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Vážení spoluobčané,
v závěru první poloviny roku 2017 můžeme konstatovat, že v oblasti investic obec postupně realizujeme jednotlivé akce v souladu se schváleným
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pochůzného chodníku v ulici Kolmá. Pokračuje výstavba komunikace
v ulici Kratiny. Úsek od sběrného dvora po budovu ČZS (Tabačárna) bude
dokončen do hodů. Zbývající úsek od budovy ČZS po školní dílny bude
realizován po hodech. V prostoru před hřbitovem probíhá závěrečná fáze
výsadby zeleně a rekonstrukce plochy před smuteční síní. V případě, že
obdržíme dotaci, budeme pokračovat v rekonstrukci hřbitovní zdi v ulici
Dlážděná. V červenci budou doplněny herní prvky dětských hřišť v parku
U Vrchnice, na sídlišti Havířská, v areálu vodní plochy Cihelna a na hřišti
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Aktuálně z radnice

Výsadba zeleně a rekonstrukce plochy před smuteční síní
školní družiny. V druhé polovině
roku proběhne demolice bytového
domu č. p. 254 na ulici Velkomoravská. Pokud získáme dotaci, bude
zahájena výstavba chodníku v ulici
Bojanovická.
První pololetí bylo pro obec
významné i v oblasti kulturní, společenské i sportovní. Uskutečnila se
řada akcí, například výsadba stromů
a keřů u příležitosti Dne Země, dále
akce V Lužicích, tady jsem doma!,
Den dětí, výstavy Muzejního spol-

ku na Starém kvartýru, závody
na kolečkových bruslích, Lužická
laťka a oblastní kolo mladých
včelařů „Zlatá včela“. Čtyři dívky
z lužického All Stars fitness teamu
se pod vedením Kateřiny Knápkové
zúčastnily na Mistrovství světa ve
fitness v Srbsku. Lužičtí cyklisté
ze spolku „Kolo sbližuje“ aktivně
šlapali do pedálů ve dvou etapách
(120 + 120 km) veřejné cyklotour
„Na kole dětem“ na podporu onkologicky nemocných dětí. Lužičtí

mužáci nás tradičně reprezentovali
v Týnci na Setkání mužských sborů
na Podluží. V rámci národopisných
slavností Podluží v písni a tanci ve
Tvrdonicích vystoupili Lužičané
s programem Slovácká svatba na
Podluží. Tuto svatbu zapsal lužický
učitel Josef Kopecký na základě
vystoupení Lužičanů u příležitosti
Výstavy umělecké, průmyslové
a národopisné v Hodoníně v roce
1892. Na pódiu společně účinkovali
chasa Slováckého krúžku, Lužičtí
mužáci s vdanými ženami, pěvecký
sbor Trvalky T. J. Sokol Lužice,
kvartýrníci Muzejního spolku, lužičtí občané s dětmi a vedení obce.
Ve výčtu podobných akcí bych mohl
pokračovat, což není cílem tohoto
článku. Podstatné je, že všech akcí
se zúčastnili děti, mládež a občané
Lužic všech věkových kategorií
s různým světonázorem i různým
postavením ve společnosti. Z atmosféry, která provázela všechny akce
lze vyvodit, že nejen kolo sbližuje,
ale i všechny volnočasové aktivity,
kde se setkávají sousedé, známí, kde
se navazují nová přátelství a kde se
lidi cítí jako lidi.
Jaroslav Kreml, starosta

•

•

•

•

•
•

Aktuálně z radnice
•

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE LUŽICE
• RO schválila finanční příspěvek
na pořízení nových sanitních
vozů v roce 2017 pro Nemocnici
TGM Hodonín ve výši 20.000 Kč.
• RO schválila provedení monitoringu vodovodního a odpadního
potrubí základní školy za účelem
zjištění nežádoucích úniků vody
a následného vlhnutí zdiva.
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• RO uložila starostovi zajistit
výběr jednotlivých herních prvků
pro dětská hřiště, školní družinu,
sídliště Havířská, areál Cihelna,
včetně cenových nabídek.
• RO vzala na vědomí informace
starosty o přípravných pracích
pro rekonstrukci mola vodní nádrže Cihelna (položení panelové

cesty, výroba akátových pilotů
a fošen, jednání s dodavateli,
beranění pilotů).
• RO schválila Smlouvu o dílo na
realizaci akce „Restaurace Lužák
– Lužice, úprava vnitřní kanalizace a odlučovače tuků“ a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
• RO schválila Smlouvu pro posky-

•

tování odborných knihovnických
služeb mezi Obcí Lužice jako
příjemcem a Městem Hodonín
jako poskytovatelem k poskytování bezúplatných odborných
knihovnických služeb.
RO schválila zakoupení 660 ks
štítků z vrstveného plastu na označení hrobových míst od firmy
REPRESS, spol. s r. o.
RO schválila Smlouvu o účinkování divadelního souboru
Svatopluk Hodonín dne 2. 4.
2017 v 16.00 hodin v Sokolovně
Lužice a uvedení divadelního
představení Poslední doutník.
RO schválila výsledek výběrového řízení na místo strážníka
Obecní policie Lužice. Byl vybrán uchazeč se zkušeností práce
u policie pan Hynek Bartyzal.
RO schválila Pravidla pro půjčování společenských her a Pravidla
půjčování tematických kufříků
v Místní knihovně Lužice.
RO schválila organizační zajištění výsadby stromů a keřů u příležitosti Dne Země 22. dubna 2017.
RO vzala na vědomí zprávu
o výsledku řízení k podaným
žádostem o dotace:
- na demolici domu č. p. 254
– poskytnuta dotace ve výši
1.800.000 Kč,
- na komunikaci v ul. Kratiny
– poskytnuta dotace ve výši
1.000.000 Kč,
- na dětské hřiště u družiny, u MŠ
– dotace neposkytnuta.
RO schválila zhotovení kopie originálu sochy sv. Urbana z kříže na
Kratinách, který je uložen v depozitáři obce Lužice, sochařem
Martinem Gallasem a instalaci
kopie do výklenku kříže na Kratinách za cenu 6.000 Kč.
RO schválila náklady spojené se
zajištěním tematického zájezdu
pro nejúspěšnější žáky ZŠ dne
20. 6. 2017 do Kroměříže ve výši
25.000 Kč.

• RO schválila finanční a organizační zabezpečení autobusového
zájezdu učitelů ZŠ a zájemců z řad
občanů do Mauthausenu při příležitosti 75. výročí umučení rodáků
obce Jaroslava Dobrovolského
a Antonína Kosa, včetně výše
příspěvku účastníků na dopravu
autobusem 300 Kč na osobu.
• RO schválila postup pro realizaci akce „Oprava rekreační
plošiny vodní nádrže Cihelna“
s termínem zahájení a ukončení
ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017.
• RO schválila návrh akce „Dejme
knihám další šanci“.
• RO projednala stížnosti občanů
na koupání a volné pobíhání psů
v areálu Cihelna a rozhodla zvýšit
počet zákazových tabulí. Stávající tabule budou opatřeny novými
polepy.
• RO schválila náklady na vykastrování dvou divokých koček
bez majitele.
• RO nedoporučila v souladu s ÚP
obce Lužice (dle F. 1. 2. Plochy
smíšené obytné SO) v plochách
smíšených obytných v RD na ul.
Záhumenní zřízení depozita pro
kočky.
• RO vzala na vědomí Oznámení
o uzavření MŠ od 17. 7. do 31.
8. 2017 z důvodu čerpání řádné
dovolené zaměstnanců Základní
školy a Mateřské školy Jaroslava
Dobrovolského Lužice, okres Hodonín, příspěvkové organizace.
• RO projednala Smlouvu o poskytnutí finančního daru mezi
dárcem Obcí Lužice a obdarovaným NA KOLE DĚTEM – nadační fond Josefa Zimovčáka, Veselí
nad Moravou, Milokošť ve výši
10.000 Kč.
• RO schválila náklady spojené
s akcí „V Lužicích, tady jsem
doma!“ (podium, občerstvení,
ozvučení, rozvoz plakátů, autobus pro kapelu ad.) ve výši
28.000 Kč.

• RO pověřila starostu, aby zajistil
údržbu veřejných prostranství
v následujícím rozsahu:
- ořezat živý plot u kostela,
- zalévat nově vysazené keře
u Sokolovny,
- vyměnit písek v pískovištích,
- rozmístit cedulky s řády parků,
- zajistit užívání krycí plachty na
pískovišti,
- zajistit provedení revizí hracích
prvků na dětských hřištích
v obci Lužice.
• RO schválila Smlouvu o účinkování občanů Lužic a spolků na
národopisných slavnostech Podluží v písni a tanci ve Tvrdonicích
2017 dne 4. června 2017 s pásmem Slovácká svatba na Podluží
podle Josefa Kopeckého, vydání
propagačních materiálů a prezentaci obce Lužice a Muzejního
spolku v propagačním stánku.
• RO schválila termíny setkání
starosty obce se školním senátem
na 13. 6. 2017 v 10.00 hodin
a setkání s žáky deváté třídy na
29. 6. 2017 v 11.00 hodin.
• RO schválila zakoupení betonového stolu na stolní tenis do
školní družiny za cenu 18.727 Kč.
• RO schválila náklady ve výši
3.000 Kč na malování kontejnerů na bioodpad dne 13. 5.
2017 v areálu Cihelna.
• RO schválila zakoupení klimatizace do zrcadlového sálu a fitness
sportovní haly Lužice od společnosti Air Technology Hodonín za
cenu 155.299 Kč plus DPH.
• RO vzala na vědomí výši stravného a školného vybíraného od
rodičů dětí v MŠ Lužice a schválila je nezvyšovat.
• RO schválila souhlas zřizovatele
s realizací projektu Vzdělávání
pro všechny Základní školy
a Mateřské školy Jaroslava Dobrovolského, Lužice.

3

Aktuálně z radnice

Aktuálně z radnice

PŘEHLED VÝVOZŮ POPELNIC
OD DOMŮ - 2. POLOLETÍ 2017
12. 7. 2017

26. 7. 2017 + pytle

9. 8. 2017

23. 8. 2017 + pytle

6. 9. 2017

20. 9. 2017 + pytle

4. 10. 2017

18. 10. 2017 + pytle

1. 11. 2017

15. 11. 2017 + pytle

29. 11. 2017

13. 12. 2017 + pytle

NOVÝ PROPAGAČNÍ MATERIÁL
OBCE
Na Obecním úřadě v Lužicích si můžete nově zakoupit nové propagační materiály: magnetky na lednici,
na kterých je vyobrazený kostel, Starý kvartýr,
včelka, rybka nebo vodník, cena 10 Kč; dále pak
skládané malované mapy, cena 30 Kč.

27. 12. 2017

PROVOZ NA SBĚRNÉM DVOŘE
DUBEN - ŘÍJEN:
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

15.00-18.00 hod.
8.00-11.00 hod.
15.00-18.00 hod.
15.00-18.00 hod.
8.00-11.00 hod.

14.00-17.00 hod.
8.00-11.00 hod.
14.00-17.00 hod.
14.00-17.00 hod.
8.00-11.00 hod.

Pytle na vytříděné složky komunálního
odpadu jsou vydávány na sběrném dvoře
v následujícím množství:
modrý pytel (papír a lepenka) 12 ks/rok
žlutý pytel (plasty)
oranžový pytel (tetrapak)
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Přiblížil se nám letní čas, teploty
dosahují někdy i tropických hodnot
a mnoho lidí vyhledává odpočinek s klidem po odvedené práci
v místech, kde se mohou vykoupat,
zrelaxovat. V Lužicích v areálu „Cihelna“ je místo pro tento účel jako
stvořené. Bohužel i zde se najdou
jedinci, kteří se domnívají, že si zde
mohou dělat, co chtějí, a neplatí na
ně žádný řád.
Před zahájením letní sezony byly
v tomto místě opraveny starší tabulky upozorňující návštěvníky na
různá omezení či pokyny pro pohyb
v této lokalitě. Chtěl bych upozornit
majitele či osoby zde venčící své
psí mazlíčky, že v místě je koupání
a volný pohyb psů zakázán. Toto
opatření je zde jednak z důvodů
hygienických, kdy se jistě nikomu
nechce šlapat nebo ležet mezi zvířecími exkrementy, které zde zane-

chávají volně pobíhající psi, jednak
zejména z důvodů bezpečnostních,
kdy se již stalo, že koupající se pes
poškrábal plavce. V okolí rybníka
se pohybují děti, které zde pobíhají,
někdy i pokřikují, což může být pro
setkání s volně pobíhajícím psem
nebezpečné.
Apeloval bych tedy na všechny
návštěvníky, kteří zde venčí své
zvířecí mazlíčky, aby dodržovali
pokyny uvedené na tabulkách
a v návštěvním řádu uvedené lokality. V současnosti je již jeden
z neukázněných majitelů psa pro
své přestupkové jednání prověřován a věc bude předána komisi pro
projednávání přestupků k vyřešení.
S blížícím se obdobím letních
prázdnin bude činnost obecní policie zaměřena zejména na bezpečnost osob pohybujících se v obci
Lužice, dodržování obecně závazné

vyhlášky č. 3/2015 v návaznosti na
zákon o přestupcích. Dalším okruhem činnosti pak bude podílet se
na zajištění akcí pořádaných v obci,
a to zejména hodů 2017.
Závěrem bych chtěl občany informovat, že pan Nedoba ukončil
pracovní poměr u obecní policie,
takže v současnosti je v obci jeden strážník pan Bartyzal, který
tuto činnost bude vykonávat sám
do nástupu druhého strážníka po
ukončení jeho školení v polovině
července 2017.

Kontakt na strážníka Obecní
policie Lužice:
Miroslav Bartyzal
tel. 727851253
e-mail:
obecnipolicie@luziceuhodonina.cz

KNIHOVNA

LISTOPAD - BŘEZEN:
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

OBECNÍ POLICIE LUŽICE.

12 ks/rok
6 ks/rok

REGIONÁLNÍ TELEVIZE JIH
Na webových stránkách regionální televize www.
rtvj.cz máte možnost sledovat videoreportáže z akcí
obce Lužice. Televizi můžete nalézt i na facebooku.

Ve středu 26. dubna navštívil naši
knihovnu spisovatel, záhadolog
a scénárista Arnošt Vašíček z Ostravy. Proběhla beseda o nevysvětlitelných archeologických nálezech,
stopách mimozemských civilizací,
podivných úkazech i svědectvích
o neznámých zvířatech a záhadných
přírodních fenoménech. Jeho vyprávění trvalo dvě hodiny, ale dalo by
se poslouchat i déle. Beseda byla
velmi zajímavá a pan Vašíček zde
určitě nebyl naposledy.
Knihovnice
Jitka Nováková
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DEJME KNIHÁM DALŠÍ ŠANCI
Máte-li doma knihy, které již nepotřebujete, darujte je
do Místní knihovny Lužice, udělejte tak radost jiným.
Knihy je možné přinést v otevírací době knihovny.
Otevírací doba knihovny:
Pondělí:
13:00 - 16:30 hod.
Středa:
9:00 - 12:00 hod.
13:00 - 16:00 hod.
Čtvrtek:
10:00 - 12:00 hod.
13:00 - 16:30 hod.

Místní knihovna v Lužicích pořádá
pro rodiče nebo prarodiče s dětmi

TVOŘIVÉ DÍLNIČKY
Dílničky probíhají jednou za dva týdny
v dopoledních hodinách v místní knihovně.
Termíny 3. čtvrtletí 2017:
11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8., 5. 9., 19. 9.
Těšit se můžete na tvoření z různých
materiálů a příjemné prostředí nově
zrekonstruované knihovny.
Přijďte mezi nás 

Darované knihy by neměly být poškozené či jinak
znehodnocené. Knížky protřídíme a rozhodneme, které
zařadíme do fondu knihovny. Ostatní knihy označíme
nálepkou „Jsem darovaná“ a nabídneme je dál volně
k rozebrání v rámci akce Čtenáři čtenářům.

Zveme všechny malé i velké děti
(nejmenší a menší děti s rodiči)
JE DOBRÉ VĚDĚT:
Knihy čtenář daruje z vlastního rozhodnutí a bez nároku
na odměnu.
Knihy zařazené do fondu knihovny není možné čtenáři
vrátit.
Všem dárcům děkujeme.
Petra Nevrlá

NA PRÁZDNINOVÉ TVOŘENÍ
V KNIHOVNĚ

V současné době už máme v knihovně
knihy určené k rozebrání a postupně
přibývají další. Přijít si vybrat nebo podívat
se můžou i zájemci, kteří nejsou
v knihovně registrováni.

