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S L OVO S TA RO S T Y
Vážení spoluobčané,
mnozí z Vás zaregistrovali intenzivní stavební činnost v ul.
Kratiny. Výstava sběrného dvoru bude v červenci stavebně
dokončena a po kolaudaci bude zahájen provoz. Nový sběrný
dvůr poskytne občanům odběr prakticky všech druhů odpadů, včetně olejů, barev, ředidel, akumulátorů, galvanických
článků, zářivek, textilu (i znečištěného) apod. Současně
zde bude odebírán biologicky rozložitelný odpad (tráva, listí,
větve), který bude ukládán do kontejnerů, pro přepravu ke
kompostování. Areál tvoří kromě oplocení a zpevněných plocha dva objekty. V hale jsou umístěny kontejnery a ve správní
budově je kancelář správce, sociální zázemní, sklad a garáž
pro kolový nakladač. Dešťové vody budou přes lapač olejů
odváděny k zasakování. Splaškové vody budou odvedeny do
kanalizace. Areál pohledově i použitými materiály navazuje na
okolní zástavbu a po realizaci komunikace nenaruší harmonii
urbanistického záměru ul. Kratiny. Výstavbou tohoto sběrného
dvoru se Obec Lužice zařadila do sítí obcí, které mohou díky
jednotnému systému ekonomicky spolupracovat na svozu odpadů k následné recyklaci nebo ekologické likvidace. Sběrný
dvůr nové generace svým rozsahem a komfortem, přispěje
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Slovo starosty

Aktuálně z radnice
Šimíkové Obecní úřad v Lužicích. Souběžně pokračují
projekční práce na definitivním uspořádání prostoru nového hřbitova, s ohledem na
aktuální potřeby pohřbívání.
V druhé polovině roku proběhne výstavba přírodního
dětského hřiště v areálu MŠ
Lužice. Akce prezentuje náklady ve výši 1 440 000 Kč
a bude z 90% podpořena
dotací ze státního fondu životního prostředí ČR. Souběžně
s touto akcí budou opraveny
a přidány herní pruhy na
stávajících dětských hřištích.
Nové herní prvky a nářadí pro
Kalisteniku budou instalovány
v areálu Cihelna a na sídlišti
Havířská. Projekčně se připravuje víceúčelové hřiště pro
děti a mládež v ul. Dlážděná
a probíhá výběr lokality pro
skateboardové hřiště.
Do letních dnů přeji
všem pěkné počasí a příjemné prožití prázdnin, dovolených a volného času
k načerpání nových sil.

Rekonstrukce smuteční síně, foto: Denisa Šimíková

k minimalizaci černých skládek. Kamerový bezpečnostní
systém omezí příležitosti pro
trestnou činnost na katastru
naší země.
V rámci každoroční údržby
hřbitova probíhá v současné době oprava smuteční
síně a předláždění vstupních
2

ploch. Záměrem obce je
umožnit důstojné konání smutečních obřadů, jejichž počet
se v poslední době snížil na
minimum, v důsledku absence řečníka pro smuteční
slovo. Tuto službu bude po
ukončení oprav zajišťovat prostřednictvím slečny Denisy

Ing. Jaroslav Kreml
starosta

Aktuálně z radnice
KRÁTKÉ ZPRÁVY
• Oznamujeme, že pokud
chcete zasílat aktualit y
z webových stránek obce
na Váš email, přihlaste se
zasláním emailu na simikova@luziceuhodonina.cz.
• Na www.luziceuhodonina.
cz v menu FOTO – VIDEO
naleznete také:
- Fotografie ze Dne Země
- Fotografie z Vítání občánků
- Fotografie ze Sportovního
dne dětí
- Fotografie z Týdne rodiny
Videa se čtvrtletníky obce
Lužice
• Zmeškali jste hlášení
místního rozhlasu?
Text y všech hlášení,
oznámení a pozvánek
najdete také na webových stránkách obce.

V menu Hlášení místního
rozhlasu (nabídka vlevo)
jsou uvedena všechna
oznámení z hlášení místního
rozhlasu, která se netýkají
kulturních a společenských
akcí v obci a v okolí a nekomerčních oznámení pro
občany.
Informace o kulturních
a společenských akcích
v obci i okolí jsou pak uveřejněny v menu Aktuality
a Okolí.
• Potřebujete informace
o jakýchkoliv změnách
v nastavení a provozu
kabelové televize?
Kontaktujte společnost
NOEL s.r.o. - tel.:
518 359 635 a 607 866 813,
e-mail: info@noel.cz

EKOLOGIE
Přehled vývozu odpadů
v 2. pololetí
2. 7. 2014
16. 7 2014
30. 7. 2014
13. 8. 2014
27. 8 2014
10. 9. 2014
24. 9. 2014
8. 10. 2014
22. 10. 2014
5. 11. 2014
19. 11. 2014
3. 12. 2014
17. 12. 2014
31. 12. 2014

+ pytle
+ pytle
+ pytle
+ pytle
+ pytle
+ pytle
+ pytle

PŘESTUPKOVÁ KOMISE
Přestupkové komisi bylo do 1. 1. 2014 do 10. 6. 2014 oznámeno celkem 14 přestupků.
Z toho: - 2 přestupky byly oznámeny prostřednictví občanů
- 11 přestupků bylo oznámeno prostřednictvím policie ČR
- 1 přestupek proti veřejnému pořádku
Jedná se o přestupky:
- proti občanskému soužití celkem 10 spisů
- proti majetku celkem 4 spisy
Lucie Skutecká
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Zpravodaj Obecní policie
Úvodní informace
Dle zákona číslo 553/1991Sb. obecní
policie je orgánem obce, která zabezpečuje
místní záležitosti veřejného pořádku v rámci
působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak
stanoví tento nebo zvláštní zákon. Obecní policie spolupracuje v rozsahu stanoveném tímto
zákonem nebo zvláštním právním předpisem
s Policii České republiky, státními orgány a orgány územních samosprávních celků.
Úkoly
- Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku.
- Dohlíží na dodržování pravidel občanského
soužití.
- Dohlíží na dodržování obecně závazných
vyhlášek a nařízení obce.
- Se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo
zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích.
- Se podílí na dodržování právních předpisů
o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu
svých povinností a oprávnění stanovených
tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření
k jeho obnovení.
- Se podílí na prevenci kriminality v obci.
- Provádí dohled nad dodržováním čistoty na
veřejných prostranstvích v obci.
- Odhaluje přestupky a jiné správní delikty,
jejichž projednávání je v působnosti obce.
- Poskytuje za účelem zpracování statistických
údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje
o obecní policii.
HLÁŠENÍ OBECNÍ POLICIE LUŽICE
Kontakty:
Sídlo: Česká 1, 696 18 Lužice
( služebna Velkomoravská č. 237/344
– 1. patro vchod z pavlače)
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Mobil: +420 727851253
E-mail: obecnípolicie@luziceuhodonina.cz
Důležitá čísla:
Tísňová volání
112
Městská policie Hodonín 156
Hasiči
150
Policie ČR-tísňová linka 158
Záchranná služba
155
Policie ČR Hodonín
974 633 111
Za období od vzniku Obecní policie v Lužicích a zahájení činnosti strážníka byla činnost
zaměřena na dodržování pořádku v obci, v rámci
možností bezpečnost, plynulost silničního provozu, dodržování obecně závazných vyhlášek
a usměrňování občanského soužití. Byly řešeny
drobné neshody mezi občany, parkování na
nepovolených místech a nedovolené ukládání
odpadků v lesních porostech v okolí obce.
Většina těchto přestupkových jednání byla řešena dle možností domluvou a dohodou, avšak
v případech opětovného porušení zákona bude
ze strany strážníka již věc vyřízena uložením
blokové pokuty, či předáním k řešení KPP obce
Lužice ve správním řízení.
V současné době bude činnost strážníka
spočívat v dohledu nad zahrádkářskými oblastmi
v obci se zaměřením na pohyb cizích osob v těchto prostorách k předcházení krádeží pěstovaných
plodin. V oblasti prevence bude činnost zaměřena na parkování vozidel v obci a to především na
stání na cyklostezce (před prodejnou pekárny,
u školní družiny apod.) a v místech kde toto
stání či zastavení zakázáno, nebo neumožňuje
projetí dalších vozidel (ul. Velkomoravská před
prodejnou masa a na ul. Havířská).
Dalším z problémů který se v obci začíná ve
stále větší míře projevovat a na který bude zaměřena pozornost je chování majitelů koní, zejména
jejich pohyb po komunikacích v obci a především
znečisťování veřejného prostranství.

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE LUŽICE
• RO schvaluje smlouvy o sponzorském daru
pro akci sochařské sympozium „Dřevokámen, Lužice 2014“ mezi obcí Lužice
a sponzory:
GROZ – BECKERT CZECH s. r. o., Velkomoravská 70/230, Lužice, částka 80 000 Kč.
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s. r. o., Měšťanská
109, Hodonín, částka 80 000 Kč.
SWIETELSKY stavební s. r. o., Brněnská 42,
Hodonín, částka 80 000 Kč.
ELUX s. r. o., Pod zámkem 650/10, Břeclav,
částka 60 000 Kč.
• RO projednala a schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
č. 024920/14/ORR na akci „Výměna oken
ZŠ“, ve výši 200 000 Kč.
• RO projednala a schválila dopis nájemníkům
bytového domu č. 237/344 o pronájmu skladovacích boxů a o zbourání stávajících šop.
• RO projednala a schválila věcný dar 3 ks
knihy „Lidé, kroje, tradice“ pro družební obec
ISDES.
• RO schvaluje nákup širokoplošného mikrofonu k ozvučovacímu zařízení za cca 5 000 Kč.
• RO schválila Darovací smlouvu mezi dárcem
Obcí Lužice a obdarovanou Nemocnicí TGM
Hodonín, příspěvkovou organizací, Purkyňova 11, Hodonín k finančnímu daru ve výši
10 000 Kč, za účelem „Obměny nemocničních lůžek“.
• RO projednala a schválila Smlouvu o dílo
mezi Obcí Lužice a zhotovitelem Biosférická
rezervace Dolní Morava, obecně prospěšná
společnost, Lednice pro technický dozor
investora nad realizací projektu „Obnova
krajinné zeleně, v k. ú. Lužice u Hodonína“
• RO bere na vědomí zprávu o Potvrzení o přijetí
oznámení k odcizení odkapového svodu na
sběrném místě z majetku obce Lužice ze dne
28. 4. 2014.

• RO projednala a schválila náklady spojené
s úpravou veřejné zeleně v ul. Velkomoravská
v místech „V. etapy“.
• Rada obce (RO) projednala a schválila
Smlouvu o dílo – rekonstrukce televizních
kabelových rozvodů ETAPA 1 (cca 170 tis.
Kč) firmou NOEL s. r. o., Na Pískách 3,
Hodonín.
• RO projednala a schválila Smlouvu o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů
a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, včetně
pověření pro firmu TESPRA Hodonín s. r. o.
mezi obcí Lužice a VEKO-KOM, a. s., Na
Pankráci 1685/17, Praha 4.
• RO projednala a schválila Smlouvu o dílo
č.: S15-034-0012 mezi objednatelem obec
Lužice a zhotovitelem SWIETELSKY stavební
s. r. o., Brněnská 42, Hodonín, Oprava zpevněného povrchu – Kyjovka – Lužák, za cenu
123 558 Kč včetně DPH.
• RO projednala a schválila poskytnutí finanční
podpory ve výši 3000 Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakým ČR, Krakovská 21, Praha 1, oblastní pobočka v Kyjově,
na jeho humanitární a sociální činnost.
• RO projednala a schválila návrh úpravy webových stránek obce Lužice, včetně umístění
panoramatických fotografii vybraných míst
obce.
• RO projednala připomínky a náměty občanů
k provádění občanských pohřbů na místním
hřbitově. Vzhledem k nedostatku finančních
prostředků na výstavbu nové obřadní síně RO
schválila RO náklady na nezbytnou opravu
stávající obřadní síně. Pověřila referentku
obce sl. Denisu Šimíkovou průvodním slovem
při občanských pohřbech v Lužicích.
• Rada obce projednala vysoký počet nepřijatých dětí do MŠ pro školní rok 2014/2015.
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Aktuálně z radnice/ Pro seniory

a) schválila podání žádosti o zápis změny
v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro mateřskou školu, jejíž
činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Jaroslava Dobrovolského,
Lužice, okres Hodonín, příspěvková
organizace, která se týká zvýšení nejvyš-

šího povoleného počtu dětí v mateřské
škole ze 75 na 81 v mimořádném termínu
s účinností od 1.9.2014,
b) ukládá starostovi podat výše uvedenou
žádost Krajskému úřadu Jihomoravského
kraje, odbor školství.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v Lužicích
1.

