
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Strana Platné hlasy
�íslo název celkem v %
1 Libertas.cz 5 0.85
2 K�es�. demokr. unie - �s. str. lid. 81 13.79
3 V�ci ve�ejné 7 1.19
4 Ob�anská demokratická strana 175 29.81
5 Suverenita 15 2.55
6 Volte Pr. Blok - www.cibulka.net 4 0.68
7 Sdruž. pro rep. - Republ. str. �sl. 4 0.68
8 �eská str. národ. socialistická 3 0.51
9 Evropská demokratická strana 8 1.36
10 Strana svobodných demokrat� 0 0
11 Demokratická Strana Zelených 4 0.68
12 �eská strana národn� sociální 0 0
13 Národní strana 0 0
14 SDŽ - Strana d�stojného života 2 0.34
15 Humanistická strana 1 0.17
16 Moravané 13 2.21
17 Spojení demokraté - Sdruž. nezáv. 0 0
18 Liberálové.CZ 1 0.17
19 Strana demokracie a svobody 0 0
20 Nejen has. a živn. s u�. do E. 0 0
21 Komunistická str. �ech a Moravy 103 17.54
22 "STAR. A NEZ. - VAŠE ALTERNATIVA" 8 1.36
23 Strana svobodných ob�an� 3 0.51
24 SNK Evropští demokraté 6 1.02
25 Balbínova poetická strana 0 0
26 Strana zelených 9 1.53
27 Koruna �eská (monarch. strana) 2 0.34
28 Lidé a Politika 0 0
29 "Strana soukromník� �R" 3 0.51
30 Zelení 2 0.34
31 D�lnická strana 8 1.36
32 NEZÁVISLÍ 5 0.85
33 �eská str. sociáln� demokrat. 115 19.59

Okrsky
celkem zpr. v %

Voli�i
v seznamu

Vydané
obálky

Volební 
ú�ast v %

Odevzdané 
obálky

Platné
hlasy

2 2 100.00 2 336 590 25.26 590 587

VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU KONANÉ VE DNECH  5. - 6. 6. 2009

Výsledky hlasování za územní celky  
Kraj:  Jihomoravský kraj  
Okres:  Hodonín  
Obec:  Lužice  

8. 7. 2009 + pytle
22. 7. 2009

5. 8. 2009 + pytle
19. 8. 2009 

2. 9. 2009 + pytle
16. 9. 2009 

30. 9. 2009 + pytle
14. 10. 2009 

28. 10. 2009 + pytle 
/státní svátek, datum bude upřesněn/

11. 11. 2009 
25. 11. 2009 + pytle

9. 12. 2009  
23. 12. 2009 + pytle

PYTLE NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Žlutá barva  -  PET láhve
Modrá barva  -  papír
Oranžová barva  -  nápojové kartony 

PROVOZ NA SBĚRNÉM DVOŘE:
Zimní období:
Úterý .......................... 14.00-17.00 hod.
Čtvrtek ........................ 14.00-17.00 hod.
Sobota ......................... 8.00-11.00 hod.

LETNÍ OBDOBÍ (v době letního času):
Úterý .......................... 15.00-18.00 hod.
Čtvrtek ....................... 15.00-18.00 hod. 
Sobota ......................... 8.00-11.00 hod. 

VÝVOZ POPELNIC A PYTLŮ 
V 2. POL. ROKU 2009:

Modrou stuhu za společenský život uděluje komi-
se obci Světlá (okres Blansko).
Bílou stuhu za činnost mládeže uděluje komise 
obci Milotice (okres Hodonín).
Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí 
uděluje komise obci Jevišovka (okres Břeclav).
Oranžovou stuhu za spolupráci obce a země-
dělského subjektu uděluje komise obci Božice 
(okres Znojmo).

Diplom za vzorné vedení kroniky uděluje komise 
obci Chvalovice (okres Znojmo).
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny uděluje 
komise obci Petrovice (okres Blansko).
Diplom za příkladný kulturní a společenský život udě-
luje komise obci Kobylnice (okres Brno- venkov).
Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci 
(Fulínova cena) uděluje komise obci Hnanice 
(okres Znojmo).
Diplom za zachování a příkladnou péči o tradiční 
vesnickou zástavbu uděluje komise obci Horní 
Dubňany (okres Znojmo).
Diplom za příkladnou spolupráci obce s místními 
částmi uděluje komise městysu Lomnice (okres 
Brno-venkov). 
Cenu naděje pro živý venkov (tzv. duhovou) udě-
luje komise obci Krásenko (okres Vyškov), která 
získala 0,14878 bodů.

Mimořádné ocenění za dlouhodobý aktivní přínos 
v Programu obnovy venkova uděluje komise panu 
Jiřímu Musilovi, starostovi obce Hnanice. 

Krajská komise též rozhodla o udělení následují-
cích čestných uznání těmto obcím:
Čestné uznání za příkladné zapojení hasičů do 
života obce uděluje komise obci Borotín (okres 
Blansko).
Čestné uznání za inspirativní propojení veřejného 
a podnikatelského sektoru uděluje komise obci 
Němčičky (okres Břeclav).
Čestné uznání za péči o zdraví občanů a zapo-
jení žen do veřejného života obci Suchý (okres 
Blansko).
Čestné uznání za příkladnou práci v sociální 
oblasti uděluje komise obci Žabčice (okres 
Brno-venkov).

Ve  Vískách dne 4. června 2009 
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KRÁTKÉ ZPRÁVY

Cenu senátora Parlamentu ČR Adolfa Jílka 
získala v pěvecké soutěži Zpěváček 2009 Kamila 
Šošovičková z Lužic.

Až do termálních lázních Velké Losiny se 17. 
května 2009 vypravila soutěžit žákyně naší školy 
Kamila Šošovičková.V rámci koncertu finalistů 
celostátní soutěže dětských zpěváků lidových 
písní „Zpěváček“ ji zde čekala velká konkurence, 
protože odborná porota hodnotila 50 účastníků 
finále! Kamila Šošovičková si vyzpívala krásné 
umístění a Cenou senátora Parlamentu ČR Adolfa 
Jílka si rozšířila sbírku úspěchů v letošním roce 
(1. místo v okresním kole a 2. místo v krajské 
soutěži ve hře na cimbál, úspěšnou reprezentaci 
ve včelařské soutěži). Máme z jejích úspěchů 
velkou radost, moc jí blahopřejeme a přejeme jí 
i jejím rodičům hodně sil a elánu.

Zlatým zpěváčkem 2009 je Jan Olexa z Dub-
ňan. O stříbrné druhé místo se podělili Alžběta 
Hoffmanová z Pardubic a Jan Kočár z Valtic. 
Třetí, bronzové umístění, získali Jakub Ošmera 
z Domažlic a Lenka Mrlinová z Liptálu.

Vystoupení vítězů soutěže Zpěváček 2009 

Kamila Šošovičková        Foto: Mgr. Jana Líčeníková

doprovázel Brněnský rozhlasový orchestr lido-
vých nástrojů a Muzika Harafica z Uherského 
Hradiště. Závěrečného koncertu se zúčastnil 
předseda  Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
Miloslav Vlček, představitelé Olomouckého kraje, 
partnerů, mediálních partnerů a sponzorů.

J. Ambrožová

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNI

Žáci 5. třídy přecházejí z prvního stupně na 
druhý stupeň základní školy. Přečtěte si, jak 
hodnotí uplynulých pět let ve škole:

Za pět let ve škole jsem se toho moc naučil. 
Zpočátku se mi učivo zdálo těžké, ale teď to už 
zvládám. Nejvíce se mi líbilo, jak jsme jezdili na 
výlety. Například jak jsme jeli na školu v přírodě. 
Také se mi líbí školní akce, jako jsou: karneval, 
závodění na kolečkových bruslích, Noc s Ander-
senem a soutěže ve skupinkách.

David Dorda

Mých pět let ve škole
Mé škole a hlavně a hlavně učitelům v ní, 

děkuji za to všechno, co mě naučili, ale hlavně, 
že mě naučili ovládat se a umět s každým vyjít.  
Přiznám se, že mě to stálo hodně úsilí, abych 
se překonala, ale hodně úsilí to stálo taky vás, 
učitele, kteří jste nad námi neposednými žáky 
strávili tolik času, že jste ani nespali. Určitě jsme 
si všichni vědomi toho, co jste nás za těch pět 
let naučili, a když jste se na nás zlobili, že to bylo 
jen pro naše dobro.

Když jsem sem přišla, tak jsem tu nikoho 
neznala a nikdo neznal mě. Připadalo mi, že mě 

nikdo nemá rád. Postupem času jsem si zvykla 
a stali se z nás dobří přátelé. Hodně budu vzpo-
mínat hlavně na kluky, bez kterých by to tu nešlo, 
protože ty jejich srandičky a průšvihy se už nikdy 
nebudou opakovat. Vždycky jsem je obdivovala za 
ty jejich výkony ve sportu a ve fotbale.  Ale kdyby 
tu nebyly holky, co bychom si počali? Byla by tu 
prostě nuda!  Ale byly tu celých pět let. Na každou 
z nich jsem si zvykla, i když to někdy bylo těžké.  
Teď jsem se začala kamarádit s Dančou, Mončou 
a Simčou. Jsme dosud nerozlučné kamarádky.  
Myslím, že naše třída byla vždy dobrý kolektiv.  
Na každém dítěti jsem něco obdivovala a myslela 
si, že já jsem ta nejhorší, ale přišla jsem na to, 
že jsem se mýlila. Líbily se mi všechny ty výlety 
a všechno, co jsme dělali. Naučila jsem se, komu 
mám věřit a komu ne. Na nikoho nezapomenu, 
protože bez nikoho si nedovedu naši třídu před-
stavit. Děkuji všem učitelům a spolužákům, co pro 
mě udělali a jakou  se mnou měli trpělivost.  Na 
všechny budu po celý život vzpomínat.
Vaše žákyně a spolužačka 

Hana Sýkorová

Potkal jsem tu spoustu kamarádů. Naučil jsem 
se spoustu nových věcí, číst, psát, počítat. Toto 
všechno jsme zvládli jenom díky úsilí naší paní 
učitelky Vojkovské a za to jí moc děkujeme. 

Martin Horňáček

Když jsem šel poprvé do školy, tak nás dopro-
vodili deváťáci. Byli jsme ještě rozdovádění a to 
se časem změnilo. Učili jsme se psát, číst, počí-
tat a ve vyšších ročnících násobit, dělit, počítat 
písemně. Jezdili jsme na různé výlety. Ve třetí třídě 
jsme jeli na školu v přírodě na Radějov. Byli jsme 
tam pět dní. Potom jsme jezdili do Hodonína do 
Masarykova muzea. A teď v páté třídě jsme se 
učili sčítání zlomků atd. Pět roků v ZŠ Lužice bylo 
super. Doufám, že budou i další čtyři.

 Michal Konečný 

Mých pět let školy bylo docela prima. Hodně 
jsem se toho naučila a poznala. Taky jsem měla 
hodně zážitků se spolužáky, kamarády a s učiteli. 
Nejen, že jsme se zúčastnili různých soutěží, akcí, 
výletů, besed a exkurzí. Ve škole mám spoustu 

kamarádů, ale nejen z naší třídy, ale i z jiných 
tříd. Také nesmím zapomenout na paní kuchařky, 
které nám každý den připravují dobré obědy. Mně 
nejvíce chutnají polévky a knedlíky s ovocnou 
omáčkou. Na první stupeň na této škole neza-
pomenu a budu na něj vzpomínat.

Monika Lamáčková 

Už je to dávno, co jsem vstoupila poprvé do 
školy. V 1. třídě nás učila paní učitelka Danuše 
Vojkovská a učí nás dodnes. Učili jsme se číst, 
psát a počítat. Už ve 2. třídě jsme byli zlobiví žáci 
naší paní učitelky. Ve 3.tříde jsme se učili těžší 
věci. Taky jsme se učili malou násobilku. Některým 
to šlo a některým to nejde doposud. 4. třída nás 
naučila hodně. Také jsme jeli na školu v přírodě. 
Teď jsem v 5. třídě. Jsou tu sice už těžší věci, ale 
baví mě to. Půjdu na 2. stupeň, musím uznat, že 
jsme měli tu nej… paní učitelku pod sluncem.

Takto jsem prožila svých 5 let mezi přáteli.
Sabina Turzíková

Moje vzpomínky na školu začínají prvním škol-
ním dnem. Po příchodu do třídy jsem si sedla 
do první lavice s mojí kamarádkou Monikou. 
Vzpomínám si, jak mě v první třídě fotili. Fotka 
je na stěně v mém pokojíku. Chodila jsem do 
družiny. Dělali jsme tam přáníčka ke Dni matek 
a svícínky na Vánoce. Ve druhé třídě si vzpomí-
nám, jak jsem běhala závody v Hruškách. Byli 
jsme na třetím místě a bronzovou medaili si pořád 
schovávám. Třetí třídu mám spojenou výletem 
do Westernového městečka a rýžováním zlata 
a se školou v přírodě na Lučině, kde se nám 
celé třídě moc líbilo. Na konci čtvrté třídy jsme 
se těšili na oslavy 100. výročí školy a připravo-
vali se na vystoupení na školní akademii. Ráda 
budu vzpomínat na různé školní akce, které se 
konaly pravidelně každý školní rok např.: Noc 
s Andersenem, Vánoční karneval, Den naruby 
a soutěž o nejkrásnější dýni. Ráda vzpomínám 
na spolužáky a na paní učitelku.

Simona Hunčová

V září v roce 2004 jsem se poprvé potkal 
s naší školou.

Těšil jsem se na nové kamarády a teď už sem 
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chodím 5 let. Mám tu kamarády nejen z naší 
třídy, ale i z jiných tříd. Naučil jsem se číst, psát 
a počítat a spoustu nových věcí. A spoustu se 
jich ještě naučím.   

Roman Blažek

1. třída – První školní den byl zvláštní, protože 
jsme měli novou paní učitelku a začali jsme se za 
pár dnů učit. Byl to rok 2004 – 2005.

2. třída – Ve druhé třídě jsme jeli na výlet do 
galerie a Masarykova muzea.

3. třída – Ve třetí třídě jsme se už učili násobilku. 
Byli jsme na výletě ve Westernovém městečku 
a taky na škole v přírodě, kde jsme byli pět dnů.