Ve čtvrtek 17. srpna budeme vyrábět
HUDEBNÍ NÁSTROJE
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Ve čtvrtek 27. července 2017
budeme tvořit z FILCU

Vždy od 9.00 hodin
v Místní knihovně v Lužicích

Osobnost
LUDMILA PINDOVÁ
Paní Ludmilu Pindovou, bývalou ředitelku mateřské školy v Lužicích, předsedkyni Sboru pro občanské
záležitosti, zná v Lužicích snad každý. Všichni - od bývalých žáčků, dnes už rodičů, přes jubilanty až po
mladou chasu - ji známe jako usměvavou, obětavou, ochotnou vždy poradit a pomoci. Pomáhá s oblékáním krojů od nejmenších dětí až po dospělé na různé kulturní akce. Stará se o údržbu a půjčování krojů
zakoupených obecním úřadem. I ve svém věku je stále aktivní a čilá, účastní se většiny akcí v naší obci,
ať už s pěveckým sborem Trvalky nebo při pečení koláčků s koláčkovou četou. Navštěvuje občany Lužic
u příležitosti jejich životních jubileí. Moc si toho vážíme a děkujeme.
Požádali jsme její dcery, aby nám
o jejím životě napsaly.
Naše maminka, paní Ludmila
Pindová, se narodila 12. července
1941 rodičům Lipovým v Rohatci. Obecnou školu navštěvovala
v Sudoměřicích, kam se s rodiči
přestěhovala, měšťanskou školu ve
Strážnici. Vyrůstala ve skromných
poměrech, doma musela pomáhat
s hospodářstvím a také, když rodiče
pracovali na poli, se starala o svého
mladšího bratra.
Vztah k malým dětem byl důležitým bodem při rozhodování o jejím
budoucím povolání. Vystudovala
pedagogickou školu v Kroměříži.
Už od malička měla ráda hudbu,
zpěv a folklor, není tedy divu,
že se svým budoucím manželem
Zdeňkem se seznámila v Lužicích
na taneční zábavě.
Po svatbě bydlela s manželem
u svých rodičů v Sudoměřicích,
odkud dojížděla do mateřské školy
v Rohatci - Kolonie, kde pracovala
jako učitelka. Po narození dvou
dcer se přestěhovali do Lužic „na
činžák“ naproti bývalé továrně Igla.
V té době už pracovala v Lužicích,
kde také s manželem postavili rodinný dům, ve kterém žije dodnes,
bohužel již sama bez manžela, který
zemřel v prosinci 2015.
S manželem se dočkali čtyř
vnoučat a jednoho pravnuka. Nej-

chové hudbě a Ludmila velice ráda
zpívala a zpívá dodnes. Tuto lásku
k folkloru a slováckým písničkám
předávali i nám dcerám. Učarovala
jí krása podlužáckých krojů, do
kterých s láskou oblékala nás a následně i vnučku.
I když život každému z nás přináší radosti i strasti, dokáže se naše
maminka přes všechno přenést, být
nám oporou. Nade vše miluje svou
rodinu a dokáže se radovat z každodenních maličkostí.
Děkujeme za milá slova a přejeme
celé rodině hodně zdraví a pohody.
Redakce
delší úsek svého profesního života
strávila v místní mateřské škole, kde
později zastávala funkci ředitelky.
Byla členkou Českého svazu žen,
Českého červeného kříže a jako
členka Sokola se zúčastnila nácviku
i vystoupení na spartakiádě v Praze
na Strahově. Svou lásku k hudbě
a slováckým písničkám zúročila
v pěveckém kroužku, se kterým
vystupovala na různých kulturních
akcích a oslavách nejen v Lužicích,
ale i v okolních obcích.
Od roku 1990 pracovala v mateřské škole v Hodoníně až do předčasného důchodu, kdy se starala o svou
nemocnou maminku.
Oba s manželem milovali lidovou
hudbu a slovácké písničky. Zdeněk
již od mládí hrál na trumpetu v de-

Paní Pindová na Lázeňském odpoledni
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OKÉNKO Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Školní rok v mateřské škole skončil, všichni se těšíme na volné letní dny a já bych se chtěla ohlédnout
tentokrát ne za celým školním rokem, ale za několika velmi zdařilými akcemi, které jsme spolu s dětmi
v naší mateřince prožili v několika posledních dnech.
Májový měsíc byl ve znamení rodiny. Nejen že každá třída uskutečnila pro své maminky krásné a milé
besídky, kde své výkony předvedli
i ti méně odvážní, ale také jsme
se zapojili do akce pořádané obcí
Lužice, která nesla název „Vítejte
v Lužicích“.
Nejkrásnější akcí pro nás byl Den
pro rodinu.
Úvodem děti zhlédly několik
hezkých pohádek divadélka Šikulky

z Vracova. Následně vystoupily
děti z folklorního kroužku, které
předvedly své pásmo s názvem
Malé maminky. S tímto pásmem se
děti poprvé představily 22. dubna
2017 v Kosticích na XIII. regionální přehlídce dětských folklorních
souborů na Podluží. (Nesmíme
opomenout, že tento den byly poprvé představeny nové kroje pro naše
nejmenší, které pro děti z MŠ ušila
paní Vlaďka Magdolenová a byly

uhrazeny z dotace Jihomoravského
kraje, kterou obec Lužice letos
získala, a to ve výši 26 000 Kč).
Následovala celá řada her, soutěží,
pohybových aktivit apod., za což
byli všichni odměněni – odměny
pro děti byly zakoupeny z výtěžku
z prosincového jarmarku konaného
v mateřské škole. Závěr vydařeného
odpoledne patřil táboráku, při kterém si všichni opékali špekáčky,
které byly rovněž součástí odměn

pro účastníky. Myslím si, že setkání
několika generací na společné půdě
mateřské školy má na nás všechny
velmi kladný dopad a neoficiální
rozhovory jak s rodiči, tak s prarodiči a dětmi přináší pro společné
vztahy mnoho dobrého. Nechci
zapomenout na řadu hostů, jak ze
strany zřizovatele, tak ze základní
školy, na sponzory apod. Akci monitorovaly dvě regionální televize.
Další velmi přínosnou akcí, zejména pro osvětu našich dětí, bylo
setkání a následná beseda s policisty
ČR na zahradě mateřské školy. Děti
se poutavou formou seznámily
s prevencí patologických jevů,
policisté předvedli např. pomůcky
jak pro zadržení osob, tak pro odchyt toulavých zvířat apod. Děti si
prohlédly policejní auto s veškerým
moderním vybavením, dostaly
spoustu užitečných dárků – předměty s reflexními prvky, rozvrhy,
pravítka apod. Při odjezdu policistů
děti mávaly a odměnou pro ně bylo
atraktivní houkání policejního auta.
S těmito preventisty jsme navázali
velmi dobrou spolupráci již v minulosti a během měsíce září se naše
děti účastní akce na ZŠ Vančurova
Hodonín, kde se buduje dětské hřiště společně s výukovými učebnami
pro žáky 4. tříd, naše děti budou
figurovat jako výjimeční hosté.
Dostávám se k měsíci červnu,
jehož první den patřil našim nejmenším. Svůj den si děti tentokrát
užily na dětském hřišti Bambino
Hodonín. Tobogany, průlezky, odrážedla, balonkové bazénky, míče,
knihy, plyšáci – to všechno měly
děti k dispozici a tento den si užily
vskutku skvostně. V tomto měsíci
nás ještě čeká divadélko Květinka
Břeclav, které nás navštíví v mateřské škole, následuje společné
fotografování dětí, kouzelnické
představení, pasování předškolních
dětí, vítání občánků, školní výlet.
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Chtěla bych se pozastavit nad
zahradní akcí, kterou je Slavnostní
pasování předškolních dětí. Datum
této akce bylo 20. 6. 2017 a pasování proběhlo za účasti profesionálního herce z brněnského divadla
Kuk a Cuk. Po samotném pasování
následovala diskotéka pro děti a závěr patřil táboráku.
Další určitě atraktivní akcí pro
všechny byl výlet do lanového
centra dne 26. 6. 2017. Jedná se
o nově vybudovaný lanový park
v Lednicko-valtickém areálu v místě bývalé Lichtenštejnské hájenky
z 18. století. Zde děti absolvovaly
také hodinový animační program
s obědem, který dětem přivezli
z nejvyhlášenější břeclavské restaurace. Jako každý rok i tentokrát jela
na školní výlet celá mateřská škola
včetně provozních zaměstnankyň.
Vždy si tento den užíváme, neboť
je jediným, kdy je spolu i celý náš
kolektiv zaměstnanců.

STŘÍPKY Z PRIMA ŠKOLY
• Noc s Andersenem
Noc s Andersenem proběhla v naší škole poslední
pátek v březnu. Z původně přihlášených 136 žáků
se z důvodu nemoci účastnilo jen 114 žáků. Byli
rozděleni do věkově smíšených kolejí a pod vedením
prefekta – deváťáka v průběhu večera plnili úkoly
na stanovištích. Úkoly si pro ně připravili učitelé,
zaměstnanci školy, paní knihovnice, rodiče a bývalí
žáci naší školy. Paní kuchařky upekly pizzu a také
muffiny na ranní snídani pro ty, kteří ve škole nocovali. Všichni nocležníci se také těšili na stezku odvahy,
při které letos museli hledat klíče ke splnění dalšího
úkolu. Bylo to moc fajn. Děkujeme všem, kteří se na
organizaci a realizaci Noci s Andersenem podíleli.
• Lužická laťka
V soutěži ve skoku vysokém Lužická laťka pro
sportovce ze škol Regionu Podluží letos bojovalo
96 závodníků z Lužic, Lanžhota, Mikulčic, Prušánek
a Tvrdonic. Všichni se snažili ve svých kategoriích
překonat laťku a nejvýše se to podařilo Františku
Fránkovi z naší školy (165 cm). Získali jsme celkem
11 medailí (předběhli nás jen závodníci z Lanžhota
– 12 medailí).

A tímto se dostávám ke svému
velkému poděkování. Moje milé
paní učitelky, paní kuchařky, paní
školnice: za vaši práci, za čas,
který své práci věnujete (z velké
části svůj čas volný), vám velmi
z celého srdce děkuji. Několikrát
jsme přesvědčily o tom, že nám
to spolu funguje. A to je naplnění
mojí práce.

• Okresní kolo recitační soutěže v Hodoníně mělo
z Lužic jednu žákyni - Julii Skočíkovou z 6. třídy.
• Zápis do první třídy
V úterý 11. dubna 2017 k zápisu do první třídy pro
školní rok 2017/2018 přišlo 22 dětí. Do první třídy
od 1. září nastoupí 17 dětí.
• Štafetový závod na kolečkových bruslích
Štafetový závod na kolečkových bruslích jsme uspořádali ve středu 10. května. Štafety z Lužic, Mikulčic
a Lanžhota se snažily získat co nejlepší umístění.
V obou kategoriích - I. a II. stupeň – se na prvním
místě umístili závodníci z Lužic. Děkujeme restauraci Lidový dům za vstřícnost a ochotu při realizaci
tohoto závodu, firmě Lutes za zajištění technického
zázemí a všem občanům, kteří bydlí v okolí trati, za
toleranci a pochopení.

Všem krásné léto.
Iva Rezková
vedoucí učitelka

Na dětském hřišti Bambino
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• Divadlo „S čerty nejsou žerty“
připravili členové dramatického kroužku pod vedením Ing. Aleny Lackové. Svým pěkným vystoupením
zpříjemnili nedělní odpoledne všem, kteří přišli do
lužické Sokolovny. Děkujeme všem hercům a také
těm, kteří se svojí pomocí podíleli na přípravě a realizaci tohoto divadelního představení.

• Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů
V pátek 19. května se naši žáci zúčastnili okresního
kola Dopravní soutěže mladých cyklistů. Ve starší
kategorii naši školu reprezentovali Jakub Slatinský,
Zdeněk Chládek, Karolína Nováková, Lucie Dulovcová. Družstvo mladší kategorie ve složení Patrik
Slatinský, Jaroslav Černý, Silvie Bohunská a Karolína Pecková ve Strážnici zvítězilo a postoupilo
do krajského kola v Brně, kde skončili na čtvrtém
místě. Silvie Bohunská se v okresním kole umístila
na prvním místě v soutěži jednotlivců.
• Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků
Ve čtvrtek 25. května se v Hodoníně konalo okresní
kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků. Naši školu
reprezentovaly dvě hlídky. Na druhém místě se
umístila hlídka ve složení: Pavla Gožďálová, Zdeněk Mífek, Tereza Vašková, Michaela Poláčková,
Anna Maděrová. Druhá hlídka ve složení: Alena
Fukalíková, Nela Paráková, Nela Machálková,
Eva Gožďálová a Pavlína Tomanová se umístila
na pátém místě.
• Atletické přebory
Atletické přebory v Lanžhotě probíhají dva dny.
Sprint, vytrvalost, skok daleký, hod míčkem, vrh
koulí – ve všech těchto disciplínách jsme měli zastoupení i my. Za oba dva dny jsme získali 27 medailí
(první stupeň 8, druhý 19). Nejvíce medailí si přivezl
Patrik Slatinský z 6. třídy (jednu zlatou, jednu stříbrnou a dvě bronzové), Filip Štork z 9. třídy (dvě zlaté
a jednu stříbrnou), Lucie Dulovcová z 9. tř. 3 medaile
(zlatá, stříbrná, bronzová), Jakub Slatinský 7. tř. tři
medaile (jedna zlatá, dvě bronzové), Martin Uhrovič
2. tř. dvě zlaté medaile, Nikol Petrásková 6. tř. dvě
bronzové medaile. Nejúspěšnější v počtu medailí
jsme byli v běžeckých disciplínách.
• Sběr papíru a pomerančové kůry
V květnu při sběru papíru nasbírali nejvíce Julie
Skočíková ze 6. tř. (1105 kg), Jakub Skočík ze 6. tř.
(906 kg) a Zdeněk Mífek ze 3. tř. (703 kg). V celoročním sběru sušené pomerančové kůry jsme nasbírali
celkem 118 848 g. Nejvíce kůry přinesli Lucie Vlková ze 6. tř. (14 605 g), Veronika Hromková z 5.
tř. (9 969 g) a Jakub Skočík ze 6. tř.(9 919 g). Více
než jeden kilogram pomerančové kůry odevzdalo
27 žáků. Celý rok také sbíráme pet vršky. Věnujeme
je dětem, které tuto pomoc potřebují.
11

My všichni školou povinní

My všichni školou povinní
• Oslava Dne dětí
Den dětí jsme oslavili v areálu Cihelna. Plnění sportovních úkolů na stanovišti jsme doplnili opékáním
špekáčků. Děkujeme za sponzorské příspěvky panu
Přemyslu Sobotkovi z restaurace Lužák.
• Škola v přírodě
Školu v přírodě pro třeťáky na Radějově připravila
paní učitelka Danuše Vojkovská se svými asistentkami Kristýnou Vagundovou a Klárou Novákovou.
Děkujeme za to, že jste našim žákům vytvořili perfektní podmínky během celého pobytu.