ANO 2011

20,81 %

2.

ČSSD

14,86 %

3.

TOP09, STAN

12,43 %

4.

KSČM

11,89 %

5.

KDU-ČSL

11,08 %

6.

ODS

6,76 %

7.

Piráti

4,86 %

8.

Svobodní

3,78 %
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kurzech pomáhá dospělým lépe rozumět dětem
i sobě a mít z výchovy radost. Do Lužic přijel
až z Liberce. Při jeho přednášce v prostorách
školní jídelny rodiče získali mnoho námětů a také
nabídku účastnit se vebinářů, které organizuje.
Všichni, kteří mají zájem o téma „Jak si
lépe rozumět s dětmi, jak s nimi v pohodě
žít” najdou bližší informace na www.zdenekoklestek@cz.
Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci Týdne rodiny
Jana Ambrožová

S – centrum Hodonín, p. o.

3,24 %
3,24 %
1,89 %
0,81 %
0,81 %
0,81 %
0,54 %
0,54 %
0,54 %
0,27 %
0,27 %
0,27 %
0,27 %

Volební účast: 15, 81% voličů

Týden rodiny jsme se rozhodli zorganizovat
v Lužicích poprvé. Rodinám jsme nabídli kromě
tradičních akcí, kterými byly besídka zájmových
útvarů Tančíme pro rodiče a sobotní oslava MDD
přádaná TJ Baník také akce nové. Dveře pro
rodiče a prarodiče otevřely Klub malého čtenáře
a Šrůbek. Těší mne velká účast dětí i i zájem
rodičů a prarodičů.
Velmi zajímavá byla přednáška pana Zdeňka
Okleštěka, lektora a autor kurzů o komunikaci
a výchově dětí Zdeněk Okleštěk v komunikačních

Pro seniory

VÝSLEDKY DALŠÍCH STRAN
M
SZ
Úsvit
ND
Rozumní
DSSS, SPE
ČSR
PB
Republika
LES
LEV 21
VIZE
O.K.strana

TÝDEN RODINY

foto: Denisa Šimíková

S – centrum Hodonín, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj,
je nástupnickou organizací Domova důchodců
Hodonín, která měla do 16.12.2002 sídlo
v ulici J. Suka.
S – centrum Hodonín, p. o. poskytuje své
služby v domově pro seniory a v domově se
zvláštním režimem ve čtyřpodlažní bezbariérové budově, s vnitřním uzavřeným atriem.
Zařízení s rozsáhlou zahradou je situováno
v ulici Na Pískách.
Posláním je vytvářet zázemí seniorům a osobám s Alzheimerovou chorobou, stařeckou
demencí a ostatními typy demencí. Podpora
a péče vychází z individálně určených potřeb
uživatelů, usiluje o zachování jejich soběstačnosti a nezávislosti. Zařízení je určeno pro
seniory starší 65 let.
Celková kapacita zařízení je 141 lůžek.
Zařízení disponuje 93 pokoji, z toho je 45 jednolůžkových a 48 dvoulůžkových. Pokoje na

5. oddělení jsou vybaveny kuchyňským koutem, ostatní pokoje mají balkon s pohledem
na zahradu a do ulice. Všechny pokoje jsou
vybaveny vlastním sociálním zařízením, vč. sprchového koutu. Každé oddělení má centrální
koupelnu a klubovnu s kuchyňkou.
Stravování je poskytováno uživatelům služeb s ohledem na jejich mobilitu ve společné
jídelně v přízemí, nebo v klubovnách na jednot7

Pro seniory

Osobnost

livých odděleních, popř. přímo na jednotlivých
pokojích.
V S - centru Hodonín, p. o. je důležitou
složkou v péči o uživatele služby rehabilitace.
Aktivity slouží uživatelům k ověřování vlastních schopností, možností i zájmů a vyplňují
volný čas. Rozmanitost má za cíl co nejvíce
připomínat domácí prostředí s dopomáháním
k sebeobsluze. V současné době se mnohem
více zaměřujeme na péči o seniory nemocné
Alzheimerovou chorobou a demencí.
Do praxe jsme jako první z domovů pro seniory na Jižní Moravě zavedli mezinárodní projekt
Smyslové aktivizace podle Lore Werner. Jde
o nový koncept aktivizace a podpory pro seniory aktivní i méně aktivní a seniory s demencí.
Muzikoterapií se pokoušíme pomocí hudby
příznivě ovlivnit psychický i fyzický stav seniorů.
V Dílně volného času se schází uživatelé
a vyrábí výrobky z keramické hlíny. Jemnou motoriku procvičujeme šitím dárkových předmětů
nebo při pletení košíků z papírových ruliček.
V rámci zooterapie k nám pravidelně dochází
canisterapeut. Velmi vítané jsou i návštěvy koček - felinoterapie. Po celý den mohou být uživatelé v kontaktu s korelami a zakrslými králíky.

Do aktivizačních programů zařazujeme
i sportovní aktivity jako jsou kuželky, kulečník,
šipky, hry s míčem, kroket a v posledních
letech pořádáme také pro pobytová zařízení
Jihomoravského kraje turnaj ve hře pétanque.
Každý měsíc je vydáván časopis „Ven z ulity“,
ve kterém jsou uživatelé seznamováni s novinkami týkajícími se jejich pobytu v zařízení,
pořádanými akcemi a různými zajímavostmi.
Každé všední ráno vysílá místní rádio „Dobré
ráno“, informuje o programu, jídelníčku a našim
oslavencům hraje písničku. Nově jsme spustili
vnitřní video okruh pro vysílání, který umožňuje
sledovat v televizích na klubovnách nebo přímo
na pokojích informace o změnách, fotografie
ze společenských a sportovních akcí a aktivizací uživatelů. K dispozici je také knihovna
a počítač.
Věřícími uživateli je využívána místní kaple
„Tří králů“, kde se dvakrát do týdne konají bohoslužby římskokatolické a apoštolské církve.
V zařízení je k dispozici kadeřnice a pedikérky.
Zařízení je otevřeno veřejnosti, informace akcích lze získat z vývěsných informačních tabulí
v zařízení, na našich internetových stránkách
www.s-centrum-hodonin.eu a na Facebooku.

M A R I E S U C H Á N KOVÁ
Básničky paní Suchánkové:
Je poledne, kostel je otevřen,
na chvilku vejdu tam
za Tebou Maria Matko Ježíšova,
neskloněn k modlitbám.
Dnes nemám, co bych měl povídat
a oč bych prosil snad.
Jenom se na Tebe přicházím podívat.
Pohlédnout na Tebe a šťasten pocítit,
že jsem Tvůj, a že tu mohu být.
Před křížem Kristovým s pokorou pokleknout
oči své s důvěrou k Ježíši pozvednout.
Za národ, za kněze, za děti poprosit,
aby nám dobrý Bůh, mohl vždy odpustit.
V tom tichu kostelním duše se uklidní
a srdce potěší.
Doufám však Maria, že pohled na Tebe
nebyl dnes poslední.
Odcházím z kostela v ten hříšný lidský svět
k Tobě se Maria budu vždy vracet zpět.
Za děti zbloudilé budu zde prosívat,
aby i oni sem přišli se modlívat.

JAKÉ JSOU POTŘEBY SENIORŮ?
Dotazník pro seniory – najdete v příloze zpravodaje
Vážení přátelé,
v příloze Lužického zpravodaje najdete dotazník pro seniory s jehož pomocí bychom rádi zjistili,
jaké jsou Vaše potřeby v oblasti sociálních služeb a péče. Na základě vašich odpovědí z vyplněných
dotazníků budeme schopni lépe určovat priority v sociální oblasti cílené na seniory při plánování
rozvoje sociálních služeb.
Čím více odpovědí se nám vrátí, tím budou údaje o Vašich potřebách přesnější. Dotazník
je anonymní. Jeho vyplnění je dobrovolné. Prázdné tiskopisy jsou k dispozici na OÚ.
Vyplněný dotazník můžete vhodit schránky předObecním úřadem, odeslat poštou, předat
osobně na OÚ.
Dotazník je možné vytisknout nebo vyplnit také elektronicky na www.luziceuhodonina.cz
Sociální komise RO
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Paní Suchánková se podepisuje do „Pamětní
knihy“
foto Denisa Šimíková

Starosta obce přeje pí. Suchánkové k 90.
narozeninám
foto Denisa Šimíková

Marie Suchánková, rozená Nováková se
narodila v Lužicích. Paní Marie Suchánková
stále bydlí ve svém rodném domě.
Já osobně se sní velmi dobře znám již přes
padesát let. Když jsem se provdala do hospodářství ke Kopřivům, často byla mou pomocnicí
i rádkyní v tomto zemědělském oboru. Při práci
ve vinohradě mně vyprávěla o svém mládí.
Vzpomínala na svou rodinu – maminku, která
ráda vyšívala, režírovala divadla, a objednávala
knihy divadelních jer. Děvčatům, která chodila
v kroji, pletla z vlasů „zahrádky“ (tenkrát se ještě
neuvazovaly umělé). Ona byla pověřována svou
maminkou roznášet pozvánky z Orla, Sokola
i Dělnické jednoty se kterými cvičila, hrála
i divadla a tancovala na zábavách, zpívala,
chodila v průvodech Božího těla k oltářům,
které byly ozdobeny před domy – mnoho toho
že již je jen ve vzpomínkách – bratři Benadovi,
sestry Šafaříkovy, Laďa Jaroš, Mira Příkazský,
Fréda Cupal, Slávek Pecka, Štefin Prygl, Marie
Netíková a mnoho dalších, že byly a jsou jejími
9

Osobnost/My všichni školou povinní
přáteli. Ráda také vyprávěla
o své práci v továrně Tatra.
Mně také řekla: „Neříkaj
mně paní Suchánková – stačí
Maři nebo teti...“ Já si ale
myslím, že by měla být pro
nás paní s velkým P. Se svými
velkými moudrostmi života,
vzpomínek, životních zkušeností – které nám předala
i ve vydaných knihách Lužice
1250-2000 (str. 180-182)
a Lužice v proměnách času
(str. 134-135).
Je nejstarší členkou Lužického chrámového sboru, ve
kterém zpívala ještě v mládí
(tenkrát pod názvem kostelní
sbor a pod vedením J. Uhroviče).
Lužický muzejní spolek paní
Suchánkové děkuje za vzácné
dárky – historicky staré svaté
sošky, které od ní dostal právě
v době 10. výročí založení č.
2013.
M. Kopřivová
členka Muzejního spolku

My všichni školou povinní

MY VŠICHNI ŠKOLOU
POVINNÍ
Pampelišky
Pampelišky, povězte mi, poprvé se ptám: Čím otvírá slunce
zemi, kudy pouští jaro k nám?
Také my v naší mateřské škole se veškerou svojí činností
snažíme přiblížit jedno z nejkrásnějších období a pomáháme
přírodě otevřít bránu k jaru. Každý z nás si chce tuto dobu co
nejvíce užít a probudit svojí v chladném počasí schovávanou
energii.
Již na počátku měsíce dubna jsme svoji energii využívali při
pravidelných návštěvách Krytého bazénu Hodonín v rámci
plaveckého výcviku. Děti se zde za pomocí zkušených a milých
lektorek seznamovaly s vodou a po velmi krátké době se z nich
staly zkušení plavci, kteří „řádili“ v malém i velkém bazénu.
Plavecký výcvik je velmi vhodným prostředkem pro budování
imunity dětí, ale také pro otužování, jenž předchází vysokému
výskytu onemocnění (rýma, kašel...).
Zcela neodmyslitelnou součástí života u nás v MŠ jsou pravidelné návštěvy Domu kultury a kina v Hodoníně, divadelních,
loutkových a kouzelnických představní zde v Lužicích.
Tyto aktivity upevňují v dětech povědomí o slušném chování.

V temto malém demižónku
ukrývá se vzácný mok,
može se pit v malém množství
klidně celý rok.
Užívá ho hlavně ten,
kdo vypadá bledě,
sedm kapek na lžičku,
ale pouze v sedě.