4. třída – Od čtvrté třídy jsme měli kulturní deník 
a taky jsme se dlouho připravovali na 100 let 
školy. To jsme tančili country tanec. Také jsme jeli 
na výlet do Kopřivnice na výstavu aut Tatra, poté 
do Rožnova pod Radhoštěm a Štramberku. Jeli 
jsme ještě na kolech do Mikulčic na Vykopávky 
a také jsme viděli novou výstavu.

5. třída – Teď už se učíme těžší věci. Nyní 
se připravujeme na výlet na Macochu. V úterý 
12. 5.  jsme jeli se „zdravoťákem“ na okresní 
soutěž a získali jsme první místo.

Těchto pět let bylo hezkých, ale odehrálo se 
i hodně průšvihů.

Denisa Kapitánová

Posledních pět let navštěvuji školu, a proto 
nejvíce osob, zážitků a věcí, které jsem se naučil, 
je většinou ze školy. Nejprve jsou to spolužáci, 
některé jsem poznal už ve školce, ale někteří pro 
mě byli noví. Poznal jsem nejen  nové spolužáky, 
také všechny učitele, paní uklizečky a pana škol-
níka. Při výletech, koncertech a různých akcích 
jsem toho mnoho zajímavého viděl a zažil. Naučil 
jsem se  to nejdůležitější, a to číst, psát a počítat. 
Ve všech předmětech nás učí pořád učitelé něco 
nového. I když jsem poznal spoustu kamarádů, 
tak jich v budoucnu potkám ještě víc a taky se 
toho mnohem víc naučím. 

Libor Helešic

Za mých pět let školy jsem se naučil hodně 
věcí. Když jsem byl předškolák, tak jsem se díval 
na ty velké, kteří počítali něco, co jsem nevěděl, 
a jak jsem se podíval na ten příklad, tak jsem si 
řekl, že to musí být hodně těžké. A teď už jsem 
v páté třídě a je to pro mě hračka. Ve školce jsme 

jen hráli hry a kreslili různé obrázky. Když jsem 
odešel ze školky, tak jsem nastoupil do školy 
v River Grove v Americe. V první třídě to bylo 
docela zvláštní, protože najednou jsme se začali 
učit, což jsem ve školce nedělal. Potom jsem 
nastoupil do druhé třídy, kde jsem měl o hodně 
víc kamarádů, než v první. Ve druhé třídě jsem 
se naučil hodně. Ve třetí to už bylo hodně těžké, 
protože jsme se učili násobilku, která byla těžká. 
Po dokončení třetí třídy jsem letěl za babičkou 
do Česka, kde jsem začal chodit do čtvrté třídy. 
Ve čtvrté třídě to bylo trochu divné, protože jsem 
vůbec nikoho neznal. Až v páté třídě jsme se 
konečně všichni pořádně poznali a od této doby 
to je úplně dobré. 

Matěj Mikovič

Když jsem nastoupila do školy, tak jsem uměla 
počítat do 10, číst písmenka a podařilo se mi dát 
dohromady i nějaká slova. Ale tehdy jsem nevě-
děla, že se budu učit tvrdé Y a měkké I a co jsou 
to rovnice, kde leží které město a angličtina mi 
vůbec nic neříkala. Za pět let, co jsem v této škole 
strávila, jsem se to všechno postupně naučila. 
Takže teď už čtu knížky, příklady z matematiky už 
mi taky nedělají problémy a dokonce se vyznám 
i v rostlinách, lidském těle, zvířatech, orientuji se 
v mapě, rozeznám noty, zkrátka už umím nejen 
základy, ale snad všechno, co bych ve svých 
deseti letech měla vědět. Ale dobře vím, že se 
toho ještě musím hodně naučit, abych v životě 
něčeho dosáhla.

                                            Monika Nováková

Když jsem šel v roce 2004 poprvé do školy, 
měl jsem smíšené pocity. Měl jsem strach, pro-
tože jsem nevěděl, co mě čeká. Ale zároveň jsem 
se i těšil na to, že objevím něco nové. Všichni mi 
říkali, že je to normální a já si zvyknu, naučím se 
nové věci a poznám nové kamarády. 

Ze začátku jako prvňáček jsem se seznamoval 
se školou, učiteli a spolužáky. Vytvářeli jsme si 
mezi sebou přátelství. Všichni na nás byli hodní 
a milí. Pani učitelka Vojkovská s námi měla a má 
trpělivost doposud, za což jsem jí moc vděčný.  
My jsme pomalu poznávali, jak to ve škole chodí. 
Ve druhé třídě jsme už docela věděli, co nás 

asi čeká. Dělali jsme pokroky ve čtení, psaní 
i počtech. Ve třetí třídě se s námi pani učitelka 
vydala na školu v přírodě, kde jsme se dozvěděli 
mnoho zajímavého o přírodě a utužili si kolektiv.  
Učivo bylo těžší, ale vše jsme zvládali. Začali jsme 
se učit násobilku, číst obtížné texty a dokonce 
jsme se začali učit anglický jazyk. Poznávali jsme 
i jiné paní učitelky na hodinách nových předmětů. 
Všichni  jsme měli ve třídě mnoho kamarádů, se  
kterými jsme trávili čas nejen ve škole. Sice mě 
dále naučili zvyknout si na určitý režim tím, že jsem 
vstával v pravidelný čas. Sice všechno pokaždé 
zvládnout nebylo lehké, ale s pomocí učitelů, 
kamarádů a rodiny jsme vždy všechno zvládli.

Nyní jsme všichni v páté třídě, kde je učení zase 
o něco těžší, máme nové učitele na různé před-
měty. Zjistil jsem, že škola není tak hrozná. Naučil 
jsem se spoustu informací, základní vědomosti, 
které potřebuji i v běžném životě.  Také jsem se 
účastnil mnoha zábavných školních akcí.

Všichni jsme získali nové přátele. Doufám, že se 
dohromady se spolužáky dokážeme probít až do 
deváté třídy a na cestě se ještě mnoho naučíme.

Petr Kučera

Mých pět let nás doprovázela jedna správná 
paní učitelka, která nás někdy i naštvala, ale 
nakonec se ukázalo, že měla pravdu. Ta paní 
učitelka se jmenuje Danuše Vojkovská. Ona 
nás naučila to, co teď umíme. Vždy nás vedla 
k tomu, abychom se nevzdávali. Rádi jsme jezdili 
a jezdíme na výlety.  Byl jeden výlet, který vím, 
že bavil určitě všechny. Byl to výlet jménem škola 
v přírodě. Tenhle výlet nás hodně bavil. Když jsme 
se šli projít a dívali jsme se na rybník, kde byli 
pulci, zaujalo to i Romču, který občas zlobí. Ale 
já se teď už vrátím ke škole. Přibývala nám nová 
učiva a taky nám ještě přibudou. Myslím si, že to 
zvládneme. Za těch 5 let jsme si tu našli dobré 
kámoše a já teď děkuju paní učitelce Vojkovské 
za snahu nás všechno naučit. TO BYLO MÝCH 
5 LET NA 1. STUPNI. 

Sabina Turzíková

Žáci páté třídy děkují paní učitelce Vojkov-
ské za krásných a trpělivých pět let, které se 
jim věnovala.

5. třída ZŠ Lužice                                                                                                                            Foto: ZŠ Lužice

Mých pět let ve školeMých pět let ve škole
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No, dalo by se říct, že se mi letošní rok podařil 
asi na 40 % a to už asi mluví samo za sebe. Něk-
teré věci – jako je například výběr školy, se mi 
povedly, ale pokud bych měla hodnotit prospěch, 
na kterém mi poslední dobou vůbec nezáleží, ten 
se mi až tak dobře nepovedl. I když první pololetí 
jsem měla dobré a stačilo mi to, abych se dostala 
na školu…. Tedy mně se to umístění nelíbilo – byla 
jsem totiž 19. Lidé v mém okolí říkali, že je to 
dobré, ale já jsem nebyla spokojená. Oni to totiž 
brali tak, že jsem byla 19., už nevím kolik lidí se 
tam hlásilo – myslím, že to bylo něco kolem 150 
plus mínus 20 lidí. Já jsem to brala tak, že jsem 
byla 19. z 30 a to už není bůhví jaký výsledek. 
Tvrdí mi, že jsem příliš náročná a nevím, co bych 
ještě chtěla… v tom mají pravdu. Jsem náročná 
a vždycky jsem byla a budu. Podle mě je ale 
náročnost docela dobrá vlastnost – i když málo-
kdy udělám něco, s čím bych byla spokojená. 
Jinak školní rok končí a za chvíli tu bude nový. 
Paní doktorka mi říkala, že bych neměla polevit. 
Právě naopak! Při tomto závěrečném opakování 
se co nejvíce soustředit, abych na nové škole 
nebyla úplně mimo. Ale celkové zhodnocení 
školního roku je dobré. Byl poslední, a i když 
nemůžu s jistotou říci, že byl ze všech nejlepší, 
byl opravdu krásný a já si ho moc užila.

                                                                          
                            Ivana Benešová, 9. třída

Letošní rok McDonald´s Cup

Ve čtvrtek 15. 4. 2009 se konalo na fotbalovém 
hřišti v Mikulčicích okrskové kolo McDonald´s 
Cupu 1. - 3. tříd. Protože do bojů v mladší kate-
gorii dorazili jen naši kluci, kteří nastoupili proti 
domácím, zahráli jen symbolické utkání.  Mikul-
čice doslova „smetli“ a tímto si zajistili postup. 
Zato v kategorii čtvrtých a pátých tříd ZŠ to byl 
daleko větší boj a bohužel naši reprezentanti dále 
nepostoupili. Na okresním kole, které se konalo 
13. 5. 2009 v Hroznové Lhotě, se sešla opravdu 
velmi vysoká konkurence. Nakonec jsme si ale 
odvezli hezké páté místo.

Velké poděkování patří panu Daliboru Petrás-
kovi, který kluky trénuje a na všechny zápasy nás 
doprovázel.

Mgr. Monika Křížová

McDonald´s Cup                               Foto: ZŠ Lužice

Noc s Andersenem 
3. dubna 2009

Již po páté, začátkem dubna, se konala akce 
s názvem Noc s Andersenem pro všechny žáky 
naší školy. Celkem přihlášených dětí bylo kolem 
153, z toho 140 nocovalo v prostorách školy 
a školní družiny. K akci byly připravované už 
dlouho předem různé soutěže, videopozvánky, 

stezka odvahy, organizační záležitosti, zkrátka 
všichni se co nejvíce snažili pro to, aby tahle noc 
byla uložena mezi vzpomínky a aby patřila taky 
mezi ty nezapomenutelné. Tímto bych asi znova 
poděkovala za žáky rodičům, kteří byli ochotni 
a přišli pomoci s organizací.

Nastalo páteční odpoledne a všichni se tedy 
sešli v šest hodin na školním dvoře. Každým 
rokem je také zvykem rozdělení žáků do skupin 
Havraspár, Zmijozel, Nebelvír a Mrzimor, které 
jsou dále rozděleny na A, B a C. Žáci 9. třídy měli 
tyto skupiny na starost a také celý večer spolu 
plnili různé úkoly -  od čtení, luštění hlavolamů, 
komunikaci přes internet s ostatními účastníky 
kouzelného večera, kreslení, tvoření, až po večeři 
ve školní jídelně, kde byla už tradičně pro nás 
přichystána pizza. Každý úkol byl samozřejmě 
obodován, aby se zjistilo, která skupina se snažila 
opravdu nejvíce.

Pak ale nastalo to nejlepší na konec. Byla tu 
stezka odvahy! Tento rok si na ní devátá třída 
opravdu nechala záležet, aby si odnesli žáci 
pořádnou vzpomínku. Moc nás to potěšilo, když 
na plakátech umístěných na chodbách byly na-
psané samé chvály právě na stezku. Následovalo 
nocování ve škole, které proběhlo bez problémů. 
Ráno snídaně a odchod domů. Tímto skončila 
nejoblíbenější akce ze všech, která dokázala 
spoustu žáků skamarádit, rozesmát a především 
naučit. 

   
  Nikola Doležalová, 9. třída

Noc s Andersenem                            Foto: ZŠ Lužice

Škola v přírodě

Naše 3. třída byla od 18. května do 22. května 
na škole v přírodě na Lučině s paní učitelkou 
Zabloudilovou a Krhovskou.

Bydleli jsme v hotelu Radějov. Na pokoji nás 
bylo pět. Moc se nám líbilo být spolu. 

První den jsme šli k přehradě a viděli jsme 
motýly, 15 užovek, želvu, pulce, 2 žáby, vodu, 
les i mrtvé ryby.

Měli jsme Honbu za pokladem, šli jsme po žlu-
tých fáborkách, plnili úkoly, které byly schované 
na lístečcích. Bylo to super, málem jsme se ztratili 
a poklad byl sladká odměna.

Byli jsme i na výletě na salaši. Tam jsme viděli 
zvířátka (kozy, prasátka, ovce) a hodně starých 
věcí.  Nejvíc se nám líbila lanovka, na které jsme 
jezdili zavěšení za ruce. 

Velký zážitek pro nás bylo fotbalové utkání se 4. 
třídou ze Šlapanic. Holky byly super roztleskávač-
ky. Prohráli jsme 3:1, ale měli jsme dobrý pocit.

Ve čtvrtek jsme měli také olympiádu, táborák 
a po něm stezku odvahy. Většina z nás se bála, 
ale všichni jsme strach překonali. 

Poslední den jsme jeli do keramické dílny a kou-
pili dárky domů.  Na větrném mlýně v Kuželově 
jsme viděli hodně starodávných věcí. 

Paní učitelky byly hodné a milé a prostě 
úžasné.

Žáci 3. třídy

Škola v přírodě                                   Foto: ZŠ Lužice
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Uplynulý školní rok

Myslím, že je to tak 50 na 50, jak se to vezme. 
Ale motá se to kolem nějakých 70%. Tento školní 
rok byl super. Řekla bych, že jsme se víc poznali, 
když se kolektiv sem tam zbortil, tak jsme to zase 
dali do kopy a je to v pohodě. No, ale známky! 
To už je trochu horší, až tak moc jsem si nevzala 
k srdci, že se tyto známky berou na školu. Nej-
víc na tom má vinu matematika, nějaké x+10+y  
v závorce tolik a tolik to není pro mě. Takže ty 
známečky nebudou nějak úžasné. S tímto školním 
rokem jsem prostě spokojená, všechny soutěže 
a akce, prostě super!! Už jsem taky docela pře-
mýšlela o 9. třídě, jak povedeme prvňáčky, další 
školní rok a pak??? Pak vyjdeme základní školu 
a bude to všechno  pryč. Ale jedno vím určitě, naši 
třídu bych za nic na světě nevyměnila!