Závěr školního roku se blíží. Čeká nás ještě spousta práce, školní výlety máme za sebou. Některými
akcemi zakončíme tento školní rok na konci měsíce
června.
Budeme se loučit s našimi deváťáky. Tímto jim
děkujeme za pomoc při organizaci školních akcí.
Přejeme jim, ať se jim daří při dalším studiu a ať
jsou v životě hodně úspěšní.
Všem čtenářům přejeme příjemné letní dny a našim
žákům krásné a pohodové prázdniny!
Jana Líčeníková

OKÉNKO PRO RODIČE
INFORMACE O POVINNÉM PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ URČENÉ
PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ (březen 2017)
Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti
let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné.
Tato povinnost se vztahuje:
- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají
na území ČR déle než 90 dnů,
- na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří
pobývají v ČR déle než 90 dnů,
- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo
přechodně po dobu delší než 90 dnů,
- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí
ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím
vybrané mateřské škole v termínu zápisu.
Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné
předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti
s hlubokým mentálním postižením.
Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:
1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole
požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Přednostně bude dítě čtyřleté a starší dítě přijato
ve spádové mateřské škole. Školský obvod pro
spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy –
obec – v obecně závazné vyhlášce obce o vymezení
školských obvodů spádové mateřské školy.
2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období
od 2. května do 16. května 2017.
Přesné datum a místo stanoví ředitel konkrétní mateřské školy a spolu s kritérii pro přijímání je zveřejní způsobem v místě obvyklým (např. zveřejní na
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webových stránkách nebo vývěskách mateřské školy,
na webových stránkách zřizovatele školy apod.).
3. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení žadatele
(dítěte), jeho datum narození, místo trvalého pobytu,
popřípadě jinou adresu pro doručování, označení
správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola). Dále uvede zákonný zástupce:
jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého
pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu
pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než
jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění
dítě zastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat
u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě
podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.
4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel
konkrétní školy ve správním řízení bezodkladně,
nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších
případech.
5. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné
denní docházky v pracovních dnech:
• v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,
• po dobu 4 souvislých hodin denně,
• začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi
7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.
Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního
vzdělávání dítěte:
• Individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu (vzor

oznámení je přílohou) nejpozději do konce května (pokud
se bude individuálně vzdělávat
po převážnou část, nebo celý
školní rok), uskutečňuje se
následně bez docházky dítěte
do mateřské školy; informace
poskytne ředitel konkrétní
školy. Povinností zákonného
zástupce je zajistit účast dítěte
u ověření úrovně osvojování
očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu
pro předškolní vzdělávání
v mateřské škole (nejedná se
o zkoušku), rodič pouze obdrží
doporučení pro další postup při
vzdělávání.
Dítě může být vzděláváno
doma rodičem, jinou osobou,
nebo může navštěvovat jiné
zařízení, než je mateřská škola.
• Vzdělávání v přípravné třídě
základní školy (určené pouze
pro děti s uděleným odkladem
školní docházky) a ve třídě
přípravného stupně základní
školy speciální - informace
podá ředitel konkrétní základní
školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí
přijetí oznámit ve spádové
mateřské škole.
• Vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky,
ve které ministerstvo povolilo
plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí
přijetí oznámit ve spádové
mateřské škole.
6. Povinné předškolní vzdělávání
trvá případně i ve školním roce,
pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky,
a je ukončeno až začátkem plnění
povinné školní docházky.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ
V pondělí 22. května 2017 jsme jeli na školu v přírodě. Zastávku jsme
měli ve Veselí nad Moravou v parku. Uvítali nás tam páni Petr a Milan.
Chytali jsme ryby pomocí prutu ze dřeva, provázku a kancelářské sponky.
Chytili jsme sumce, štiky, candáty, úhoře a další ryby. Potom jsme chytali
vodní trpaslíky.
Ubytovali jsme se v hotelu Radějov. Odpoledne jsme šli hledat poklad.
V úterý jsme šli na rozhlednu Travičná, která měla 177 schodů. Šli jsme
na salaš. Byla tam myší díra, lanovka, kozel, dřevěné rybky. Ve středu
jsme šli na Šumárník, který měří 398 m n.m. Když jsme došli, hráli jsme
fotbal a koupili jsme si nanuk. V lese jsme hráli na zlatokopy a bandity. Ve
čtvrtek jsme měli orientační běh a stezku odvahy. V pátek jsme navštívili
kuželovský mlýn a pak už jsme jeli domů.
Děkujeme za školu v přírodě.
Za žáky 3. třídy
Sebastian Claessen, Filip Jurkovič, Miroslav Maděra

Kontaktní adresa pro dotazy:
ms@msmt.cz
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TÝDEN PRO RODINU

KVĚTINY V MAUTHAUSENU

Říká se, že místo, ve kterém žijeme, se stává domovem až pro druhou generaci, ale to je dlouhá doba.
Pojďte to s námi změnit - zvali jsme v minulém čísle Lužického zpravodaje naše občany.

Obec Lužice, T. J. Sokol a ZŠ
Lužice uspořádali i při příležitosti
75. výročí úmrtí rodáků a členů
Sokola Jaroslava Dobrovolského
a Antonína Kosa 8. května 2017 autobusový zájezd do koncentračního
tábora MAUTHAUSEN. Zájezdu
se zúčastnili učitelé základní školy
a zájemci z řad občanů. Paní učitelka Tatiana Hromková si pečlivě
připravila odborný výklad a památníkem účastníky provázela.
Koncentrační tábor Mauthausen
jsme navštívili už poněkolikáté,

Akce „V Lužicích, tady jsem doma!“ byla úspěšná

ale poprvé v den výročí konce
druhé světové války a těsně po pietních aktech k uctění památky na
osvobození koncentračního tábora.
Byli jsme svědky toho, jak bylo
toto místo doslova zaplaveno věnci
a květinami z celého světa na počest
umučených vězňů. Rudé karafiáty
ve sklepeních, na pecích i v mučírnách a hustý déšť ještě umocňovaly
smutek z tohoto místa. Také my
jsme před zahájením prohlídky položili květiny k československému
památníku a pamětní desce našich

Před československým památníkem v Mauthausenu
14

rodáků. Zjistili jsme, že vedle pamětní desky z Lužic přibyla nová
v podobě anděla věnovaná dívence
z Prahy, která zde zahynula.
Na zpáteční cestě stále pronásledováni hustým deštěm jsme krátce
místo Lince navštívili klášter v Melku, který je monumentální barokní
památkou a patří k největším v Evropě. Určitě stojí za delší prohlídku.
Ale to až zase někdy příště.
Jana Ambrožová

V sobotu 13. května 2017 se
v Lužicích konalo v rámci Týdne
pro rodinu zábavné odpoledne se
soutěží „V Lužicích, tady jsem
doma!“ Účastníci akce navštívili
různá místa obce, na kterých byly
připraveny úkoly pro malé i velké,
a za splnění úkolů získali potvrzení
o účasti.
Navštívit mohli: knihovnu, základní školu, fitcentrum, klubovnu
skautů a brontosaurů, kostel, farní
centrum, Starý kvartýr, mateřskou
školu, na ul. Dobrovolského tři
stanoviště – o J. Dobrovolském,
Langobardy a vodníky. Součástí
akce bylo také zpívání pěveckého
sboru ZUŠ pod vedením paní učitelky Marie Havránkové a malování
kontejnerů na bioodpad pod vedením výtvarnice Zuzky Zimkové.
V cíli soutěže byli všichni účastníci odměněni a pozváni na koncert
dětské hudební skupiny Kašpárek
v rohlíku revirval. Ani bouřka, která
se odpoledne přehnala, neubrala
nikomu na dobré náladě.
Kdo přišel, nelitoval - pobavil se,
prožil pěkné rodinné odpoledne, měl
příležitost poznat nová místa i lidi.
• Celkem se soutěže zúčastnilo
33 skupin, z toho 124 účastníků
a 3 psi 
• Nejpočetnější skupinou byli Dulovcovi, kteří se zúčastnili v počtu
11 členů a 2 pejsci.
• Nejmladší děti byly ze skupin
Blahovi - 2,5 měsíce, dále Lužičani - 3 měsíce a Drsňáci - 10 měsíců.
• Nejstarší účastnice byla ze skupiny Dulovcovi, paní ve věku
83 let.

Pomalované kontejnery už opět slouží na různých místech obce pro ukládání bioodpadu.

Koncert dětské hudební skupiny Kašpárek v rohlíku revirvál
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• Nejvíce stanovišť navštívila rodina Mífkova.

LÁZEŇSKÉ ODPOLEDNE ANEB ŠATY S PLNOU PARÁDOU

Děkujeme všem organizátorům
a pomocníkům, kteří se podíleli
na přípravě a průběhu zábavného
odpoledne a svůj volný čas věnovali
této akci.
Jana Ambrožová
místostarostka

Lázeňské odpoledne připravil
Klub seniorů na květnovou neděli.
Předcházely tomu velké přípravy.
V prvé řadě zvolit téma – písně
Karla Hašlera a oblečení z první
republiky, dále napéct zákusky, domluvit se na Liďáku a hlavně pozvat
lidi, kteří se chtějí pobavit, posedět
s přáteli, zatančit si, zazpívat si. A ti,
kteří přišli, nelitovali. V oblečení
z první republiky se sešly dámy
u obecního úřadu. Nepoznali byste
je. A jak jim to moc slušelo! Průvod
obcí do areálu Lidového domu si
užily. Spolu s lázeňským švihákem
zahájili lázeňskou promenádou.
Mezitím už začaly dámy prodávat
za lidovou cenu zákusky, které samy
napekly členky Klubu seniorů. Byly
výborné! K tomu kafíčko, písničky,
přátelé, kamarádi. Nemělo to chybu.
Myslím si, že cíl, který si organizátorky předsevzaly, byl splněn:
nesedět doma, společně se sejít, ale
také oslavit Den matek. Všechny zá-

kusky se prodaly, přišli velcí i malí
a to všechny organizátorky určitě
potěšilo. Už teď se těší na příští rok,
kdy v rámci Týdne pro rodinu akci
určitě zopakují.

Všem organizátorům a přítomným patří velký dík za krásné a příjemné nedělní odpoledne.
Jana Líčeníková

PODĚKOVÁNÍ
Rada obce Lužice děkuje Základní a Mateřské škole Jaroslava
Dobrovolského v Lužicích, Kulturní komisi RO, pracovníkům
OÚ, dramatickému kroužku ZŠ,
Muzejnímu spolku, Klubu seniorů,
Včelařskému spolku, skautům, ZUŠ
Dolní Bojanovice, restauraci Lužák,
firmě LUTES, Místní knihovně
Lužice, fitcentru lužické haly, Dobré
půdě a dalším pomocníkům, kteří
připravili pro rodiny s dětmi v rámci
TÝDNE PRO RODINU velmi
zajímavé akce a přispěli k tomu,
abychom se všichni v Lužicích cítili
opravdu jako DOMA – v pohodě,
bezpečí, dobré náladě a vzájemném
porozumění.
Jana Ambrožová
místostarostka
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SLOVÁCKÁ SVATBA V PODÁNÍ LUŽIČANŮ
Nedělní odpoledne Tvrdonských národopisných slavností
4. června patřilo bezesporu Lužičanům. Ne, že by se v neděli soutěžilo ještě v nějaké disciplíně, ty se
totiž odehrály už v sobotu odpoledne
a večer, kdy nás úspěšně reprezentovali sourozenci Adéla a Jarek Černí
v sólových zpěvech, resp. Tomáš
Neugebauer v soutěži o stárka Podluží a Cimbálová muzika z Lužic
doprovázela vystoupení dětských
národopisných souborů Podluží.
V neděli se totiž na pódiu sešlo
na sedmdesát Lužičanů a v rámci
prezentace obcí našeho regionu
sehrálo část scény Slovácké svatby
na Podluží podle Josefa Kopeckého.
Podobná událost se odehrála před
125 lety na Výstavě umělecké, průmyslové a národopisné v Hodoníně,
kde Lužičané uvedli právě tuto Slováckou svatbu na Podluží, kterou
s nimi secvičil zmíněný učitel Josef
Kopecký. Scéna tehdy měla natolik
mohutný ohlas, že se o ní psalo ještě
o mnoho let později.

Nutno přiznat, že nedělní počet diváků neodpovídal významu
situace. Zčásti za to mohlo počasí,
když se cca hodinu před představením spustil na nějakou dobu déšť,
který jistě odradil potenciální zájemce. Nedělní slavnosti v Tvrdonicích se ovšem již dlouhodobě netěší
přílišné účasti, a tak situaci naštěstí
zachránily autobusy vypravené pro
zájemce přímo z Lužic, čímž podpora účinkujících v publiku významně
vzrostla. Snad i díky tomu se nakonec celý program náramně vyvedl.
Šlo vidět, že účinkující si své
vystoupení užívali od začátku
do konce a přidělené role sehráli
zodpovědně. Aby taky ne, když
vše nacvičovali několik měsíců
pod odborným vedením Miroslava
Havlíka, který s myšlenkou sehrát
Slováckou svatbu na Podluží na
národopisných slavnostech přišel.
A nutno přiznat, že to neměl zrovna
jednoduché – zkoordinovat lužickou chasu, mužáky a vdané ženy,
ženský sbor Trvalky T. J. Sokol

KONCERT LUŽICKÉ SCHOLY
Lužice, kvartýrníky z Muzejního
spolku a další občany naší obce
spolu s Gajdošskou muzikou ze
Staré Břeclavi vyžadovalo notnou
dávku trpělivosti i umění. Když si
navíc představíte, že rozdíl mezi
nejstarším a nejmladším účastníkem
byl 78 let (Šimková Zdeňka 82 let,
Hubačková Katuška 4 roky), jednomu se nelíbí tamto, jinému zase
ono, každou chvilku někdo brble
nebo naopak nechodí pravidelně
na zkoušky, tak se skoro můžeme
divit, že má někdo natolik pevné
nervy, aby celý ten ansámbl ukočíroval. Vedení obce ovšem tento
náročný počin ocenilo a režisérovi
přímo před zraky diváků i náležitě
poděkovalo.
Ačkoliv letošní vystoupení Lužičanů v Tvrdonicích asi nebude
dosahovat takového významu jako
to výše zmíněné před 125 lety
v Hodoníně, přesto věřím, že se na
něj bude ještě dlouho vzpomínat
a třeba se o něm za 50, 100 či více
let někdo zmíní ve svých vzpomínkách či záznamech…
Pokud jste Slováckou svatbu na
Podluží podle Josefa Kopeckého
v Tvrdonicích neviděli, nenechte si
ujít předhodový večer, kde ji Lužičané ještě jednou zopakují.
Hlavní role:
ženich: Tomáš Neugebauer
nevěsta: Lucie Nováková
rodiče ženicha:
Tomáš a Jana Maršálkovi
rodiče nevěsty:
Vlastimil a Vladislava Magdolenovi
starší mládenec: Lukáš Kopřiva
starší družička:
Kristýna Neugebauerová
družba: Miroslav Havlík
Jiří Hubačka
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V pátek 9. června 2017 se uskutečnil u příležitosti tzv. Noci kostelů
malý podvečerní koncert i v našem
lužickém chrámu, který uspořádala místní schola, tedy dětský
chrámový sbor. Ačkoliv zde působí
v různém složení již několik let, kdy
mladí zpěváci předvádí své nadání
občas při nedělních mších, myšlenka
uspořádat vlastní samostatný koncert
vznikla teprve nedávno.
Jak už název koncertu – Projděte
se s námi rokem – napovídal, všechny písničky byly zařazeny tematicky podle jednotlivých měsíců kalendářního roku. A že se nebude jednat
jen o duchovní tvorbu, ale i známé
a populární skladby, napověděla
hned ta první – Najednou z oblíbené pohádky Ledové království.
Náramně se též vyvedla písnička
I will follow Him, známá především
z populárního filmu Sestra v akci,
nebo třeba koleda Adeste fideles,
resp. Jdou zástupy věrných. Báječná
atmosféra dokonce v závěru strhla
malé diváky ke spontánnímu tančení před samotnými zpěváky.