Děti v maskách, archiv MŠ
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Děti na plaveckém výcviku, archiv MŠ

Dané činnosti jsou pravidelně
doplňovány dny, při kterých
krásné chvíle ve školce tráví
nejen děti, ale především rodiče a to při akci tvoření rodičů
s dětmi. V předchozím období
se jednalo o tvorbu na téma
Velikonoce.
Maminko moje milovaná,
ani nevíš jak ráda tě mám! Jak
je již z předchozí věty zřejmé
důležitým obdobím pro naše
ratolesti byl měsíc květen, kdy
jsme se snažili v rámci realizace besídek ke Dni matek
ukázat, jak moc pro své děti
znamenají a společnou snahou
jim vykouzlit usměv na rtech
a zahřát na srdíčku.
Konec školního roku se
vždy nese v duchu zábavných dnů. Ani tento rok tomu
nebylo jinak. Jedním z těchto
dnů byla i návštěva zábavného centra v Dubňanech, při
kterém se děti bavily v labyrintech, tobogánech, stolním

fotbale, kuličkové dráze aj. Ale
to byl teprve začátek. V rámci
školního výletu jsme se tento
rok rozhodli navštívit barokní
zámek v Miloticích, kde si děti
prohlédly zámeckou zahradu,
zámek a na malou chvilku se
v rámci zapůjčení dobových
kostýmů staly krásnou princeznou či statečným princem.

Celoroční příprava dětí
předškolního věku byla završena akci Pasování předškoláků, při které každý předškolák
jednotlivě musel prokázat
vědomosti a schopnosti předškoláka.
I přes velkou náročnost
a nervozitu se všem svoji roli
předškoláka podařilo obhájit
a za to je čekala sladká a zasloužená odměna.
A protože konec školního
roku pro nás znamená loučení
nejen se s těmi nejmenšími,
ale i s rodiči, rozhodli jsem
se zrealizovat táborákové rozloučení, tedy odpoledne plné
příjemné a vlídné atmosféry.
A tímto bych Vám chtěla za
sebe a za celý kolektiv MŠ popřát léto, jež bude plné krásných, slunných dnů a spoustu
odpočinku a chvil trávených
v kruhu přátel a rodiny.
Ivana Cigánková

Děti na procházce, archiv MŠ
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STŘÍPKY
- Na školní kolo pěvecké
soutěže Zpěváček Podluží
navazovalo kolo regionální,
ve kterém se Jaroslav Černý
umístil ve své kategorii na 1.
místě, Sára Štětková, Kristýna Kmentová, Adéla Černá
a Anna Havránková obsadily
ve svých kategoriích 3.
místa. Děvčata Karolína Nováková a Lucie Rozsypalová
dostala Čestné uznání.

Z

PRIMA

zúčastnili závodníci tří škol
Lužice, Mikulčice a Prušánky. V obou kategoriích jsme
získali první místo a putovní
pohár starosty obce Lužice.

Š KO LY
- Naše škola se zapojila do
soutěže Zlaťáci, kterou
pořádá nadační fond Albert
v rámci projektu Zdravá
Pětka. Podmínky byly: tří-

- Noc s Andersenem jsme
uspořádali již po jedenácté
za účasti 130 žáků. Ve třídách si přihlášení účastníci
připravili módní přehlídku,
kterou pak předvedli ve
sportovní hale. Poté následovala stezka odvahy,
tentokrát venku okolo haly.
Současně si všichni mohli
zatančit na diskotéce. Ve
škole nocovalo přibližně
osmdesát účastníků.
- Sběr papíru byl velmi
úspěšný, výtěžek kolem
osmnácti tisíc korun bude
použit na adopci na dálku
a pomůcky pro žáky naší
školy. Sbírali jsme také
sušenou pomerančovou
kůru Asi 36 žáků přineslo
více než jeden kilogram,
nejvíce se však podařilo
usušit Lucii Vlkové ze 3.třídy, více než 18 kg.
- Štafetového závodu na
kolečkových bruslích se
12

Soutěž Zlaťáci v rámci projektu Zdravá Pětka, archiv ZŠ

členný soutěžní tým měl
za úkol zahrát si stolní hru
Košík plný rozumu, dále
připrava zdravého pokrmu
studené kuchyně a poslední podmínka Rapování se
Zdravou 5, tj. složení třetí
sloky k písničce, zazpívání
a natočení této písničky.
Všechny tři podmínky splnili
všichni žáci 5. třídy a jeden
tým ze šesté třídy. Jejich
práce byly odeslány a do
národního finále byl nominován soutěžní tým Richard
(Ríša Svoboda, Pavel Kapusta a Aleš Brhel). Díky
veřejnému hlasování se
mohli tito chlapci zúčastnit
moravského národního finále v Olomouci, kde úspěšně
ve veliké konkurenci reprezentovali naši školu.
- Sportovní disciplíny Odznaku všestrannosti olympijských vítězů plníme v rámci
tělesné výchovy již druhý
rok. Osm chlapců a dívek
se zúčastnilo okresního
kola v Hodoníně. Pět z nich
(Richard Svoboda, Lenka
Nejezchlebová, Lucie Dulovcová, Eva Černá a Radek
Zálešák) postoupilo do krajského kola, které se konalo
v Břeclavě. Chválíme všechny za snahu dosáhnout co
nejlepších výkonů.
- I tento školní rok jsme ve
zdravotnickém kroužku
pilně trénovali. Své znalosti
a dovednosti jsme změřili
na Okresní soutěži hlídek
mladých zdravotníků. Za
II. stupeň soutěžili Anička

Odznak všestrannosti olympijských vítězů, archiv ZŠ

Gožďálová, Eliška Filípková,
Gábina Chládková, Lukáš
Kordula a Lucka Dulovcová. V napínavém souboji
skončili na druhém místě
těsně za hlídkou Gymnázia
Hodonín.
Na I. stupni zápolili Míša
Janečková, Emilka Fogtová,
Jarek Herůdek, Markétka
Salčáková a Pavla Gožďálová. Soutěž vyhráli a po-

stoupili do krajského kola
do Znojma. Tam je čekala
konkurence 11 družstev ze
Zlínského a Jihomoravského kraje. Vedli si výborně
a umístili se na krásném třetím místě. Chválím všechny
závodníky, podali výborný
výkon a i ve velkém horku
skvěle uspěli v náročné soutěži. Dík patří také Tomáši
Jungwirthovi, který s námi
13
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ve Znojmě soutěžil, Jakubu
Dulovcovi a Andrei Úlehlové
jako náhradníkům a skvělým
figurantům, Honzovi Herůdkovi, Lukáši Kordulovi
a Aničce Gožďálové, kteří
mi s přípravou mladší hlídky
pomáhali.
Už se těším na příští školní
rok na současné i nové členy zdravotnického kroužku.

večer po hygieně nám paní
učitelky četly pohádku, aby se
nám lépe usínalo a ráno nás
budila Šmoulí písnička. Když
nám pršelo, hráli jsme hry
v hotelu, vyráběli si z ponožky
malé skřítky a také hledali
poklad podle indicií, který byl
schovaný na pokoji učitelek.
Bylo v něm spousta sladkostí
a dárečků, které nás moc
potěšily.
Byl to skvělý týden plný
kamarádství, dobrodružství
a legrace. Moc jsme si školu
užili. Děkujeme paním učitelkám Vydrové a Krhovské,
že se o nás staraly a nachystaly pro nás super týden ve
škole v přírodě. Děkujeme
také rodičům za sponzorské
dárky a milou návštěvu pana
starosty, pana ředitele a paní
zástupkyně.
žáci 3. třídy

Mgr. Hana Herůdková
- Školní rok 2013/2014 končí, děkujeme všem rodičům
za jakoukoli pomoc při organizaci školních akcí, velmi
si toho vážíme. Loučíme se
s našimi deváťáky a také se
třemi žáky z páté třídy, kteří
budou studovat na gymnáziu. Všem žákům přejeme
příjemné prožití prázdnin
a vám všem krásné slunečné léto.
Mgr. Jana Líčeníková
Zdravotnický kroužek, archiv ZŠ

PODĚKOVÁNÍ

ŠKOLA V PŘÍRODĚ NA LUČINĚ
Naše třetí třída strávila týden
školy ve dnech 26. 5. – 30.
5. 2014 na Lučině . Byli jsme
ubytováni na hotelu Radějov
v krásných pokojích. Celý
týden nás provázeli skřítkové
v pohádkách a živočichové
žijící u vody, ve vzduchu a na
zemi. Rozdělili jsme se do
týmů, každý měl svůj název
a deník, do kterého jsme si
zapisovali různé zajímavosti,
14

řešili jsme každý den šifru
psanou morseovkou a každý
den jsme získali podobiznu
skřítka, který nás ten den
provázel. V Lexikonu strašidel
jsme se o něm dozvěděli, kde
bydlí a co má rád. Často jsme
hráli na hřišti hry, stavěli jsme
skřítkům v lese domečky, hledali poklad a všímali si přírody
kolem nás. Nejvíce se nám
líbilo u přehrady, kde jsme

viděli spoustu živočichů a rostlin. Kvetoucí trávy na loukách
byly zajímavé, ale z některých
také měli kamarádi pořádnou
alergickou rýmu. Vypravili
jsme se na výlet na rozhlednu
Travičná a na salaš, kde bylo
mnoho zvířátek, které jsme
mohli krmit z ruky, ale nejlepší
byly prolézačky a pavoučí sítě.
Večer jsme u táboráku opékali
špekáčky a chleba. Každý

Děkujeme rodičům žáků
třetí třídy za sponzorské
dary na školu v přírodě.
Finanční dar poskytli: J.
Pecka, p. Matuškovičová,
zdravotní materiál p. Vlková a cukrovinky Dubšíkovi,
Kotlaříkovi, Jelínkovi, Vlkovi, Slatinští a Maršálkovi.
Děkujeme obci Lužice za
úhradu dopravy na školu
v přírodě.
Mgr. Jitka Vydrová

Děti na škole v přírodě na Lučině, archiv ZŠ
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VÝLET
Žáci naší Prima školy jsou za své úspěchy
a aktivitu během celého
školního roku odměňováni
školními penězi – primy.
Nejúspěšnější žáky (kteří
získali nejvíce primů) pozval pan starosta na výlet.
Patří mezi ně:
Herůdek Jaromír (4.tř.)
– za reprezentaci školy v krajském kole v turnaji v šachu
a ve zdravotnické soutěži, za
práci ve školním senátu a za
účast na školních akcích
Svoboda Richard (5.tř.) –
za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích a v krajském
kole soutěže Zdravá 5
Slatinský Patrik (3.tř.) - za
výborné spor tovní výkony
v soutěžích, za úspěšnou
reprezentaci školy v krajském
kole turnaje v šachu, za druhé
místo ve sběru papíru a účast
na školních akcích
Fogtová Emilie (5.tř.) - za
reprezentaci školy ve sportovních soutěžích a v krajském
kole zdravotnické soutěže
a účast na školních akcích
Janečková Michaela (5.tř.)
- za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích, v krajském
kole zdravotnické soutěže
a účast na školních akcích
Zálešák Radek (8.tř.) – za
výborné výsledky a reprezentaci školy ve sportovních
soutěžích, za účast v krajském
16
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kole odznaku všestrannosti
olympijských vítězů a za aktivní
činnost při školních akcích
Doricová Veronika (9.tř.)
– za dlouhodobou práci ve
školním senátu, reprezentaci
školy na soutěžích, za pomoc
při organizaci školních akcí
Kotlařík Marek (3.tř.) - za
výborné sportovní výkony
Kapusta Pavel (5.tř.) - za
reprezentaci školy ve sportovních soutěžích a v krajském
kole soutěže Zdravá 5
Fojtů Dominika (9.tř.) – za
úspěšnou reprezentaci školy
ve sportovních soutěžích
Gožďálová Pavla (2.tř.) –
za snaživou a obětavou práci
ve třídě, práci ve zdravotnickém kroužku, za aktivní účast
na školních akcích
Petrásková Nikol (3. tř.)
- za reprezentaci školy ve
sportovních soutěžích a účast
na školních akcích
Dulovcová Lucie (6.tř.) - za
reprezentaci školy ve sportovních soutěžích a v krajském
kole odznaku všestrannosti
olympijských vítězů, za účast
na školních akcích
Balášová Lucie (9.tř.) - za
ochotu a zodpovědnou pomoc při organizaci veškerých
třídních a školních akcí, za reprezentaci školy na soutěžích,
za první místo ve sběru papíru
Štorková Natálie (9.tř.)
– za dlouhodobou práci ve