 
Jitka Pecůchová, 8. třída

Na konci školního roku přijímá starosta obce 
žáky, kteří se snažili a dosáhli úspěchů během 
školního roku. Letos byli na přijetí u starosty 
navrženi:

Černá Adéla, 2.A tř., Karas Jan, 3. tř., Doricová 
Veronika, 4. tř., Filípková Eliška, 4.tř., Poláček 
Tomáš, 4. tř., Štorková Natálie, 4. tř., Lamáčková 
Monika, 5. tř., Sýkorová Hana, 5. tř., Turzíková 
Sabina, 5. tř., Šošovičková Kamila, 6. tř., Líčeník 
Lukáš, 7. tř., Úlehlová Eva, 7. tř., Koštuřík Adam, 
8. tř., Kummerová Andrea, 8. tř., Plešingerová 
Simona, 8. tř., Kujová Dana, 8. tř., Lacková Kate-
řina, 8. tř., Dohnalová Šárka, 9. tř., Doležalová 
Nikola, 9. tř.

Pro tyto žáky pan starosta připravil výlet do 
Ostravy – Landeku. Ve středu 27. května se 
skupina žáků společně s panem starostou, paní 

Výlet se starostou

místostarostkou a vedením školy vydala vlakem 
do Ostravy. Ten den bylo deštivé počasí, ale vše 
jsme zvládli. Z ostravského nádraží jsme se měst-
skou hromadnou dopravou přesunuli do areálu 
hornického muzea Landek. 

Fárání do dolu, informace o těžbě uhlí (perfekt-
ně zvládal pan starosta), oběd a na závěr lanové 
centrum – krásný program, se kterým byly děti 
spokojeny, což bylo vidět na zářících očích při 
zpáteční cestě domů.

Všem zúčastněným jsem položila stejné otázky. 
Přečtěte si, jak odpovídali:

1. Jaký byl výlet s panem starostou?
- byl moc pěkný, třeba v dolech, v lanovém 

centru bylo úžasné lozit v takové výšce
- výlet byl super, 
- velice dobrý, takový bych ani ve snu nečeka-

la
- moc se mi líbil, přivezla jsem si hodně hezkých 

zážitků
- opravdu se vydařil
- dlouhý, ale zajímavý
- SUPER, bezva výlet
- no úplně úžasný, všechno to na sebe navazo-

valo a opravdu se to povedlo
- nejlepší výlet ze všech
- byl to jeden z nejlepších výletů, které jsem zažil 

a určitě na něj nezapomenu
- plný programu, zábavy, nových věcí a přede-

vším poučný

2. Jaký byl tvůj nejlepší zážitek?
- lanové centrum, návštěva dolů, výtah 

v muzeu
- to, když nám pan průvodce v dolech zhasl svět-

lo, takovou tmu jsem nikdy neviděla, ale také 
ve vlaku, v lanovém centru nebo v tramvaji

- určitě lanové centrum a zpáteční cesta tím 
hezkým vlakem, ale i doly byly dobré, byly to 
zážitky

- nejlepší zážitek byl celý výlet, prošli jsme si 
kousek Ostravy, viděli jsme hornické muzeum 
a nakonec jsme šli prolézat na lanové centrum, 
byl to super den

- lanové centrum, ale určitě nezapomenu na 
fárání do dolu a na skvělý oběd.

3. Co se Ti nelíbilo?
- počasí, ale to se ovlivnit nedá,
- brzké vstávání, škaredé počasí
- dlouhá cesta

4. A co byste ještě napsali?
- výlet byl super
- jsem ráda, že starosta vybral i mě
- určitě bych si to ráda zopakovala
- bylo to super a myslím si, kdyby to bylo tak 

dobré i další rok, tak je každý spokojený
- za celý výlet bych chtěl panu starostovi a škole 

poděkovat
- chtěla bych panu starostovi moc poděkovat za 

super výlet, lepší už ani nemohl být
- byl dobrý oběd
- z výletu jsem přijela velmi spokojená
- děkuji panu starostovi, že výlet mohl uskutečnit, 

protože byl moc hezký

- byl to úžasný nápad jet zrovna do Ostravy, 
a rozhodně jsem se dozvěděla pro mě nové 
věci

- bylo to super a potěšilo mě, že jsem byla vybrá-
na, takže DÍKY

- jsem vděčný panu starostovi, že byl tak hodný 
a vzal nás na výlet, který byl opravdu vydařený 
a hodně se povedl

- nikdy na tento výlet nezapomenu, byl to pro 
mě velký zážitek, který zůstane jako jedna 
velká vzpomínka, vzpomínka na to, jak máme 
skvělého pana starostu a skvělou paní místosta-
rostku

Myslím si, že není co dodat, snad jen blahopřá-
ní oceněným dětem a poděkování představitelům 
obce za nezapomenutelný zážitek, který pro naše 
žáky připravili.

Mgr. Jana Líčeníková  

Výlet se starostou do Ostravy                                                                                                        Foto: ZŠ Lužice
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Štafetový závod na 
kolečkových bruslích

Pomaličku, ale jistě nám končí školní rok, 
a abychom se s ním pořádně rozloučili, tak nám 
vždy škola připravuje nějaké akce pro radost. Už 
pomalu tradicí se stávají závody na kolečkových 
bruslích O pohár lužického starosty. Velmi nás 
těší, že zájem o tuto akci neupadá, nýbrž naopak.  
Tento den nesl datum 15. 5. 2009 a byl to již 
4. ročník závodu. Účast byla opravdu hojná. 
Navštívila nás ZŠ Prušánky, ZŠ Lanžhot, ZŠ 
Mikulčice (jel jen první stupeň) a ZŠ Hrušky (také 
jel jen první stupeň) no a samozřejmě domácí, 
ZŠ Lužice. Počasí nám zpočátku nepřálo, ale 
nakonec se závod vydařil a ani nezapršelo. Ale 
teď už k výsledkům. Pilným tréninkem, ve kterém 
nám pomáhala paní učitelka Líčeníková, jsme 
získali fyzičku a umístili jsme se na prvním místě 
v obou stupních. 

Štafetový závod na kolečkových bruslích
Foto: ZŠ Lužice

Pořadí zúčastněných škol:

První stupeň
1. místo ZŠ Lužice
2. místo ZŠ Mikulčice
3. místo ZŠ Lanžhot
4. místo ZŠ Hrušky

Druhý stupeň
1. místo ZŠ Lužice
2. místo ZŠ Lanžhot
3. místo ZŠ Mikulčice

Děkujeme všem školám a budeme rádi, když 
přijedou i příští rok. A za nás – závodníky z Lužic, 
doufáme, že se tato akce bude každoročně opa-
kovat a stane se opravdu pevnou tradicí.

Andrea Kummerová, 8. třída

V tomto školním roce 2008/2009 jsme 
navštěvovali zdravotní kroužek a v květnu jsme 
se zúčastnili zdravotní soutěže, kterou pořádá 
Červený kříž.

Nejdříve jsme se zúčastnili okresního kola 
v Hodoníně dne 12. 5. 2009. Celkem soutěžilo 
deset hlídek za první stupeň. Za náš kroužek 
soutěžili: Monika Lamáčková, Veronika Doricová, 
Sabina Turzíková, Eliška Filípková a Jan Karas 
pod vedením p. uč. Hany Herůdkové a Matěje 
Herůdka. Bylo tam pět stanovišť. Prověřovali si, 
jestli umíme ošetřit střep v ruce, zlomeninu, bez-
vědomí, obvazovou techniku a ze šátkové kravaty 
vyrobit nosítka. Byli jsme na 1. místě s bodovým 
náskokem 11 bodů a dohromady nám vyšel počet 
138 bodů. Vyhráli jsme krásné plyšové krokodýly 
a postoupili jsme do krajského kola do Brna.

Krajské kolo soutěže už bylo těžší. Bylo tam 
12 stanovišť např. píchnutí včely, vyvrtnutý kotník, 
střep v noze, ze šátkové kravaty vyrobit nosítka, 
obvazová technika, bezvědomí a další. Umístili 
jsme se na 4. místě, ale to nám nevadí a příště 
budeme vědět, co nás čeká a budeme se snažit 
o 1. místo.

Zdravotní kroužek byl moc fajn. Nejenže jsme 
se naučili, jak poskytnout první pomoc, ale byla 
tam i legrace a vedoucí byli bezva. Už se těším 
na další zdravotní kroužek příští rok.

                       Veronika Doricová, 4. třída

Zdravotnická soutěž

Zdravotnická soutěž                          Foto: ZŠ Lužice

Obvykle bilancujeme v prosinci, ale my ve škole 
začínáme v září, a proto bilancujeme v červnu… 
Naše děti hodnotily svou práci za toto pololetí 
a většina je se sebou spokojená, snad jen pár 
žáků napsalo, že nejsou spokojení s tím, co před-
vedli, že mají na víc, ale nějak se jim nechtělo. 
Obzvlášť jeden sebekritik, (což si cením, jenom 
nevím, proč to má každý rok stejné) o sobě na-
psal, že to vždy nechá na poslední chvíli, a potom 
„je trapný, jak otravuje paní učitelky, aby ho ještě 
vyvolaly…“ Je to přesně tak, až nám teče do bot, 
začínáme se snažit. Znám to, taky jsem to zažila, 
ale což, hlavně když se bitva vyhraje. 

Toto pololetí bylo obzvlášť povedené. Nechy-
běly naše tradiční akce jako Noc s Andersenem, 
štafetový závod na kolečkových bruslích, Lužická 
laťka. A jak říká paní Kotlaříková: „To jsou oka-
mžiky, proč to děláme“. Ta čistá radost v dětských 
očích, když Adam Koštuřík (a řada dalších) pře-

Co nám rok 
dal a vzal….

skočil osobní rekord ve skoku vysokém. Když 
ve štafetě na kolečkových bruslích naši malí, 
kteří nemohli dotáhnout rozdíl, zabojovali tak, že 
s velkým náskokem vyhráli. Když štafeta 2. stupně 
s velkým strachem závodila především s kluky 
(u nás převažovala děvčata) a vyhrála s obrovským 
rozdílem…Zkrátka když vidíte tu nefalšovanou 
dětskou radost, máte radost taky a cítíte hrdost, 
že tohle jsou „ti vaši žáci“.

Taky jsme se setkali na netradičních rodičov-
ských schůzkách, ale bohužel, i když termíny byly 
různé, aby se nekryly pro rodiče s více dětmi, 
účast byla nízká. O to byly schůzky veselejší, vždyť 
se nemluvilo o známkách, ale třeba o tom, co nej-
častěji říkáme dětem a co ony zase říkají nám… 
Proto doufáme, že tato tradice nezanikne.

Po vydařených školních výletech proběhl tra-
diční Den dětí, ale kvůli dešti jsme běhali maraton 
v nové hale. Ještě nás čekají nějaké sportovní 
akce a uzavírání známek – práce pravda nejtěžší 
a prázdniny se k nám blíží mílovými kroky. Letos 
je pan ředitel objednal o něco dříve (vysvědčení 
se vydává už v pátek 26. 6.), neboť se ve škole 
budou pokládat nové podlahy. Zapomněla jsem 
se pochlubit novou interaktivní tabulí, kterou 
škola získala od firmy Fraus za to, že od nich 
odebírá učebnice. Tato tabule byla umístěna na 
1. stupeň.

Co dodat? Ať je léto, jak se patří, ať prší 
jenom v noci, ať komáři neotravují a v září zase 
s úsměvem…

A ať jsme vesnicí roku!!
                                                                          

                           Mgr. Marcela Komendová
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Příchod jara vždy očekáváme s netrpělivostí, 
kdy si konečně budeme moci po dlouhé zimě 
zase hrát na naší školní zahradě. To krásné 
mezidobí, kdy je jaro v plném rozpuku a léto před 
námi, máme moc rádi. 

V letošní druhé polovině školní roku nás čekalo 
velké množství zábavy a příjemných povinností. Již 
tradičně jsme se s nejstaršími dětmi účastnili 5. 
regionální přehlídky folklorních souborů Regionu 
Podluží, který se letos konal v Kosticích. Děti 
zde vystoupily s pásmem tanečků pod názvem 
„Na lúce“. Ke Dni maminek si každá třída připra-
vila krátké vystoupení, kterým jsme maminkám 
popřáli k jejich svátku. Tak jako každý rok, tak 
i letos jsme na konci školního roku jeli na výlet. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Navštívili jsme zámek v Miloticích, kde se dětem 
moc líbilo. Obzvlášť holčičky si připadaly jako 
princezny. Den dětí nám letos připravili manželé 
Sobotkovi u restaurace „Lužák“. Pro děti byly 
připraveny soutěže, jízda na koních, bohaté 
občerstvení a balíček sladkostí. Chtěli bychom 
manželům Sobotkovým jménem všech dětí co 
nejupřímněji poděkovat. V měsíci červnu jsme se 
prostřednictvím „malé maturity“ rozloučili s nej-
staršími dětmi, které od září začnou navštěvovat 
základní školu. 

Nám se zatím ale otevírá období léta a prázd-
nin. Přeji nám všem krásné letní dny plné slunce, 
cest a příjemných zážitků. 

Petra Březinová

PÉČE O  Ž IVOTNÍ  PROSTŘEDÍ
„ROZKVETLÉ LUŽICE“ 

Tiskařský šotek…
V soutěži Rozkvetlé Lužice 2008 patřil mezi 

nejrozkvetlejší také dům rodiny Kučerových na 
ulici Ke Koupališti. Bohužel chyběl na seznamu 
vyhodnocených ve zpravodaji č. 4/2008. Moc 
se omlouváme za tiskařskou chybu a věříme, 
že i v letošním roce dům Kučerových krásně 
rozkvete…

Fotografování 
Fotografování květinové výzdoby domů, ale 

i obchodů, podnikatelských provozoven a veřej-
ných prostranství se v letošním roce ujal p. Lukáš 
Bravenec. Fotografuje průběžně, aby zachytil 
různá období růstu a vykvétání květin.