Výtěžek z dobrovolného vstupného se účinkující rozhodli použít především na opravu svých hudebních
nástrojů – zrovna před měsícem
musela jít do opravy rozbitá kytara
a dva dny před koncertem odneslo
zuřivé nacvičování i napájecí trafo
od kláves. Takže si člověk raději
ani nechce představovat, jak to na
zkouškách lužické scholy vypadá…

Každopádně intenzivní trénink
přinesl své ovoce a po ukončení
koncertu byly vidět na tvářích
posluchačů jak úsměvy, tak i pocit
příjemně stráveného podvečera.
Buďme tedy rádi, že nám v obci
vyrůstá nová generace mladých
zpěváků, a přejme, aby jim nadšení
vydrželo i do budoucna.
Jiří Hubačka

POZVÁNKA NA FRANCOUZSKÉ ODPOLEDNE
V srpnu (od 9. do 16.) navštíví naši obec přátelé z partnerské obce Isdes. Klub česko- francouzského partnerství
ve spolupráci s obcí Lužice pro ně připravují bohatý program (např. návštěva Napoleonských her ve Slavkově,
hody v Prušánkách, keramická a krejčovská dílna atd.). Spousta z vás v Isdes už byla, a proto bude moc fajn,
když se přijdete s našimi přáteli pozdravit, popovídat si, zavzpomínat…

ZVEME VŠECHNY spolky i jednotlivce, KTEŘÍ BY SE CHTĚLI S NAŠIMI PŘÁTELI
Z FRANCIE POZDRAVIT NEBO SEZNÁMIT

na FRANCOUZSKÉ ODPOLEDNE
společné setkání spolků a obyvatel Lužic s francouzskými přáteli
v areálu Lidový dům v pátek 11. srpna od 16 hodin.
Bližší informace vám poskytne předsedkyně Klubu česko – francouzského partnerství
Jana Líčeníková nebo místostarostka obce Jana Ambrožová
19
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23. 6. 2017 Vernisáž výstavy „JUPKY v proměnách času a materiálu“ na Starém kvartýru v 18.00 hod.
Výstava bude otevřena o nedělích do konce srpna vždy od 14.00 do 18.00 hod.
24. 6. 2017 Veřejné plavecké závody LUŽICKÁ MÍLE, areál Cihelna od 13.00 hod.
Program: od 13.00 hod. přihlašování, od 14.00 hod. start dětských závodů,
od 15.30 hod. hlavní závod Lužická míle, od 16.30 hod. vyhlášení výsledků
27. 6.–30. 6. 2017 Letní kino – bratří Čadíků, areál Cihelna, začátek vždy v 21.30 hod.
Program: 27. 6. 2017 Všechno nebo nic • 28. 6. 2017 Trabantem do posledního dechu
29. 6. 2017 Teorie tygra • 30. 6. 2017 Řachanda
7. 7. 2017 Veterán cup – hodový tenisový turnaj, 9. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře
Tenisové kurty v areálu TJ Baník Lužice od 9.00 hod.
8. 7. 2017 Předhodový večer
9.–11. 7. 2017 Cyrilské hody
22. 7. 2017 DEN S VODNÍKEM TIHELŇÁKEM, areál Cihelna, Program: Vodnické koulení – Turnaj v pétanque,
na Cihelně od 14.00 hod. Prázdninové putování za vodníkem Tihelňákem z různých míst obce
na Cihelnu od 15.00 hod. Koncert skupiny Countrio 19.00 hod.
9.–16. 8. 2017 Návštěva přátel z francouzské partnerské obce Isdes
11. 8. 2017 Francouzské odpoledne. Společné setkání s francouzskými přáteli. Lidový dům v pátek 11. srpna
od 16 hodin. Pro všechny, kdo se chtějí s našimi přáteli z Francie pozdravit nebo seznámit.
26. 8. 2017 WINE RACE 2017, areál Cihelna, překážkový běh
Program: od 12.00 hod. registrace, od 13.00 hod. závod dětí, od 14.00 hod. hlavní závod
27. 8. 2017 Literární autorské čtení prózy a poezie, Starý kvartýr od 17.00 hod.
2. 9. 2017 Prkačcup, závod malotraktorů + Prkáček pro děti + Pekáček, park U Vrchnice od 15.00 hod.
9. 9. 2017 Lužické vinobraní, OÚ Lužice, Lidový dům Lužice od 15.00 hod.
16.–17. 9. 2017 Výstava králíků a drobného zvířectva
16. 9. 2017 Den kopce v parku U Vrchnice, park U Vrchnice od 15.00 hod.
16. 9. 2017 Burčák Open – tenisový turnaj

www . l u
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POZVÁNKA NA LUŽICKÉ LÉTO
Lužické léto jsme zahájili už před
prázdninami 3. ročníkem Veřejných plaveckých závodů „Lužická
míle“, které pořádáme s oddílem
sportovního plavání v Hodoníně
pro malé i velké plavce v areálu
Cihelna. A také Kinematografem
bratří Čadíků, který po čtyři večery
promítal české filmy. Ten poslední,
pohádkový příběh, byl určen hlavně
dětem za vysvědčení. Kdo z dětí
přinesl na promítání vysvědčení se
samými jedničkami, dostal sladkou
odměnu.
CYRILSKÉ HODY
Cyrilské hody budou o prázdninách prvními na Podluží a po roce
se zde určitě sejde natěšená chasa
z celého Podluží. Nedělní průvod
projde tentokrát celou obcí, protože
stárci Tomáš Neugebauer a Zdeněk
Kopřiva bydlí každý na opačné
straně Lužic…
PŘEDHODOVÝ VEČER
Předhodový večer zase slibuje
krásný zážitek v podobě Slovácké
svatby na Podluží a vystoupení zajímavých hostů. Program
předhodového večera „Slovácká
svatba na Podluží podle Josefa
Kopeckého“ secvičili Lužičané
pro festival Podluží v písni a tanci

v Tvrdonicích v roce 2017, aby
připomněli vzácnou etnografickou
památku lužického učitele Josefa
Kopeckého. Po úspěšné premiéře
v Tvrdonicích (kde vystupovalo
kolem 70 lužických svatebčanů)
jsme se rozhodli alespoň část nacvičeného programu představit i doma
v Lužicích na předhodovém večeru.
AKCE PRO CELOU RODINU
Pro rodiče dětí je velmi náročné skloubit pracovní povinnosti
s prázdninovým volnem dětí. Součástí Lužického léta je proto pravidelně příměstský tábor pořádaný
Brontosaurem. Pro velký zájem
rodičů i dětí se rozhodli vedoucí pro
dva pětidenní turnusy, za což patří
všem organizátorům i kuchařkám
velký dík.
Stále větší oblibě se těší také akce
určené pro celou rodinu. Ve spolupráci s Klubem česko-francouzského partnerství jsme připravili
Prázdninové putování za vodníkem Tihelňákem do areálu Cihelna, Turnaj v pétanque a koncert
kapely Countrio. Lužičtí mužáci
i letos koncem prázdnin pořádají
oblíbený závod malotraktorů Prkačcup doplněný Prkáčkem pro
děti a Pekáčkem pro maminky.

V srpnu nás navštíví 30 našich
přátel z francouzské obce Isdes.
Ubytováni budou v rodinách a jeden
večer bude věnován na Lidovém
domě veselici, na kterou zveme
všechny, kteří se chtějí s našimi
přáteli z Francie pozdravit nebo
seznámit.
ADRENALINOVÉ SPORTY
Veterán cup - hodový tenisový turnaj pořádaný tenisovým
oddílem TJ Baník. Adrenalinový
sportovní zážitek určitě přinese také
překážkový závod WINE RACE
organizovaný oddílem Spartan Race
training group Podluží, který se po
úspěšné premiéře rozhodl uspořádat
další ročník tohoto závodu. O co
těžší závod to byl loni pro závodníky, kteří se brodili vodou, blátem,
zápasili s pneumatikami i velkým
počtem soupeřů, o to zajímavější
zážitek to byl pro diváky.
STARÝ KVARTÝR
Přes prázdniny bude otevřeno
o nedělích a k vidění bude výstava
Jupky v proměnách času a materiálu.
Prázdniny zde zakončí tradiční
Literární autorské čtení.
Jana Ambrožová
místostarostka

PÍŠETE POEZII NEBO PRÓZU ZATÍM JEN DO ŠUPLÍKU? ZMĚŇTE TO!

přihlaste se na

LITERÁRNÍ AUTORSKÉ ČTENÍ,
KTERÉ POŘÁDÁ OBEC LUŽICE VE SPOLUPRÁCI
S LITERÁRNÍM KLUBEM AUTORŮ HODONÍNSKA
STARÝ KVARTÝR - neděle 27. srpna 2017 v 16 hodin
Informace podá Michal Oliva, Tel.: 775 181 893, Jana Ambrožová, Tel.: 724 171 335
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SLOVÁCKÝ KRÚŽEK LUŽICE, LUŽIČTÍ MUŽÁCI A OBEC LUŽICE
Vás srdečně zvou na tradiční

Cyrilské

HODY
pod zeleným“
”
8.–11. července 2017
Program:
SOBOTA 8. července 2017
20.00 Předhodový večer
V programu se představí:
• Lužičtí mužáci, chasa, Trvalky, kvartýrníci a ostatní svatební
hosté na Slovácké svatbě podle Josefa Kopeckého
• FPS Erteple z Hodonína, Mužáci z Rohatce
a Mikulčic, mladé zpěvačky z Lužic
Hraje Neoveská cimbálová muzika
a Gajdošská muzika ze Starej Břeclavi.
NEDĚLE 9. července 2017
10.00 Hodová mše svatá
14.00 Požehnání u kostela sv. Cyrila a Metoděje
14.30 Krojový průvod obcí od kostela
16.00 Taneční zábava pod zeleným, hraje DH Zlaťulka
20.30 Hodová večeře
22.00 Pokračování taneční zábavy

ÚTERÝ 11. července 2017
9.30 Vybírání po dědině
19.00 Taneční zábava pod zeleným, hraje DH Legrúti
DOPROVODNÉ AKCE
Výstava Na Starém kvartýru
„JUPKY v proměnách času a materiálů“
Vernisáž výstavy v pátek 23. června 2017 v 18 hodin
na Starém kvartýře v Lužicích
Otevřeno každou neděli od 14 do 18 hodin,
v období hodů také v pondělí.
Veterán cup
9. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře
7. července 2017
Od 9 hodin, tenisové kurty
v areálu TJ Baník Lužice.

PONDĚLÍ 10. července 2017
14.30 Krojový průvod obcí z ul. Důlní
17.00 Taneční zábava pod zeleným, hraje DH Zlaťulka
20.30 Hodová večeře
22.00 Pokračování taneční zábavy

Spolky
MUŽÁCI V TÝNCI, TVRDONICÍCH A NA CESTÁCH
Konec května a začátek června se nesl pro náš spolek ve znamení tradičních jarních vystoupení a výletu
s manželkami, přítelkyněmi i dětmi. Začněme naším zpíváním a vystupováním.
Zpívání mužských sborů
z Podluží v Týnci
„Návrat ke kořenům“
V sobotu 20. května jsme se
zúčastnili tradičního zpívání mužských sborů z Podluží, které letos
probíhalo v Týnci. Za chladného
sobotního odpoledne se sjelo do
areálu místních sklepů celkem
čtrnáct sborů, jež postupně předvedly své pěvecké umění. Je potřeba
pravdivě přiznat, že především první
píseň se nám nepovedla, jelikož
jsme zmotali text poslední sloky,
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Hody se uskuteční na prostranství „pod zeleným“ u obecního úřadu,
v případě nepřízně počasí v sále Sokolovny v Lužicích.
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a tak hned první píseň končila rozpačitě. Další tři písničky už byly
bez problémů, nicméně rozpaky z té
první i to, že jsme zpívali až v závěru programu, kdy už je pozornost
obecenstva menší, ovlivnilo celkový
dojem z našeho vystoupení. Jeden
z našich členů statečně bojoval
v soutěži v tahání do koštýře, byť
nakonec na vítězství nedosáhl. Celý
program nazvaný „Návrat ke kořenům“ byl poměrně rozsáhlý (více
než čtyři hodiny), kromě mužáckých
sborů z Podluží vystoupilo i několik
sborů jiných (ženský sbor z Týnce,
ze Slovenska, lidový vypravěč…),
a tak se početné obecenstvo rozcházelo až kolem desáté večerní. Lehce
zmrzlé, ale snad spokojené. Příští
rok se sejdeme v Josefově.
Slovácká svatba na festivalu
„Podluží v písni a tanci“
v Tvrdonicích
Druhé naše vystoupení proběhlo
v neděli 4. června v Tvrdonicích
v rámci festivalu Podluží v písni
a tanci, kde jsme předvedli ukázku
ze Slovácké svatby na Podluží.
Nutno zdůraznit potěšitelnou skutečnost, že se na tomto vystoupení
podíleli zástupci mnoha obecních
spolků, kromě nás to byla cha-
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sa Slováckého krúžku, seniorky,
členky Muzejního spolku ze Starého kvartýru, ženský sbor Trvalky
T. J. Sokol, děti, vedení obce a mnozí další. Bylo to kolektivní dílo
všech, které zastřešoval a vedl Miroslav Havlík, náš člen. Přiznávám
se, že jsem po některých zkouškách
v sobě choval nemalou skepsi
a obavu o celkový výsledek našeho
snažení. A vím z rozhovorů s dalšími účinkujícími, že jsem nebyl
sám. O to větší radost mám z toho,
že se mé obavy nenaplnily, vystoupení bylo přijato velice příjemně
a uznale a se slovy ocenění, stejný
pocit radosti v sobě chovala i velká
většina vystupujících. Jakmile se
celé podium zaplnilo podlužáckými
kroji, písněmi, tancem a muzikou
v podání Gajdošské muziky Jana
Huňaře ze Staré Břeclavi, vše dalo
zapomenout na ony obavy a nervozitu při zkoušení a před zraky
návštěvníků se odehrávalo skutečné
veselí, jež ke každé svatbě patří.
Vše pak bylo okořeněno pořádnou
hostinou, dobrým vínem a dobře
vychlazeným pivíčkem. Zkrátka
svatba. Myslím, že všichni účinkující si zachovají na toto vystoupení
příjemnou a milou vzpomínku.
Tvrdonice daly nám mužákům

zapomenout na rozpaky z Týnce,
navíc i samotné nebe nám bylo
nakloněno. V tradičním průvodu
Tvrdonicemi jsme sice zmokli, ale
během našeho vystoupení nepršelo,
a tak i diváci – a nemálo jich bylo
z Lužic - si mohli slováckou svatbu
užít s námi.
Část programu chceme předvést
i na předhodovém večeru v Lužicích, a tak budete mít možnost
úroveň představení sami posoudit.
Všem „svatebčanům“ i těm, kteří
zajišťovali vše okolo – hostinu,
koláčky, rekvizity…, patří nemalý
dík. Úspěch představení je i jejich
úspěchem.
Výlet po vlastech moravských
a slezských - „Za vincentkou,
slivovicí a opicí“
Mezi těmito vystoupeními se
odehrál náš tradiční výlet po vlastech moravských a slezských, který
tentokrát nesl podtitul „Za vincentkou, slivovicí a opicí“. Z názvu se
dá usuzovat, že jsme projeli a prošli
největšími a nejznámějšími moravskými lázněmi Luhačovicemi,
v nichž jsme ochutnali mimo jiné
i vincentku (teplou i studenou), někteří jedinci – i ti otrlejší – se příliš
netvářili. Následně jsme zavítali na
zajímavou exkurzi k Rudolfu Jelínkovi ve Vizovicích, tam se tvářili
příjemně všichni, protože součástí
pěkné a voňavé prohlídky areálu
byla i ochutnávka několika vzorků.
No a opice na nás zíraly v nedaleké
Lešné, kde naše putování vrcholilo
a kam se pochopitelně nejvíce těšily
děti. K mému překvapení největším lákadlem byli rejnoci, kteří se
v ZOO dají v jim určeném bazénu
pohladit. Za mého mládí jsme se
nejvíce těšili na slony, hrochy, lvy
a žirafy, ale časy se mění. Největší
raritou, kterou bylo možno v ZOO
v patnácti exemplářích zahlédnout
pouze v onu sobotu 27. května
v odpoledních hodinách, však byl

mužák lužický, velice zajímavý,
byť izolovaný a ještě nedávno
ohrožený druh, o němž jsme se
z informačních tabulí umístěných
přímo v ZOO dozvěděli mnoho
téměř šokujících informací – kde
a s kým žije, čím se živí, rozměry
některých částí těla a další. Údiv
návštěvníků byl všeobecný. Pozitivním poznáním je skutečnost,
že se tento téměř vyhynulý druh
v posledních letech přes mnoho
příkoří úspěšně rozmnožuje a zdá
se, že se mu daří.
Podařil se i náš výlet, každý si
odnesl plno různých zážitků a vydařilo se i večerní posezení na Liďáku
spojené s grilováním, povídáním
a střídmým popíjením. Počasí nám
celý den přálo, děti byly spokojené,
veselé a hodné, a tak snad mohu
prohlásit, že výlet splnil svůj účel
a cíl.
V hlavě se už rodí plán výletu
roku 2018.

Jak je myslím patrné, mužáci nezahálí, zkoušení i nadále pravidelně
probíhá na naší základně na Liďáku
a už ladíme program na předhodový
večer.