školním senátu, reprezentaci
školy v soutěžích, za pomoc
při organizaci školních akcí
Skočíková Julie (3. tř.) - za
úspěšného řešitele v matematické soutěži, za sběr papíru
a účast na školních akcích
Pecková Karolína (3.tř.)
- za práci ve školním senátu,
za účast na školních akcích,
vystoupení na vítání nových
občánků a reprezentaci školy
ve sportovních soutěžích
Lacko Martin (5.tř.) – za
účast na školních akcích a za
úspěšnou reprezentaci školy
v matematických soutěžích
Chládková Gabriela (9. tř.)
– za reprezentaci školy ve
sportovní a zdravotnické soutěži, za účast na školních
akcích
Hromková Veronika (2. tř.)
– za reprezentaci školy na
sportovních soutěžích, aktivní
účast na školních akcích a práci v souboru Lužičánek
Lacková Hana (3. tř.) - za
činnost v souboru Lužičánek,
za práci ve školním senátu
a účast na školních akcích
Slatinský Jakub (4.tř.) - za
reprezentaci školy v krajském
kole v turnaji v šachu, za
aktivní účast na sportovních
soutěžích
Jevčaková Iva (4. tř.) – za
úspěšného řešitele matematické soutěže, za účast na
školních akcích, za snaživou

práci v základní umělecké školy a získání ocenění v soutěži
ve hře na klavír
Černá Eva (7. tř.) – za
pravidelnou účast, umístění
a reprezentaci školy ve sportovních soutěžích
Nilsen Stella (2. tř.) – za
práci ve školním senátě, za
reprezentaci školy ve sportovních soutěžích a účast na
školních akcích
Černý Jaroslav (3.tř.) - za
reprezentaci školy a obce na
folklorních akcích, umístění

v pěvecké i verbířské soutěži
a účast na školních akcích
Maršálková Karolína (3.
tř.) - za činnost v souboru Lužičánek, za úspěšného řešitele
v matematické soutěži, účast
na školních akcích
Nejezchlebová Lenka (5.
tř.) - za reprezentaci školy ve
sportovních soutěžích a v krajském kole odznaku všestrannosti olympijských vítězů, za
účast na školních akcích
Černá Adéla (7. tř.) – za
účast a reprezentaci školy

Informace a zprávy ze

ve sportovních a pěveckých
soutěžích
Stibůrková Gabriela (5. tř.)
– za práci ve školním senátě,
za účast na školních akcích
a za vzornou a pečlivou přípravu na vyučování
Dulovec Jakub (2.tř.) – za
reprezentaci školy ve sportovních soutěžích, za účast na
školních akcích, za práci ve
školním senátě a ve zdravotnickém kroužku
Mgr. Jana Líčeníková

ZUŠ

Úspěchy žáků a učitelů ZUŠ
Dne 20. 1. a 4. 2. 2014 se uskutečnily žákovské besídky, které byli přípravou na soutěž MŠMT
Základních uměleckých škol hudebním oboru pro smyčce, klavíry, kytaru a dechové orchestry.
Ze školního kola, které proběhlo v pátek 14. 2. 2014, bylo vybráno celkem 10 žáků ve hře na
klavír, 1 žák ve hře na kytaru a 2 žáci ve hře na housle. Okresní kolo smyčce se uskutečnilo
dne 5. 3. 2014 v Hodoníně a téhož dne v Kyjově ve hře na kytaru. Klavírní soutěž okresního
kola se konala 10. a 11. 3. 2014 v Hodoníně. Myslím, že při tak velké konkurenci můžeme
být na naše žáky, jejich výkony a reprezentaci školy a obce právem hrdí, o čemž svědčí
i výsledková listina.
HRA NA KLAVÍR:
Bohůnová Eva
2. kategorie – 2. místo
uč. Marie Havránková
Dvoracká Lenka
2. kategorie – 1. místo
uč. BcA. Lucie Škrháková
Jevčaková Iva
2. kategorie – 2. místo
uč. Marie Havránková
Rampáčková Natálie 6. kategorie – 3. místo
uč. Marie Havránková
Janošková Jana
7. kategorie – 2. místo
uč. BcA. Lucie Škrháková
Pavková Lenka
7. kategorie – čestné uznání
uč. Jana Gajdošíková
Churý Filip
9. kategorie – 2. místo
uč. Marie Havránková
Pazderková Veronika
9. kategorie – 2. místo
uč. Mgr. Světlana Přibylová
Hra na housle:
Prát Matěj
4. kategorie – 2. místo
Esterková Josefína
6. kategorie – 1. místo s postupem uč. Marie Bortlíková
Hra na kytaru:
Geschwandtner Patrik
4. kategorie – 2. místo
uč. Tomáš Červenka
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My všichni školou povinní/Kultura
Velkou výzvou v letošním
školním roce pro naši ZUŠ
bylo probojovat se do dvou
unikátních projektů, které se
uskuteční v Brně, což se také
podařilo. V projektu „Tancem
do světa fantazie“ vystoupí
naši žáci tanečního oboru.
V projektu „Mozartovy děti“
na náměstí Svobody vystoupí
cimbálová muzika a dechový
soubor.
V. ročník Mozartových dětí
ukončil Slavnostní koncert 22.
6. 2014 v Janáčkově divadle.
Jedná se o nový projekt, kde
zasedli studenti vedle profesionálů z řad Filharmonie Brno
a vytvořili tak ojedinělé těleso,
které v roce české hudby
představili široké veřejnosti
jedinečnost a nezastupitelnost
základních uměleckých škol.
Filharmonie Brno se představila v první půli: Bedřich
Smetana: Z českých luhů
a hájů, Leoš Janáček: Taras
Bulba a v druhé půli vystoupila
Filharmonie Brno společně se
žáky ZUŠ: Antonín Dvořák:
Symfonie č. 9 e moll op.
95 „Z Nového světa“ a i zde
na klarinet účinkovala naše
žačka.

Kultura

KAPLIČKA NANEBEVZETÍ P. MARIE
Osud této památky je
velmi zajímavý. V Moravské
vlastivědě z roku 1926 se
o kapličce píše, že byla
postavena roku 1825 „na
místě dřívější, sešlé“. Podle písemných záznamů
Františka Konečka pocházela původní kaplička ze
17. století. Stála uprostřed
polí na místech, kterým se
říkalo Trhaniska. V roce
2009 byla přemístěna
na současné místo v ulici
Ploštiny.
Pan František Koneček,
stařeček msgre. Josefa Šindara v rodinné kronice píše:
„Byl v ní krásný obraz Bohorodičky Nanebevzetí…oltářek…na svátek Panny Marie
jsme tam chodívali konat po-

božnosti…bývala to pro nás
Lužičany malá kratičká pouť,
kterou rádi vykonávali takřka
všichni občané…Dnes, co ty
řádky píši (2.7.1922), chci Vás
zase uvést k této kapličce,
slza sa ně vkrádá do oka…
asi v roce 1915 jí opustili, kteří
ji opravovali, obraz zmizel,
oltář zničen… je v žalostném
stavu… kdy se zase zaskvěje
ve své dřívější kráse a naši
potomci si tam budou nových
milostí vyprošovat?“
Stařeček se svého přání
nedočkal. Kapličku obcházely
zlé časy – ale přece se našli
lidé, kteří snad ve svých myšlenkách slyšeli prosby předků
a o kapličku se starali, u ní se
pomodlili, i když to vrchnost té
doby nerada viděla.

Gratuluji všem učitelům
a žákům k dosaženým
výsledkům a přeji všem
krásné prázdniny.
Mgr. Stanislav Esterka,
ředitel ZUŠ
Dolní Bojanovice
Kaplička na Trhaniskách, archiv OÚ
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Kaplička mezi ploty,
archiv OÚ

V sedmdesátých letech
hrozilo kapličce dokonce
zbourání. Po rozšíření bytové
výstavby zůstala stát v zahradách uprostřed plotů a byla
navržena její demolice. Naštěstí rodiny Popovská a Kašíkova, na jejichž pozemcích
tenkrát kaplička stála, odmítly
její likvidaci a o kapličku se
dlouhá léta staraly. Její umístění však bránilo tomu, aby
byla volně přístupná ostatním
občanům.
Tak tomu bylo až do roku
2009, kdy dobrá vůle a vzájemná tolerance obyvatel Lužic
přinesla řešení. Po vzájemné
domluvě obou rodin, farnosti
a obce Lužice byla kaplička na
podzim roku 2009 přemístěna
na vhodné a důstojné místo
v ulici Ploštiny.

Kapličku stavěl pan František Bohůn z Dolních Bojanovic. Dokončovací práce
provedla lužická firma Petra
Krečiřík. Kovový kříž a bránu
zhotovil kovář pan Roman
Lorenc z Lužic.
Sochař Martin Gallas vytvořil ze dřeva sousoší Svaté
rodiny.
Přemístění kapličky bylo
financováno z rozpočtu obce
Lužice v rámci obnovy sakrálních památek ve výši
145 000 Kč a z občanské
sbírky ve výši 31 050 Kč.
Sponzorským darem ve výši
100 000 Kč přispěla na zakoupení pískovce pro tvorbu
soch firma MONTGAS.
Dnes můžeme s radostí
a hrdostí říct, že jsme stařečkovo přání se přece jen splnili

Na organizaci a stavbě této
sakrální památky se podíleli
manželé Popovští a Bílíkovi.
Dále na stavbě pracovali pánové Josef Horňáček, Jan
Blažej, Karel Hodes, Michal
Molnár, František Bartoník,
Josef Hromek, chlapci Pavel
a Petr Maradovi, Jiří Hubačka,
Lukáš a Pavel Růžicovi. Rodina Kurkova bezplatně poskytla
elektřinu a vodu, potřebnou
pro stavební činnost.
3. května 2014 při malé
slavnosti byla přemístěná
kaplička požehnána P. Bohumilem Urbábkem
Všem, kteří přispěli ke
vzniku této krásné památky,
patří velký dík.
Ať očišťuje naše lidské
duše, šíří čistou lásku, mír
a harmonii na Zemi.

Kaplička na Ploštinách, archiv OÚ
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Kultura

SOCHAŘSKÁ DÍLA
v okolí kapličky

Kultura

L UŽICKÉ

LÉTO

2014

LUŽIČTÍ MUŽÁCI, SLOVÁCKÝ KRÚŽEK LUŽICE A OBEC LUŽICE
Vás srdečně zvou na tradiční

LUŽICE • VESNICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ROKU 2009

Postupně bylo okolí kapličky doplněno sochami s tématikou betléma, které vytvořili
studenti uměleckých škol pod
vedením kurátorky ak. sochařky Lídy Peckové na sochařských sympoziích „Dřevo,
kámen Lužice“ v letech 2010,
2011 a v roce 2013, kdy vzniklo sousoší Svaté rodiny určené
přímo do kaple.

LUŽICE 2014
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„Král“ hořický pískovec,
Matěj Bílek, 2011

9. 7. – 1. 8. 2014

„Král“ hořický pískovec,
Ladislav Ducháček, 2011

Zahájení výstavy
1. srpna 2014 v 19 hod.
v přírodním areálu Cihelna.
V průběhu vernisáže
vystoupí zpívající legenda
JOSEF LAUFER.

„Král“ hořický pískovec,
Martin Mikula, 2010
CE LUŽÁK
RESTAURA
tka
Přemysl Sobo

„Kometa“ hořický pískovec,
Alžběta Krhovjaková, 2011

9

D Ř E VO
KÁMEN

Večerem bude provázet
cimbálová muzika
SLOVÁCKO ML.

„Pastýř“ hořický pískovec,
Martin Gallas, 2011
„Dar“ hořický pískovec,
Michal Bernhard, 2010
„Pramen života“ hořický
pískovec, Tereza Vyhnálková,
2010
„Svatá rodina“, dřevo jasan
Martin Gallas, 2013

Cyrilské

HODY
pod zeleným“
”
5.–8. července 2014
Program:
SOBOTA 5. července ve 20.00 hodin
Předhodový večer
„Pod lužicků májů....“
Hraje Cimbálová muzika Slovácko mladší
a Dětská cimbálová muzika z Lužic
V programu vystoupí:
• Lužičánek • zpěváci a chasa z Lužic • verbíři z Lužic a Kyjova
• Lužičtí mužáci • Mužský sbor Paniháj z Moravan
• Ženský sbor Zpěvulenky z Čeložnic
NEDĚLE 6. července
9.00 Hodová mše svatá
14.00 Požehnání v kostele sv. Cyrila a Metoděje
14.30 Krojový průvod obcí (od kostela)
16.00 Taneční zábava pod zeleným, hraje DH Skaličané
20.30 Hodová večeře
22.00 Pokračování taneční zábavy

ÚTERÝ 8. července
9.30 Vybírání po dědině, hraje DH Skaličané
19.00 Taneční zábava pod zeleným
DOPROVODNÉ AKCE
• 160 let organizovaného včelařství na Moravě, výstava
„Včelařství na Hodonínsku“ v Lužicích na Starém Kvartýru
20. 6.–15. 8. 2014, každou neděli od 14.00 do 18.00 hodin
• Veterán Cup, 6. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře
5. července od 9.00 hodin tenisové kurty v areálu TJ Baník Lužice
• Výstava „Z HISTORIE LUŽICKÉ FARNOSTI“
při příležitosti 140. výročí vysvěcení kostela sv. Cyrila a Metoděje
5.–8. července od 14.00 do 18.00 hod. na farním centru v Lužicích.
Vernisáž výstavy s vystoupením chrámového sboru se koná
v sobotu 5. července 2014 ve 14.00 hod.