1. kolo hodnocení
1. kolo hodnocení soutěže „Rozkvetlé Lužice 

2009“ provedou naši francouzští přátelé v čele 

Dům rodiny Kučerových         Foto: Petra Lorencová

se zahradníkem panem Danielem Leclér při jejich 
návštěvě v období Cyrilometodějských hodů.

J. Ambrožová

Občanské  ak t i v i t y

Co si představíte, když se 
řekne „šestého června dva tisí-
ce devět“? … Pro naše farníky 
Mirka Havlíka a Lenku Mara-
dovou bude toto datum navždy 
znamenat skutečně zásadní 
a nezapomenutelnou změnu 
v jejich životě, protože to je ten 
okamžik, kdy zahájili společnou 
pouť životem a v Chrámu Páně 
v Lužicích si řekli své „ano“. 

Nejen šťastným novoman-
želům se v tento den pod stře-
chou místního kostela rozbušilo 
srdce jásotem. Pět našich 
farníků přijalo svátost biřmová-
ní, kterou jim udělil generální 
vikář Mons. Jiří Mikulášek. 
Tato svátost z daného člověka 
dělá dospělého křesťana, je 
tak odpovědný za svoji víru 
a svědectví, které vydává své-
mu okolí, ale také je naplněn 
povzbuzením ve víře, a získá 

Biřmování v Lužicích                                                Foto: Anna Balunová

Svatba, biřmování a fara

zvláštní pomoc Ducha Svatého 
při nalézání místa v životě.

A do třetice všeho dobrého 
se k tomuto svátečnímu datu 
přidala ještě jedna událost: 
světila se nově zrekonstruova-

ná fara☺. Jak to vypadalo, se 
můžete podívat v naší fotogalerii 
na adrese http://picasaweb.
google.cz/farnostluzice.

A. B.

Český svaz chovatelů

Dne 26. 4. 2009 se naši 
mladí chovatelé zúčastnil i 
soutěže mladých chovatelů v 
Kyjově. Letošní ročník se jim 
moc povedl a právě proto si 
také odnesli umístění dvakrát 
na prvním místě a jednou na 
krásném sedmém. Chovatelé z 
prvního místa se také dostali do 
celostátního kola, na které se 

už pilně připravují. Naše ZO se 
téhle soutěže zúčastnila už po 
druhé a vždy se nám tam velmi 
dařilo, a proto se chystáme i na 
příští ročník. 

Také vás tímto zveme na 
naši místní výstavu, zpes-
třenou klubovou výstavou 
plemene Moravského bílého 
hnědookého, která se bude 

konat 5. – 6. září v areálu 
Lidového domu. Tam můžete 
zhodnotit celoroční práci 
našich i ostatních chovatelů 
z okresu Hodonín. 

Těšíme se na vaši návštěvu.

Klvač Josef
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CO SE DĚLO NA STARÉM KVARTÝŘE

BICYKLIÁDA

V sobotu 16. května jsme se 
vydali prověřit naše cyklistické 
schopnosti a dovednosti na 
tradiční bicykliádě. Soutěžilo se 
ve dvou kategoriích – děti od 1. 
do 3. třídy a starší od 4. třídy. 
Účast byla v letošním 6. ročníku 
celkem hojná i přes chladné 
počasí. V každé kategorii bylo 
kolem 10 dětí. Jako každý rok 
měl závod několik částí. První 
byla jízda zručnosti, kdy soutěží-
cí museli projet slalomem, trefit 
se do branky, objet osmičku, 
přitom nevyjet z dráhy a na závěr 
ještě projet žlábkem. Druhou 
částí byl Gepardí závod. Úkolem 
dětí bylo v co nejrychlejším čase 
objet určenou trasu kolem kop-
ce. Ve Šnečím závodě se sou-
těžící snažili ujet několik metrů 
naopak v co nejdelším čase. 
Vše bylo ztížené tím, že museli 
jet rovně a nesměli se nohama 
dotknout země. Předposlední 
etapou hlavního závodu byla 
soutěž, ve které závodníci za 
jízdy trefovali plechovky. Nako-
nec jsme si prověřili znalosti dětí 

tě odměnili závodníka s nejlépe 
vybaveným kolem. A soutěžící-
mu s nejhůře vybaveným kolem, 
který si vysloužil ocenění Černý 
Petr, jsme darovali odrazky 
a zvonek. Děti se pak rozešly 
domů a my se už těšíme na příští 
rok a doufáme, že se zúčastní 
ještě víc dětí než letos.

Lucie „Šneček“ Dordová

v malém testu dopravních před-
pisů. Všechno jsme spočítali 
a mohli vyhlásit vítěze. V mladší 
kategorii byl na prvním místě 
Tomáš N., na druhém Honza 
K. a na třetím Anička G. Ve 
starší kategorii se pak umístil na 
prvním místě Patrik, na druhém 
Matěj M. a na třetím Petr K. 
Jenže to nebylo všechno. Po 
vyhlášení hlavních cen jsme ješ-

Bicykliáda v parku U Vrchnice                                  Foto: Radovan Bílek

Že se scházíme každou nedě-
li v 10 hodin na „Liďáku“, není 
žádným tajemstvím. Nechodíme 
společně jen na pivo, ale hlavně 
zpíváme, učíme se nové písnič-
ky a připravujeme programy na 
naše vystoupení.  

Od začátku roku jsme připra-

Lužičtí mužáci o. s. informují:

vili nebo jsme účinkovali na řadě 
akcí v naší obci i v okolí.

V lednu jsme se zúčastnili již 
V. ročníku  mužáckého plesu 
v Prušánkách a krojového plesu 
u nás v Lužících. Dne 21. 2. 
2009 jsme byli spolupořada-
teli Fašaňku a 3. května jsme 

zazpívali na I. ročníku „Zpívání 
pod májú“ v nedalekých Mora-
vanech. V sobotu 8. května 
jsme písničkou za doprovodu 
CM Jožky Severina otevřeli zre-
konstruovaný „ Starý kvartýr“,  
16.května nás přivítali v Poš-
torné na „V. ročníku přehlídky 

mužáckých sborů Podluží“, 
jehož IV.ročník se uskutečnil 
loni u nás v Lužicích a zúčast-
nilo se ho 14 sborů. 

Zatím poslední akcí, na kte-
rou jsme byli pozvání, byl IX. 
mezinárodní festival cimbálové 
muziky „Sádek 2009“ v Sádku 
u Třebíče. Dne 13. května 
2009, kde jsme spolu s žen-
ským sborem předvedli pásmo 
„Vzali ste mně, vzali šohajíčka 
na tú vojnu“. Pásmo sestavila 
a zrežírovala Lenka Králová.

Kvapem se blíží termín lužic-
kých hodů s již tradičním sobot-
ním předhodovým večerem 
u cimbálu. Program -  letos 
s názvem „Pod lužickú májú“-  
začne v 19.30 hodin pod zele-

IX. mezinárodní festival cimbálové muziky „Sádek 2009“.
Foto: Lužičtí mužáci

ným. Je pro vás připraven pestrý program, na který jste všichni 
v hojném počtu srdečně zváni. 

Jožka Krchnivý

V měsíci květnu 2009 byla 
dokončena rekonstrukce Sta-
rého kvartýru, který se lužic-
kým občanům i přespolním 
příznivcům představil v nové 
podobě. Pro vzpomínku na 
hlavní iniciátorku paní Miladu 
Maradovou byla vysazena na 
jeho dvoře okrasná jabloň, která 
nese název Miladin strom. Se 
členy Muzejního spolku si přišli 
zavzpomínat příbuzní p. Mara-
dové, zástupci obce i školy. 

8. května se uskutečnilo slav-
nostní znovuotevření Starého 
kvartýru za účasti Cimbálové 
muziky Jožky Severina z Břecla-
vi, Lužických mužáků, zástupců 
obce, školy a hlavně našich 
příznivců – lužických občanů, 

kteří přišli v hojném počtu.  Při dobrém vínečku a u pěkné muziky 
se dobře sedělo, zpívalo a besedovalo.

Slavnostní znovuotevření Starého kvartýru.
Foto: Mgr. Jana Líčeníková
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Během hodů proběhne výstava z muzejních sbírek Půvab slováckých šátků, jejíž součástí bude 
i výstava keramiky p. Zipperové. Tuto výstavu si můžete prohlédnout na hodovou neděli 5. 7. od 14 
do 18 hod. a v pondělí 6. 7. rovněž od 14 do 18 hodin. Pro milovnice ručních prací připravujeme 
pokračování v paličkování, patchworku, příp. háčkování, vyšívání. Zájemkyně se mohou informovat 
i přihlásit na Kvartýru během výstavních akci nebo kdykoliv u p. Konvičné a p. Kotáskové.  

Přijďte potěšit zrak pěknou podívanou, posedět na lavičce a chvilinku si oddechnout. Srdečně 
Vás zvou členové Muzejního spolku v Lužicích.  

26. května zavítali do své 
rodné obce i na Starý kvartýr 
lužičtí senioři, kteří prožívají 
stáří v S-centru v Hodoníně Na 
Pískách. 

1. června navštívila obec 
Lužice v počtu 10 členů hodno-
titelská komise soutěže Vesnice 
roku 2009. Na závěr členové 
komise zamířili také na Starý 
kvartýr, kde proběhla Krajáčová 
cena – soutěž o nejlepší jídla, 
která se v minulosti ve vesnici 
vařila. Lužické hospodyňky 
i hospodáři – nejen členové 
Muzejního spolku – nabíd-
li: fazulovú polévku, šumajstr 
s oškvarkama, oškvarkové 
pagáče a křeháče, praskokrky 
se salátem, patenty s makem, 
štruple a erteplové tašky sta-
řenky Lipové. Že všechny mísy 
byly prázdné, bylo dokladem 
toho, že přítomným chutnalo, 

4. čer vna si př išel pro-
hlédnout Starý kvartýr známý 
pražský herec a mim p. Jaroslav 
Čejka. Projevil se jako člověk 
mimořádně přátelský, milý, i ve 
svém věku se smyslem pro 
humor. Chvíli poseděl a pobe-
sedoval, pro všechny to byl moc 
pěkný zážitek. 

Komise soutěže Vesnice roku 2009 na Starém kvartýru.
Foto: Mgr. Jana Líčeníková

nikdo nespěchal domů a v příjemném prostředí si rádi poseděli 
a zazpívali. Velmi nás potěšilo, že Lužice získaly Zlatou stuhu 
a budou dál pokračovat v soutěži.

Mim Jaroslav Čejka na Starém kvartýru.
Foto: Alexandra Stušková

CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ? 

děkuje Obci Lužice, MND 
SERVISNÍ a.s., KaC Hodo-
nín a.s., společnosti LUTES 
s.r.o., Stavební firmě PLUS 
- p. Anovčin, Základní škole 
Jaroslava Dobrovolského 
Lužice, pracovnicím poš-
ty v Lužicích, p. Živnému 
– GALUR s.r.o., panu Podra-
zilovi - autoopravna Lužice, 
firmě GAVAS, paní Lence 
Motyčkové - Zlatnictví Luži-
ce, manželům Ištvánkovým 
- hostinec Lidový dům, panu 
Jiřímu Vagundovi – potraviny 
Lužičan, paní Evě Baladové – 
prodejna potravin, manželům 
Kummerovým - Lékárna na 
Podluží, manželům Bílíkovým 
- průmyslové zboží ŠTELA s. 
r. o., Cukrárně Romana, paní 
Mikulicové – květinářství 
Lužice, panu Židlickému - 
čerpací stanice OMV Lužice, 
panu Pavlovi Krejčiříkovi 
– hostinec U parku Hodonín, 
panu Přemyslovi Sobotkovi - 
Restaurace Lužák, panu Žůr-
kovi - Maso uzeniny Lužice, 
paní Kalábkové – prodejna 
hraček Wiky Hodonín, paní 

Ungrové – prodejna potravin 
u pošty, členům oddílu volej-
balu Baníku Lužice, členům 
oddílu tenisu Baníku Lužice, 
panu Janu Peckovi – Vodo 
– Topo Lužice, stavební fir-
mě pana Petra Krejčiříka, 
manželům Dordovým, paní 
Romaně Vavrysové, paní 
Martě Štorkové, panu Petrovi 
Slatinskému, panu Milano-
vi Šenkovi, panu Liborovi 
Vodičkovi, panu Pavlovi Pří-
kazskému, panu Martinovi 
Černému, panu Jaroslavovi 

Medenskému, panu Roma-
novi Číhalovi, panu Luď-
kovi Fojtů, panu Tomášovi 
Hořňáčkovi, panu Milošovi 
Batrlovi – občerstvení Na 
hřišti, panu Štefanovi Šimko-
vi, panu Jendovi Skoupilovi, 
panu Františkovi Pazderovi, 
manželům Poláčkovým za 
finanční a materiálovou podporu 
na uspořádání Sportovního dne 
k příležitosti oslavy Dne dětí.

A zároveň děkuje všem orga-
nizátorům z řad Fanklubu Baní-
ku za uspořádání této akce.

Výkonný výbor TJ Baník Lužice

Den dětí v areálu TJ Baník Lužice                Foto: Mgr. Jana Líčeníková
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Baletní kroužek vznikl v Luži-
cích v roce 1995. Tanci se zde 
věnují děti již od 4 let. Učí se 
základům baletu, ale i jiným 
tanečním technikám, jako je 
např. tanec lidový a současný. 
Výuka probíhá ve školní družině, 
kde byla vybudována zrcadlová 
stěna a baletní tyč. Každý rok 
děti vystoupí na vánoční besíd-
ce a na besídce ke Dni matek. 

Jindřiška 
Schönová Myšulková Baletní kroužek                              Foto: Jindřiška Schönová Myšulková

Baletní kroužek

R E G I O N Pod lu ží
Krátce z Regionu Podluží

V uplynulém čtvrtletí se na Podluží událo mno-
ho zajímavých společenských akcí pod záštitou 
Regionu Podluží. 

V neděli 5. dubna proběhla v Kosticích každo-
roční “Přehlídka dětských folklorních souborů 
Podluží“. Přehlídky se zúčastnilo 13 souborů: 
Jatelinka z Moravské Nové Vsi, Velká a Malá 
Kordulka ze Starého Poddvorova, Žižkovjánek, 
Kostičánek, Pomněnka Tvrdonice, MŠ Tvrdoni-
ce, MŠ Lužice, Lužičánek, Duběnka a Poupata 
z Hodonína, Charvatčánek, Břeclavánek I. a II. 
Do krajského kola postoupily Jatelinka a Velká 
Kordulka. 

Záznam z přehlídky na 2 DVD nosičích, určený 
k zakoupení, bude zpracovatelem předán do 
kanceláře svazku obcí počátkem měsíce června. 
Pokud máte zájem, můžete si DVD objednat na 
telefonu 777/328062. Cena 100 Kč.

Dne 16. května se v Břeclavi – Poštorné, pod 
organizací „Koňarů“, uskutečnil další ročník 

„Přehlídky mužáckých sborů Podluží“. Pro-
gram patřil k velice zdařilým ukázkám podlužác-
kého folkloru a zpěvnosti zdejšího kraje. Podle 
dostupných informací se příští ročník uskuteční 
v Moravské Nové Vsi. 

Dne 17. května pak v Lužicích v areálu Lidového 
domu proběhla „Soutěžní přehlídka dětských 
tanečníků verbuňku“. Vítězové postoupili do 
finále, které proběhne v polovině června v Uher-
ském Hradišti, ti nejlepší se zúčastní Strážnických 
slavností. 

Uskutečnil se a byl dokončen sběr dat od 
vinařů, ubytovatelů, stravovacích zařízení, obcí. 
Tato data jsou nezbytnými podklady pro zpra-
cování turistického průvodce Podlužím a Hodo-
nínskem. 

Region Podluží se stal členem Regionu Slo-
vácko, se sídlem v Hodoníně. Členství v tomto 
sdružení by mělo lépe napomáhat propagaci 
v rámci mezinárodních veletrhů, českého ces-
tovního ruchu, jednoduššímu získávání dotačních 
prostředků na podporu cestovního ruchu. 

Region Podluží podal dvě projektové žádosti 
do Fondu malých projektů jižní Moravy – Dolního 
Rakouska. Obě tyto žádosti byly přijaty k finan-
cování, probíhá příprava smluv.

První projekt, jehož žadatelem je Region Pod-
luží, se jmenuje „Zvony Podluží – zpravodaj 
o dění v příhraničních regionech Podluží 
a Weinvierteldreiländereck“ V tomto čtvrtlet-
níku budou vycházet aktuální informace o dění 
na Podluží a jeho obcích. Vyhrazena je část 
pro rakouského partnera v původním jazyce, 
pro přiblížení rakouské němčiny čtenářům. 
Nebude chybět nezbytný překlad rakouských 
textů. Tímto chceme představit dění nejen u nás, 
ale i nejbližším v příhraničí, rozšířit spolupráci 
s rakouským zpravodajem Wecker „Zvonek“, 
kde pravidelně od podzimu 2008 zasíláme infor-
mace o dění na Podluží, vč. kulturního přehledu 
a fotografií z akcí.

Druhým projektem, zaměřeným na žáky základ-
ních škol z oblasti Místní akční skupiny Dolní 
Morava, je „Země, voda, vzduch – setkání dětí 
z česko-rakouského příhraničí“. V rámci tohoto 
projektu byly osloveny základní školy v dotčené 
oblasti. Na základě výtvarné soutěže v jednot-
livých školách byli nominováni 3 žáci z každé 
školy. Tito vybraní se na podzim 2009 zúčastní tří 
společných setkání s žáky z Rakouska. První výlet 
„Země“ je zaměřen na poznávání lužního lesa na 
kolech. Druhý výlet „Voda“ je poznávání rakous-
kého příhraničí, spojený s pobytem v lázních Laa. 
Třetí výlet „Vzduch“ je setkání dětí u nově vystavě-
né regionální rozhledny ve Starém Poddvorově. 
Žadatelem projektu je MAS Dolní Morava.

Výstavba regionální rozhledny z Česko-sloven-
ského přeshraničního fondu je zase o něco blíže 
své realizaci. Byl ustanoven výbor pro výběrové 
řízení na realizaci výstavby rozhledny. Dokončení 
výstavby předpokládáme na přelomu měsíce 
října/listopadu.

Místní akční skupina Dolní Morava uspořá-
dala zasedání členské schůze v Dolních Bojano-
vicích. Na tomto zasedání se potvrzovalo setrvání 
v členství v MAS Dolní Morava. Pokud máte zájem 
setrvat, či přihlásit se ke členství v MAS, prosím 
kontaktujte nás (www.mas-dolnimorava.cz).

 V rámci projektu Vína z dolní Moravy byli oslo-
veni místní registrovaní vinaři manažerem skupiny, 
p. P. Strakou. Od 1. 6. se manažerkou skupiny 
stává pí. Lenka Topolanská. 

Ve dnech 5. - 7. června se uskutečnil ve 
Tvrdonicích 56. ročník národopisného festivalu 
„Podluží v písni a tanci“. Pětinásobným stárkem 
Podluží se stal Josef Létal z Hrušek.

Ve dnech 11. - 15. 6. se ve Starém Poddvorově 
uskutečnilo Setkání charty evropských ven-
kovských obcí. Přijeli zástupci obcí (starostové 
a místostarostové, mladí zastupitelé do 26 let) 
z 27 zemí EU (Francie, Norsko, Dánsko, Kypr, 
Španělsko, Německo, Polsko, Lotyšsko a další). 
Delegáti navštívili zajímavá místa v oblasti (Led-
nický zámek a park, Střední školu ekonomickou 
v Hodoníně, radnici,…), absolvovali plavbu lodí 
po Moravě, odborné semináře na téma školství, 
rozvoj obcí, drogové prevence…

V sobotu a neděli 20. - 21. 6. na Podluží se 
uskutečnil „Festival otevřených sklepů – Slu-
novrat na Podluží“. Organizátorem a koordiná-
torem je Nadace Partnerství. Otevřeny budou 
vybrané sklepy v obcích Kostice, Tvrdonice, 
Moravská Nová Ves, Mikulčice, Prušánky, Nový 
Poddvorov.  

Od poloviny července se v Lužicích, v areálu 
Cihelny, uskuteční již tradiční sympózium mladých 
sochařů s názvem „Lužice – dřevo, kámen 
2009“. 

Více informací na www.luziceuhodonina.cz. 

Samozřejmě nás o prázdninách čeká hlavní 
hodová sezóna. Přejeme všem organizátorům 
pevné nervy a dobrou návštěvnost!
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K U L T U R N Í   O K É N K O

9. června pro mne začalo „Lužické kulturní 
léto“. Doufám, že to napadne i více lužických 
občanů, kteří se při příchodu do areálu Cihelny 
setkají se čtyřmi tvořícími sochaři. Ti byli pozváni 
na tvůrčí „Ateliér“, který vznikl na základě potřeb 
obce. Jsou to absolventi škol z Českého Krum-
lova a Prahy, kteří v tomto roce již nestudují. Pro 
„Ateliér“ byla vybrána témata „Dialog materiálu“ 
pro kámen a pro dřevo „Dekorativní objekt“ 
určený k dětským hřištím. Pracovně mají název 
„Jurský park“ u Cihelny, „Cestovatelé“ U Vrchnice 
a „Z pohádky do pohádky“ k mateřské školce. 
Vznikají dvě dřevěné plastiky, jedna „Cyklista“ od 
J. Buchty a druhá „Obr“ od M. Vepřeka. Kamen-
né plastiky budou umístěny u druhého vchodu 
do areálu Cihelna. S kontinuitou „Ateliérů“ se 
pro obec Lužice nepočítá, ale budou pokračovat 
v jiné obci za Brnem. „Ateliér“ se v letošním roce 
konal od 9. do 19. 6. 2009.

Ateliér, Sochařské sympozium - Lužice 2009

Ateliér Lužice 2009                Foto: Petra Lorencová

Sympózium „Dřevo- kámen Lužice 2009“

Toto setkání studentů z celé republiky se koná 
od 13. do 31. 7. 2009. Účastní se 12 sochařů, 
a to 8 mužů a 4 ženy. Složení účastníků zkrášlí 
půvabné sochařky. Sympozium se stává již sou-
částí stále většího zájmu studentů v republice 
a zásluhou internetu i v zahraničí. Mimo to, ti kteří 
zde už byli, se stále chtějí zásluhou prostředí, 
starostlivostí a péčí seniorek i atmosférou vzá-
jemného poznání, do Lužic vracet.

Pro tento rok jsou zvolena dvě témata: „Muzi-
kanti“ a „Dialog materiálů“. První je pro materiál 
dřevo a pískovec. Plastiky budou v životní či 
mírně nadživotní velikosti a umístěna kompozičně 
v centrálním parku obce u kostela. Druhé téma 
je zvolené k tvorbě z materiálů, který je na louce 

složený a zatím nepoužitý. První téma si vybralo 
10 sochařů, druhé dva – sochař a sochařka. Obě 
zadání jsou zaměřena ke koncepci nového urba-
nisticky řešeného parku s mnoha atraktivními prv-
ky. Věřím, že se centrum obce opět stane i oázou 
příjemného posezení a procházek občanů všech 
generací. Zvu vás na koncerty, táborák a vernisáž 
se swingovým orchestrem z Bratislavy. To vše 
se uskuteční v průběhu 4. ročníku sochařského 
sympozia v Lužicích. Vernisáž bude pro „Ateliér“ 
i „Sympozium“ společná.

Na závěr pro ty občany, kteří mají pochybnosti 
a připomínky k vytvořeným figurálním plastikám 
i jejich umístění bych použila citát ze Cervantes-
ova „Dona Quichota“: „Nahý jsem přišel na svět, 

Základní organizace Český svaz chovatelů 
v Lužicích pořádá

Místní výstavu králíků, drůbeže
 a holubů a expozici klubu plemene 

Moravský bílý hnědooký

Výstava se bude konat 
v areálu Lidového domu

v sobotu 
5. září 2009 od 13.00 do 17.00 hod.

v neděli 
6. září 2009 od 9.00 do 16.00 hod.

Přijďte zhodnotit celoroční práce chovatelů 
nejen z okresu Hodonín.

Jste všichni srdečně zváni.

http://csch-luziceuhodonina.blog.cz

nahý musím odejít.“ V něm je obsažena celá prav-
da o našem příchodu a odchodu z tohoto světa. 
Podstata není, jsme-li nazí, či oblečení, krásní 
nebo oškliví, ale o jádru člověka, jeho chování, 
myšlení a jednání. Tyto vlastnosti dotváří naše rysy 
a ztvárněním v plastice, kresbě, nebo malbě nám 
zobrazují skutečnou pravdu. Přijímejme ji, nebraň-
me se jí, protože takoví skutečně jsme. 

Chtěla bych moc poděkovat občanům Lužic, 
seniorkám, kteří se o naše mladé sochaře starají. 
Za svačiny, půjčení kol, pozvání atd. Na druhé 
straně žádám ty, kteří jim odcizují nářadí a kola, 
aby to již nedělali. Opakuje se to druhým rokem. 
Jsou mladí a musí se pro práci vybavit a finančně 
je to náročné. Často mají nářadí půjčené ze školy, 
které musí vrátit nebo zaplatit. Mají důvěru ke 
zdejším občanům, ale tito zloději dobrou pověst 
a atmosféru pobytu znehodnocují. Mrzí mne, že 
se o tom bude mluvit všude, kam se po skončení 
vrátí. Škola, rodina, atd. O kámen nebo dřevo 
požádejte, jen je neberte sami, nevíte, zda jej 
nebudou potřebovat. 

Děkuji za pochopení, těším se na setkání 
v průběhu sympozia a na vernisáži.

Ak. soch. Ludmila Pecková, prof. 
 Kurátorka sochařského sympozia

Dne 17. května ve Stodole areálu Lidový dům 
proběhla „Soutěžní přehlídka dětských tanečníků 
verbuňku“. Čtrnáct soutěžících chlapců regionu 
Podluží, porota z nejlepších verbířů a stárků 
Podluží, cimbálová muzika Slovácko mladší, 
dětský národopisný soubor Lužičánek, děti 
lužické MŠ a kolem 150 povzbuzujících diváků 
vytvořilo krásnou atmosféru nedělního odpoled-
ne. Domácí diváci samozřejmě nejvíce drželi 
palce Lužičanom, ale potleskem dokázali ocenit 
i výkony chlapců ostatních přihlášených obcí 
a měst. Vítězové ve třech kategoriích postoupili 
do finále, které proběhne v polovině června 

Poděkování verbířům

v Uherském Hradišti, ti nejlepší se zúčastní 
Strážnických slavností.

Poděkování si zaslouží hlavně všichni soutěžící 
a účinkující děti, jejich vedoucí, rodiče za pečlivou 
přípravu, Sbor lektorů verbuňku v čele Jaroslavem 
Švachem, kteří jsou hlavními garanty soutěže 
a také organizátoři z řad Lužických mužáků 
a zastupitelů.

J. Ambrožová 
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Milí čtenáři,
začnu zdánlivě nesouvisející poznámkou, jakoby 
odtažitou od nadpisu tohoto článku.
Není víkendu, kdy by nás sdělovací prostřed-
ky neinformovaly o různých „akcích“ různých 
agresivních, hajlujících, ničících či zapalujících 
skupinek vyholených hlupáků, agresorů, primi-
tivů. I když se jich sejde několik desítek, někdy 
stovek, bývá často tato událost první informací 
televizních zpráv. Proti jedné skupině stojí skupina 
jiná, kterou oddělují desítky či stovky policistů na 
koních, se psy, se speciální technikou. Daňového 
poplatníka stojí tyto policejní manévry milióny či 
desítky miliónů korun. Pozitivní výsledek není žád-
ný. A mohl bych uvádět mnoho jiných podobných 
příkladů – fotbaloví fanoušci, technoparty... Jsme 
stále více a více zahlcováni negativními zprávami, 
jsme stále konfrontováni s událostmi, jejichž obsa-
hem je násilí, bolest, strach, strádání. Ale je toto 
skutečný obraz našich životů, životů našich rodin, 
obcí, naší pospolitosti? Jsem si jist, že ne – a to 
přes všechno naše mnohdy nesnadné lopocení, 
překonávání překážek, vyrovnávání se s životními 
těžkostmi, trablemi, překážkami. 
Jedním drobným důkazem byly právě akce uve-
dené v nadpisu článku.
Co měly obě společného a v čem se lišily od 
obrazů, které nám předestírá dnešní svět médií? 
Předně to je pozitivní náplň obou akcí, snaha 
lidi sbližovat, hledat laskavé a upřímné stránky 
člověka, posilovat sounáležitost s tradicemi, 
s generacemi předků, úsilí o zachování svébytné 
kultury, zvyků, možnost setkání a setkávání. A ve 
výčtu pozitiv bych mohl pokračovat.
V sobotu 16. května se sešlo v kostelní zahradě 
kostela Navštívení Panny Marie v Poštorné cel-
kem 15 mužáckých sborů, aby předvedly svým 
mužáckým kolegům z jiných podlužáckých obcí 
(celkem bylo přítomno 230  mužáků) a asi třem 
stovkám přítomných návštěvníků své pěvecké 
umění. Doprovod zajišťovaly cimbálové muziky 
Jožky Severina a Břeclavan.

MUŽÁCI Z PODLUŽÍ MĚLI DOSTAVENÍČKO V POŠTORNÉ, 
MLADÍ VERBÍŘI TANCOVALI V LUŽICÍCH

Každý sbor vystoupil se 4 – 5 písněmi, z nichž 
každá představovala samostatný příběh – někdy 
smutný, tklivý, jindy veselý a rozjařený. Ostatně, 
jak už to u lidových písniček bývá. 
Kostelní zahrada a samotný kostel dodávaly celé-
mu setkání důstojný a povznášející ráz.
Našich lužických mužáků  zazpívalo celkem čtr-
náct. O tom, že jejich vystoupení bylo sympatické, 
důstojné a milé se mohlo přesvědčit i několik 
přítomných Lužičanů v čele s panem starostou. 
Z lužických úst zazněly písničky Smutné čase, 
Můj koníčku ryzovraný, Dyž sem na koníčka sedal 
a Potřikrát jsem na okénko ťukal a o tom, že mužá-
ci přistoupili ke svému vystoupení zodpovědně, 
s plnou vervou a nasazením svědčí nejlépe to, že 
při závěrečném verbuňku začaly padat na pódiu 
stojany s mikrofony – a to tancovali jen mladší 
mužáci, kteří jsou i lehčí váhy.
Jelikož se jako elév, začátečník a „náplava“ začí-
nám zúčastňovat pravidelných nedělních mužác-
kých setkání na „Liďáku“ tak vím, že přípravu na 
toto setkání pojali všichni zodpovědně, že využili 
ke zkoušení i dubnové zpívání v Moravanech 
u Kyjova, či zpívání při otevírání Starého kvartýru 
v Lužicích. A také vím, že bude následovat další 
zpívání v Prušánkách, Třebíči, na domácích ho-
dech atd. Jen houšť.
Celé setkání proběhlo bez vážnějších pořada-
telských a organizačních zádrhelů (snad jen ten 
guláš se prý nevyvedl), na všech přítomných byla 
patrná dobrá nálada a dobrá mysl. I to počasí, které 
ještě hodinu před začátkem nevěstilo nic pěkného 
(z Lužic jsme vyjížděli za deště), se umoudřilo 
a celé setkání orámovalo slunečními paprsky.
Hned druhý den odpoledne (po pravidelném 
zpívání na Liďáku) se sešla více než polovina 
lužických mužáků a spolu s nimi přibližně 120 
– 150 návštěvníků v Lužicích ve Stodole u Liďáku, 
aby zhlédli 3. ročník soutěžní přehlídky mladých 
tanečníků verbuňku. Akci pořádal spolu s obcí 
Lužice a Regionem Podluží i Sbor lektorů a znalců 
slováckého verbuňku.

Nad čtrnácti soutěžícími, kteří zpívali a tancovali 
ve třech věkových kategoriích, bděla pětičlenná 
porota mistrů verbuňku, celé odpoledne pak 
hudebně doprovodila cimbálová muzika Slovác-
ko ml. z Mikulčic s primášem Petrem Maradou. 
Každá kategorie měla svého vítěze, ale to 
myslím není nejdůležitější. Bylo milé, že několik 
soutěžících chlapců bylo od nás z Lužic, mezi 
nimi i ten nejmladší Jaroslav Černý, že v lidovém 
duchu se neslo i doprovodné vystoupení dětí 
z místní mateřské školky, že sympatické bylo 
vystoupení chlapců ze souboru Lužičánek, že 
přítomní návštěvníci od srdce a upřímně ocenili 
vystoupení každého z chlapců, které tu a tam 
bylo poznamenáno trémou či nervozitou. Ale i to 
k soutěži patří.
Na závěr celé přehlídky zatancovali i všichni roz-
hodčí – mistři verbuňku – a to jednotlivě, společ-
ně a na úplný závěr i se všemi soutěžícími. Možná, 
že působilo trochu úsměvně, když se drží kolem 
ramen šestiletí kluci s pětadvacetiletými chlapy, 
jak to bylo možno spatřit v závěru na pódiu, ale 
cítil jsem, že ty kluky něco spojovalo, něco jim 

bylo společné a samozřejmé. A to je velkou 
nadějí. Jak pro zachování tradic, zvyků, písniček 
a tanců, tak pro dobré, upřímné a opravdové 
mezilidské vztahy.
I tato přehlídka byla organizačně a pořadatelsky 
dobře zvládnuta, dík patří všem, kteří se o její 
důstojný rámec zasloužili. 
Během obou víkendových dní zorganizovalo 
cca 50 lidí pro cca 250 účinkujících setkání při 
písničce, dobré muzice a tanci, kterým přihlíželo 
cca 500 diváků. Určitě to všechno stálo nemálo 
úsilí, starostí, nervů, určitě ne vše bylo stopro-
centní, určitě vše stálo i finanční prostředky nás 
daňových poplatníků. Na tuto misku vah dejme 
dobrou náladu, úsměv, radost z písničky, setkání 
... Co je proti tomu na druhé misce ona agrese, 
ničení a strach zmiňovaný v úvodu článku ? Tvr-
dím že nicota, prázdno a zoufalství. Nenechme 
se otrávit.
     
  Mgr. Tomáš Klásek
 starosta obce Kamenice
 budoucí občan Lužic

Členové Muzejního spolku Vás zvou na Starý kvartýr na výstavu 

Půvab slováckých šátků 
s doprovodnou výstavou keramiky 
paní Zdeny Zipperové z Hodonína

 
  Výstava: neděle  5. 7. 2009  14°°- 18°° hodin
  pondělí   6. 7. 2009  14°°- 18°° hodin

Dále po telefonické domluvě 
Hájková 518 357 699  �  Konvičná 518 358 059  �  Hromek 775 371 202

Vstupné je dobrovolné   �  Těšíme se na Vás
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Z HISTORIEZ HISTORIE RECEPTY NA DOBROTY 
Z „OTVÍRÁNÍ STARÉHO KVARTÝRU“ DNE 8. 5. 2009

Kvasnicová kolečka
2 dkg kvasnic; hrst mletých ořechů; 25 dkg 

sádla; 300 g hladké mouky; 1 lžíce cukru; 
mletý cukr a rum na obalení; 1/8 l mléka; 1 
vanilkový cukr

V míse umícháme sádlo, cukr a kvasnice do 
pěny, pak přidáme hrst ořechů, vanilkový cukr, 
mléko a tolik mouky, aby vzniklo tuhé těsto. 
Necháme asi hodinu odpočinout a vyválíme na 
sílu asi 3 mm. Vykrajujeme kroužky, upečeme 
v troubě do růžova. Horké kroužky máčíme 
v rumu a v mletém cukru.

Dvojité řezy
15 dkg másla; 1/2 prášku do pečiva; 10 dkg 

ml. cukru; 3 žloutky; 30 dkg mouky; citronová 
kůra

Z uvedených přísad vypracujeme těsto, které 
roztlačíme na vymazaný plech. Povrch těsta 
urovnáme a potřeme rybízovou marmeládou. 
Pokryjeme druhou vrstvou umíchanou z:

sníh z 5 bílků; 20 dkg cukru; 25 dkg ořechů; 
špetka skořice

Pomalu pečeme a vychladlé rozkrájíme na 
obdélníčky.

Nepečené cukroví
Použijeme drobečky z keksů, piškotů nebo 

jaké máme k dispozici. Mně se „podařilo“ připálit 
a vysušit výše uvedené dvojité řezy, které jsem 
rozdrobila a rozmíchala horkou vodou na tvárnou 
hmotu, do které jsem přidala asi 10 dkg másla. Tu 
jsem rozdělila na 3 části a přidala jsem:

na ořechové čtverečky: 
2 hrsti mletých ořechů; trochu rumu; čtvrtky 

ořechů na ozdobu
na kávové oválky:             

2 lžíce mleté kávy; 1 lžíci kakaa; 1lžíci oříš-
kového kapucína; trochu rumu

na kokosové kostky:         
2 hrsti mletého kokosu; citronová šťáva; 2 lží-

ce mletého cukru; 1vanilkový cukr; kandovaná 
pomerančová kůra na ozdobu

Dobře promíchanou hmotu necháme asi hodi-
nu odpočinout a vytvarujeme kousky, které poli-
jeme čokoládovou polevou a ozdobíme kouskem 
ořechu nebo pomerančovou kůrou.

  
Recepty na dobroty, které jsme podá-

vali v rámci Krajáčové ceny ...

Škvarkové křeháčky k vínu 
Dají se rozválet i na tyčinky � potřít vejcem 

a posypat kmínem, sýrem nebo ořechy. 

Recept:
Kolik tvarohu, tolik mouky a tolik namletých 

sádelných škvarků se zpracuje na valadle na 
těsto. Rozválet, vykrajovat kolečka a péct.

Škvarkové pagáčky, jak to dělala stařenka
30 dkg. hladké múky; 2 špetky soli; 20 dkg 

oškvarků; 2 žlútky; 3 lžice smetany; 3 lžice 
bílého vína; asi 8 lžic mléka s vykynutýma 
kvasnicama 

Po vypracování těsto rozválala a složila do 
šátečku. To opakovala 3x. Naposledy vyválala na 
prst silnů placku a vykrajovala kolečka. Posklá-
dané na plechu nechala 3 hodiny. Vidličků je 
popíchala a pomazala žlútkem. Rychlo upékla.

PRASKOKRKY - krajance sypané opraženou 
osolenou krupicí

Těsto: 350 g hrubé mouky; 2 vejce; asi 1/8 l 
vody do těsta; 4 l vody a sůl na uvaření; lžička 
omastku

Sypání: 150 g krupice; sůl podle chuti; 1/4 
l studené vody

Mouku vysypeme na vál a uděláme důlek, 
do kterého rozklepneme vejce, přiléváme vodu 
a vypracujeme nejprve nožem, potom rukama, 
tužší těsto, které rozdělíme na 4 díly a přikryje-
me nahřátou mísou na 1/2 hodiny odpočinout. 
Potom těsto rozválíme na 1 – 2 mm silné placky, 
které necháme na utěrce oschnout, obrátíme, 
aby oschly i na druhé straně, ale uprostřed zůstaly 
vláčné a při krájení se nelámaly. Placku rozkrájíme 
na pruhy 5 cm široké, složíme na sebe a krájíme 
nudle široké 1/2 cm. Krajance můžeme připravit 
i do zásoby tak, že je necháme na vále dobře 
uschnout a uchováme uzavřené ve sklenici. 

Krajance vaříme ve 4 l vroucí osolené vodě 
10 minut, pak hrnec odstavíme a necháme 10 
minut pod pokličkou „dojít“. Scedíme, necháme 
na cedníku okapat a na míse trochu omastíme 
a promícháme, aby se neslepily.

V kastrolu nebo na pánvi na sucho opražíme 
krupici do růžova. Musíme ji stále míchat, aby 
se nepřipálila. Upraženou krupici podlijeme 
studenou vodou a rozmícháme, aby se nedělaly 
hrudky. Odstavíme z ohně, osolíme, nasypeme 
do ní krajance a pořádně promícháme.

Dobrou chuť přeje Zdislava Pokorná 
z Lužic u Hodonína.

PĚRY - tašky z erteplového těsta plněné 
trnkama

Těsto: 1 kg vařených brambor; 300 g hrubé 
mouky; 30 g krupice; 1 vejce; 1 lžička soli

Náplň:  rozvařené trnky (povidla)
Sypání: mletý mák, asi 1 lžíce másla

Uvařené studené brambory oloupeme 
a nastrouháme na jemném struhadle, přidáme 
mouku s krupicí a sůl. Do mouky uděláme důlek, 
rozbijeme vejce a zpracujeme nejdřív nožem, 
pak rukama tužší těsto. Rozdělíme na 4 díly, ze 
kterých hned vyválíme placky asi 3 mm silné 
a rozkrájíme na čtverečky 6 – 7 cm velké. Na 
každý čtvereček dáme lžičku trnek, přeložíme na 
polovinu a okraje pevně přitlačíme.

Vaříme ve 4 l osolené vroucí vodě 10 minut. 

Po uvaření pěry zcedíme a necháme okapat na 
cedníku.

Dáme do mísy, omastíme a sypeme mletým 
mákem s cukrem.

Vařily se k obědu nebo k večeři celý rok, nej-
častěji na jaře. To byly brambory ve sklepě hodně 
naklíčené a jako samostatná příloha už nebyly 
chutné, nejlépe se daly využít na bramborové 
těsto nebo pro prasátko.

Dobrou chuť přeje Zdislava Pokorná 
z Lužic u Hodonína

Bramborové tašky podle stařenky Lipové 

60 dkg brambor; 1 vejce; špetka soli; 1/4 l 
mléka; 1 kostka kvasnic; 40 dkg hladké mouky; 
10 dkg polohrubé mouky; 2 lžíce cukru

Nastrouháme brambory (uvařené 1 den 
předem), uděláme kvásek, zpracujeme těsto 
a necháme nakynout. Vyválíme 3-4 plochy, které 
pomastíme a posypeme krystalovým cukrem 
a hrubou krupicí, smotáme jako motanec a roz-
krojíme na tašky. Hodně pomastíme a pečeme. 

Patenty
60 dkg brambor; 30 dkg hladné mouky; sůl 

Zpracujeme a vyvalujeme placky, které peče-
me na sucho na sporáku. Dobře omastíme 
sádlem a sypeme mákem a cukrem. Někdo má 
rád s povidly. Stočíme jako amolety, udržujeme 
teplé v míse (nejlépe pod peřinou, aby krásně 
změkly…) 
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S nástupem důchodového věku se většinou 
každý z nás zahledí zpět za uplynulými léty, aby 
vytvořil jakousi bilanci a zhodnocení minulého 
času.

Lužice, na rozdíl od Mikulčic, nebyly nikdy 
obcí vyložené zemědělskou.

Příčinou tohoto faktu byla za prvé těsná 
blízkost Hodonína a za druhé strukturální 
rozvrstvení obyvatelstva. Velká část lužických 
občanů dojížděla za prací do Hodonína – do 
úřadů i do fabrik, nejvíce do tabáčky, do cihe-
len, do Tatry, Lignumu a Rybeny. Další velkou 
část zaměstnávala v Lužicích Igla a Moravské 
naftové doly.

Jakési pomyslné jádro obce tvořila část 
od školy po rožek nazývaná „dědina“, nebo 
„v dědině“, a další dost velkou částí byly 
„chalupy“. 

Zemědělští pracovníci pak pocházeli nejvíce 
z těchto dvou částí obce a tvořili tak pouze 
okrajovou část obyvatelstva.

Předvojem zemědělských družstev byla 
HTÚP, Hospodářsko-technická úprava pozem-
ků. Ta spočívala v tom, že se rozoraly remízky 
a z polí drobných vlastníků se vytvořily velké 
bloky lánů, ohraničených větrolamy. První 
zemědělské družstvo v Lužicích vzniklo v roce 
1950. Dobytek byl soustředěn do provizorních 
stájí u větších lužických hospodářů – prasata 
byla ustájena ve stodole u Maradů, hovězí 
dobytek za obecním úřadem (zhruba v mís-
tech, kde dnes stojí budovy Lutesu) a koně 
byli svedeni do stodoly u Komosných v dnešní 
ulici Záhumenní. Tato konírna přežívala hodně 
dlouho. I když se později vybudovala farma ŽV 
u Suché žaby, konírna u Komosných stále fun-
govala. Ustoupila až výstavbě rodinných domků 
v Záhumenní ulici. Lužičtí koňaři tvořili specifi-
kovanou skupinu pracovníků, především to byli 

Všichni dobří rodáci
většinou bývalí hospodáři, kteří mívali vlastní 
koně a jejich vztah ke koním a k zemědělské 
práci byl tudíž velmi pozitivní. Všichni se u svých 
koní dočkali důchodu, a ačkoliv už dnes nejsou 
mezi námi, určitě si zaslouží, aby byli zmíněni. 
Byli to: Jan Hunča, František Balun, Václav 
Bolfík, Michal Bortlík, Jan Ištvánek, Petr Netík, 
František Prygl, Zdeňa Vojtíšek St., Metoděj 
Hubáček, z mladších pak František Pitcingr 
a Pepa Peňáz. Pepa Peňáz je poslední lužický 
koňař – veterán, poslední etapu do důchodu 
dosloužil v Mikulčicích.

Vstupy do družstva byly jako všude jinde v té 
době, větší hospodáři vstupovali pod nátlakem, 
drobní domkáři a bezzemci věřili, že ve spo-
lečném hospodaření najdou obživu. Prvním 
předsedou lužického zemědělského družstva 
byl Martin Parák, pak ho ve funkci vystřídal asi 
na rok Josef Jaroš a František Florian. Ve funk-
cích zootechniků se vystřídali Antonín Hromek 
a Josef Pacejka, rostlinář byl Václav Koneček. 
Výsledky hospodaření prvních let nebyly dobré. 
Odměňování novopečených družstevníků bylo 
„za pracovní jednotky“ a podle toho to i vypada-
lo. Protože družstevní hospodaření v Lužicích 
bylo velmi malé, došlo v roce 1961 ke sloučení 
s družstvem v Mikulčicích a vzniklo tak společ-
né družstvo pod názvem JZD „ČSP“ Mikulčice. 
Za Lužice byli do společného představenstva 
zvoleni lužičtí členové: Bedřich Bortlík, Jaroslav 
Černý, Marie Fukalíková, Václav Koneček, 
František Kopřiva, Josef Kordulík a vedoucí 
dílen Milan Ondruš. 

Lužičtí a mikulečtí družstevníci se záhy dob-
ře sžili. Zajišťovala to těsná blízkost katastru 
obou obcí a i ten fakt, že lidé z obou obcí se 
odjakživa dobře znali. Ať už tak či onak, jak léta 
šla, začalo družstvo přes všechny prvotní potíže 
prosperovat a naplňovat tak svůj účel.

Vytvářel se čím dále větší počet pracovních 
míst, zlepšila se i finanční stránka. Družstevní 
hospodářství se začalo stále více zvelebovat. 
V Lužicích, kromě farmy ŽV, byla u Suché žaby 
vybudována také drůbežárna. Pracovaly tam 
družstevnice Marie Tůmová a Marie Fukalíková. 
V blízkosti dnešních Ploštin u Lužáku vznikla 
jakási pokusná stavba nazvaná „letní ustájení 
telat“. Byla to stáj s dřevěnou konstrukcí, jejíž 
stěny byly vyplněny balíkovanou slámou.

Odstavená telátka zde ošetřovaly družstev-
nice Věra Vojtíšková a Lidka Černá.

Také zahradnictví pod vedením Josefa Ištván-
ka prosperovalo velmi slušně. (Podle záznamů  
v kronice prvním zahradníkem a také zaklada-
telem zahradnictví JZD byl pan Ludvík Rakvica 
– v roce 1954 ved. zelinářské čety.) 

Prodávaly se zde řezané i hrnkové květiny, 
pěstovala se veškerá přísada a drobná zeleni-
na. Také se jednu dobu docela úspěšně pěsto-
valy melouny. Prodávaly se se všemi ostatními 
výpěstky u Filipovičů, později u Viktorinů, pod 
návratím. Novým prvkem v polní výrobě té doby 
bylo i pěstování tabáku. 

V obou obcích byly postaveny sušárny tabáku 
a skupina žen pod vedením četařky Maryšky 
Kotáskové zpracovávala na poli natrhané 
tabákové listy. Po usušení se pečlivě protří-
děné listy navázaly do svazků a dekádně se 
odváděly k surovému zpracování do Strážnice. 
V souvislosti s pokračující výsadbou pěstitel-
ských celků vytvořily se v obou obcích také 
vinařské skupiny. Na rozdíl od polní výroby 
a výroby tabáku, kde pracovaly hlavně starší 
ženy a i důchodkyně, v těchto skupinách se 
soustředily především ženy mladé. Výhodou 
bylo, že pracovní doba na vinicích a sadech 
začínala až v půl osmé, mohly si tedy pracov-
nice v klidu vypravit své ratolesti do školky a do 
školy. Situace v družstvu se ustálila, přicházeli 
studenti a vyučenci zemědělských oborů. 
Rozšiřoval se také strojový park, modernější 
formy výroby vyžadovaly i nové stroje s širším 
využitím. S takovými stroji pracovali řidiči 
specialisté (např. Jan Kuja, Franta Blaha, Jan 
Miklošek, aj.).

V roce 1975 došlo ke sloučení družstev 
Mikulčice, Dolní Bojanovice, Josefov a Pru-
šánky v jeden velký komplex pod názvem JZD 
„ČSP“ Prušánky.

Tuto dobu, osmdesátá až devadesátá léta, 
zaznamenáváme jako dobu velkého investiční-
ho rozmachu, byly vybudovány nové moderní 
provozy (Fruiko, Kasein).

V Mikulčicích to byla především nová zpra-
covna ovocných a zeleninových protlaků. 

S růstem investiční výstavby přišlo do družstva 
i hodně pracovníků pomocných a přidružených 
výrob (Josef Štork, Josef Batrla, Milan Ištvánek, 
Radek Ištvánek, Petr Krejčiřík, atd.).

Po převratu v roce 1989 se sloučené JZD 
„ČSP“ Prušánky rozpadlo znovu na samostatné 
hospodaření podle obcí.

Vlivem nepříznivé státní politiky, špatné 
ochrany trhu a hlubokému podcenění země-
dělské prvovýroby dochází k postupnému ome-
zování klasické zemědělské výroby a k většímu 
využívání sezónních pracovníků. 

Jistě nelze vyjmenovat úplně všechny, kteří 
stáli u přerodu vesnice a kteří kdy v družstvu 
pracovali. Co však lze jasně říci – práce 
v družstvu nebyla nikdy lehká a v porovnání 
s ostatními odvětvími národního hospodářství 
ani finančně vyrovnaná.

Lužických „jezedáků“ v porovnání s počtem 
obyvatel v Lužicích nebylo zas tak mnoho.

V poslední době zaznamenáváme však dost 
předčasných úmrtí, především mužů.

Tento článek je tedy věnován všem žijícím 
i nežijícím lužických pracovníkům v zeměděl-
ství.

Miroslava Ištvánková

Prameny:
- Vlastní vzpomínky
- Informace z publikace Lužice 1250-2000

Z HISTORIEZ HISTORIE
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Noviny Naše Slovácko jsme 
9. června 2009 pročítali se 
zájmem i radostí. O Lužicích 
se píše dokonce na dvou stra-
nách – blahopřání, pochvala, 
fotoreportáž.

„Dvě s lavnost i  p rož i l i 
v sobotu věřící z Hodonína 
a Lužic. V hodonínském Chrá-
mu sv. Vavřince a lužickém 
kostele Cyrila a Metoděje 
přijalo celkem 25 lidí svátost 
biřmování. V Lužicích navíc při 
této příležitosti otevřeli nové 
farní centrum. Bude sloužit 
různým společenstvím, nejen 
farnosti.“ V textu se také 
píše: „Dům byl zakoupen 
už v roce 1924 a původně 
měl sloužit jako fara. V obci 
ale nebyl duchovní správce. 
Farnost proto byla připojena 
k Mikulčicím a stavba pomalu 
chátrala. Nyní je dům z velké 
části zrekonstruován …“ 

A právě k této části se na mne 
obrátilo několik občanů. Jak to 
bylo? Vždyť v Lužicích bydlel 
na faře farář p. Josef Krejčí. 
Kdy byla farnost připojena 
k Mikulčicím?

Listuji v kronice, hledám 
přesná data.

1727 Lužice jsou přifařeny 
k Mikulčicím. Matrika 
v Mikulčicích.

1913 Z ř í z e n a  ex p o z i t u r a 
duchovní správy v Luži-
cích (dříve v Mikulči-
cích). 

 Expozita P. Šimon Novot-
ný.

1924 Zakoupen dům pro sídlo 
fary.

1931 Po faráři Antonínu Křika-
vovi nastoupil P. Josef 
Krejčí – byl prvním lužic-
kým farářem.

1932 Provedla kostelní jednota 
důkladnou opravu kostela 
a fary.

1936 Lužice dosáhly samostat-
ného farního úřadu.

Až do roku 1958 (do odcho-
du do důchodu) na faře bydlel 
farář P. Josef Krejčí. Pak byly 
farní místnosti využívány jako 
úřední místnosti farní správy, byt 
kostelníka pana Josefa Ištvánka  

Foto: Kateřina Jagošová

a kostelní varhanice paní Milady 
Ištvánkové.

2009 Dokončena oprava 
a rekonstrukce fary na farní 
centrum s bytem pro kněze, 
sál, kancelář, kuchyňka. Na 
úpravy čeká ještě zadní trakt 
a zahrada.

Odpověděla podle zápisů 
v kronice kronikářka 

M. Kopřivová.

Datum konání: 4. 7. 2009     
Místo konání: Stadion TJ Baník Lužice  
Čas konání: 9:00 hod.
     
Účastníci: Baník Lužice Isdes - Francie
 Baník Mikulčice Sokol Petrov

Mezinárodní pohárový turnaj 
žáků v kopané

S P O R T

Přátelské mezinárodní utkání 
mužů v kopané 
Baník LUŽICE – FC ISDES

Datum konání: 4. 7. 2009     

Místo konání: Stadion TJ Baník Lužice

Čas konání:  15:00 hod.

Mezinárodní pohárový turnaj 
Starých pánů v kopané

Datum konání: 6. 7. 2009     
Místo konání: Stadion TJ Baník Lužice  
Čas konání: 10:00 hod.

Účastníci: Lužice Isdes – Francie     
 Velké Bílovice Hovorany

INFORMACE O LUŽICKÉ FAŘE
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Konečné tabulky Okresních fotbalových soutěží ročníku 2008 - 2009

I v letošním roce se naše žactvo zúčastnilo 
všech župních soutěží. 

21. března soutěže ve švihadlovém víceboji 
a šplhu v Hodoníně se zúčastnilo 6 žaček a 1 
žák. Soutěžilo se ve 4 věkových kategoriích 
ve slalomu, sestavě skoků, maratonu a šplhu. 
Hodnocením se umístnili 4x na 1. místě, 5x na 
2. místě, 2x na 3. místě z celkového počtu 45 
soutěžících z 9 jednot.

Na stupni vítězů žáci: 
Kordula Lukáš, 1. místo
Todt Ondřej, 2. místo
Malík Ondřej, 3. místo

Foto: TJ Sokol Lužice

TJ Sokol Lužice

III. t�ída muž� - skupina B 

 1. SK Sudom��ice 26 19 4 3 78   :  20 61  
 2. Sokol Lipov 26 18 5 3 80   :  35 59  
 3. Sokol Hr.Lhota B 26 15 6 5 48   :  31 51  
 4. Slovan Bzenec B 26 15 3 8 70   :  44 48  

5. Baník Lužice 26 14 3 9 60   :  35 45  
 6. Jiskra Strážnice 26 11 6 9 58   :  33 39  
 7. Sokol Petrov 26 9 11 6 41   :  30 38  
 8. KEN Veselí n.M 26 12 2 12 43   :  45 38  
 9. Sokol Domanín 26 7 8 11 49   :  55 29  
 10. Velká n.Vel. B 26 8 4 14 43   :  63 28  
 11. Nesyt Hodonín 26 8 3 15 35   :  71 27  
 12. FK Suchov 26 6 4 16 25   :  55 22  
 13. FK Nová Lhota 26 3 7 16 18   :  63 16  
 14. Sokol Žeravice 26 3 2 21 21   :  89 11  

 III. t�ída dorostu – skupina B

 1. Jiskra Strážnice 14 13 0 1 65   :  18 39  
 2. Sokol Vlkoš 14 10 1 3 48   :  20 31  
 3. Sokol Lipov 14 9 1 4 50   :  24 28  
 4. Slovan Bzenec B 14 8 3 3 38   :  17 27  
 5. Vlast Ježov 14 6 0 8 26   :  21 18  

6. Baník Lužice 14 3 2 9 27   :  37 11
 7. Družstevník Starý Poddvorov B 14 2 1 11 26   :  72 7  
 8. Sokol Žeravice 14 0 2 12 7   :  78 2  

Okresní sout�ž žák� - skupina B 

 1. Družstevník Bukovany 18 16 1 1 124   :  9 49  
2. Baník Lužice 18 16 1 1 94   :  15 49  

 3. Mogul Vacenovice 18 13 1 4 87   :  21 40  
 4. Sokol V�te�ov 18 9 3 6 61   :  48 30  
 5. Slavoj Moravany 18 9 1 8 61   :  45 28  
 6. Agro Milotice 18 7 0 11 55   :  65 21  
 7. Nesyt Hodonín-ža�ky 18 7 0 11 43   :  66 21  
 8. Sokol Vlkoš 18 6 1 11 62   :  88 19  
 9. Moravan Bohuslavice 18 1 1 16 16   :  104 4  
 10. Sokol Kostelec 18 1 1 16 15   :  157 4  

Okresní p�ebor p�ípravek – skupina B

 1. FK Šardice B 21 18 0 3 142   :  23 54  
 2. Arro Milotice 22 18 0 4 94   :  20 54  
 3. Sokol .Nenkovice 22 16 2 4 83   :  35 50  

4. Baník Lužice 21 13 5 3 77   :  36 44  
 5. Mogul Vacenovice 22 13 3 6 91   :  58 42  
 6. Spartak Svatobo�ice 22 10 2 10 61   :  49 32  
 7. FC Vracov 22 9 0 13 54   :  96 27  
 8. Sokol Vlkoš 22 8 2 12 56   :  71 26  
 9. FC Kyjov B 22 8 2 12 54   :  70 26  
 10. Sokol Kostelec 22 5 4 13 33   :  71 19  
 11. RSM HOŠA B 22 2 1 19 22   :  143 7  
 12. Družstevník Starý Poddvorov 22 0 1 21 7   :  102 1  

Župní soutěž ve sportovní gymnastice se 
konala 25. dubna v Hodoníně. Soutěže se 
zúčastnilo žactvo jen ze 4 jednot v počtu 24 
soutěžících, z toho z Lužic soutěžili 2 žáci a 3 
žačky. Soutěžilo se v sestavě cvičení na hraz-
dě, na lavičce a kladině, prostných na koberci 
a přeskoku ve 4 věkových kategoriích. Byla 
malá účast žactva, cvičení na nářadí je nároč-
né a ne všichni předepsaná cvičení na nářadí 
zvládnou. Naše žactvo dobře reprezentovalo 
a bylo hodnoceno 11x na 1. místě, 3x na 2. 
místě. S počtem dosažených bodů jsme se 
umístili v pořadí jednot na pěkném 2. místě. 

23. května ve Bzenci proběhla župní soutěž 
v atletice a plavání. Z celkového počtu 60 
soutěžících žaček a žáků z 8 jednot, z Lužic 
soutěžilo 5 žaček a 4 žáci. Získaným celkovým 
bodovým hodnocením 8 jednot jsme získali 
znovu pěkné druhé místo. Žactvo získalo 8x 
1. místo, 6x 2. místo a 4x 3. místo. Soutěžilo 
se v běhu, skoku dalekém, hodu kriketovým 
míčkem, maratonu a plavání.

Příprava a nácvik žactva na všechny závody 
jsou náročné a naše cvičitelky věnují nácviku 
mnoho času.

Za získané úspěchy žactva patří velký 
dík cvičitelkám sestře Rutarové, Šabartové 
a Kotlaříkové. 
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Z literární tvorby občanů

Starému kvartýru
Jak se vlastně jmenuje?
Starý kvartýr? Nebo ne?

I když hodně nový je,
jméno snad mu zůstane.

Dnes je něco jako „křest“,
kvartýr zkrásněl, všechna čest!

Práce „spolkly“ peněz dost,
všem občanům pro radost.

Opět začnou výstavy,
časté budou návštěvy.

Přijdou děti, mladí, staří,
historii zde se daří.

V naší obci Lužice, 
památek je velice.

Skrývá se zde bohatství-
po šikovných – po předcích.

O poklady z minulosti
pečují tu „kvartýrníci“.

Zní to zcela k nevíře,
pracují tu nezištně!

Počet lidí nadšených,
kéž se ještě rozšíří.

Hodně štěstí „Kvartýre“!
Všichni se dnes radujem …

Dobrá věc se podařila,
jak se v „Smetanovi“ zpívá.

Starý kvartýr nechť se stane
centrem nejen historie.

                                  -RJ-

DOKONČENÍ  STAVBY TENISOVÉ ŠATNY SE SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍM

V květnu tohoto roku byla 
dokončena šatna u tenisových 
dvorců se sociálním zařízením. 
Sociální zařízení sestává ze dvou 
sprch, pánských a dámských 
toalet a úklidové místnosti s bojle-
rem. Stavba má celkem 50 m2. 

Stavba probíhala v letech 
2007-2009. V roce 2007 udělil 
Ing. Ilčík jako sponzorský dar 
projekt na stavební povolení 
a firma MONTGAS provedla 
zdarma kanalizační přípojku, 
za což jim děkujeme. Dále 
byla provedena svépomocí 
členů oddílu tenisu elektrická 
přípojka. V roce 2008 obec 
Lužice financovala hrubou stav-
bu a v roce 2009 byla stavba 
kompletně dokončena. Na 
dostavbu kromě obce Lužice 
přispěla opět firma MONTGAS, 
které patří naše poděkování, 
především Jiřímu Jelínkovi, jed-
nomu z majitelů firmy. Již dříve 
pan Jelínek financoval napojení 
zavlažování tenisových dvorců 
na vodní vrt, při němž bezplatně 
pomocí techniky nechal vyhlou-
bit a zahrnout výkop na přibližně 
70 metrů potrubí.

Tenisová šatna se sociálním zařízením                      Foto: Miloš Kadala

Stavbu provedla stavební 
firma PLUS, která poskytla zdar-
ma kamennou drť, štěrk a písek 
na 50 m2 zámkové dlažby okolo 
šatny, za což děkujeme Jozefu 
Anovčinovi, majiteli firmy.

Členové oddílu tenisu při 
TJ Baník Lužice provedli na 
dostavbě šatny okolo 500 bri-
gádnických hodin a sami finan-
covali 50 m2 zámkové dlažby 
a z příspěvků také část vybavení 
toalet a sprch (držáky na ruční-

Děkujeme Zastupitelstvu obce Lužice a všem, 
kteří nám Lužičanům, žijícím v S-centru v Hodo-
níně Na Pískách, kam nás zahnalo stáří, umožnili 
v rámci projektu „Jakpak je dnes u nás doma?“ 
návštěvu Lužic, která nás velmi potěšila, neboť 
se v nich díky snaživým občanům hodně změnilo 
k lepšímu. Prohlédli jsme si Sportovní halu, Starý 
kvartýr, zlatým hřebem večera bylo posezení 
v restauraci Lužák na Cihelně. Posezení u vody, 
když zapadá sluníčko, je krásné. Také rybáři zde 

nacházejí svá loviště. Se všemi jsme se rozešli 
velmi srdečně a s nadějí, že zastupitelstvo obce 
Lužice bude tento projekt opět někdy opakovat 
a zase nás pozvou. Zúčastnily se: Františka 
Herková, Barbora Kosířová, Libuše Mikešová, 
Františka Prokopová, Jarmila Turková, Jindřiška 
Zaoralová. 

Za všechny účastníky 
Libuše Mikešová

ky, na toaletní papíry, zrcadla, 
odpadkové koše atd.).

Díky této nové vybavenosti 
se mohou na našich tenisových 
kurtech kvalitněji pořádat různé 
turnaje i mistrovské zápasy. 
Jedná se mimo jiné i o turnaje 
žáků a dorostu. Ty zde v minu-
losti také probíhaly, ale bez 
potřebného zázemí.

Ještě jednou všem díky.

Oddíl tenisu 
při TJ Baník Lužice P o d ě k o v á n í

Provozní doba:

Pondělí 9:00 - 11:00 16:00 - 21:00
Úterý                   zavřeno  16:00 - 21:00
Středa 9:00 - 11:00 16:00 - 21:00
Čtvrtek                zavřeno  16:00 - 21:00
Pátek 9:00 - 11:00 16:00 - 21:00
Sobota                zavřeno                          zavřeno
Neděle  10:00 - 18:00

ZMĚNA PRACOVNÍ DOBY FITCENTRA OD 1. 7. 2009 DO 1. 9. 2009
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společenská kro ni  ka

Ševčíková Jiřina 80 let
Pinda Vladimír 80 let
Holačková Helena 80 let
Tůmová Marie 85 let
Benadová Marie 85 let
Kolářová Jozefina 85 let
Hladká Anna 85 let

Jachanová Věra 91 let

Slížek Oldřich 93 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

Jubilanti 
Duben – červen 2009

Lenka Maradová, Lužice
Miroslav Havlík, Hodonín

Jana Svobodová, Lužice
Petr Dutšuk, Lužice

Manžels tví  uzavřená v obci 
v měsíci červnu 2009

Svatba Lenky Maradové a Miroslava Havlíka                                                                       Foto: Ondřej Marada

N a p s a l i  n á m . . .
Vážený pane starosto a paní místostarostko,

srdečně Vám blahopřeji k získání titulu Vesnice 
roku 2009 v Jihomoravském kraji. Mám z toho 
opravdu velkou radost a moc Vám to přeji, protože 
si to Vy a vaši občané zasloužíte.

 
S pozdravem a ať se Vám i nadále daří nejen 

v obci, ale i v klání o další tituly v této pěkné 
soutěži,

Dagmar Kovaříková, starostka Kobylí

Vážený pane starosto,
chtěla bych Vám i všem, kteří se zúčastnili 

„návratu“ stávajících uživatelů služeb S-centra 
Hodonín, příspěvkové organizace, do obce 
Lužice, upřímně poděkovat.

Obec, jejíž jste starostou, navštívili naši uživate-
lé v rámci projektu „Jakpak je dnes u nás doma“. 
Všichni byli nesmírně spokojeni a určitě budou 
ještě dlouhou dobu na tento zážitek vzpomínat.

Již teď se těšíme na podzimní setkání, které se 
uskuteční v našem zařízení.

Se srdečným pozdravem

Ing. Jana Matušinová
ředitelka S-centra hodonín, p. o.

Milá paní Kopřivová,
po přestěhování do Jindřichova Hradce jsem 

paní Ambrožové poslala poděkování za zasílání 
Lužického zpravodaje s tím, jestli není škoda utrá-
cet v mém případě poštovné – protože úbytek sil mi 
patrně už nedovolí vrátit se ještě někdy do Lužic.

K mému potěšení čtvrtletník dál dostávám. 
Po skonu naší Milady i s krásným dopisem paní 
Ambrožové. Teď musím říct, že ho děláte skvěle! 
Čtu rubriku po rubrice celý, prohlížím fotografie 
a obdivuji, jak přítomnost, minulost, tradice 
a budoucnost pro občany Lužic jsou jedním 
celkem. Žijete stále živou pamětí, o tom i jako 
kronikářka víte velmi mnoho.

Samozřejmě mě dojalo, že pro školní rubriku 
jste zvolili název „My všichni školou povinni“ 
a také, jaký prostor o ní dáváte dospělým i dětem, 
jejich osobním myšlenkám. Nyní mě velmi potěšily 
řádky M. Komendové, které věnuje také nezapo-
menutelné Miladě. 

Její – a nejen její úsilí o znovuzrození Starého 
kvartýru díky zpravodaji znám i poté, kdy mi 
Miládka už žádný dopis nenapsala.

Z toho, že se stala vítězem a s ní všichni, 
kteří se o Starý kvartýr zasloužili, mám velkou 
radost. Lidské dílo neumírá, pokud ten, kdo je 
započal, má pokračovatele. K slzám mě dojala 
Vaše zpráva, že na Miladčinu počest jste vysa-
dili jablůňku. Nic památku na ni nevyjádří líp než 
strom, který bude kvést a obdarovávat svými 
plody své bližní.

Asi už, milá paní Miluško, tušíte, že 8. května 
s Miládkou a všemi, kteří Starý kvartýr slavnostně 
otevřou, budu jenom ve své mysli. Omlouvám se 
za svoji fyzickou (ne)kondici.

Pozdravujte prosím Jend-u s Miluškou a klu-
ky, Lenku s rodinou, všechny školou povinné 
v Lužicích, Janu Ambrožovou, svého starostu 
a všechny, kteří se starají, aby Lužice byly krásné 
místo k žití. 

Pohlaďte za mne Miladinu jablůňku.  
I Vám přeje štěstí a úsměv

Markéta Zinnerová
Lužičtí rodáci na Starém kvartýru.

Foto: Aleš Kordulík
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Tisk: TISKÁRNA LELKA, Dolní Bojanovice

DOPROVODNÉ 
AKCE 

SOCHAŘSKÉHO 
SYMPOZIA 
V AREÁLU 
CIHELNA:

17. 7. 2009
Koncert skupiny 

Countrio

25. - 26. 7. 2009
Kovářská dílna

31. 7. 2009
Jazzové překvapení

Regionální informační portál CZREGION 
vyhlásil další ročník soutěže o nejkrásnější obec, město ČR.

Hlasovat pro naši obec můžete na www.czregion.cz/luzice.
(Hlasovat je možné maximálně jedenkrát za hodinu, to znamená, 
že obec dostane od jednoho hlasujícího maximálně 24 hlasů denně.)

Soutěž probíhá od 1. května 2009 do 30. listopadu 2009 (do 24:00 hod).
Výsledky budou zveřejněny 5. prosince 2009.