S přáním pěkného léta na viděnou
v sobotu 8. července večer pod
zeleným.
Za Lužické mužáky
Tomáš Klásek
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DĚTSKÝ ODDÍL ŽABIČKY PUTOVAL PO PLANETÁCH
Blíží se konec školního roku a nás čeká už jen několik málo oddílových schůzek. A co jsme vlastně celý
rok v Žabičkách dělali?
Náš hlavní úkol byl cestovat po
planetách a napravovat na nich vše,
co Bob a Bobek popletli. Během
celého roku jsme navštívili celkem
devět planet, desátá nás ještě čeká.
Naučili jsme se luštit šifry, umíme
základní znalosti o přírodě a taky si
rádi zazpíváme táborové písničky
s kytarou. Samozřejmě naše oddílové schůzky nebyly jenom o učení,
ale užili jsme si spoustu srandy. Za
každou oddílovku dostáváme body,
a kdo má na konci měsíce nejvíce
bodů, může si na týden vzít domů
naše plyšáky Boba a Bobka. Bob
a Bobek nezůstávají na klubovně
ani při našich akcích. Byli s námi na
podzimních prázdninách ve Strážnici, na vánoční oddílovce v Javorníku na chatě Kristýně a na Dnu

Země v Mikulčicích. Staráme se
o ně velmi poctivě a máme je rádi.
Vždy se domluvíme, s kým bude
Bob a Bobek spinkat ve spacáku,
aby se nebál nebo se mu nestýskalo
po mamince. Na závěr bych chtěla

poděkovat dětem, protože bez nich
bychom oddílové schůzky neměli
pro koho dělat. Velké poděkování
patří také rodičům, kteří nám své
děti svěří a v kroužku je podporují.
Za oddíl Brontosaura Žabičky
Monika Nováková

DOBRÁ PŮDA MÁ ZA SEBOU ÚSPĚŠNÝ START
Vážení spoluobčané,
od ledna proběhlo na Dobré půdě deset skvělých akcí, které byly účastníky velmi pozitivně hodnoceny. Jsme
rádi, že jsme mohli nabídnout tyto mimořádné vzdělávací programy, a jsme také moc rádi, že na všech akcích
bylo plno. Cílem toho, co děláme, je přinést kvalitní informace pro osobnostní růst, růst v partnerských vztazích
a také v pracovní oblasti. Také nabízíme akce zaměřené na spiritualitu, která je nedílnou součástí každého z nás
a v současném materialistickém světě je neprávem na okraji našeho zájmu. Objevování naší spirituality nám pomáhá
nacházet životní rovnováhu ve všem, co život přináší, a hlouběji rozumět tomu, co se to kolem nás vlastně děje.
Malá statistika za první pololetí činnosti Dobré půdy:
10 – proběhlo 6 vzdělávacích přednášek ZOB a 4 spirituální akce Atmosféra
286 – počet lidí, kterým se líbí FB stránka Dobrá půda
507 – počet účastníků akcí
12.893 – počet zhlédnutí akcí na stránce www.dobrapuda.cz
31.500 – počet zhlédnutí video upoutávek na FB
Děkujeme za přízeň všem návštěvníkům Dobré půdy a těšíme se na vás na dalších programech, které budou
pokračovat po prázdninové přestávce.
Moc bychom si přáli, aby Dobrá půda byla i nadále prostorem plným skvělé atmosféry a prostorem, kde budeme
moci své životy „směřovat výš...“, a to ve všech oblastech.
Mějte krásné léto a těšíme se na vás na Dobré půdě u dalších hodnotných akcí.
Nejbližší akce proběhne 16. 9. 2017 v 18 hodin a půjde o ZOB.
Téma: TAJEMSTVÍ SEBEDŮVĚRY – Jak zvýšit pocit vlastní hodnoty a věřit si i za obtížných okolností.
Daniel a Dáša Doricovi
Řečník: Mojmír Voráč
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S LUŽICKOU RODAČKOU, ILUSTRÁTORKOU A MÓDNÍ NÁVRHÁŘKOU
ZUZANOU OSAKO
Coby tvůj spolužák ze ZŠ si pamatuji, že jsi na konci
čtvrté třídy opouštěla místní školu a odcházela pryč.
A po cca deseti letech jsem se dozvěděl, že ses provdala do Japonska. Můžeš nám proto ve stručnosti
popsat svůj „životní příběh“?
Ahoj. „Pryč” jsem odešla do Hodonína, kde jsem dál
chodila na sportovní školu, byli jsme lehkoatletický oddíl
a já jsem běhala dlouhé tratě. Někdy už tou dobou mě
maminka přihlásila na konkurz modelingové agentury
Czechoslovak models, o dva roky později jsem postupně
začala pracovat jako modelka. Nebyla jsem dost vysoká
na přehlídková mola, ale měla jsem velký úsměv, který
dobře prodával v reklamách na spokojený život. Říká
se tomu komerční modelka a herečka. Od té doby jsem
nafotila a natočila spousty reklam v různých zemích
a jednou ze zemí, kde jsem pracovala, bylo Japonsko.
Tam jsem v 17 letech potkala i svého manžela Kenjiho,
se kterým jsem postupně měla tři děti. V té době jsem
ještě studovala střední školu, umprum - užitou malbu.
Protože jsem otěhotněla brzy a kloubit umělecké studium s miminkem je nepředstavitelné, maturovala jsem
na dálkovém gymnáziu a na VŠ jsem vystudovala obor
právo. Nakonec jsem tedy nevystudovala žádný umělecký
obor, přesto je moje práce užité umění. V průběhu těch
18 let, co jsem s manželem, jsme žili napřed střídavě
v ČR a v Japonsku a do toho pobývali na různých místech
světa, třeba v Austrálii, Novém Zélandu, jižní Francii
apod., protože jsme si chtěli najít třetí zemi, tedy zemi
na život, která není domovinou ani jednoho z nás. Žádné
místo si nás ale nezískalo, a tak jsme se pak „uklidnili”
na pět let v Japonsku. Od roku 2009 jsme v ČR.
V čem se Japonsko a vůbec tamní životní styl odlišuje od zdejších poměrů?
V Japonsku jsem prožila mateřství tří malých dětí,
z toho jedno těhotenství a jeden porod. Nejlíp můžu
porovnat právě toto. Měla jsem v tom štěstí, protože
jsme měli děti v katolické školce, kam dávaly děti rodiny, které si zakládaly na hodnotách, jako je přírodní
životní styl a opravdu krásný způsob výchovy, a našla
jsem tam opravdu milé kamarádky, které mě vzaly
mezi sebe a pomohly mi se rozmluvit jejich jazykem.
Do té doby jsem se asi rok a půl učila jazyk z knihy

pro samouky doma. Tady vidíte první velký rozdíl. Japonci jsou přátelští a vstřícní k cizincům. Usmívají se,
přijmou vás mezi sebe s pochopením, že to je pro vás
v cizím prostředí těžké. Ženy matky tam drží hodně při
sobě, tráví spolu čas i s dětmi, společně vaří, pečou.
Manželé mých kamarádek byli většinou v práci do noci
a děti viděli jen o víkendu a toto je v Japonsku běžné.
Mužský a ženský svět je oddělen daleko víc než u nás.
Pokud manželský pár nemá své podnikání a muž je
v korporaci, skoro rodinu nevidí. Mezi ženami jsou
pevná celoživotní přátelství. Žena matka není vnímaná
jako sexy objekt, ve společnosti se snad nestane, že by
se na vdanou ženu usmál nějaký muž. Vdaná žena žije
prostě v klidu a je spokojená, dokud nejdou děti do
školy. Už od první třídy dětem končí škola po čtvrté
hodině, odkud jdou na kroužky a domů se vrací pozdě.
Situace se v posledních pár letech mění, ale v době, kdy
jsem tam žila, téměř neexistovaly pracovní poměry na
poloviční úvazek, plný úvazek v japonském standardu
nebylo možné s domácností zvládat, a tak ženy zůstávaly v domácnosti, ačkoli do večera neměly skoro co
na práci než uvařit večeři. Teď se japonská společnost
hodně mění, jsem na to zvědavá.

Foto: Petra Klačková
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Před dvěma lety ses na Podluží vyskytovala častěji,
neboť jsi kreslila zdejší lidi. Můžeš nám přiblížit
tehdejší projekt?
Začala jsem v té době spolupracovat s JMKN na projektu Živý folklor. Je pravda, že v té době jsem byla na
Moravě častěji než teď, ale pořád v projektu pokračuji.
Snažím se namalovat co nejvíc babiček v kroji, ideálně
za běžných situací nebo při nějaké činnosti, taky jsem
malovala několik statických portrétů. Nemaluji jen
babičky, hledám si různé náměty spojené s folklorem,
třeba verbuňk, cimbálky, ale i vinaře, lidi na traktoru,
cokoli spojené s folklorem nebo typického pro náš kraj.
Proč ses vlastně rozhodla pro inspiraci zdejšími
babičkami v krojích? Máš k místnímu folkloru
osobnější vztah?
Mám přirozený vztah k domovině. Mě by to esteticky
bavilo a zajímalo i jinde, ale toto je prostě doma. Právě ten folklor to pěkně vymezuje. Miluju poslouchat,
jak hraje cimbálka, dívat se na kroje, jak se dřív žilo
a dozvídat se všelico právě od těch babiček, co by se
jinak už vytratilo. Babičky pamatují život ještě úzce
spjatý s naší krajinou, přírodou, protože se skoro nic
nedováželo, necestovalo jako dnes. Moderní doba ty
charakteristické rysy dost zahlazuje.
Jaký je rozdíl ve vnímání umění (popř. jednoho
a téhož obrazu, skici atd.) v Japonsku a u nás?
Rozdíl ve vnímání umění je, věřím, především u každého jednotlivce. Každý obraz má tolik podob, hodnot
a významů, kolik ho vidí lidí. Nenapadá mě, v čem
by vnímání jednoho obrazu mohlo být jiné z pohledu
dvou kultur.
Jak jsem se dozvěděl, mezi tvá profesní zaměření
patří i portrétování osobností. Kteří významní lidé
už byli tvým modelem?
Táňa Kuchařová, Františka Čížová, Dagmar Havlová, Simona Stašová, Veronika Hejlíková, Petra Svoboda, Martin Gardavský, Nikol Moravcová.
Je těžké najít kompromis mezi tím, jak se vidí lidé
sami a jak je vidí portrétista a zachytí na papíře?
Stane se někdy, že vše se musí překreslit?
Toto je, proč říkám, že je portrét práce nevděčná.
Přicházíte pak na to, že každého člověka vidí i každý
z lidí jinak. Takže když uděláte jeden portrét, postaví
se tam deset lidí a jeden řekne, že ty oči jsou perfektní,
ale rty jsou jiné, a druhý, že ten úsměv, to je celý on, ale
ty oči moc nesedí, a „prase aby se v tom vyznalo” :))
Naštěstí většinou je to dobré, ale pamatuji dva klienty,
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kteří se poradili s celou rodinou a pak jsem dostala
dlouhý email s názorem každé tety a sestřenice, a jestli
bych to mohla vzít v potaz a doupravit.
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Kromě malování a kreslení jsi také úspěšnou módní
ilustrátorkou. Jak ses dostala k módě?
Móda mě baví od mala a je to vlastně důvod, proč se
věnuji malování. Jinak bych asi na obor malba nešla.
Povedlo se mi jako ilustrátorka uchytit a postupně si
vytvořit i zázemí na módní značku. To jsem si vždy
představovala a teď ji mám.

MUZEJNÍ SBÍRKY VE FOTOGRAFII

Jelikož je v tvojí módní tvorbě také patrná inspirace
místními kroji, kdo si nechává šít takovéto modely?
Jsou to spíše lidé, co chodí v klasických krojích
a chtějí si něco z nich přenést i do běžného života,
nebo jsou to lidé, kteří v kroji nikdy nebyli oblečení a zkrátka se jim to zalíbí? Případně prodávají
se takové šaty především v našem regionu, nebo
naopak mimo něj?
Máme zákazníky, kteří jsou folklorní zpěváci nebo
muzikanti a chtějí v našem oblečení vystupovat. Pak
jsou to ženy, které se chtějí oblékat hezky žensky do práce, mají rády kostýmky a šaty, ale nechtějí se cítit moc
formálně a folklorní prvky se jim líbí. Takové klientky
máme hodně v Praze. Pořídí si třeba dva kostýmky,
nějaké šaty a vše pak různě kombinují.
Pořádáš se svým uměním i nějaké výstavy, resp.
módní přehlídky tvých návrhů? Popř. je možné
vidět někde tvoji tvorbu „naživo“?
Čas od času máme přehlídky, hlavně na Moravě, tak
pokud máte zájem, sledujte nás na facebooku a dozvíte
se o nich :)
Máš ve své profesi nějaký cíl či metu, které bys
chtěla dosáhnout?
Přeju si mít vždy dobrý balanc mezi prací a rodinou.
Aby v budoucnu TRADICE byla rodinnou firmou, udržela se a přinášela všechno, co si zákazník může v rámci
českého tradičního oděvu přát. Vždycky v hodnotách,
se kterými jsme do toho šli: krásné řemeslo, skvělé
látky a nadčasový design, aby se naše věci daly nosit
desítky let. Moc si přeju, aby měla Tradice tuto pozici.
A v ilustrování je zase krásné to, že přichází pořád
něco nového. Každý klient je malý nebo velký příběh.
Chtěla bych ilustrovat Seifertovy básně a namalovat
něco na zeď kapličky nebo kostela a hlavně, aby v tom
malování byly všechny zážitky srdečné, pěkné.
Otázky položil Jiří Hubačka

Aktuální hodová výstava na
Starém kvartýře s názvem JUPKY
v proměnách času a materiálu,
kterou pro návštěvníky připravily
Magdalena Němečková a Luďka
Rutarová, nás inspirovala k tomu,
abychom čtenářům Lužického
zpravodaje připravili ukázku fotografií ze sbírky slováckých jupek
i archivní fotografie. Jupky jsme
získali do obecních muzejních
sbírek z pozůstalostí po rodině Lekavých, Pryglových, Kučerových,
Pindových, Kotáskových a také od
jednotlivých dárců. Celkem jich
máme ve sbírkách 50 kusů.
Jupka je součástí lidového ženského kroje a patří jako živůtekhalenka ke slovácké široké sukni.
Na všední celodenní nošení se
nejvíce využíval materiál plátěný,
ale jsou také jupky vlněné, sametové, hedvábné, etaminové a nově
také z tesilu, ze slotery a ostatních
textilních materiálů.
Za letopiseckou a muzejní komisi
Alena Hájková

Muzejní spolek vás zve na výstavu

JUPKY
v proměnách času a materiálu
autorky výstavy: Magdalena Němečková a Luďka Rutarová
STARÝ KVARTÝR
Výstava je otevřena na Cyrilské hody každý den,
o nedělích od 14 do 18 hodin do konce srpna 2017.

UČITEL JOSEF KOPECKÝ
Učitel Josef Kopecký se nenarodil v Lužicích, i když ho
po dlouhá léta mnoho lidí asi za
rodáka považovalo. Dokonce ani
nestrávil v Lužicích podstatnou
část svého života, i když to vypadá, že působil na místní škole po
dlouhý čas a zasvětil jej výchově
lužických dětí.
Přichází do Lužic v roce 1885 dokonce jako teprve dvacetiletý kandidát učitelství coby prozatimní

podučitel do zdejší tehdy trojtřídní
školy.
V roce 1891 je jmenován definitivním podučitelem již na čtyřtřídní
škole v Lužicích a začíná nacvičovat
na připravovanou Výstavu uměleckou, průmyslovou a národopisnou
v Hodoníně slováckou svatbu.
18. září 1892 pak společně s Lužičany přijíždí za velké pozornosti
všech obyvatel Hodonína i mnoha
významných hostů a návštěvníků do
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Hodonína. Vždyť také svatební průvod z Lužic přijel hned na čtrnácti
vyzdobených vozech s prapory
a věnci – na prvním voze slovácká
hudba, na ostatních dívky - družičky, dále šohaji s ženichem a nevěstou a ostatní účinkující. Slavnostní
průvod se v ulicích města Hodonína
těšil nevídané pozornosti nejen
českého, ale také německého a židovského, do jisté míry nepřátelsky
naladěného, obyvatelstva. Prošel
zahradou Besedního domu a celé
představení bylo předvedeno na
jevišti před zcela zaplněným hledištěm s četnými významnými
i zahraničními hosty.
Tlampače, tedy družbu, představoval Antonín Kuběna z Lužic,
nevěstou byla Apolena Příkazská,
dcera tehdejšího lužického starosty,
ženichem Štěpán Blaha, rolí rodičů
nevěsty se zhostili Pavel a Kateřina
Horňáčkovi, starším mládencem
byl Adam Netík a starší družičkou
jeho sestra Anna. Představení se
skládalo ze čtyř částí: ženich jde pro
nevěstu, průvod před kostelem, po
kostele a vystoupení uzavíraly „hry
před svatebním ložem“: „hledání