PONDĚLÍ 7. července
14.30 Krojový průvod obcí (z ulice Záhumenní)
17.00 Taneční zábava pod zeleným, hraje DH Skaličané
20.30 Hodová večeře
22.00 Pokračování taneční zábavy

Obec Lužice a BAHAMI
Vás srdečně zvou na

V. Literární večer
v Lužicích na Cihelně
12. července 2014 od 19 hodin
Moderátor: Michal Oliva
vstupné dobrovolné
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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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Spolky

Spolky

Spolky
M U Ž Á C K É JA R O
S jarem přicházejí i tradiční
aktivity Lužických mužáků.
První z nich je Mužácké
zpívání, které se letos konalo 10. května v Moravském
Žižkově. Za slunečného počasí se sešlo 14 sborů a ty
předvedly publiku, v němž byli
i zástupci Lužic, své pěvecké
schopnosti i chuť do zpívání
a udržování místních tradic,
především písní.
Náš sbor patřil tradičně
k největším, na vystoupení
jsme měli připraveny nové
písně, o něž jsme rozšířili
náš repertoár. Vystoupení se
myslím zdařilo stejně jako celé
mužácké setkání, které bylo
dobře zorganizováno, mělo
spád a pořadatelé všechno
zvládli. Po závěrečné písni
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„Zpívali mužáci“ následovalo
volné zpívání s přítomnou cimbálovou muzikou a následně
náš společný odjezd s mužáky
z Mikulčic domů s nezbytnou
zastávkou Na Sokolce, kde
jsme vše zhodnotili.
V sobotu 24. května pak
následovala další, již také
tradiční akce našeho spolku
– jarní výlet. Letos cyklistický.
Celý týden před výletem
bylo krásné slunečné počasí,
v pátek však přišel silný vítr
a předpověď avizovala bouřky a déšť na celém území
republiky, na Moravě zvláště.
Ranní obloha svou barvou
otazníky, zda – li zaprší či ne,
jen zvýšila.
Nicméně víra a rozhodnost

účastníků výletu, že nezaprší,
byla tak silná, že za celý den
na nás nespadla ani kapka a výlet se tak uskutečnil
za optimálních cyklistických
podmínek.
Naše dřívější výlety – Výklopník Sudoměřice či Baťův
kanál – měly společného
jmenovatele právě ve firmě
Baťa a jejím působení na Hodonínsku. Letošním výletem
jsme chtěli celou baťovskou
anabázi završit, a proto se
naším cílem staly Ratíškovice,
kde firma Baťa vlastnila a provozovala důl Tomáš a zde vytěžené uhlí vozila po železniční
vlečce právě na Výklopník do
Sudoměřic.
Na startu před restaurací
Monádo na benzínové pumpě

OMV se sešlo 22 dospělých a 7 dětských výletníků.
Děti dopředu dostaly úkoly,
na které se mohly připravit
a tak jsme se postupně při
jízdě Hodonínskou doubravou
dovídali, co je to doubrava
a jaké v ní rostou stromy, při
zdolávání písečných pasáží
před Ratíškovicemi jsme byli
poučeni o pouštích, co v nich
žije a proč se celé oblasti říká
„Moravská Sahara“, v Ratíškovicích jsme dostali výklad
o lignitu i o druzích elektráren,
u pomníku parašutistické
skupiny CARBON jsme si řekli
pár slov právě o výsadcích
z Anglie v období 2. světové
války – jak potřebné – atd.
Hlavně starší děti byly připraveny a demonstrovaly v praxi,
že tato generace si život bez
počítače a internetu nedokáže
vůbec představit. Jen nevím,
zda-li to je správné, či zda-li ze
mě mluví staromilství.
Cílem naší výpravy byly tedy
Ratíškovice a zde Muzeum
Ve vagónu se šlapacími drezínami.
Na nich se skutečně muselo šlapat a to fest a tak těm
z nás, jež tvořili onu pohyblivou sílu, nestačil na zpáteční
cestě dech a na čele se nám
objevil pot. Dámy, které se
vezly, však vypadaly náramně
spokojeně, usmívaly se a kochaly krajinou.
Od upovídaného správce
muzea jsme se dozvěděli pár
informací, vyslechli několik

Foto z archivu Mužáků

historek a vtipů, zazpívali
jsme mu a všichni se už těšili
do restaurace „Na mlýně“,
kde jsme měli zajištěn oběd
a ratíškovické pivo, které zde
vaří a které, alespoň mně,
chutnalo.
I když na pozvánce na tento
výlet bylo výslovně uvedeno,
že k obědu bude krupicová
kaše a nudle s mákem, přál
bych Vám vidět jednoho z našich členů, když před něj talíř
s nudlemi postavili. Z očí mu
šel děs, hrůza a úlek. Když
zjistil, že jde o vtip a že se z kuchyně line vůně řízků, dost se
mu ulevilo a nebyl myslím sám.
A některé děti si na krupici pochutnaly a nám dospělým daly
svůj řízek, takže spokojenost
byla dvojnásobná.
Posledním úkolem dětí bylo
namalovat domácí zvíře, jež
je podle nich nejužitečnější
a proč. Důvodem byla naše

poslední zastávka na malé
farmě domácích zvířat, kterou
jsme si mohli prohlédnout
a děti se směly projet na koních. Tam jsme se dozvěděli,
že nejužitečnějším domácím
zvířetem je králík, protože když
je na smetaně a od babičky,
tak strašně chutná a protože
když taťka čistí králikárnu, tak
si dotyčná může nerušeně
hrát na počítači, kočka, jelikož
chytá myši a můžeme se s ní
mazlit, pes, protože nás hlídá
a je to věrný přítel člověka,
prase, protože jsou z něj
řízky, ovce, jelikož dává vlnu
atd. Jeden z budoucích členů
mužáckého sboru vyobrazil
mouchu a jedna z manželek
nakreslila svého manžela.
Zde se dohadujeme o důvodech a zatím co u mouchy
tápeme, v případě manžela
je to jasné. Protože manželku
každodenně zahrnuje láskou,
23

Spolky
pozorností, květy a trvalou
péčí, je nejužitečnější a nejdokonalejší a nepostradatelný
a …nebo se snad mýlím?
Přes Dubňany – se zastávkou na zmrzlinu – jsme se
vrátili zpět do Lužic do míst
dopoledního startu.
Jsem rád, že celý výlet
proběhl v příjemné a veselé atmosféře, bez nehody a kolize,
za což patří všem účastníkům
uznání a velký dík.
Ale návratem do Lužic náš
program nekončil.

Spolky
Připraveno bylo totiž večerní
grilování na zahradě jednoho
z našich členů, čímž jsme
zároveň chtěli pokřtít náš letos
nově zakoupený gril. Večerního posezení bylo vzorně
připraveno a zúčastnili se jej
i další naší členové, kteří se
nemohli zúčastnit výletu. I toto
posezení se velice vydařilo,
neslo se v přátelské a milé atmosféře, děti nám dokazovaly
nevyčerpatelnost své energie,
my dospělí jsme okoštovali
donesené vzorky vín i chutná

cigára z nového grilu. Zkrátka
příjemná, pozitivní a povedená
sobota.
Letošním výletem jsme završili putování po stopách
firmy Baťa v našem regionu.
Už nyní se rodí nápady na
jarní výlet roku 2015. A jsou
zajímavé a odvážné. Uvidíme.
O nové zážitky se s Vámi určitě
podělíme.
S přáním všeho dobrého
a pokojných dnů přicházejícího léta
za Lužické mužáky
Mgr. Tomáš Klásek

CO NOVÉHO U NOVÁČKŮ V DĚTSKÉ CIMBÁLOVÉ MUZICE

Dětská cimbálová muzika

JARNÍ PLAVÁNÍ
Již tradičně na jaře pořádá
skautské středisko Mikulčice
plavání na bazéně v Hodoníně. Letos tato akce proběhla
dne 11. 4. 2014. Akce se
zúčastnilo asi 30 dětí.
Děti se moc těšily, protože
je kromě koupání čekaly i sou-

foto: Zuzana Pavková
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těže, které si pro ně připravili
jejich vedoucí. Děti mohly zazávodit ve velkém plaveckém
bazéně, zaházet si s balony
v malém bazénku. Další zajímavou disciplínou byl přechod
mostu zhotoveného z desek,
které nebyly ničím spojeny, ale

pouze naskládány za sebou.
Děti si páteční odpoledne na
bazéně skvěle užívaly. Vítězové jednotlivých disciplín byli
pak samozřejmě odměněni
diplomem a sladkostí.
Kristýna Neugebauerová
(Pampeliška)

Dětská cimbálová muzika
prošla většími změnami a nutno říct, že i když každý začátek
je těžký, mají za sebou hodně
práce i vystoupení. Nácvik
doprovodu či repertoáru trvá
u nováčků mnohem déle než
u zkušenějších hráčů, kteří
naše řady už opustili a šli
vlastní cestou. Přesto si myslím, že veřejná vystoupení děti
zvládly - někdy dobře, někdy
s horkými chvilkami, ale žádný
učený z nebe nespadl…
Začali jsme 9. března akcí
MDŽ ve Tvrdonicích. (Děkuji
Ti Lukáši Kopřivo za ochotu
a trpělivost při záskoku po dobu
mé nemoci). Pak se horlivě nacvičovalo na regionální přehlídku dětských národopisných
souborů v Týnci 12. dubna,
kde jsme hudebně doprovázeli
taneční soubory nejen z Lužic,
ale také z Tvrdonic. Velkým zážitkem bylo pro nás účinkování

na Náměstí svobody v Brně,
kde jsme si zahráli 16. dubna na
Velikonočních trzích.
V květnu následoval „Den
řemesel“ v Moravské nové
Vsi, v Tvrdonicích jsme doprovodili soubor Pomněnka
a MŠ Tvrdonice na „Dni matek“.
Vypravili jsme se také na
Slovensko. V Kútech se 17.
května konala „přehlídka dětských souborů“ a zde jsme
si poprvé zahráli i s Prušáneckým souborem Nechoránek.
S dětmi z lužické MŠ jsem
účinkovali na „Folklorní přehlídku MŠ v Poštorné“.
V Tvrdonicích jsem už jako
doma, protože jsme zde doprovázeli jejich dětské folklorní soubory na „Tvrdonských
slavnostech“ a 14. června
na oslavách 750. výročí obce
Tvrdonice.
Samozřejmě že jsme hrá-

li i v Lužicích. Na Starém
kvartýru jsme 20. června
zahájili výstavu o včelařství.
To hlavní však máme před
sebou – předhodový večer
v Lužicích. Pilně trénujeme,
abychom si neudělali ostudu
na domácí půdě… Věříme,
milí spoluobčané, že nás podpoříte a odpustíte i nějakou tu
chybičku… Víme, že se toho
musíme ještě hodně naučit.☺
V současné době máme
8 členů. Velice rádi bychom
mezi sebe přivítali hráče na
kontrabas a kontry. Každý
zájemce je vřele vítán.
Děkujeme obci Lužice za
podporu a trpělivost. Všem
Vám přejeme krásné a prosluněné léto a budeme se těšit na
viděnou i na slyšenou.
Za všechny I. Š.
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DEN DĚTÍ
Sportovní den dětí na Baníku proběhl v sobotu
31. května v příjemné atmosféře a za krásného
počasí. Přibližně 241 dětí si mohlo zkusit již
tradiční disciplíny na jednotlivých stanovištích
např. skákání v pytli, střelba na branku, chytání
rybiček, hod na živý terč. Byl k dispozici skákací
hrad a skluzavka, projížďka na koni. V kole štěstí
si pak mohly po splnění úkolů vytáhnout věcnou
cenu. Kromě toho během dopoledne si mohli
návštěvníci prohlédnout auto záchranné zdravotnické služby, hasičskou techniku, techniku

a auto obecní i státní policie, výstavku chovatelů
zvířectva. Zajímavá byla ukázka výcviku psů,
ukázka akrobatického létání leteckých modelů
a jízda automobilových modelů.
Děti odcházely s pitíčky a cukrovinkami, které
dostaly hned u vchodu a na jednotlivých stanovištích, věcné ceny byly zakoupeny z finančních
příspěvků. Děkujeme všem sponzorům za jejich
příspěvky a pořadatelům za organizaci této akce.
Jana Líčeníková

Velikonoční košt 2014
Velikonoční neděle patřila v Lužicích vínu a dobré zábavě. Slovácký krúžek pořádal tradiční košt
vín a kdo tam byl, může potvrdit, že se náramně
vyvedl. Od místních i přespolních vinařů se nám
podařilo vybrat rekordních 230 vzorků výborných
vín, mezi kterými si každý našel svého šampiona.
Co by to ale bylo za zábavu bez muziky? Letos se
o ni postarala CM Slovácko mladší s primášem
Petrem Maradou.
Tancovalo se a zpívalo až do půlnoci, kdy se
s jejím úderem objevily v rukách šohajů žile,
jednomu dokonce i kocár. Začala oblíbená
velikonoční kratochvíle. Některá děvčata stále
nepochopila, že když si dají před zadek ruce,
tak je to od nadílky neochrání, naopak to bude
ještě víc bolet.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem vinařům
za vzorky, panu Molnárovi za občerstvení, lidem,
že přišli a pomohli nám to všechno vypít a děvčatům, že byla tak statečná a odvážně čelila kocáru
Zadničkobijci, snad nám neuschnete.
Těšíme se zase za rok,
sejdeme se u vína,
střízlivost ta nemá nárok,
pije celá dědina.
za SKL Ondřej Damborský
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Velikonoční košt, foto Ondřej Damborský
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Rozhovor
průběžně upravujeme běžné účty, platební
karty a jiné produkty pro klienty.

R ozho v o r

8.
Prozraď nám něco také o tvém
druhém koníčku – běhu?
Běhání mám skutečně ráda, dalo by se říci,
že téměř od dětství. V posledních letech se
účastním štafety Pražských maratonů, kdy
současně reprezentuji i banku. Běh samotný
přináší odreagování a dodává energii, a maratonské závody mají skvělou atmosféru.

Když jsou koníčkem varhany i maraton
JANA OPRŠALOVÁ – rodačka z Lužic,
ekonomka. Pracuje a žije v Praze, v Lužicích
hrává v kostele na varhany, v Praze se účastní
běžeckých závodů. Jejími koníčky jsou totiž
hra na varhany a běžecký sport.
1. Jani, vím, že jsi v dětství hrávala na
klavír. Kdy jsi začala hrát na varhany a kdo
tě na ně naučil hrát?
Na varhany jsem začala hrát již v 15 letech,
do té doby to byl skutečně klavír. K varhanám
mne však přivedl tehdejší kostelník pan
Příkazský, který ukázal, jak varhany fungují
a jak se ovládají rejstříky. Nejvíce jsem se
pak naučila od varhanice paní Ištvánkové,
hlavně v době, kdy jsem ji zastupovala, když
měla v létě zraněnou ruku.
2. Je velký rozdíl mezi hrou na klavír
a hrou na varhany? A v čem?
Základy jsou určitě stejné. Nicméně u varhan je třeba více síly pro klávesy a současně
přidat i hru nohama. Také potřebujete pohon
vzduchu, který je vháněn do píšťal.
3. Čím tebe nejvíce okouzlil tento nástroj?
Varhany jsou úžasné v různých možnostech síly a hladiny zvuku. Můžete je využít
jako doprovod při zpěvu i sólový nástroj.
A pro mne je to navíc i o prostorech, kde se
varhany nachází, protože akustika některých
kostelů je naprosto ojedinělá.
4. Jaké skladby nejčastěji hraješ a jaké
máš nejraději?
S ohledem na to, že většinou již hraji pouze
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o víkendech, kromě výjimečných situací,
jsou to skladby většinou klasické. Spoustu
zajímavých pro varhany napsal Antonín
Dvořák, a například Largo je jedna z nejoblíbenějších. Docela často se pustím i do
starších skladeb, které pro lužické varhany
kdysi upravili dřívější varhaníci, a hodně se
tyto skladby hrávaly pro chrámový sbor, když
jsem na varhany začínala.
5. Máš náročné povolání a dalšího koníčka běžecký sport. Daří se Ti vše zvládat?
Jak například často cvičíš a kde všude
hraješ?
Obecně bych na hraní chtěla najít více
času, ale i nyní to docela jde. Využívám
především víkendy, lužické mše a občas si
zahraju i jinde. Dokonce se mi podařilo hrát
i v malém maďarském kostele v městečku
Sopron. Frekvence tréninků se pak obvykle
zvýší, když se připravují hody či skladby

9. Jak často se vracíš do Lužic a hraješ
v lužickém kostele?
Do Lužic jezdím pravidelně ke svým rodičům, a u lužických varhan jsem vždy určitě
jednu až dvě neděle v měsíci. V době mé
nepřítomnosti hraje na varhany paní Květa
Huspeninová nebo Eliška Smutná.

Jana Opršalová u varhan

k Velikonocům a Vánocům, nebo je třeba
zahrát na svatbě.
6. Máme v lužickém kostele kvalitní
varhany?
Druhů varhan existuje spousta, s nejrůznějším počtem rejstříků i píšťal. Hlavně je třeba,
aby byly správně naladěny. Ty lužické prošly
opravou před několika lety a hrají dobře. Občas však zlobí na jaře či na podzim při změně
počasí, kdy přestane při hraní fungovat část
rejstříků a varhany se samy přepínají. To je
pak nepříjemné hlavně vůči zpěvákům, kteří
se nemohou na tóny spolehnout.

10. Stále častěji hledají mladí lidé pracovní příležitosti ve velkých městech a odcházejí ze svého rodiště. S jakými pocity
se sem vracíš? Do Lužic se vracím vždy
moc ráda, prožila jsem zde většinu svého
života. A i když se změnilo okolí známých
míst, stejně ráda zajdu na Lužák a těším se
na hody ☺
Jani, děkuji Ti za rozhovor a přeji hodně
osobních i pracovních úspěchů, radosti ze
svých koníčků. A na viděnou při Cyrilských
hodech.
Pro čtenáře se ptala
Jana Ambrožová

7. Co tě zaválo do Prahy a jaká je tvoje
profese?
Po studiu v Brně jsem odešla do Prahy ještě za vzděláním a zůstala jsem tam pracovat.
Věnuji se marketingu produktů v bance, kde
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Je 10. června 2014. Horký letní den. Projíždíme příjemnou rakouskou krajinou
s mírnými kopečky, s domky
zasazenými podél říčky v údolí. Vyjíždíme prudký zdlouhavý
kopec, míjíme uřícené cyklisty
a zastavujeme na rozsáhlé
planině. Kolem samé louky,
les, modrá obloha a švitořící
vlaštovky. Jen mohutná šedá
pevnost s věžemi narušuje
poklidný ráz okolí. Někdo by
řekl „takový pseudohrad“, jak
vystřižený z nějaké hollywoodské pohádky. Skutečnost je
však zcela prozaická. Koncentrační tábor Mauthausen.
Vcházíme bránou po kamenné dlažbě se stísněným
pocitem. Jsme mezi ostnatými
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schodů s těžkými kamennými
kvádry na ramenou z místního
kamenolomu mnohokrát za
den, stokrát za týden. Měsíce
a měsíce v horku i v mrazu
do úplného vyčerpání. A vedle Stěna parašutistů: Shoď
kamaráda nebo tě zastřelím.
Vyber si… Dnes je místo tiché,
až romantické. Jen kolmé kamenné stěny, tráva a jezírka.
Odjíždíme. Za sebou necháváme dvěstě tisíc statečných duší.

MAUTHAUSEN

foto: archiv ZŠ

dráty. Po zdolání schodů se
prostor otevírá a nabízí nám
pohled na soustavu rozličných
pomníků. Směřujeme k jednomu z nich. K našemu československému. Je nejhezčí,

ale i nejděsivější. Sochař
Antonín Nykl vyjádřil jedinou
bronzovou postavou všechnu
bolest, úzkost, utrpení a beznaděj. Pokládáme k ní věnec
a kytice za Československou
obec legionářskou, obec Lužice a Masarykovo muzeum
v Hodoníně. Procházíme další
mohutnou bránou a dostáváme se do samotného tábora.
Odtud nebylo úniku. Tady byli
před sedmdesáti lety týráni.
Tady probděli hrůzné noci
za řevu nesmyslných povelů.
Tady byli mučeni a zemřeli
i lužičtí rodáci Jaroslav Dobrovolský a Antonín Kos. Jen několik dřevěných baráků zbylo
z té nepředstavitelné hrůzy…
A kousek od tábora další
věčná připomínka. Sto osmdesát šest úzkých kamenných
schodů, sto osmdesát šest

Vjíždíme do rozpálené Vídně a příjemné útočiště nacházíme na půdě českého
velvyslanectví. Budova s fontánou na zahradě je pro nás
jako oáza v rozžhavené poušti,
velvyslanec Jan Sechter je
velmi milý a připravil pro nás
i bohaté občerstvení.
Do Lužic přijíždíme za soumraku. Zítra nás čeká „obyčejný“ všední den.
Celodenního zájezdu do
Mauthausenu a Vídně se zúčastnili žáci ZŠ Jaroslava Dobrovolského v Lužicích, občané
Lužic, děti z hodonínského
dětského domova, členové
Československé obce legionářské a přátelé. Zájezd pořádala ČSOL jednota Valtice
pod záštitou velvyslance ČR
v Rakousku Ing. Jana Sechtera, za podpory Ministerstva
obrany ČR.
Hana Sýkorová

Kostel v Lužicích
Rok 2014 má zvláštní postavení ohledně výročí kostela.
Je to 90 let historie fary, 80 let fresky sv. Cyrila a Metoděje,
140 let trvání kostela.

Kostel kolem roku 1932

Lužický kostel se dožívá
tento rok 140 let svého trvání
a působení. Málokdo nemá
v rodině své předky, kteří
tento chrám nenavštěvovali.
Byla to i nesmírná touha víry,
vytrvalosti, trpělivosti, oběti
našich předků, mít ve svém
bydlišti tento duchovní stánek.
Chceme se procházením
historie tohoto kostela zastavit
u některých jejich částí, které
přispěly k tomu, že zde kostel
i fara stojí v dnešní podobě.
Do roku 1872 stojí uprostřed lužické návsi jen zvonice
se dvěma svěcenými zvony.
Jejich vznik je datován do
roku 1796. Lužická obec byla
až do roku 1913 přifařena do
Mikulčic, kam lužičtí farníci
chodili do kostela, kde se
konaly jejich sňatky a křty, kde

byli pochováváni k posledními
odpočinku až do doby, kdy byl
založen nynější lužický hřbitov.
Mikulčickému faráři odváděli
i církevní desátek. V důsledku
hospodářského rozvoje v druhé pol. 19. století, kdy byla
možnost zaměstnání (těžba
lignitu, výroba skla, železnice),
vzrůstá v obci počet obyvatel a mezi věřícími sílí snahy
o vybudování vlastní farnosti.
Základní kámen byl položen
v roce 1872 a usilovnou prací
se podařilo během dvou let
kostel dostavět a 22. listopadu
1974 byl Dům Boží slavnostně
předán a posvěcen. Byl zasvěcen sv. Martinu, biskupu
Turskému, kter ý žil ve 4.
století. Sv. Martin se narodil
na přelomu let 316-317 v římském posádkovém městě
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Samaria v Panonii. (Dnešní
Szombathely v Maďarsku).
Jeho otec byl vyšší římský
důstojník a tak i jeho syn
se měl stát vojákem. Jako
vojáka jej přeložili do Amiens
v severní Galii-Francii. Tam
se mu stala příhoda, již jej
od té doby symbolizuje. Za
temné zimní noci projížděl
Martin městem a kontroloval
vojenské hlídky. Na ulici uviděl polonahého žebráka, který jej prosil o almužnu. Martin
peníze neměl a tak chtěl
alespoň ubožáka ochránit
před zimou. Mečem tedy
přeťal svůj plášť na polovice
a jednu daroval žebrákovi.
Následující noci se Martinovi zjevil ve snu Kristus
s polovicí jeho pláště…a tak
na Velkou noc roku 339 (to
mu bylo asi 22 či 23 let)
přijal křest a chtěl svůj život
zasvětil službě… Tato historie je zachycena v kostele
skleněnou vitráží vpravo od

Kostel nyní
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oltáře, navrženou Antonínem
Kloudou.
1885 si farníci postavili
vlastní hřbitov
1886 byly pro kostel zakoupeny varhany, na které přispěl
sám císař František Josef I.
60 zlatými, finančně přispěly
i sklárny a dráha
V roce 1909 byla založena
Kostelní jednota. Jejím účelem bylo zřídit samostatnou
duchovní správu a byt pro
kněze.
V roce 1912 podávají její
členové žádost u brněnského biskupa. Jejich přání bylo
vyslyšeno a od 1. září 1913 je
v Lužicích zřízena expozitura
duchovní správy, do které
byl dosažen mikulčický kaplan P. Antonín Křikava. Nový
kněz bydlel v nájmu. V roce
1919 byl přeložen na jiné
místo a nahradil jej P. Šimon
Novotný. V roce 1924 zemřela
p. Josefa Urbánková a od
jejich dědiců byl dům naproti

kostela zakoupen a slouží
dosud jako fara.
V roce 1925 se do obce
vrací P. A. Křikava. Do kostela je pořízen nový zvon.
Vysvěcen je na sv. Cyrila
a Metoděje 5. července. Při
této příležitosti dal P. A. Křikava znovu zasvětit kostel sv.
Cyrilu a Metodějovi. Proto se
také potom slavili v Lužicích
dvoje hody. Martinské na sv.
Martina a „salátové, béleškové“ hody na sv. Cyrila a Metoděje. Impulsem k výzdobě
kostela byla důkladná oprava
kostela započatá roku 1932.
Byl osloven malíř Jano Köhler,
který namaloval nad hlavním
oltářem fresku sv. Cyrila Metoděje 1934.
Teprve v roce 1936 dosáhly
Lužice samostatnosti farního
úřadu a farářem byl ustanoven P. Josef Krejčí (19361958). Byl zbudován hlavní
oltář v kostele. Návrh je dílem
kameníka Josefa Kocourka
z Hodonína. Když se v roce
1950 začal opravovat válkou
poškozený kostel, byla nalezena v kopuli pamětní listina
z doby stavby kostela a tehdejší peníze. P. Josef Krejčí
doplnil text o údaje z roku
1950 a vrátil listinu do kopule.
Za P. Františk a Baťky
1971-1922 byl podle směrnic
II. Vatikánského koncilu citlivě
upraven hlavní oltář.
V roce 2009 probíhala rekonstrukce fary a v tomto roce
byla také přemístěna kaplička

Nanebevzetí Panny Marie na
vhodnější a důstojnější místo
v ulici Ploštiny.
V článku je podána jen část
historie, kterou naše generace zanechala. Podrobnější
informace se spoustou průvodních materiálů, fotografií
o historii farnosti naleznete
na výstavě, která se uskuteční
ve dnech 5. – 8. července
2014 na farním centru v Lužicích. Slavnostní zahájení výstavy s vystoupením chrámového sboru se koná v sobotu
5. července 2014 ve 14 hod.

Římskokatolická farnost Lužice
ve spolupráci s obcí Lužice Vás zve
na výstavu při příležitosti 140. výročí založení kostela
sv. Cyrila a Metoděje

Z HISTORIE
LUŽICKÉ FARNOSTI
8. – 11. července 2014
od 14 do 18 hod.
na farním centru v Lužicích.
Vernisáž výstavy s vystoupením chrámového sboru
se koná v sobotu 5. července 2014 ve 14 hod.

Farnost

SL AV NOSTNÍ STR AV ENKA
Slavnostní stravenka - tak
jsem nazvala projekt, který byl
reakcí na výzvu Ministerstva
školstvík oslavám 50.výročí od
vydání 1.vyhlášky o školním
stravování.
Touto stravenkou jsem
chtěla poděkovat - pracovně
činným kolegyňkám i těm ve
výslužbě - kuchařkám, vedoucím stravování, ředitelkám,
metodičce p. Blažejové - za
jejich obětavou a smysluplně
odvedenou práci. Pozvání
přijalo ředitelství ZŠ i zastupitelé Obecního úřadu, redakce
Slovácka. Do tohoto projektu
se ochotně zapojili pod vedením třídních učitelů i žáci ZŠ
se svými výtvarnými a slohovými pracemi Na oplátku byly tří-

dy pozvány na komentovanou
prohlídku a mohli nahlédnout
v kuchyni přímo pod pokličku.
Byla jsem moc potěšena,
že snažení našeho kolektivu
školní jídelny při ZŠ vytvořit
příjemné setkání s přichystanou nabídkou výtečných kulinářských specialit se setkalo
s tak vydařeným a srdečným
ohlasem. Slavnostní stravenka
byla svým záměrem doslova
a do písmene naplněna slibovanými ingrediencemi a byly
jsme moc rády, že ji pozvaní
hosté neodhlásili. Na seznamu hostů byla na prvních
místech zapsána jména „staré gardy“(Anežka Zimková,
Liduše Formanová, Jindřiška
Popelárová), která se stala

startovacím týmem školního
stravování v Lužicích v nově
vznikající instituci mateřského
školství. A nutno ještě podotknouti, že díky této akci se naši
kmenoví strávníci dočkali
rekonstrukčního vylepšení
jídelny a změny v zasedacím
pořádku u stolů dle rodinného modelu. V rámci oslav
mohli a mohou příchozí rodiče
ochutnat degustační porci
oběda a je příjemné slyšet,
že jim chutná. Na nástěnce
se totiž u našeho jídel-deníčku dočtete, že: “Obědy jsou
pro Vás s láskou přichystány,
přejeme Vám dobrou chuť
a dobré zažívání.“ V kronikách
jsem se dopátrala, že v letošním školním roce 2013/2014
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Z historie
vykvetl trojlístek oslav v rámci
lužického školství a stravování, neboť všechno se vším
souvisí:
1. před 60lety v roce 1953 byla
jmenována1.ředitelkou MŠ
č.p.193 Anežka KvětonováZimková.
Datuje se vedení evidence
stravování v MŠ řed. A.
Květonová-Zimková
Datuje se vedení evidence
stravování v ZŠ učit. Marie
Klučovská
2.před 50lety v roce 1963 byla
vydána1.vyhláška o školním
stravování
3.před 40lety v roce 1974 byla
slavnostně otevřena nová
MŠ č.p.173 ve své původní
zahradě
A kdy a kde se začala
psát historie školního stravování v Lužicích?
Již 31. července 1945 byl
proveden zápis dětí do připravované mateřské školy
a zájem rodičů umístit děti byl
značný. Od roku 1946 byly
umístěny 2 oddělení mateřského útulku s polodenní
péčí bez stravování v budově
obecné školy, kde o děti
pečovaly pěstounky. Hledaly
se vhodné prostory a v roce
1947 byl nabídnut k adaptaci
dům s velkou zahradou č. p.
193 a za dobrovolné pomoci
rodičů přihlášených dětí se
podařilo objekt zprovoznit.
Tato budova byla postavena v roce 1870 jako sídlo pro
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Příroda

PŘÍRODA
Projekt
lítá to
vzduchem

hlavního vedoucího lignitového dolu Moravia inženýra
Hálka, potom zde bydlel
důlní inženýr Jahn, v době
osvobození Lužic sloužil tento prostor jako polní lazaret
pro raněné vojáky. Dnes zde
bydlí rodina Sýkorova, která
budovu důstojně zrekonstruovala a v roce 1993 uvedla
do provozu voňavou pekárnu
a prodejnu Rak.
Od 1. 10. 1951 se datuje
počátek stravování pro děti
této dvoutřídní provizorní mateřské školy s celodenní péčí
i pro žactvo školy obecné.
Stravu připravovaly 2 kuchařky - p. L. Klučovská a M. Bernátková - „to byla vyhlášená
a spolehlivá hospodyňka,
která si uměla vždycky v kuchyni se vším poradit. Vysela zeleninové a bylinkové
záhonky, posháněla čerstvé
ovoce a nápomocni byli
i rodiče dětí“- to jsou slova

A. Zimkové - dnes 93leté duševně vitální stařenky.
A jak už to mezi lidmi chodí
- slovo dalo slovo, z vyprávění
pamětníků se začaly nabalovat
další informace, zajímavosti,
perličky, nad fotkami se začalo barvitě vzpomínat. Vznikla
poutavá fotogalerie a nostalgická výstavka dobových
předmětů ze školní kuchyně
i kancelářského vybavení
a zrodil se druhý díl projektu
s názvem „Jak si jídelna
hledala po dědině cestu
do kuchyně.“
O této krkolomné cestě se
dozvíte v příštím čísle zpravodaje.
Krásný čas letních prázdnin
plný pohody, srandy, sluníčka
Vám za kolektiv kuchařinek ze
ŠJ přeje
Soňa Zimková
P.S. A strávníci, nezapomeňte se k 1. září 2014 přihlásit k obědu!

Včelařství je koníčkem, jemuž se věnují převážně starší
lidé. V některých oblastech
ČR ubývá včelařů i včelstev.
Přitom u nás v každém kraji
úspěšně fungují včelařské
kroužky. Mladí lužičtí včelaři
se zapojili do zajímavého projektu nadace Thing Big, kam
se přihlásili s projektem „Lítá
to vzduchem“. Cílem projektu
je umožnit lepší vzájemnou
spolupráci mezi jednotlivými
kroužky a rozšířit povědomí
o jejich činnosti. Představíme
včelařství i dětem dnešní internetové generace, naučíme
je využívat ICT k praktickým
aplikacím, vytvoříme vzdělávací materiály a webové stránky
cílené na včelaře z řad dětí
a teenagerům.

ROZKVETLÉ LUŽICE V ROCE 2014
Klub Česko- francouzského partnerství a ekologická komise obce Lužice vyhlašují již 9. ročník soutěže ROZKVETLÉ
LUŽICE.
Soutěž je zaměřena na vyhodnocení a ocenění květinové
výzdoby oken a nejlépe upravených předzahrádek.
PRAVIDLA HODNOCENÍ:
Porota hodnotí a fotografuje ve dvou obdobích (červenci
a v září). Vybírá do finále soutěže a do internetové ankety:
1. Rodinné a bytové domy v Lužicích, které mají nejlépe
upravené předzahrádky a květinovou výzdobu oken
2. Obchody, provozovny a zařízení, která mají nejlépe upravená prostranství a květinovou výzdobu výloh, oken apod.
3. Na webových stránkách obce proběhne anketa o nejlepší
květinovou výzdobu.
Jana Ambrožová

DOPLNIT FOTO

Více k zmíněnému projektu:
http://www.o2thinkbig.cz/
projekty/detail/5415
https://www.youtube.
com/watch?v=k5elWOY2RB
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CES TOVÁNÍ
Návštěva přátel v Isdes
V květnu se členové Klubu česko – francouzského partnerství opět setkali se svými přáteli
v Isdes. Společně s nimi přijeli i pedagogové
základní školy. Během pobytu měli možnost
navštívit místní mateřskou školu a seznámit se
se zdejším systémem školství. Tradiční ubytování v rodinách, společná setkávání s přáteli
byly doplněny o bohatý program, který nám
naši přátelé v Isdes připravili. Např. slavnosti
Johanky z Arku (seděli jsme před tribunou
v první řadě), mše v katedrále v Orleans (měli
jsme rezervována místa), středověké slavnosti
v Sully (s bohatým programem, viděli jsme
historické kostýmy a různá vystoupení), jarní
jarmark v Isdes, rybaření, petang.
Na jarmarku jsme nabízeli a prodávali české
produkty a výrobky. Děkujeme všem, kteří nám
čímkoli přispěli.
Poděkování patří i paní Martině Mirošové,
která věnovala radnici v Isdes sochu sv. Urbana.

foto: Eva Výmolová

Děkujeme všem v Isdes za krásné přijetí
a připravený program.
Výbor Klubu česko-francouzského partnerství a rada obce děkují všem účastníkům
zájezdu za reprezentaci obce Lužice v partnerské obci Isdes.
Mgr. Jana Líčeníková

ALL STARS FITNESS TÝM
V jarních měsících je v našem týmu nejvíc práce. Připravujeme se na jarní mistrovské
soutěže, sestavujeme individuální závodní sestavy, šijí se
kostýmy, nahrávají skladby.
Do toho také vystupujeme
se společnými sestavami na
různých kulturních a společenských akcích, abychom dobře
reprezentovali naši obec. Tady
je výčet našich vystoupení od
března do června:
- Dětský karneval v Prušánkách
- Lázně Hodonín
- Karneval ve Starém Poddvorově
- Den tance Hodonín
- Květinový bál v Mikulčicích
- Sokolovna Lužice
- Sportovní veletrh Praha
V květnu proběhlo v Ostravě

foto: Katka Knápková
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Mistrovství Moravy a Slezska.
Z našeho oddílu se zúčastnilo 17 dětí, z toho 16 dívek
a 1 chlapec. Dále se závodů
účastnily děti z Přerova a Opavy. Tady jsou naše výsledky:
Mladší kategorie
1. Kristýna Dubcová
2. Natálie Bílíková

3.
4.
5.
6.

Iva Bučková
Hana Holišová
Andrea Kudrnová
Klára Dubšíková
Starší kategorie
1. Veronika Pekařová
2. Kateřina Knápková
3. Adéla Černá
4. Barbora Slavíková
5. Lucie Dulovcová
6. Lucie Vagundová
Chlapci:
3. Martin Maršálek
Ostatní děti nepostoupily do
finále, ale předvedly také velmi
zdařilé výkony.
Další víkend se konalo Mistrovství ČR v Čelákovicích.
Děkuji všem rodičům, kteří byli
ochotní vést děti takovou dálku
a strávit s námi celou neděli.
Za náš tým jelo 12 děvčat.
Tentokrát byla konkurence
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velmi silná, za starší kategorii
startovalo celkem 16 dívek,
za mladší 12. Do finále mohlo
postoupit pouze 6 dětí z každé
kategorie.
Ani tady jsme se ale neztratili, přestože medailové pozice
nám z velké části zabraly dívky
z oddílu P. Kadlecové.
Mladší dívky:
2. Kristýna Dubcová
5. Hana Holišová
6. Natálie Bílíková
Starší dívky:
4. Veronika Pekařová
5. Kateřina Knápková
Letos byla nominovaná na
Mistrovství světa za náš oddíl
Kristýna Dubcová. Konalo se
14.června v Srbsku.
Trénink o prázdninách
Pondělí, čtvrtek – sraz
v 17.00h u kopce U Vrchnice, pouze v případě hezkého
počasí.
Jakékoliv změny budou pravidelně zaznamenávány na
našich faceb. stránkách All
Stars fitness tým Lužice
LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ:
Letos proběhne letní soustředění opět na Radějově
v termínu od 4. - 8. srpna.
Účastnit by se mělo 31 dětí,
4-5 dospělých, z toho 2 zdravotnice.
Veškeré informace budou
na našich faceb. stránkách.
Krásné léto plné sluníčka
a pohybu přeje
Katka K., trenérka
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ODDÍLU STOLNÍHO TENISU
SOKOLA LUŽICE, V SOUTĚŽNÍM ROČNÍKU 2013 – 2014
Dovolte mi, seznámit Vás s činností hráčů oddílu Stolního
tenisu Sokola Lužice, po ukončení soutěžního ročníku 2013 –
2014, okresu Hodonín. Patříme mezi ty kolektivy Sokola, které
úspěšně reprezentují nejen Sokol Lužice, ale i Obec Lužice,
které nás finančně podporuje.
Oddíl se skládá ze 4 družstev (A, B, C, D,), kde jsou zapojeni mladí
hráči. Na soupisce oddílu je 20 hráčů, z toho 7 v kategorii mládeže.
Družstvo „A“: účastník Okresní ligy. Po odehrátí 22 zápasů,
v tabulce na 3. místě. Po skončení základní části, odehraná kvalifikace o postup do Krajské soutěže II. C. s výsledkem 1:2 v náš
neprospěch. Tento výsledek hrubě ovlivnilo zranění hráčů Štefana Vaška a Marka Macůrka. Základní sestava mužstva: Vašek
Štefan, Nešpor Rostislav, Macůrek Marek, Zelinka Pavel, Oláh
Eduard. Vedoucí družstva je Štefan Vašek. Věříme, že v příštím
roce již kvalifikaci do kraje kladně dotáhneme.
Družstvo „B“: účastník Okresního přeboru. Po ukončení
soutěže umístěno na 10. místě. Základ mužstva: Milan Ondruš,
miroslav Konečný, Miloslav Komosný, Miroslav Hřebíček, Ráb
František, Kudrna Jaromír. Mužstvo s velkou rezervou a zkušenostmi, které však nejsou vždy využity. Výsledek je taktéž ovlivněn
zdravotními důvody. Vedoucí mužstva je Miloslav Komosný.
Družstvo „C“: účastník Okresního základu. Po ukončení
umístěno na 5. místě. Složení mužstva: Ráb František, Parák
František, Ráb Pavel, Blažej Šimon, Hubačka Daniel. Soutěž
byla velmi vyrovnaná a vzhledem k tomu, že postupovala dvě
družstva, dělilo pouze jedno vítězství naše družstvo od postupu.
Věříme, že i v novém ročníku bude toto družstvo bojovat o postup.
Vedoucím družstva je František Ráb.
Družstvo „D“: účastník Okresníko základu. po ukončení, umístěno n 7. místě. Složení mužstva: sourozenci Natálie a Jakub
Zelinkovi, Šeďa Radem ml., Urc Davíd, Boček Jiří. Vedoucí je
Miroslav Hřebíček. Zde je zapojení především mladých hráčů.
Oddíl má ve svých řadách dva rozhodčí a dva trenéry.
Za oddíl stolního tenisu Sokola Lužice, chceme touto cestou
poděkovat za finanční dary ve výši 5 000 Kč sponzorům: MND Drilling & Services a. s., Lužice a Zemědělskému podniku Mikulčice
Přejeme do nastávajícího ročníku 2014- 2015 všem
hráčům našeho oddílu hodně sportovních úspěchů,
zdraví a pohody.
předs. odd. Miroslav Hřebíček

společenská kro ni ka
Jubilanti
duben - červen
80 let
Květoslava Heřmanová
85 let
Helena Holačková

6. 4. 2014
byli přivítání tito noví občánci Lužic:
Laura Lauschová
Barbora Knápková
Dobromila Bílková
Sofie Bohunská

Jiří Šetina
Klára Válková
David Kolník
Patrik Gränz

90 let
Marie Benadová
93 let
Anežka Zimková
Blahopřejeme.

ZLATÁ SVATBA
V dubnu oslavili
50. výročí svatby
Ludmila Vrbovská
a Zdeněk Vrbovský.
Našli jste jeden druhého
a pocítili štěstí,
které přichází, když dva
životy spojí láska.
Přejeme Vám,
ať se nic z těchto
krásných chvil nevytratí.
Vše nejlepší
k 50. výročí svatby přeje
redakční rada.
foto: Denisa Šimíková
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Napsali nám

O KÉNKO J OŽI T REFY
V naší obci jsou lidé různí, tak jako všude některým je jedno, jak Lužice vypadají, jak se
v nich žije, jestli je uklizeno nebo ne. Někteří
se zase starají o svoje domy, zahrádky a předzahrádky, ale nepořádek klidně vozí do lesa.
A pak se najdou lidé, kterým to jedno není
a zapojí se třeba do úklidu okolí obce ke Dni
Země, aby uklidili např. to, co tam vyvezli ti druzí… Vím, že tato brigáda je každý rok. Letos se
uklízel lesík, který se nachází mezi ulicí Březová
a Ploštiny hned vedle cyklostezky. Větve drtila
obecní drtička. Všechno ostatní odvážel traktor
z Lutesu. A že toho nebylo málo, vám chlapi
jistě potvrdí. A co tam bylo věcí! Téměř celá
koupelna – (bleděmodré obkladačky včetně
WC), květináče, boty, plastové láhve, sud
asfaltu, plast ze starého fóliovníku, zavařené
sklenice s ovocem … Kde se to tam vzalo?
Brigádníci vyklidili, kolemjdoucí koukali.
A všichni doufali, že už to bude vše v pohodě
a snad nikdo si již nedovolí odložit v těchto
prostorách něco, co mu doma zavazí. A světe
div se, neuplynul ani týden a už byl jeden občan přistižen, jak jede s plným kolečkem tímto
směrem. Že by zapomněl, že máme doma

UKLIZENO

Bez komentáře...., foto: Denisa Šimíková

popelnice a že je otevřený sběrný dvůr, kam
se může vše vyvézt? Nezbývá mi než doufat,
že si pouze spletl směr a příště odveze odpad
tam, kam patří – na sběrný dvůr.
Joža Trefa

Napsali nám...

KISS OPĚT NA MORAVĚ
Již podruhé za poslední
4 roky zavítala na hodonínsko
se svou strhující ohnivou show
kapela KISS. Zatímco poprvé
poctili muzikanti návštěvou
obec Mikulčice, letos to byli
Lužice. A důvod? Jednak, že
se jim tady moc líbí a je tady
skvělé publikum, ale hlavně
tady pořádal jeden její člen
svou rozlučku se svobodou.
A rozloučil se ve velkém stylu.
Libor se totiž po letech, kdy
s kapelou prokoncertoval celý
svět, rozhodl, že už má dost
všeho toho cestování, ječících
fanynek v prvních řadách,
divokých večírků a nekonečných hodin v maskérně. On
by se chtěl konečně usadit,
oženit a možná mít i nějaké

děti. Muzikantské řemeslo
nadobro pověsit na hřebík do
špajzky hned vedle cibule.
A tak to v tu poslední květnovou sobotu byl koncert
rozlučkový. Teď bude spíš

doma koncertovat kolem plotny, tancovat jak Verča pískne
a ohňostroje pouštět maximálně tak dětem na Silvestra.
Oběma vám přejeme ať se
máte rádi a nikde nezapomenete na váš první novomanželský KISS.
přejí KISS
Paul „Damba“ Stanley,
Gene „Kuba“ Simmons,
a Peter „Peťa“ Criss

Dobrý den,
píšu za dětský foklorní soubor Nechoránek z Prušánek.
Ráda bych touto cestou poděkovala lužické dětské cimbálce, konkrétně paní Šimčíkové. Vaše
cimbálová muzika nám o víkendu moc pomohla, společně jsme se zúčastnili dětské folklorní
přehlídky na Slovensku v Kútech. My jsme byli na přehlídku přizvání 14 dní před zahájením samotné akce a lužičtí muzikanti nám pohotově vypomohli s hudebním doprovodem. Děkujeme,
a pokud se nám podaří v Prušánkách také pro děti uspořádat nějakou folklorní přehlídku, rádi
vás pozveme.
Za všechny naše děti děkuje a hezký den přeje
Iva Letochová
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PODĚKOVÁNÍ
Ty jsi moje síla, lampa planoucí,
cesta, život, láska, pravda pravdoucí.
Ve svém slově přicházíš, sestupuješ k nám,
vdechneš Ducha, který šeptá: neboj, nejsi sám.
Když jsi se mnou, nestrádám, nic mne nezmámí,
jen tě prosím: Zůstaň s námi…
tak začíná jedna z duchovních písní farního sboru, který
vede a na varhany doprovází paní Květa Huspeninová.
Tímto úvodem bychom chtěli vzpomenout a poděkovat
všem, kteří této „Síle a lásce“ obětavě sloužili, slouží
a s ní se spojují. Vzpomínáme na dlouholetého varhaníka pana Jaroslava Benadu, který zároveň vedl pěvecký
sbor. Zaučoval i další varhanici paní Miladu Ištvánkovou.
V současné době Ing. Jana Opršalová a Milenka Smutná, rovněž ve svém volném čase, hudbou doprovází mši
svatou. Paní Marie Gožďálová, Marie Suchánková a Jiřina
Jarošová léta doprovázely a doprovázejí svým pěveckým
projevem nejen mši, ale i rozloučení se zemřelými. Patří
vzpomenout i chlapce Makuderovi, pana Pavla Maradu
a Karla Hodese, kteří zpívají žalmy.
Lužický kostel je stánkem společenství nás všech, kteří
zde nacházejí pramen neutuchající posily a milosti Boží.
Farní centrum i kostel vyžadují nezištnou péči a pomoc
mnoha věřících. Této službě od svého mládí se obětavě
věnuje pan Antonín Příkazský, Josef Salajka – současný
kostelník, bratři Ing. Jiří a Josef Molnárovi, Lukáš Huspenina, paní Marie Popovská, Příkazská Helena a Marta,
Balůnová Anička a Veronika, Marta Hromková, Ing.
Helena Bimková, Marie Bayová s rodinou, Ing. Marek
Hasoň, František Vaculík a další. Vzpomínku si zaslouží
i zesnulý kostelník Josef Ištvánek, již nežijící Božena
Galatíková, Ludmila Ábelová, Růžena Hajmanová, Anna
Sokolová, Štěpánka Smetanová, Anežka Charvátová.
Velké poděkování i těm, kteří zde nejsou uvedeni a slouží
tomuto společnému cíli.
farnost

x kosmetické ošetření pleti
x regenerační masáže
obličeje a dekoltu
x modelace a barvení obočí
x depilace
x denní a slavnostní líčení
x dárkové poukazy
x prodej profesionální
kosmetiky

GALVANICKÁ ŽEHLIČKA
NA PLEŤ
SPECIÁLNÍ KOLAGENOVÉ
OŠETŘENÍ
Monika Onderková
Velkomoravská 213
696 18 Lužice
tel

: 737

712 094

mona-kosmetika.imu.cz
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