špendlíku“, „hra na měsíc“ a „hra
na mrtvého“.
Provedení svatby v podání Lužičanů nemělo obdoby a bylo
vyzdvihováno nejen u přímých
návštěvníků, ale i v dobovém tisku
referujícím o průběhu výstavy. To
vedlo Josefa Kopeckého pravděpodobně v roce 1896 k dokončení
knihy, téměř případové studie,
Slovácká svatba na Podluží, která
se stala významným etnografickým pramenem, který v mnohém
doplňuje spíše srovnávací dílo
Moravská svatba Františka Bartoše.
Josef Kopecký však přináší především vzácné reálie přímo z Lužic
a nejbližšího okolí. Vždyť ze sedmdesáti písní uvedených v knize
jich celých 35 nebylo dosud nikde
jinde publikováno a 19 písní je sice
podobných, ale jen částečně. Stal se
tak často citovaným významným
sběratelem lidových písní pro celé
Podluží, a pokud se ve starších
zpěvnících lidových písní objeví
přípisek „z Lužic“, jde možná právě
o zápis Josefa Kopeckého.
Vydání knihy v roce 1898 přivítal
Josef Kopecký již jako učitel v Týn-

ci, kde působil od roku 1897 necelých třicet let, pravděpodobně
založil rodinu a snad měl i dcery,
z nichž alespoň jedna, jménem Ludmila, byla také učitelkou. Po roce
1926 odchází z Týnce do Hodonína
na penzi, kde v nedožitých 73 letech
dne 2. května 1938 umírá.
Josef Kopecký se nenarodil ani
jinde na Podluží, abychom mohli
jeho ojedinělé dílo připsat vztahu
k rodnému Slovácku či Moravě.
Přichází k nám z východních Čech,
z kraje u Litomyšle z obce Cerekvice nad Loučnou, kde se 7. července
1865 v gruntě č. p. 37 narodil.
Poměrně krátkou, zprvu coby
velmi mladý kandidát učitelství
a daleko od domova, jistě nelehkou
a na počátku své profesní kariéry
náročnou část života prožil Josef
Kopecký v Lužicích. Kromě toho,
že secvičil tradiční svatbu a následně ji sepsal do unikátní knihy, o něm
toho vlastně zatím moc nevíme,
žádné jiné dílo se nedochovalo
a možná ani nevzniklo. Přesto je
pro Lužice Josef Kopecký osobností
jednou z nejvýznamnějších.
Miroslav Havlík

právě zde dochází nejčastěji ke
vzniku černých skládek.
V so u l a d u s v y h l á šk o u č.
321/2014 Sb. o rozsahu a způsobu
zajištění odděleného soustřeďování
složek komunálních odpadů zajišťuje obec Lužice oddělený sběr
bioodpadu minimálně v období od
1. dubna do 31. října. Pokud v zimním období nízké teploty neznemožní manipulaci s bioodpadem,
poskytuje obec Lužice oddělený
sběr bioodpadu i nad rámec tohoto
stanoveného období.
Projekt, který je zaměřen na
snížení měrné produkce bioodpadů
a zlepšení systému odděleného
sběru v obci Lužice, byl z větší
části financován Evropským fondem regionálního rozvoje/Fondem
soudržnosti částkou 3 399 364 Kč.
Příspěvek z ostatních národních
veřejných zdrojů činil 846 326 Kč.
Svoz bioodpadu v obci Lužice nákladním vozidlem MAN
Za LUTES s.r.o.
Michal Dombek

Rok

2015

2016

Množství svezeného bioodpadu v tunách

348,7

361,72

Množství najetých km

6441

8835

93

127

Počet služebních cest

SBĚR ŽELEZA
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SVOZ BIOODPADU V OBCI LUŽICE
V Lužicích byl v září roku 2014 zaveden oddělený sběr, shromažďování a manipulace s biologicky
rozložitelnými odpady.
V rámci projektu byl pořízen
nákladní automobil MAN TGM
15.250 s nástavbou pro svoz velkoobjemových kontejnerů. Dále bylo
pořízeno 5 kontejnerů o objemu
8 až 14 m³ a čelní nakladač JCB
409 B pro rychlou manipulaci s od30

padem. Kontejnery jsou umístěny
na šesti stabilních místech v obci
a jsou pravidelně obsluhovány.
Obsluha spočívá zejména v každodenní vizuální kontrole, zda
v kontejneru nejsou nežádoucí
odpady, ve stlačování obsahu lžící

nakladače z důvodů úspory místa
a v samotném odvozu kontejneru
nákladním vozidlem do kompostárny, kde je využití bioodpadu
realizováno. V neposlední řadě je
také v blízkém okolí kontejneru
prováděn pravidelný úklid, neboť

V sobotu 20. 5. 2017 proběhl
již tradiční sběr starého železa.
Tato akce, kterou pořádá TJ Baník
Lužice, má již za sebou také několikaletou tradici. Za pomoci několika hráčů starších žáků, dorostu
a vedení TJ, s technickou pomocí
společnosti LUTES, s. r. o. Lužice
a společnosti Karotáž a cementace
Hodonín, s.r.o. se vyjelo v 8,45 hodin do našich ulic, kde již někteří
občané připravili menší i větší hromady všeho nepotřebného železného šrotu, prostě to, co jim již doma
překáželo a nepotřebovali to. Oproti
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loňsku, kdy nás zradilo počasí, které
nám nachystalo deštivé představení,
byl tento rok slunečný, tak akorát
pro práci. Tak jsme zaťali zuby
a jeli. Někteří z vás nás již předem
obvolávali a upozorňovali na to, co
nás čeká po příjezdu k nim. A tak se
mezi vším tím šrotem objevila různá
kola, motory, kolejnice, poličky,
držáky, pračky, staré kotle, zahradní
nábytek apod. A výsledek? Celkem
jsme do společnosti Kovosteel a.s.

odvezli 7.300 kg šrotu. Získané peníze budou jako každý rok použity
pro naši fotbalovou mládež. Sami
dobře víte, že některé věci toho
dnes moc nevydrží a je potřeba je
neustále obnovovat. A jak ty děti
rychle rostou…
Chtěl bych tedy na závěr velmi
poděkovat všem občanům, kteří jakýmkoliv množstvím šrotu pomohli
při tomto sběru, i našim mládežníkům. Velmi si ceníme této vaší spo-

BRIGÁDA KE DNI ZEMĚ
Brigády ke Dni Země v sobotu
22. dubna 2017 se i přes nepřízeň
počasí zúčastnilo 35 brigádníků.
Činnost byla rozdělena do čtyř
lokalit. V lokalitě U Staré šachty vysadili myslivci ořešáky a následně
se přesunuli do větrolamů a lesů za
silnicí I/55, kde provedli likvidaci
černých skládek. Skupina česko-francouzského partnerství vysadila
lískové keře a ořešáky v lokalitě

Ploštiny (u vodní nádrže Cihelna).
Další skupina - rodiče s dětmi provedla výsadbu keřů a růží na ul.
Velkomoravská. Celkem bylo vysázeno 8 stromů, 210 keřů a 45 růží.
Lužičtí včelaři prováděli jarní údržbu zahrady arboreta, kde se na závěr
sešli všichni účastníci Dne Země.
Po skončení prací byla brigáda završena táborákem. Děkujeme všem,
kteří se brigády zúčastnili.

lupráce s námi, kterou se budeme
snažit i nadále rozvíjet a upevňovat.
Poděkování samozřejmě patří i těm
členům Baníku Lužice, kteří se
sběru aktivně zúčastnili, ale také
zaměstnancům společností LUTES
a KaC Hodonín, bez jejichž pomoci
bychom tuto akci po technické
stránce zvládali daleko hůře.
Za TJ Baník Lužice
zdraví Petr Slatinský

DUB V PARKU U VRCHNICE MÁ SVÉHO POTOMKA
U SPORTOVNÍ HALY
Sourozenci Zdeněk, Mirek a Štěpán Mífkovi se svými rodiči sazenice dubu darovali obci Lužice
asi pětiletou sazenici dubu, kterou
vypěstovali ze žaludu dubu, který
je dominantou dětského hřiště
v parku U Vrchnice, kde roste už
48let. Vysadil ho zde tenkrát kousek
od svého domu na oslavu narození
syna Přemysla pan Josef Horňáček.
A teď má tento majestátný krasavec
před sportovní halou malého potomka. Přejme mu, aby, aby vyrostl
do krásy, jako jeho „rodič.

Kluci Mífkovi sadí dub

Sport
STOLNÍ TENIS
ZPRÁVA K UKONČENÉMU SPORTOVNÍMU ROČNÍKU 2016-17
ODDÍLU STOLNÍHO TENISU SOKOLA LUŽICE, ÚČASTNÍK OSST HODONÍN.
K 31. 5. 2017 byl ukončen
a vyhodnocen sportovní rok, který
probíhal od 1. 9. 2016 do 31. 5.
2017. Za oddíl Sokola Lužice se
ho zúčastnilo 17 hráčů, rozdělených
podle výkonnosti do tří družstev
(A, B, C).
Družstvo „A“ skončilo na sedmém místě v okresní lize (ze dvanácti účastníků). Zde do krajské
soutěže postupuje TJ Sokol Vracov
„C“ a TJ Jiskra Strážnice „C“, sestupuje SKST Rohatec „B“. Základní
sestava družstva: Štefan Vašek, Eda
Oláh, Pavel Zelinka, Milan Ondruš.
Družstvo „B“ - účastník okresního přeboru skončil v tabulce na
sedmém místě. Do okresní ligy
postoupil TJ Sokol Bzenec „A“,
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sestoupil TJ Slovan Hodonín „C“.
Základní sestava družstva: Poláchová Jana, Komosný Miloslav,
Konečný Miroslav, Ráb František,
Hřebíček Miroslav.
Družstvo „C“ - účastník okresního základu skončil na pěkném 5.
místě v tabulce, postup jim unikl až
v závěrečných dvou kolech soutěže. Základní sestava: Ing. Jindřich
Valoušek, Pavel Ráb, František
a Lukáš Parákovi, Jar. Kudrna, od
1. 1. 2017 nový hráč Mgr. Petr
Hrubý.
Další členové oddílu jsou:
Jungwirth Michal a Tomáš, Matuška Adam a sourozenci Claessenovi - Daniel a Sebastian.
Zápasy odehrány v prostorách

Sokolovny Lužice, je předpoklad,
že zde budou i další sportovní
ročníky.
Činnost oddílu:
vedoucí družstev - Pavel Zelinka,
Miloslav Komosný, Ing. Jindřich
Valoušek, vedoucí oddílu Mir.
Hřebíček. Oddíl má tři rozhodčí kategorie „K“ a tři trenéry skup. „C“.
Sportovní činnost je finančně
podporována obcí Lužice. Touto
cestou děkujeme všem, to je hráčům, vedení obce Lužice, vedení
Sokola Lužice za podporu našeho
oddílu. Přejeme všem příjemné
prázdniny, vše nejlepší při zahájení
nového ročníku 2017- 2018.
Miroslav Hřebíček
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CO NOVÉHO VE FITNESS
Prázdniny pomalu klepou na
dveře...
Jako každý školní rok, i letos jsme
měli spoustu vystoupení na různých
společenských akcích (ples sportovců
v Rohatci, maškarní ples v Lužicích,
vystoupení pro důchodce v Mikulčicích, ples v Dolních Bojanovicích),
kde jsme předvedli své nové skupinové i individuální závodní sestavy.
29. 4. proběhla ve Zbýšově nominace na mistrovství ČR ve fitness, kde za náš oddíl nastoupilo
10 závodníků. Z celkového počtu
závodníků (41) se od nás nominovalo 8 děvčat a jeden chlapec.
6. května proběhlo mistrovství
ČR ve fitness, a to až v Rakovníku.
Tímto bych chtěla velmi poděkovat rodičům dětí, které se závodů
účastnily, za velkou podporu, dopravu a celodenní starost a přípravu
na závod, který je mnohdy velmi
dlouhý a vyčerpávající. Přestože se
konkurence rozrůstá (přibyl oddíl
gymnastek z Hodonína, závodnice
z Přerova, Opavy a Brna), stále se
nám daří obsazovat přední příčky.
V kategorii nejmladších dětí se na
4. místě umístila za náš oddíl Sára
Maděryčová (6 let), na 6. místě Sára
Janáčková (7 let). Za starší dívky
do 12 let získala stříbrnou medaili
Kristýna Dubcová. V nejstarší kategorii do 15 let získala zlato Lucie
Dulovcová a stříbrnou medaili si
odnesla Veronika Pekařová. Natálie
Bílíková skončila na 5. místě a Barbora Slavíková obsadila 6 příčku.
V kategorii chlapců získal náš Nikolas Voldán stříbrnou medaili. Na
mistrovství ČR zároveň proběhla
nominace na mistrovství světa ve
fitness, které se uskutečnilo 17. – 19.
6. 2017 v Srbsku. Za náš oddíl byly
vybrány Sára Maděryčová, Kristýna
Dubcová, Lucie Dulovcová a poprvé
i Veronika Pekařová.
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Jelikož účast na MS v Srbsku je
pro rodiče soutěžících dětí velmi
finančně náročná, (doprava, ubytování dětí, rodičů, startovné, vstupné),
velmi si cením podpory p. starosty
a zastupitelstva obce Lužice, kteří
nám každý rok významně finančně
přispívají a díky tomu si mohou
dívky splnit svůj sen reprezentovat
naši obec na mistrovství světa.
MS se letos účastnilo 11 zemí,
např. Slovensko, Maďarsko, Turecko, Mexiko, Estonsko a další, úroveň
je rok o doku vyšší a už jen být součástí celého závodu je ohromný zážitek. V nejmladší kategorii do 7 let
za náš oddíl závodila S. Maděryčová,
která se umístila na 12. místě. V kategorii do 12 let skončila Kristýna
Dubcová na 15. místě. Nejlepších
výsledků dosáhly v nejpočetnější
kategorii dívek 14 – 15 let Veronika
Pekařová 9. místo a Lucie Dulovcová 11. místo z celkového počtu
23 závodnic. Poprvé se nám tedy
podařilo prorazit do světové desítky,
což považuji za velký úspěch.
Přestože náš oddíl vznikl před
více jak 7 lety a některá děvčata
již odchází na střední školy, těší

mě, že stále chtějí pokračovat ve
cvičení a některá nadále i závodit za
dorostenky.
Ráda bych poděkovala p. Janě
Maršálkové, která se trpělivě a s velkým nasazením věnuje nejmladším
dětem, se kterými je někdy opravdu
náročná práce.
Na trénincích středně pokročilých
a pokročilých mi zase velmi pomáhají p. Libor Janáček a P. Tlach, za
což jim také patří mé velké poděkování.
Tak nám prosím držte palce a užijte si krásné léto plné slunce a pohybu.
Trenérka Katka Knápková
Mistrovství světa v Srbsku očima
jednotlivých závodnic:
Každoročně se účastním nejvyšších světových soutěží. Na MS
v Srbsku jsem byla letos už počtvrté. Mám tak velké srovnání s těmi
nejlepšími, mezi kterými mám už
spoustu kamarádů a vždy se na ně
moc těším! Konkurence je sice rok
od roku vyšší, ale ani české fitness
nijak nezaostává. Jsem hrdá, že
jsem členkou jednoho z nejlepších
týmů v ČR.
Kristýna Dubcová
Líbily se mi sestavy ostatních
holek z celého světa. Nejvíce se mi
líbilo, že jim můžu fandit a že jsme
se skamarádily. Slovenkám jsem
všechno rozuměla, ale našla jsem si
i kamarádky ze Srbska. Těm jsem ale
moc nerozuměla. Také se mi líbilo,
že jsem si některé pamatovala z minula a že letos vypadaly zase jinak,
měly jiné kostýmy, ještě krásnější.
Sára Maděryčová
Stejně jako loni i letos jsem dostala možnost zúčastnit se MS v Srbsku.
Byla to pro mě úžasná zkušenost,

o které můžu mluvit jenom v superlativech. Inspiraci jsem mohla
čerpat od těch nejlepších ve světě.
Byl skvělý pocit, že už i my mezi ně
začínáme patřit. I když je u mě stále
na čem pracovat, tak jsem z 11. místa
z 23 opravdu nadšená! Byla to pro
mě obrovská pocta, reprezentovat
naši Českou republiku a zároveň
i naši obec. V příštím roce mě už
čeká kategorie juniorů, takže do
přípravy plánuji dát ještě více energie a udělat na závodech maximum.
K závěru chci moc poděkovat trenérce, mé rodině, přátelům, starostovi,
bez jehož finanční pomoci bychom
se jen stěží obešli a všem, kteří mě
ve fitness podporují! Děkuji.
Lucie Dulovcová
Letošní mistrovství světa v Srbsku
bylo pro mě opravdu úžasné. MS
jsem se zúčastnila poprvé a mám

z toho neuvěřitelnou radost a skvělý
pocit z 9. místa při tak velké konkurenci. Také jsem se seznámila
s ostatními lidmi z různých zemí
a je to opravdu nepopsatelný zážitek. A jsem si také vědoma toho, že

bez každodenní dřiny se těžce dá
dosáhnout ještě lepšího umístění.
Jsem z toho opravdu nadšená a určitě se budu snažit opět nominovat
i příští rok.
Veronika Pekařová

ZPRÁVY Z HŘIŠTĚ – JARO 2017
A máme tu konec sezony 2016/2017 a já vás co nejsrdečněji zdravím z areálu Baníku Lužice.
Po vyčerpávajícím jarním kalupu
nám nastala doba, kdy alespoň na
okamžik odložíme kopačky, míče,
dresy a budeme se věnovat věcem,
které jsme museli kvůli nabitému
programu přerušit, zanedbat či jen
odložit na pozdější dobu klidu.
Všichni, co se pohybují jak kolem
sportu, tak kolem jiných zájmových
činností, mi jistě rozumí.
A co tedy proběhlo v průběhu jara
na TJ Baník?
Od dubna, kdy nám začala jarní
část sezony, jsme odehráli 48 mistrovských zápasů v pěti věkových
kategoriích. Nepočítám zde různé
přípravné zápasy, turnaje apod.
Jak již víte, máme zde družstva
mladší a starší přípravky, starších
žáků, dorostu a mužů. Přihlášení či
postupy jednotlivých družstev jsou
vázány především na počet hráčů

jednotlivých věkových skupin. Co
bylo letos v pohodě, nemusí příští
sezonu platit. Někdo se odstěhuje
nebo přestoupí do jiného oddílu,
někomu se nechce hrát, někdo se
zamiluje a s fotbalem je konec.
Ale teď to důležité, jak to vše
dopadlo?
Družstvo mužů již svou soutěž dohrálo. Poslední zápas byl
4. 6. 2017 v Čejkovicích, kde jsme
vyhráli 3:4. I přes smolnou sezonu
snad nastává na konci obrat k lepšímu. V posledních dvou zápasech
dokázali naši hráči zvítězit a přivézt
body, což ale i tak nestačilo na odpoutání se od poslední příčky v III.
třídě skupiny A. Se ziskem 10 bodů
jsme skončili za družstvem Čejče.
V družstvu dorostu je situace
o poznání veselejší. Kluci prakticky celou sezonu vévodili tabulce

a v 18 zápasech dokázali 14x
vyhrát, 2x remizovat a 2x prohrát.
Po velkou část sezony se drželi na
prvním místě, což dokázali udržet a jako první družstvo dorostu
v Lužicích postoupili do krajské
soutěže JmKFS. Velkou zásluhu na
tomto postupu měli hráči: Michal
Baják, David Bureš, Denis Gecaj,
David Chmelař, Tomáš Ingr, Víťa
Kutra, Tadeáš Pařízek, Ondra Pavlík, Lukáš Petrásek, Lukáš Pollák,
Štěpán Popovský, Jarek Svoboda,
Richard Svoboda, Richard Szabó,
Filip Štork, David Valdman a Radek
Zálešák. Nesmíme samozřejmě
opomenout ani současnou trenérskou trojici Dalibor Petrásek, Jan
Pavlík a Martin Štencl, ale ani předchozí trenéry, kteří s hráči pracovali.
Všem samozřejmě velmi gratulujeme a přejeme hodně úspěchů.
V družstvu starších žáků je
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situace „částečně oblačno“. Pro
loňský a letošní rok se sešla a poskládala velmi dobrá parta hráčů,
rodičů a trenérů. Tato parta zakusila
poslední porážku 14. 5. 2016. Od té
doby jsou samé vítězství a 2x remíza. V letošní sezoně, která se hraje
na 22 soutěžních kol, je prozatím
odehráno 21 zápasů se stavem 20x
výhra, 1x remíza, celkové skóre
238:13 a 61 bodů. Čeká nás ještě
poslední kolo se soupeřem ze Starého Poddvorova, takže se počty ještě
malinko změní. To ale již nic nemění
na tom, že i my budeme vítězi svého okresního přeboru skupiny A.
Z tohoto místa se dá také bez problémů postoupit do krajské soutěže
JmKFS. Tady ale postupovat nebudeme. Několik hráčů nám odchází
do dorostu, a tak se bude prakticky
začínat od píky. Pevně doufáme, že
i s novými kluky dokážeme udělat
stejnou partu a postupně navázat
na úspěchy té současné. Velké poděkování i zde patří všem hráčům
starších žáků pod vedením Radima
Svobody a Petra Slatinského, ale
také rodičům, kteří nám byli velmi
nápomocni v úspěšném absolvování
všech zápasů. Všem odcházejícím
pak přejeme hodně úspěchů buď
ve vyšší věkové kategorii, nebo při
novém sportu, který si vybrali.
U starší přípravky se ještě uvidí. Někteří hráči již budou patřit
do kategorie žáků, tak je potřeba
zvážit, kterou kategorii budeme
přihlašovat. V průběhu sezony hráli
kluci 17 zápasů, kde se stavem 6x
výhra, 2x remíza a 9x prohra jsou
aktuálně na 6. místě. Také je ještě
čeká poslední zápas, tak uvidíme,
zda ještě dojde k nějaké změně.
U mladší přípravky je situace
podobná. Někteří tam již odrostli
této věkové kategorii, a tak by se
měli přesunout výše. I zde budeme
muset probrat, kam budeme posun
směřovat. V končícím ročníku čekalo naše nejmenší celkem 20 zápasů.
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Po současných 18 odehraných, se
skórem 5x výhra, 2x remíza a 11x
prohra, jsou na 8. místě tabulky.
Ono se to zdá jako částečný neúspěch, musíme ale vzít v potaz, že
spolu hrají první soutěžní sezonu
a naučit se to musí. Sami víme, že
je stále co zlepšovat a dolaďovat.
A co nás čeká dál?
Po odehrání posledního kola 11. 6.
2017 pro všechna družstva oficiální
sezona skončila. Prodloužit se ji
rozhodli mladší přípravka a starší
žáci, kteří ještě 17. 6. 2017 jedou
na mezinárodní turnaj Maracana

2017 do Veselí nad Moravou. Pak
nastává chvilková pauza. Chvilková
proto, že již v sobotu 12. 8. 2017 se
začínají hrát úvodní zápasy krajského poháru dorostu, kde poprvé
nastoupí i naši dorostenci.
Tímto vám všem přeji pěkné
prožití léta, těm, kteří odjíždí na
vysněnou dovolenou nebo jen budou lenošit na zahrádce, příjemně
strávený čas a těším se na střetnutí
v areálu TJ Baník Lužice, ať již při
sportovním utkání, nedělní vycházce či jen při zastavení na občerstvení
v naší hospůdce.
S pozdravem Petr Slatinský

10. BAŘINA CUP – POULIČNÍ HOKEJBAL LUŽICE
V sobotu dne 6. 5. se na hřišti
u kopce uskutečnil již 10. Bařina
Cup – turnaj v pouličním hokejbalu. Oproti podzimu, kdy se turnaje
zúčastnilo pět týmů, se nyní sešly
týmy tři. Byly to základní týmy,
které se zúčastňují těchto klání pravidelně. Nechyběl tým „Pazderovců“, který již také okusil vítězství,
dále tým „Ducks“, který vyhrál již
pětkrát, a také „Šakali“, kteří turnaj
vyhráli třikrát.
Bylo krásné počasí a vládla pohodová sportovní atmosféra. Na akci
nechybělo točené pivo ani diváci.
Zápasy byly plné bojovnosti, ale
v duchu fair play. Konečné vítězství
patřilo týmu HC Ducks, který si odnesl zlaté medaile a putovní pohár,
druhé místo patřilo Šakalům a třetí
skončili Pazderovci. Zlatou medaili si odnesl také nejlepší golman
a střelec nejlepšího gólu.
Chtěl bych poděkovat všem chla-

pům za účast na turnajích, za dobrou
atmosféru a za pomoc při úklidu.
Další turnaj je plánován na podzim, zvaní jsou i noví zájemci.

Děkuji všem zúčastněným a pouličnímu hokejbalu Zdar!
Jara Knápek
Info mob. 723 477 034

KOLO SBLIŽUJE – PŘIPRAVUJEME CYKLOVÝLET DO RAKOUSKA
V rámci projektu „Kolo sbližuje“
chystáme cyklovýlet do Rakouska.
Zúčastnit se může každý, kdo má
rád cyklistiku, poznávání nových
krajin a má zájem s námi rozvíjet
myšlenku projektu „Kolo sbližuje“.
Veškeré náklady si účastník hradí
sám. Podrobnosti výletu (cena,
upřesnění ubytování atd.) budou
zveřejněny na webových stránkách
obce Lužice (www.luziceuhodonina.cz) v sekci aktuality. Cyklovýlet
je početně omezen, a proto pokud
máte zájem se s námi této akce
zúčastnit, tak se neváhejte přihlásit.
Přihlášky a veškeré dotazy ohledně
výletu vám ráda poskytnu na e-mailové adrese: simikova@luziceuhodonina.cz nebo telefonním čísle:
727 866 928.

Datum konání akce: 28. 9. – 1. 10. 2017
Způsob dopravy: auto, kolo
Plánovaná trasa: cyklostezka kolem Neziderského jezera (121,4 km,
z toho 38 km po území Maďarska, při lodním převozu pro cyklisty mezi
městečky Illmitz a Mörbisch 78 km - vynechání Maďarska) a okolní
cyklostezky
Ubytování: kemp v okolí Neziderského jezera
Denisa Šimíková
koordinátorka projektu Kolo sbližuje
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DĚTSKÝ DEN
A opět po roce jsme tu měli
„Dětský den“ při příležitosti Dne
dětí. Tentokrát nám vyšel termín na
sobotu 3. 6. 2017. Příprav tohoto dne
se zdatně chopila část rodičů dětí
a příznivců Baníku Lužice.
A co že tato příprava obnáší?
V první části přípravu různých
pomůcek a rekvizit pro uspořádání
jednotlivých soutěží a atrakcí, což
obnáší nátěry, opravy či vyrobení
nových. Letos jsme část soutěží
směřovali k oblíbenému filmu pro

děti, a to Doba ledová. Na některých
soutěžních disciplínách jsme se tudíž
mohli setkat s mamutem Mannym,
lenochodem Sidem, bratry vačičáky
Crashem a Eddiem nebo třeba se
šavlozubým tygrem Diegem. Dále
bylo při přípravě nutno oslovit
jednotlivé sponzory, ty stálé ale i ty
nové. Bez jejich pomoci by se oslava
konala velmi těžce.
Velké poděkování za poskytnutí
sponzorského daru tudíž směřuje k:

AL-LEX PRO, manželé Harcovi;
DD Pneu s.r.o., Daniel Dorica; E.ON
ČR s.r.o., Hodonín; Groz-Beckert
Czech s.r.o. Lužice; Groz-Beckert
Czech s.r.o. Lužice (odbory); Karotáž a cementace s.r.o. Hodonín;
K.I.T.T. Elektro Petr Slatinský;
lužické seniorky; LARIX Lusatia
Lužice; LUTES s.r.o. Lužice; Lužičtí
mužáci; obec Lužice; stavební firma
Krejčiřík Petr, Lužice; Stavební firma PLUS s.r.o., Hodonín; stavební
firma Michala Bohunského, Lužice;
TJ Baník Lužice, z.s.; TESPRA Hodonín; Vodo-topo-sanita Pecka Jan,
Lužice; WIKI spol. s r.o. Kyjov; Autoopravna Tomáš Greé; Autoservis
Pavel Podrazil; Kaiser Servis, spol.
s r.o.; Zlatnictví Lenka Motyčková;
Autodoprava Filip Topilin; Velkoobchod ČAS, s.r.o. Hodonín; M-servis,
Michael Unger; Václav Šindar; Potraviny Eva Baladová; NOEL, s.r.o.
Hodonín; F-Dental s.r.o., Hodonín;
projekční kancelář Ing. Jiřího Ilčíka;
Petr Vodička; Drogerie Štela s.r.o.,
Lužice.
Jak vidíte, seznam je dlouhý.
Pokud jsem na některé zapomněl,
není to úmysl a velmi se omlouvám.

A jak to vše dopadlo?
Začátek byl plánován na 9 hodin.
Účast byla i letos velká. Celkem
se za tento den vystřídalo 273 dětí
s doprovodem rodičů. Při vstupu
všechny děti obdržely vitaminový
nápoj a malou sladkost spolu s perníkem, ale hlavně osobní kartičku pro
zaznamenání absolvování splněných
úkolů. Na ni se formou obrázkových
razítek zaznamenávalo splnění jednotlivých soutěží. Z těchto soutěží
vybírám jen namátkově, např. hod
kroužkem na svislý cíl, slalom florbalovou hokejkou, skákání v pytli,
přenášení míčku na lžičce po kladině
s následným slalomem, střelba na
brankáře, skákání panáka apod. Po
jejich splnění a předložení kartičky
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si děti vytáhly z krabičky lísteček
s číslem, za který pak v tombole obdržely některou z připravených cen
jako odměnu. Mezi těmito cenami
nechyběly hračky, sportovní potřeby,
kancelářské potřeby a různé další
příjemné pozornosti a maličkosti.
Mimo tyto soutěže si děti mohly
prohlédnout vozidlo obecní policie,
zdravotní služby DONERA, hasičský vůz TATRA dobrovolných
hasičů z Prušánek, bojové vozidlo
SCANIA Armády České republiky
s prohlídkou zbraní a vybavení,
mohly se svézt na motorové čtyřkolce, zaskákat si na trampolíně
nebo nafukovacím hradu, svézt se
na skluzavce, opičí dráze či dráze
s atrakcemi WIPEOUT, zhlédnout
výstavku místních chovatelů nebo si
zastřílet ze vzduchovky atd.
Pro rodiče pak byla v provozu
naše udírna s připravenými klobásami, vepřovým i drůbežím masem
a otevřeno občerstvení pro příjemné
osvěžení.
Počasí nám letos přálo, tak jen
pevně doufám, že jsme si všichni,

hlavně děti, užili toto příjemně strávené dopoledne se spoustou vyžití.
Co tedy říct závěrem: velký dík
všem, kteří se podíleli na pořádání
této akce a pomohli nám s přípravou
méně či více důležitých věcí. Velký
dík samozřejmě i sponzorům za
poskytnuté příspěvky, jak finanční,
tak materiální.

A úplně nakonec přání, aby i příští
rok nám vše vyšlo alespoň stejně
a dokázali jsme pro ty naše děti
připravit stejně příjemnou oslavu
jejich svátku.
Ještě jednou velký dík všem.
Petr Slatinský

PODĚKOVÁNÍ
Na kole dětem
V pátek 9. června 2017 projížděl
obcí Lužice peloton veřejné cyklotour NA KOLE DĚTEM s Josefem
Zimovčákem napříč Českou republikou na podporu onkologicky
nemocných dětí. K pelotonu se
přidali také žáci ZŠ a MŠ Jaroslava
Dobrovolského v Lužicích a občané
Lužic. Spousta dalších občanů přišla
peloton podpořit k obecnímu úřadu.
Za účast i podporu moc děkujeme.
Foto: Žáci ZŠ a MŠ
Jaroslava Dobrovolského z Lužic
s Josefem Zimovčákem.

39

Region Podluží

Region Podluží

Region Podluží

Cenu předsedy Regionu Podluží si odnesl René
Zhříval z Josefova.

CO SE UDÁLO V REGIONU...

ČLENSKÁ SCHŮZE
Ve čtvrtek 25. května 2017 se konalo v Sokolovně
v Lužicích za přítomnosti zastupitelů jednotlivých obcí
Regionu Podluží 32. veřejné zasedání Členské schůze
svazku obcí. Hlavními body jednání byly zpráva o činnosti za rok 2016, zpráva revizní komise a projednání
závěrečného účtu za rok 2016.

ZPĚVÁČEK PODLUŽÍ
V neděli 26. března 2017 proběhl ve Starém Poddvorově VI. ročník soutěžní přehlídky Zpěváček Podluží.
Letos přijelo soutěžit cca 50 dětí, které zpívaly za
doprovodu CM Matěje Kůrečky. Každý soutěžící po
odzpívání obdržel pamětní list, plaketku a sladkost.
Vítězové si také odnesli krásné skleněné ceny. Konkurence byla velká a porota měla nelehký úkol. Vítězové
z II. a III. kategorie budou Region Podluží reprezentovat v oblastním kole.

I přes poměrně chladné počasí podávaly děti výborné
výkony. I přesto zůstal v obou kategoriích putovní pohár
lužického starosty doma.
MLADŠÍ:
1. Lužice
2. Lanžhot
3. Mikulčice

STARŠÍ:
1. Lužice
2. Lanžhot
3. Mikulčice

VÝSLEDKY:
Kategorie nejmladší:
1. místo Alma Přibilová z Dolních Bojanovic
2. místo Julie Pazderková z Dolních Bojanovic
2. místo Julie Juračková z Tvrdonic
3. místo Jana Omastová z Lanžhota
Kategorie II.:
1. místo Pavlína Tomčalová z Dolních Bojanovic
2. místo Alžběta Hubačková z Lužic
2. místo Tomáš Ilčík z Dolních Bojanovic
3. místo Iva Pospíšilová z Dolních Bojanovic
3. místo Liliana Nováková z Dolních Bojanovic
3. místo Julie Molnárová z Lužic
Kategorie III.:
1. místo Karolína Tomčalová z Dolních Bojanovic
1. místo Zuzana Ciprysová z Lanžhota
2. místo Jaroslav Černý z Lužic
3. místo Veronika Bohunová z Dolních Bojanovic
3. místo Štěpánka Maděryčová ze St. Poddvorov
Cenu starosty obce St. Poddvorov získal Jakub Sůkal
z Nového Poddvorova a cenu předsedy Regionu Podluží
si odnesla nejmladší zpěvačka z II. kategorie Alžběta
Kudrnová z Mikulčic.
ŠTAFETOVÝ ZÁVOD NA KOLEČKOVÝCH
BRUSLÍCH
Ve středu 10. května se v Lužicích v parku U Vrchnice
konal XII. ročník štafetového závodu na kolečkových
bruslích pro žáky základních škol obcí Regionu Podluží. Děti soupeřily ve dvou kategoriích – mladší a starší.
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CYKLOVÝLET „OTVÍRÁNÍ JARA NA PODLUŽÍ
A HODONÍNSKU“
V pátek 19. května 2017 se konal XIV. ročník tradičního cyklovýletu, který pořádá Region Podluží ve
spolupráci s Mikroregionem Hodonínsko. Akci zahájil
předseda RP v Bořeticích, kde také pronesl svůj projev
„prezident“ republiky Kraví hora. Peloton poté pokračoval do Velkých Pavlovic na prohlídku tančících sklepů a vinařství Poliak. Dále se pokračovalo do Bulhar na
prohlídku kravína a poté už do cíle – tábořiště v Nejdku
u Lednice, kde bylo úsilí kolařů zakončeno obědem
a malým posezením. Trasa byla vhodně vybrána, její
délka byla 25 km. Letošního ročníku se zúčastnilo
105 cyklistů.

VERBÍŘ PODLUŽÍ
V neděli 21. května 2017 se v Dolních Bojanovicích
v Obecním domě konal další ročník soutěžní přehlídky
Verbíř Podluží. Děti soutěžily ve třech věkových kategoriích, doprovázela je CM M. Kůrečky. Celý program
uváděl a moderoval Jaroslav Švach. Vítězové si odnesli
krásné skleněné plakety, všichni účastníci pak pamětní
list a sladkost.
VÝSLEDKY:
Kategorie do 9 let:
1. Adam Zhříval, Josefov
2. Štěpán Bařina, St. Poddvorov
3. Jaroslav Prchal, Mutěnice
Kategorie 10-12 let:
1. František Bravenec, Mutěnice
2. Jaroslav Černý, Lužice
3. Matěj Ivančic, Stará Břeclav
Kategorie 13-15 let:
1. Matěj Halady, Stará Břeclav
2. René Zhříval, Josefov
3. Marek Salay, Poštorná

ATLETICKÉ PŘEBORY PODLUŽÍ
Ve dnech 29. - 30. 5. 2017 se v Lanžhotě konal XII.
ročník přeborů dětí základních škol Regionu Podluží
v atletice. První den soutěžily starší děti – II. stupeň
ZŠ, následující den stupeň I. Akce probíhala za úmorného vedra, ale i tak bylo rozdáno obrovské množství
medailí. Putovní pohár nakonec zůstal v Lanžhotě, na
druhém místě se umístily děti z Prušánek a na třetím
Tvrdonice.

SETKÁNÍ MUŽÁCKÝCH SBORŮ
20. května 2017 se konal další ročník setkání mužáckých sborů, tentokrát v obci Týnec v areálu vinných
sklepů na Velkém Hradíšťku. Akce se zúčastnilo
15 mužáckých sborů, které doprovázela CM Jožky
Severina a CM Břeclavan. Svým vystoupením přispěl
také ženský sbor z Týnce a folklorní krůžek Pohárek
z Týnce. Celou akci moderoval František Čech.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
LUŽIC 26. 3. 2017

POVÍDKA „OPUŠTĚNÁ DOBIÁŠKA“

Amálie Helena LIPANOVÁ
Jiří ZIGÁČEK
Tobias JANKOVIČ
Rút KRÁLOVÁ
Emma MODLOVÁ
Pavel DVOŘÁK
Sabina SANIGOVÁ
Karla ŠVARCOVÁ
Nina MIKULICOVÁ

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
LUŽIC 25. 6. 2017
Dominik BOHUNSKÝ
Matouš HAVLÍK
Lilien SOVKOVÁ
Leontýna ŽEMBERY
Gabriela ČEVELOVÁ
František VOJKOVSKÝ

NAŠI JUBILANTI
leden – červen
Jiřina Špačková
Josef Čajka
Oldřiška Hunčová
Danuška Gottliebová
Ludmila Gutová
Marie Skoumalová
Anna Pelčáková
Oldřich Ištvánek
Jaruška Pospíšilová
Jiřina Fránková
Anna Hladká
Blahopřejeme
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80 let
80 let
80 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
93 let

Do podzimního dne vyšla z chalupy
s konví v ruce žena, ještě poměrně
mladá i pohledná, tak asi věkem před
padesátkou. Kráčela po cihlovém zápraží přes trávou zarostlý dvorek ke
staré studni. Postavila konev na okolek
studny a rozhlédla se okolím, které už
vykazovalo známky podzimu. Bylo těsně
před svátkem svatého Václava. Přívětivě
odpověděla na sousedčin pozdrav a zahleděla se do mlžnatého oparu, jako by
chtěla očima proniknout někam do velké
dálky. Zadumala se a hlavou jí začaly
táhnout vzpomínky.
Nikdo ve vsi se už nepozastavoval nad
tím, proč se Petruša Dobiášová nikdy
nevdala. Vždyť byla pohlednou i vtipnou
dívkou a za mlada vymetla s kamarádkami kdejakou muziku. Sice byla povahy
trochu vážnější (tak jak to už bylo u nich
v rodě), ale uměla pěkně zpívat a dobře
rozuměla kamarádství. Měla už od
mládí v sobě takovou jakousi moudrost
a vážné pojímání lidského dění, kdežto
jiná děvčata hleděla do světa s lehkostí
mládím jim danou.
Když dospěla do dívčích let a začala
chodit k muzikám, měli o ni sice chlapci
i kamarádky zájem, ale právě ta její vážnost chasu zarážela. Říkalo se o ní, že je
múdrá anebo divná. Pro tyto vlastnosti
toho Petruša u muzik moc nenatancovala,
chodila sice mezi chasu a byla, jak již
řečeno, dobrou kamarádkou, ale přesto
k ní chasa a zvláště chlapci zachovávali
jakýsi odstup.
Přišel však čas, kdy i o zdánlivě
nevšímavé srdce Petrušino zavadil
závan lásky. Přišel k muzice cizí šohaj,
přespolní, místní chasa ho valně neznala,
a ten s Petrušou tančil snad každé sólo.
Co ho na ní tak zaujalo, sám nevěděl.
Domluvili se, že příští muziku odtancují
zase spolu, ale přísný Petrušin otec se
o jejím tanci s cizím chlapcem dozvěděl
a udělal rázný konec. Zavolal si dceru
a řekl jí své desatero, které si za klobouk
nedala. „Nikam,“ tak zněl jeho přísný rezultát, „ dyť ani nevíme, co je zač.“ A aby
nebyla dcera v pokušení, vzal tajně její

nové pěkné čižmy a ukryl je na hůře ve
velké bedně, kam se uskladňovalo obilí.
Blížil se pomalu advent a kateřinská
muzika věšela basu na hřebík. Co však
počít, zima už bylo a boty nebyly k nalezení. A přece by Petruša tak ráda věděla,
jestli šohaj splnil své slovo a na slibovaný
tanec přišel. Co na tom, že nemá boty,
však to nějak dopadne. Od myšlenky
k činu nebylo daleko.
Petruša se večer vykradla ze vrat a letěla bez dechu do sálu, kde už muzika
vyhrávala. Tak jak byla, v pantoflích, co
v nich chodila doma, v červené sukýnce
a modré zástěře „na poklid“ stanula ve
dveřích. Mžikem přehlédla sál a zjistila,
byl tam - a rovnou k ní. Ale v pantoflích
se špatně tancuje, a tak si je vyzula, postavila pod lavku a šla tančit bosky. Mládež
jí fandila, líbilo se všem, jak dívka na
přísného pantátu vyzrála, a tak kolem
nich udělali kolo a muzika jim hrála:
„Šohajíčku, čí jsi, velice pěkný jsi a já
bych ťa chtěla, bar aj chudobný jsi.
Šohaj „ledačina“, s modrýma očima
a já bych pro něho Dunaj přeskočila.“
Dodnes cítí téměř padesátiletá Petruša
to zvláštní sladké chvění a dosud nezapomněla na svůj tehdejší tanec naboso.
Šohaj „ledačina“ však po nějakém
čase zjistil, že Petruša je sice hodná dívka, ale na jeho vkus opravdu trochu moc
vážná, a tak si s tím hlavu nelámal, našel
si veselou a pohlednou dívku, oženil se až
někam na Záhorí, kamsi k Petrovej Vsi.
Petruša však na svou první a jedinou
lásku nikdy nezapomněla. Nevdala se,
zůstávala sama, klidná a vyrovnaná, jako
by se v jejím životě nic takového nepřihodilo. A přišel-li někdo s vážnou nabídkou,
odpovídala popravdě: „Nebudu se vdávat,
nezlobte sa, nebylo mně to súzené z lásky
a neudělám to ani z rozumu.“
Léta ubíhala, tatíček s mamičkou se
oba odstěhovali za hřbitovní zídku, bratry
a sestry neměla, a tak zůstala na starém
stavení s modrou obrovnávkou sama.
Měla trochu drůbeže, kozu a kousek
humna, tak trochu hospodařila a trochu
mudrovala a přemýšlela o tom světa běhu.

Nejmilejším kamarádem jí byl kocour
Macek, černý s bílým flíčkem mezi ušima
a s bílými tlapkami. Sedával jí na klíně
a poslouchal všechny ty Petrušiny úvahy,
názory a nářky. A když už toho všeho měl
plné své kočičí ruky, seskočil jí z klína
a byl ten tam, jen ocas se mihl kolem
plotu. Petruša to už znala, a tak trpělivě
čekala, až kocoura toulky omrzí. A když
se pak přitáhl za několik dní ucouraný,
oškubaný a hladový, řekla jen: „No vidíš,
ty tuláku, už si tady!“ Pohladila věrné
zvíře po černé hlavičce, nalila mu misku
mléka, obrala kolem krku a na ocase nachytané bodláky. Kocour vylízal mléko
do poslední kapky, skočil Petruši na klín
a byli zase nejlepší kamarádi.
Začalo se pomalu stmívat a Petruša
usoudila, že je třeba nechat vzpomínek
a vrátit se do stavení. „Tak pojď,“ řekla
kocourovi, který se jí otíral kolem nohou.
„A nežer furt tú trávu, nebo bude pršat
a lidi majú eště hromadu práce v poli
a na vinohradech.“
A jaká už ona byla, zavířily jí hlavou
zase takové myšlenky, které možná ani
„normální“ lidé nemívají.
Zvedla oči k záříjovému nebi plnému
hvězd a hlavou jí táhlo:
Utíká lidský život, plyne jako řeka, léta
lidem přibývají, den za dnem je skoro
stejný, práce, povinnost a zase práce
a povinnost, ale kam, kam jen se poděla,
kam se vytratila z toho života láska, ta
láska omamná, krásná, věrná, která svou
silou život lidský zpříjemňuje, těší a dělá
ho pěkným.
Ať už milenecká, rodičovská, dětská,
sourozenecká nebo jen ta nejobyčejnější
lidská, kam jen, kam se ztrácí a kde ji
hledat, neodchází přece z tohoto světa
zároveň s člověkem.
Nad setmělou už dědinou proletěl
tichý větřík, který zčeřil koruny kaštanů
na návsi. Tiše pohvizdoval a Petruši se
zdálo, že jí odpovídá: „Kde ji hledat? No
přece v říši lásky...“
Povídku napsala
Miroslava Ištvánková
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Projekt „Víly pro děti“ vznikl z potřeby zútulnit nemocniční prostředí,
ve kterém tráví postižené děti většinu času. Děti žijí ve sterilním a neosobním prostředí a v pokojích, které jsou sice zařízeny vyspělou zdravotní
technikou, ale mnohdy postrádají pro dětskou osobnost to nejdůležitější
- cit a dotek fantazie. Rozhodli jsme se proto změnit nemocniční pokoje
na dětské.
Nadační fond získává finanční prostředky na uměleckou výmalbu, která
pomáhá zlepšit kvalitu života zdravotně postiženým dětem a navozuje pocit
bezpečí a domova. Finanční dar pomůže dětem snášet jejich každodenní
úděl v hravém a poutavém prostředí.
Víly pro děti malovaly například v Zeleném domě pohody v Hodoníně,
aktuálně získávají finanční prostředky na výzdobu Dětského oddělení
Nemocnice Kyjov.
Více informací o nadaci a o tom, jakými způsoby můžete přispět, najdete
na www.vilyprodeti.cz
VÍLY PRO DĚTI, NADAČNÍ FOND
Velkomoravská 345/347, 696 18 Lužice; tel: 603 828 714;
e-mail: info@vilyprodeti.cz
FAKTURAČNÍ ÚDAJE
VEŘEJNÁ SBÍRKA: peněžní ústav KB Hodonín
Číslo účtu: 115-2613090247/0100

44

Zpravodaj obce Lužice
vychází 4x ročně.
Periodický tisk územního
samosprávného celku
Redakce Lužického zpravodaje:
Mgr. Jana Ambrožová,
ambrozova@luziceuhodonina.cz
tel. 511 117 826
Marie Gutová,
gut.email@seznam.cz
Mgr. Jiří Hubačka,
jiri.hubacka@seznam.cz
Věra Kotásková,
vkotaskova61@seznam.cz
Mgr. Lenka Doskočilová,
Lenka.Kuci@seznam.cz
Mgr. Jana Líčeníková,
licenikova@seznam.cz
Bc. Petra Nevrlá,
nevrla@luziceuhodonina.cz
tel. 511 117 827
Denisa Šimíková,
simikova@luziceuhodonina.cz
tel.: 511 117 851
Redakce si vyhrazuje právo
na běžnou úpravu rukopisů.
Čtvrtletník slouží k informování
občanů Lužic, není periodikem
žádného politického subjektu.
Redakce zvěřejňuje pouze články,
u kterých je znám autor.
Fotografie jsou z archivu OÚ
a od autorů článků.
Grafická úprava a tisk:
Tiskárna Lelka Dolní Bojanovice
Povoleno OkÚ Hodonín,
registrační číslo
vydané Ministerstvem kultury
ČR – MKČR E 12422,
náklad 1200 ks.
obec@luziceuhodonina.cz
www.luziceuhodonina.cz

V Lužicích, tady jsem doma!

Foto: Jaroslav Kreml, Jana Líčeníková, Pavlína Martinů, Petra Nevrlá, Denisa Šimíková

NADAČNÍ FOND VÍLY PRO DĚTI
MÁ SÍDLO V LUŽICÍCH

Malování kontejnerů

Lázeňské odpoledne

Den pro rodinu v MŠ

S čerty nejsou žerty

TVRDONSKÉ NÁRODOPISNÉ SLAVNOSTI PODLUŽÍ V PÍSNI A TANCI

S LOVÁCKÁ

SVATBA NA P ODLUŽÍ
PODLE J OSEFA K OPECKÉHO

Foto: Petra Nevrlá

Chcete finančně přispět na Lužický zpravodaj?
Zde je místo na Vaše logo či jméno.

Na vydání tohoto čísla přispěli:

