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JESLE a KŘÍŽ
Jožulka Uher

živý betlém
Srdečně zveme všechny spoluobčany v sobotu
25. prosince 2010 na ŽIVÝ BETLÉM.
Průvod vyjde od mateřské školy
ve 14 hodin na Náměstí.
Za celou mateřskou školu Dana Baťková

foto na titulní straně: Ctirad Petrla

foto živé betlémy: Jaroslava Bartošová
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Jen díky zvykům dítě to se v jesle rodí,
na kříži jako mladý muž pak umírá;
víc než to, co nám kdysi řekl, neprozradí
a dál Ho někdo místo Petra zapírá.
Z těch jesliček k nám dítě ještě nepromluví
a pláč v něm matka prsem brzo utiší;
až ukřižován, také bude šetřit slovy,
co zavolá, to druzí pro nás zapíší.
Ve chlévě dobytek na dítě teple dýchá
a po koledě mladá ovce zamečí;
do boku ukřižovanému kopí píchá,
hruď těch, co půjdou za ním, skončí na meči.
Zvykem lidstvo jesle – kříž si do paměti trpělivě dává;
naděje na druhý příchod muže z kříže, ale už se vzdává…
Člověk se utíká za nadějí do vesmíru. Už do něho vidí dál než do sebe sama. Dlouhým čekáním od generace po generaci ztrácí víru. Je to jako v lásce, kterou vyhlížíme
bez trpělivosti a doufání. Díky zvykům mají se o co opřít ti, kteří nepodléhají marnosti.
Zavrhne-li člověk zvyky slavení svátků, odmítne-li návraty cestou vzpomínek, ocitne se
v prázdnu, jen s prchavou přítomností, která bude pro něho ztrácet smysl stejně jako
životy těch, kteří už nejsou a nebudou. Zatímco vesmír si svůj řád a zákonitosti udrží, ty jeho se zhroutí v chaosu jednoduchosti, dané krédem carpe diem – užívej dne,
s myšlenkou pouze na sebe sama. Nebýt slavení svátků vánočních a velikonočních,
kam by se poděla idea dítěte, jehož krátká životní cesta povede z jeslí na kříž, aby však
Jeho výzva překlenula věky věkoucí? Víra není strach, jakože nevíra není statečnost.
Je to volba svobodného člověka!
-3-

zpravodaj městského úřadu

Lanžhot

Lanžhot
Slovo starosty

tací Krajský úřad v Brně, část nákladů uhradíme my z našeho rozpočtu. Doufám, že se nám
podaří tento záměr realizovat, protože v roce
2013 končí dotace, takže je nejvyšší čas. Z našeho rozpočtu nebudeme schopni z tohoto
nic zrealizovat. V příštím roce bychom chtěli
zadat vypracování projektu na rekonstrukci Náměstí i obou soch, které stojí u kostela.
I na toto je možné získat dotace.
Ještě se chci zmínit o tolik diskutovaném
bankomatu. Že banky nemají zájem dát bankomat do Lanžhota, a když tak mají nehorázné požadavky, to je všem známo. Firma, která
nám bankomat nainstalovala a potom byla
nucena bankomaty, které provozovala z důvodů krádeží odstavit, začíná bezpečnější bankomaty znovu instalovat. V dohledné době
se počítá s instalací bankomatu i v Lanžhotě
za stejných podmínek jako ten předešlý.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří
jste mi ve volbách dali svůj hlas. Vám všem,
kteří jste rozpoznali podnikatele, kteří se
k nám hrnou, i ty, kteří chtějí realizovat věci
nepotřebné a více škodící než prospěšné.
Všem spoluobčanům přeji příjemné prožití
svátků vánočních a hodně zdraví a spokojenosti v novém roce.
Zároveň vás zvu ve středu 29. prosince
2010 v 16 hodin na zabijačku ve dvoře muzea a v 17.30 hodin na ohňostroj na Náměstí.
František Hrnčíř, starosta města

Vážení spoluobčané,

nakreslil Milan Kocmánek
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končícím rokem 2010 začíná nové volební
období, jemuž předcházela volební kampaň
nedůstojná Lanžhota. Ale o tom psát nechci.
Čekají nás úkoly jednak již rozpracované,
např. Protipovodňová ochrana města Lanžhot - II. etapa, nebo nové, které se ukazují
jako velmi potřebné. Jednou z prvních akcí
by měla být rekonstrukce dešťové kanalizace
v Nové ulici, kde bude položeno nové potrubí a po celé délce vybudováno podélné stání
pro osobní automobily. V případě příznivého
vývoje financí zamýšlíme provést rekonstrukci dešťové kanalizace a komunikace na Hrnčířské ulici a dalších komunikací, na které
máme již připraveny projekty. Připravujeme
žádost na dotaci ze Státního fondu životního
prostředí na zateplení přístavby městského
úřadu (knihovny), kde je také třeba vyměnit
okna a střechu, která je ve velmi špatném stavu. Další žádost o dotaci chystáme na rekonstrukci chodníků v ulici Masarykova od ulice
U Stadionu k nádraží. Zamýšlíme zadat vypracování projektu Protipovodňová ochrana města Lanžhot – III. etapa, který by řešil
výstavbu nového mostu u Pasvillanu (most
nikomu nepatří) a navýšení hráze U Struhy,
abychom nemuseli při každé větší vodě stavět
zábrany. Součástí tohoto projektu by mělo být
také zprůtočnění Jízdy do Čtvrtého járku, aby
se při velké vodě dala
odpouštět z Kyjovky do lesa. Dále tento
projekt počítá s vybudováním přírodního
koupaliště na Šlajsi.
Na zhotovení tohoto
projektu přispěje, stejně
jako na ten předešlý, do-

foto: Jan Halady
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Výpis usnesení z ustavujícího jednání
Zastupitelstva města Lanžhot - 11. 11. 2010

Lanžhot
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Společenská kronika
Hana Tučková

ZasTupitelstvo města schvaluje:
• program jednání • zvolení 1 místostarosty a 7členné rady
• tajný způsob volby starosty, místostarosty, členů rady, předsedy kontrolního
a předsedy finančního výboru postupem uvedeným předsedajícím
• zástupce na valných hromadách a. s. Hantály, VaK Břeclav a VaK Hodonín starostu
a místostarostu
určuje:
• ověřovatele zápisu:
Ing. Zdenka Hrubá, Helena Svačinová

zřizuje:
• finanční a kontrolní výbor. Finanční
výbor bude mít 7 členů a kontrolní
výbor 9 členů

• zapisovatele: Anna Moučková

ukládá:
• připravit návrh rozpočtu na r. 2011
zajistí: rada města
termín: do příštího zasedání

• že pro výkon funkce starosty
a místostarosty bude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn
volí:
• starostu města: František Hrnčíř

• připravit jmenovitý návrh na doplnění
výboru finančního do počtu 7
a kontrolního do počtu 9 členů
- zajistí: předsedové kontrolního
a finančního výboru
- termín: do příštího zasedání

• místostarostu města: Josef Bartoš
• členy rady města:
Břetislav Osička, Mgr. Ladislav Straka,
Ing. Josef Haluza, Ing. Aleš Uher,
Ing. Vladimír Pardík

V Lanžhotě dne 11. 11. 2010

• předsedu finančního výboru:
Ing. Aleš Uher

místostarosta města Lanžhot
Josef Bartoš
starosta města Lanžhot
František Hrnčíř

• předsedu kontrolního výboru:
Ing. Vladimír Pardík

Narozené děti

Sňatky

Nikola Hasilová
Lenka a Josef Hasilovi, Nová

Veronika Bernátová, Kostice
a Richard Hekl, Lanžhot

Sofie Lea Hůrská
Lenka a Michal Hůrských, Školní

Pavla Sukeníková, Lanžhot
a James Matthew Clark , Velká Británie

Eliška Kašparovská
Radmila Petrlová a Radek Kašparovský,
Vinohrady

Iveta Balgová, Lanžhot
a David Salawa, Lanžhot
Andrea Jánošová, Lanžhot
a František Straka, Lanžhot

Adéla Machalová
Miroslava a Jan Machalovi, Sokolská

Eva Létalová, Lanžhot
a František Horák, Lanžhot

Petr Silný
Lenka a Petr Silní, Kostická

Anna Moučková, Lanžhot
a Pavel Hallang, Lanžhot

Vojtěch Švásta
Marie a Josef Švástovi, K. Černého

Klára Hrozková, Břeclav
a Ondřej Pyskatý, Lanžhot

Tadeáš Darmovzal
Lucie Pajkrtová a Jaroslav Darmovzal,
Na Dílni

Valerie Drtílková, Břeclav
a Milan Beneš, Břeclav

Marek Minjarík
Pavlína a Igor Minjaríkovi, K. Černého

Jitka Kropáčková, Břeclav
a Michal Švirga, Lanžhot

Tomáš Kovářík
Iva a Martin Kováříkovi, Na Peci

65 let manželství
Anna a Jaroslav Škápíkovi, Kostická

Ondřej Hrabica
Petra a David Hrabicovi, Lipová

50 let manželství
Libuše a Vlastimír Čápkovi, Záhumní
Anna a Jan Vališovi, MUDr. Kepáka
Anna a Jaroslav Němečkovi, U Stadionu
Božena a Ladislav Polachovi, Lesíčková

Filip Konrád
Martina a Roman Konrádovi, Na Peci
Eva Steinerová
Petra a Luděk Steinerovi, Bří Mrštíků
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Marie Zaliberová, Kout II.
Ladislav Hnátovič, Sokolská
Lucie Mikuličová, U Struhy II.
Vlastislava Uhrová, Havlíčkova
65 let
Jana Trubačová, Dolní
Julius Bakaljar, Nová
Milan Tuček, Gagarinova
Božena Horká, Mlýnská III.
Ludmila Machovičová, Gagarinova
Marie Petrlová, Gagarinova

Výročí narození
97 let
Marie Trubačová, Gagarinova
92 let
František Uher, Stráže
91 let
Božena Benešová, U Stadionu
Anna Prajková, B. Němcové

60 let
Miloslava Marková, Na Peci
Katarína Floriánová, K. Čapka
Emilie Adámková, Mlýnská I.
Marie Pyskatá, Sokolská
Jitka Kostková, Gagarinova
Marie Horáková, Gagarinova
Pavel Vaida, Vinohrady

90 let
Libuše Šuláková, Kostická
85 let
Jan Prajka, Kout II.
Anna Škápíková, Kostická
Marie Petrlová, Luční
Božena Uhrová, Dolní
80 let
Pavel Švirga, Nádražní
Marie Poláčková, Masarykova
Barbora Michalicová, Kostická
Vlasta Nečasová, Dolní

Úmrtí
Vlasta Richterová, 81 let, Kostická
Marie Bartošová, 81 let, Sokolská
Jan Dvořák, 57 let, Na Dílni
Jaroslav Šesták, 74 let, Smetanova
Marcel Toth, 35 let, J. Wolkera
František Šinko, 84 let, Kostická
Ludmila Zahrádková, 69 let, Lesíčková

75 let
Josef Tuček, J. Husa
Miroslav Sláma, Na Peci
70 let
Jaromír Šulák, Lesíčková
Josef Čapka, Mlýnská II.

Žádáme občany, kteří si nepřejí zveřejnění svých jmen nebo jmen svých příbuzných
(sňatky, narozené děti, výročí sňatků, výročí narození, úmrtí) ve společenské kronice zpravodaje,
aby toto nahlásili vždy před uzávěrkou zpravodaje v kanceláři městského úřadu.
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Jak na společenskou kroniku
Hana Tučková

Proto vyzývám občany, kteří uzavřeli
manželství mimo Lanžhot, oslaví v roce
2011 výročí sňatku a chtějí, aby toto jejich
výročí bylo uvedeno jak v kabelové televizi, tak na stránkách zpravodaje, ať tuto
skutečnost nahlásí začátkem roku paní
Tučkové, pracovnici MěÚ Lanžhot, která
si s nimi domluví další podrobnosti.
Zároveň žádám občany, kteří se dožijí
životního jubilea a nechtějí být uvedeni
v kabelové televizi nebo zpravodaji, aby
rovněž toto nahlásili na městský úřad.
Dalším problémem je zveřejňování
sňatků. Systém je takový, že pokud náš občan uzavře sňatek mimo Lanžhot, obdržíme toto hlášení s měsíčním zpožděním
a to tak, že je uveden den sňatku, místo
a rodné číslo partnera. Neznáme další nacionály. Někdy je taková svatba zveřejněna a jindy ne a to proto, že někdy se nám
podaří zjistit potřebné údaje a někdy ne.
Také zde vyzývám občany, kteří uzavírají
sňatek mimo Lanžhot a chtějí tuto skutečnost zveřejnit, aby chybějící podklady
nahlásili na městský úřad.
Doufám, že toto pochopíte a společnými silami uvedeme vše do pořádku
a ke spokojenosti občanů. Předem všem
děkuji.

Vážení občané, mezi oblíbená sdělení v kabelové televizi a zpravodaji patří
společenská kronika. Víme, že jak občané Lanžhota, tak také naši bývalí občané,
kteří mají možnost prohlédnout si webové
stránky města nebo přečíst si náš zpravodaj, společenskou kroniku rádi čtou.
Zveřejňování společenské kroniky si bere
na zodpovědnost pracovnice, která je vždy
u tohoto článku podepsaná. Lidé nás často
upomínají, že ne všichni občané jsou mezi
jubilanty uvedeni.
Na vysvětlení uvádím: Jubilanty, kteří
slaví výročí uzavření manželství, můžeme zjistit pouze ze záznamů nám dostupných, tj. z matričních knih uložených
na Městském úřadě v Lanžhotě. V těchto
matričních knihách jsou zapsané pouze
ty sňatky, které byly uzavřeny v Lanžhotě, a to jak v kostele, tak na úřadě. Nevíme proto o sňatcích uzavřených mimo
Lanžhot (takových případů je mnoho),
ani neznáme data sňatků přistěhovaných
manželů. Jubilanty, kteří slaví životní jubileum, si vyhledáváme v evidenci obyvatel. Jsou však občané, kteří již dopředu
ohlásí, že nechtějí své životní jubileum
zveřejnit, a my jim samozřejmě vyhovíme.

Andělská výstava
Mirka Straková

Byla zahájena 27. listopadu 2010, v den
lanžhotského jarmarku.
Proč výstava andělů? Blíží se čas vánoční, spojovaný s andělským zvoněním a narozením dítěte jménem Ježíš. Jeho příchod

Školní klub Masarykovy základní školy
za velkého přispění spoluobčanů z Lanžhota a blízkého okolí přichystal k první
adventní neděli VÝSTAVU ANDĚLŮ.
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na svět zvěstoval Panně Marii posel Boží
– anděl.
Touto výstavou jsme chtěli ukázat různé
podoby andělů, jak si je lidé představují,
a připomenout, že anděl je nejen symbolem Božího posla, ale také symbolem lásky
a dobra. A protože lásky a dobra je zapotřebí neustále, tak je to takové malé připomenutí v adventním čase.
Chtěli jsme výstavou také poděkovat
všem andělům, kteří se o nás starají. Ať už
jsou to poslové Boží, nebo dobří lidé, kteří
nezištně a s láskou pomáhají bližním.
Ve škole, družině i klubu to byla dobrá
příležitost povídat si na toto téma s dětmi
a zároveň vytvořit spoustu hezkých andělů z různých materiálů. Už z loňské výsta-

Lanžhot

vy betlémů vím, že v Lanžhotě jsou
ochotní lidé, proto jsme oslovili veřejnost, aby byla výstava pestřejší a zajímavější. Přiznám se, že nás množství
andělů překvapilo. Nepočítali jsme
s tak velkým zájmem a velmi nás to
potěšilo.
Kdo výstavu navštívil, mohl vidět
675 andělíčků zapůjčených od široké
veřejnosti a asi 700 vyrobených žáky
školy a školky. Protože se jedná o neobvykle velkou sešlost andělů na jedné výstavě, požádali jsme o registraci
do české knihy rekordů. Rekord byl schválen a zapsán jako Nejrozsáhlejší andělská
výstava.
Těší nás zájem lidí o výstavu i příznivé
reakce. Mnozí se ptali: A co bude příští
rok? Nevím. Ale pokud budu mít kolem
sebe stále tak ochotné a milé lidi, kteří mi
pomáhali a bez kterých by to nešlo zvládnout, tak něco jistě připravíme.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili, vyrobili anebo zapůjčili anděly a pomohli při
přípravě, instalaci, organizaci a hlídání
výstavy, také dětem – andělům, které vystoupily při zahájení výstavy.
Přeji všem hezké vánoční svátky.

Přehled vánočních akcí
25. prosince
26. prosince
26. prosince
26. prosince
29. prosince
29. prosince
15. ledna

Živý betlém – mateřská škola
Žehnání koní
Žehnání vína
Štěpánská zábava
Domácí zabijačka
Ohňostroj
Krojový ples
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Náměstí
Náměstí
Společenský dům
Podlužan
Dvůr muzea
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Vánoce, na které nikdy nezapomenu
Vlasta Blažková,
celoživotní lanžhotská učitelka

Vzpomínkami se často vracím
do školy v Lanžhotě, kde jsem
v roce 1955 nastoupila jako mladá učitelka 1.–5. třídy. Protože se
mi tam líbilo, setrvala jsem v Lanžhotě až do důchodového věku.
Děti ve škole byly ukázněné
a učenlivé. Kromě toho velmi
krásně a rády zpívaly, proto nebyl
problém zřídit na škole pěvecký
kroužek. Později jsme se rozrostli na sbor,
čítající někdy i přes 30 žáků. Zpívali jsme
dvojhlasně písně slovácké, pionýrské, budovatelské, ruské, pro zpestření i písně kanonické. Zajišťovali jsme program na školní
oslavy a na veřejné oslavy v obci (osvobození obce, VŘSR, výroční schůze JZD, KSČ)
tak, jak to doba přinášela. S úspěchem jsme
se zúčastňovali okresních pěveckých soutěží
se sborem i se sólisty a často získávali ocenění. Děti zpívání bavilo a zaujalo, zvláště když
občas dostaly za účinkování nějaký pamlsek.
Po sametové revoluci nastaly ve školství
změny. Ve zpěvnících se konečně objevily
vánoční koledy. Když jsme je před Vánocemi začali nacvičovat, děti byly natěšené,
ale zaskočily mě otázkami: „Kde budeme
účinkovat? Kdy budeme vystupovat? Mohli bychom v kostele? Ale my bychom rádi
na kchóře (kůru).“ Tehdejší ředitel školy
Zdeněk Houžva proti vystupování v kostele
nic nenamítal a dokonce slíbil, že si přijde
děti rád poslechnout. Účast na vystoupení
slíbili i moji kolegové učitelé. Zbývala už jen
domluva na faře. Pan farář Vladimír Stejskal
si mě zkoumavě přes brýle prohlédl a nedůvěřivě se zeptal: „A kde jste se, paní učitelko,

ty koledy naučila?“
Přesvědčila jsem ho,
že patřím ke generaci, která ctila tradice
našich předků, a koledy jsme na Vánoce
zpívali vždy v kostele.
Usmál se a naše vystoupení zařadil hned
na 1. svátek vánoční
v průběhu odpoledního požehnání.
Lanžhotský kostel byl to odpoledne zaplněný do posledního místečka a my jsme
skutečně účinkovali na kůru. Za doprovodu varhan pana Františka Michalici st. jsme
zpívali koledy sborové i sóla. Některé zpěvy
byly s kytarou, na jiné jsme využili dětské doprovodné hudební nástroje. Zlatým hřebem
našeho vystoupení byla Mozartova ukolébavka. Za doprovodu flétny Elišky Čapkové
ji Janička Hostinová zpívala tenkrát tak procítěně, že mnohým ukápla i slzička.
Pan farář udělil všem od oltáře požehnání a dětem poděkoval za krásně prožité
odpoledne s koledami. Roztleskal všechny
přítomné, přestože v té době nebývalo zvykem v kostele tleskat. Závěrečná společná
píseň Narodil se Kristus Pán byla tak radostná a hlasitá, že určitě pronikla nad kostelem
přímo do nebeských bran.
Od těchto Vánoc letos uplyne 20 let a já si
každoročně s dojetím vzpomínám na objetí
jedné stařenky: „Ná, pani učitelko, čeho sme
sa to dneskaj dočkali? Tak vám hodně děkujeme a včil už aj možu klidně umřít!“
Všem Lanžhotčanům přeji pokojné svátky vánoční a pevné zdraví do dalších let.
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dobná dnes stojí ve Velkých
Pavlovicích, jejíž stavba by
nebyla nijak finančně náročná.

Reakce na dotazy občanů
Antonín Hostina

Tak a máme po volbách, opět nás čeká
práce v realitě, kterou jsme si sami zvolili
našimi hlasy v komunálních volbách. Někdo je spokojen, jiný méně a někteří láteří,
poněvadž tak si to nepředstavovali. Kdysi
jeden slavný politik prohlásil: „Máme takovou vládu, jakou si zasloužíme.“ S tímto názorem se neztotožňuji, ale výsledky
volby respektuji jako skutečnost, se kterou
se naučíme žít a budeme pracovat pro naši
obec tak, aby se nám i přesto u nás lépe
žilo.
V povolebním rozčarování mne mnozí
občané vyzývali, abych se vyjádřil k některým otázkám, které mi byly kladeny.
Původně jsem nechtěl, aby se opět nejitřily čerstvé povolební rozepře anebo aby se
nebraly našim občanům iluze o nadcházejících čtyřech letech vedení staronové
radnice, ale nakonec jsem se rozhodl, že
tak učiním, neboť mí voliči si to zaslouží
a nebylo by správné jejich dotazy nezodpovědět.
Množství dotazů bylo ke kandidátům,
kteří ač byli na kandidátce ODS a byla
jim svěřena důvěra z rukou voličů, přesto svůj předvolební slib nesplnili. Nechci
se za ně vyjadřovat, to je jejich povinnost.
Vezměme si ponaučení a dívejme se dopředu. Nehledejme důvody, ale způsoby,
jak dosáhnout v budoucnosti lepších výsledků. Mám na mysli chovat se tak, aby
se i za této situace, která po volbách nastala, co nejvíce pomohlo Lanžhotu a Lanžhotčanům, aby Lanžhot opět neupadl
do apatie, ale aby nás tento výsledek motivoval na cestě vpřed.

Když mě lidé před volbami slibovali, že
mi dají svůj hlas, že mi důvěřují, odpovídal jsem, že mně ho nedávají, že dávají jej
sami sobě, protože já budu pracovat pro
ně. A tak je to i po volbách. Nepracuji jako
zastupitel sám pro sebe, ale pro všechny
občany Lanžhota.
A jaké projekty byly nachystány před
volbami a proč jsme s nimi veřejně nevystoupili? To bude asi nejvíce všechny
občany zajímat. Nebudu probírat všechna
témata, to by asi zpravodaj neobsáhl, budu
se věnovat pouze některým tématům:
1) Projekt sociálních domků
Tento projekt je realizován např. v Němčičkách, Čejkovicích a dalších obcích.
Jejich výhodou je, že se jedná o domky
s nízkými náklady pro méně početné rodiny. Stát na jejich výstavbu uvolňuje 90 %
investic, včetně vybudování inženýrských
sítí a příjezdové komunikace. Před půl
rokem jsem tento projekt předložil panu
starostovi, ale tento projekt jím nebyl akceptován.
2) Vybudování kruhového objezdu
Kruhový objezd byl navržen firmou
Balcar. Jedná se o kruhový objezd na náměstí. Tento objezd by zvýšil bezpečnost
křižovatky u kostela, byly by vybudovány
chodníky k poště a také bezpečný přechod
pro občany, kteří navštěvují kostel. Celá
investice by byla hrazena Jihomoravským
krajem, poněvadž se jedná o státní komunikaci. Obec by pouze přehodnotila investici na přeložení kabeláže a plynu pod
chodníkem před kadeřnictvím. Ani tento
projekt nebyl panem starostou akceptován.
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3) Projekt bankomatu od České spořitelny, a.s.
I k tomuto projektu je třeba vyjádření
nejen obce, ale dle mého názoru všech
obyvatel. Za tímto účelem budeme i nadále prosazovat zřízení diskusního kanálu
na internetových stránkách obce. Má jej
zřízena většina obcí okresu Břeclav, aby
všichni občané měli možnost veřejně vyjádřit svůj názor.
4) Předjednali jsme na Jihomoravském
kraji a na Ministerstvu pro místní rozvoj
možnost zřízení stavebního úřadu v obci
Lanžhot.
5) Jednání s významnými investory
Tito investoři chtěli své finance a své
know-how vložit do budování cyklostezek
s cílem propojení celého bývalého lichtenštejnského území LVA, Pohanska, Soutoku a pomoci při vyjednávání s rakouskými orgány o možnosti přemostění Dyje,
v návaznosti na družební rakouskou obec
Rabensburg. Podmínka investora? Změna
vedení radnice.
6) Moravský rybářský svaz Lanžhot
Prostřednictvím Jana Tomka jsem předal projekt na novou rybářskou baštu, po-

7) Z kultury a národního
kulturního bohatství
Je předjednána registrace
Lanžhotského
přegulňáku
a udělení ochranné známky
jako jsou např. Štramberské
uši nebo Hořické trubičky.
Následně registrace Lanžhotského třasáku jako národního kulturního dědictví. Tento
tanec je svým způsobem unikátní a je radost se dívat na taneční páry,
které jej zatancují tak, jak se patří. Tyto dva
projekty jsou již předjednány k registraci.
Jak vidno, je velké množství aktivit, kterým jsem se chtěl věnovat, ale ještě více
práce je před námi. Kandidáti za ODS
a ČSSD, které spojily předvolební tahanice, chystají kulturní a společenské akce,
kterými by chtěli přispívat tam, kde to nejvíce bolí, a tím je dětská dušička.
Nápadů, kterými mladí kandidáti před
volbami hýřili, bylo a je mnoho. Všichni
chtěli pomoci Lanžhotu a svoji obec opět
dostat do popředí celého regionu. Sice
by to přineslo navýšení práce pro vedení
města, ale předpokládal jsem, že my Lanžhotčané jsme lidé pracovití, hrdí na své
předky a tradice a budeme se ve své práci
navzájem podporovat.
Budeme se snažit i nyní a nadále, ale je
otázkou, jaké páky budeme moci využít,
když nám obec není nakloněna. Mladí
lidé jsou nabyti energií, mají více odvahy
a odhodlání, a proto do nich vkládám
naději do života budoucího.
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Hon na zrádce
Jožulka Uher

Co spáchali? Statečnost! Dalo by se říci
jedním slovem. Koho zradili? Nikoho
a nic! Uplatnili právo lidí, užívajících svobody myšlení a názorového rozhodování;
ve společenském zřízení zvaném demokracie. Ne diktatura, v níž zvůle moci kočíruje občany, vůle zbavené. Bylo příznačné, že za zrádce (bez uvozovek) je označil
vedoucí představitel oné politické strany,
jejíž ideologie stála v dějinách lidstva
na absolutní poslušnosti jedinců i mas.
I co se názorů týkalo, ba právě u nich
především. Jediným správným názorem
byl vždycky a ve všem ten, který určovala
nad Ústavu a kodex základních lidských
práv rodná strana a její vysokoblahorodí
v Kremlu. Tam, kde měla komunistická
strana absolutní moc, vnucovala svůj názor národu všemi prostředky, včetně nejrepresivnějších. Ať už to byly v letech padesátých minulého století hony a odstřely,
tak i v časech normalizace po roce 1969.
Za klasifikací zrádce následovaly přívlastky: zaprodanci amerického imperializmu,
západoněmeckého revanšizmu a farizejského Vatikánu.
V padesátých letech byli „zrádci“ likvidováni lágry i na šibenicích, za normalizace v kriminálech, kotelnách a nucenou
emigrací. Tribunou útoků proti „zrádcům
a zaprodancům“ bylo proletáře všech zemí
světa spojující Rudé právo a jemu podřízený tisk ostatní. V případě našich dvou
„zrádců“ týdeník Moravský jih způsobem,
předčícím i „největší a nejčtenější“ tiskovinu, neboť tytéž články těch samých autorů uveřejnil dvakrát. V rozsahu celých
stran, tedy několika set textových řádek.

Když jsem se pokusil o oponenturu asi
stodesetiřádkovou replikou, mohla by
být prý publikována pouze v pokrácení
na řádků dvacet! Do takového „štěku“ by
nebyl s to dát smysl ani E. E. Kisch. (O výsledku voleb neuveřejnil potom MJ ani
řádek jeden!)
Je tu něco, co je mnohem závažnější
v procesu voleb starosty a místostarosty,
než údajné „zrádcovství“ dvojice nepodlehnuvších partajnické diktatuře, vydávané za jakousi demokratickou jednotu.
Mnohem důležitější je totiž vědět, čí vědomí a svědomí uplatnili při volbě ti, kteří se
drželi direktiv strany, pod jejíž hlavičkou,
aniž by byli skutečnými vlastníky legitimace této strany, hlasovali. A jak se budou
dál jako zastupitelé rozhodovat: uplatní
svůj rozum, svoji vůli, nebo budou zvedat
či nezvedat ruce, jak jim přikáže partaj?
Nebo její „první tajemník“? Jako volič,
který volby nebojkotoval, právo vědět to
mám!
STRANA – PARTAJ! Už od šestnácti
let svého věku (psal se rok 1949), ač syn
funkcionáře strany národně-socialistické,
považuji všechny politické partaje na celé
planetě za osudově závažnou přítěž lidstva.
Za něco, čeho mu není nutně zapotřebí
v žádném jeho konání. Dnešní strany, až
na komunistickou a částečně lidovce, jsou
už jenom karikaturou těch z před února
1948. O první republice nemluvě. Tenkrát
by bylo např. u nás v Lanžhotě nemožné,
aby pod hlavičkou ČSSD kandidovalo 21
občanů bez politické příslušnosti, tudíž
ani jeden sociální demokrat! A v ostatních stranách, až na KSČM, bylo skutečných straníků poskrovnu. Já osobně jsem
v komunálních volbách nevolil politické
strany (kdybych musel, volby bych ur-
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čitě ignoroval), ale občany, o nichž jsem
si myslel, že by mohli pracovat v orgánu,
naše město řídícím. Ano, volil jsem F.
Hrnčíře, J. Bartoše, ale také A. Hostinu
a některé další z „jeho týmu“. Přestože
u některých znám i jejich rodový kmen,
u všech mi schází podrobné životopisy!
Navrhuji proto, aby nám občanům, svým
voličům, byly dodatečně v brožuře dány
do půlroku k poznání! Co mne u nich
nezajímá, jsou majetky a finance. To pro
jejich práci a výkon funkcí v zastupitelstvu
a v jiných orgánech MěÚ není rozhodující
a důležité. Orientační otázky pro vypracování životopisu rád poskytnu.
Počítač, který jeho majiteli umožňuje
přístup na internet, nemám. Nepotřebuji jej. Díky druhým jsem byl obeznámen
s obsahem diskuze, která byla na internetu
vedena od půlnoci pátku 12. listopadu t. r.
z iniciativy tiskového orgánu Deník, resp.
Nový život na téma volby našeho starosty
a místostarosty, se zřetelem na úlohu, kterou v ní sehráli údajní dva „zrádci“ Osička
a Straka. Je to pro mne „počtení“ poučné
i alarmující, v některých případech nechutné…
Jakoby duch totality bývalého komunistického režimu některé mozky ještě
stále ovládal. Na straně jedné rozumná
řeč a klidný tón i věcnost pragmatismu,
na straně druhé zbrklé a hrubé ataky,
extrémně vyhrocené obviňování nemilovaných a adorativní chvalozpěvy milovaných, dokonce sólové árie na sebe samé,
podceňování sil a schopností oponenta,
přeceňování vlastních, vize o době temna,
občany do ní zavlékající vítěz voleb, běda,
třikrát běda nezvolením odmítnutý záchrance se sliby spasitelskými, proletářská
závist, poukazující na majetky „zrádců“,
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netající třídní nenávist, ač nekomunistka,
tak pateticky připomínající Fučíkovo Lidé,
bděte!, už, už jsem čekal Švejkovo Na Bělehrad, na Bělehrad, to když se k nám
od jeho rybníků přebrodil, na stránkách
týdeníku Břeclavsko excelující svou jadrností, které bych občas rád i já zatleskal,
kdybych měl potřebný k tomu počet dlaní,
ale v té diskuzi bych stejně rád jeho sólu
ukázal palcem dolů, kdybych nějaký měl,
pan Otto Vaďura, anebo ta „nejaká občanka“ která si nelenila a na účet starosty
F. Hrnčíře připomenula jeho komunistu
dědu Gajdu, z matčiny strany, ale přeskočila starostova otce, účastníka třetího
odboje a osm let vězněného, nějaký můj
jmenovec Uher, zřejmě náboženský nezaložený se „otřel“ o folkloristy a věřící
doporučením stavby dvou máj a další přístavby kostela, a…
Napoleon Bonaparte prohlásil, že
V hlavě zfanatizované není orgánu, jímž
by mohl vzniknout rozum! A Tacitus
zase usoudil, že Vládychtivost je náruživější než všechny vášně. A stejně jako ti
dva moudrý Seneca řekl, že Způsob řeči
je obrazem ducha! Je neuvěřitelné, jak
někteří diskutující přímo ukázkově potvrdili nadčasovou pravdivost uvedených tří
citátů. To je snad to jediné, za co lze jim
poděkovat.
Resumé: negativní obsah dali internetové diskusi (ale i článkům v tisku) útočníci,
nikoliv obránci. Je ke cti starosty, místostarosty a „zrádců“, že se zdrželi odvet.
Jako karavana, která jde dál a vzdaluje se
od marnosti štěkajících canisů, jak něco
takového říká arabské přísloví.
„Právo přikazuje: čestně žít, neurážet
druhé a každému přiznávat, co mu náleží!“ (Ulpianus)
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
LANŽHOT
Cesta se Světlem a za Světlem
P. František Putna

Milí přátelé, je před námi opět čas adventu, čas očekávání příchodu Ježíše Krista mezi nás, lidi, aby se stal Láskou, Dobrem, Nadějí, Světlem a Pokojem. Ta velká
písmena uvádím záměrně, protože takto
můžeme všichni chápat a vnímat přítomnost a působení samotného Boha v tomto
světě, v našem lidském životě, v životě kaž-dého z nás. Máme před sebou čas, který je
pro nás další šancí k něčemu úžasnému,
k osobnímu poznání a příležitostí k doteku milujícího Boha našeho lidského srdce.
V těchto dnech budeme v adventu zpívat starodávný zpěv: „Ejhle Hospodin přijde a všichni svatí jeho s ním; a bude v onen
den světlo velké, aleluja. Ejhle, Panna počne
a porodí syna a nazváno jméno jeho bude
Emmanuel (to je Bůh s námi).“ Je to rorátní zpěv, který jistě mnozí známe již ze
svého dětství, kdy jsme ve všední dny brzy
ráno byli účastni mše sv. a ve kterém jsme
všichni s nepopsatelným těšením očekávali tento velký den, kdy se Ježíš Kristus
narodí.
Symbolem adventu je světlo, které se má
rozjasňovat každým dnem v našem životě, jak nám to připomíná adventní věnec.
Světlo nás provází na každém kroku, jedná
se však o světlo umělé, člověkem vyrobené. Stiskem vypínače přichází světlo pro
lidskou potřebu, bez něho si nedovedeme

ani život představit, ale také je ohroženo
tzv. kolapsem, přetížením sítě neboli výpadkem, a tím jistě ochromením veškeré
lidské činnosti. V Bibli jasně čteme o příchodu Krista: „V něm (Bohu) byl život
a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí
a tma ho nepohltila. Bylo tu pravé světlo,
které osvěcuje každého člověka a to přicházelo do světa. Na světě byl, svět skrze něj
povstal, ale svět ho nepoznal. Do vlastního
přišel, ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm
pak, kdo ho přijali a věří v jeho jméno, dal
moc stát se Božími dětmi. A slovo se stalo
tělem a přebývalo mezi námi.“
Dnešní člověk si myslí, že absolutní
hodnotou jsou peníze. Zakoušíme stále
agresivnější reklamní obchodní kampaně, které nás zahlcují konzumními věcmi,
které „musí být“ součástí slavení našich
Vánoc. V rádiu jsem slyšel slogan: „Já ujíždím na Santovi!“ Znamená, co všechno
chci, kolik míním a jsem ochoten utratit,
abych prožil „krásné“ Vánoce. Dále v tom
vidím problém v pomalém a jistém vykořenění z našich kulturních a duchovních
tradic. Čím dál víc žasnu nad lidskou pošetilostí, když podkopáváme svou identitu. Kam až to necháme dovést?
Narozený Ježíš je dar, který za peníze
nekoupíš. Narozený Kristus přichází, aby
lidé žili vzájemnou lásku, kterou každému
člověku nabízí z nezištnosti své lásky. Ježíš
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je darem Boha Otce, aby člověk žil plnohodnotný život s lidmi kolem sebe a dosáhl věčného štěstí. To, že se člověk postavil
a stále staví proti Bohu (hřích, zlo), přichází Ježíš v tomto světě napravit. Je to pro
každého z nás, i pro mě osobně jedinečná
šance.
V únoru budou u nás v Lanžhotě probíhat po šedesáti třech letech lidové misie.
Považuji to za úžasný dar od Boha celému
našemu městu. Využijeme tuto nabídku?
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Já mám osobní velké přání, aby se tak stalo. Myslím, že my, všichni lidé dobré vůle,
máme zájem, abychom prožívali vzájemné mezilidské vztahy postavené na lásce,
dobru, pokoji, důvěře a odpuštění. Toto
jsou a mohou být skutečné Vánoce.
Přeji požehnané, pokojné a opravdově prožité vánoční svátky, aby se narodil
Kristus ve vašem srdci a vše dobré do nového roku.

Tisíckrát pozdravujeme Tebe,
ó Matičko Hostýnská
Hana Tučková

Každoročně vyjíždí autobus s farníky
z Lanžhota na poutní místo Svatý Hostýn, aby zde předložili Panně Marii nejen
své prosby a bolesti, ale hlavně poděkovali
za přijaté duchovní dary, za uzdravení
nemocných a Boží ochranu. Každý s sebou veze radosti i strasti své a myslím, že i svých
blízkých, aby je zde odložil
a odevzdal do rukou Božích
a naplněn duchovní silou
se vrátil zase do svého domova. Ani letos tomu nebylo jinak.
V sobotu 9. října se uskutečnila pouť na toto posvátné místo trochu (pro nás)
netradičně. Dušičková pouť,
která se koná vždy druhou říjnovou sobotu a neděli, má hlavní bohoslužbu v sobotu večer a pak
v neděli dopoledne. Přání většiny poutníků
zúčastnit se této slavnostní večerní mše svaté bylo vyhověno.

Cestou jsme se zastavili na poutním místě
v Provodově. Kostel zasvěcený Panně Marii
Sněžné s uctívaným obrazem Panny Marie
kojící stojí na vyvýšeném místě rozhraní
Slovácka a Valašska, odkud je krásný
pohled na panorama Vizovických
vrchů. Zde nás místní pan farář seznámil s historií tohoto
kostela, vykonali jsme krátkou pobožnost a osvěžili se
vodou, která má blahodárné účinky na oči.
Po obědě jsme pokračovali za hlavním cílem naší
pouti - k Panně Marii Hostýnské. Krásné slunečné
počasí, které bylo od rána,
nás i zde přivítalo. Poutníci,
kteří zaplnili kostel do posledního místa, uvítali olomouckého
otce arcibiskupa Jana Graubnera,
hlavního celebranta mše svaté. Po mši bylo
požehnáno nové osvětlení venkovního
schodiště pod bazilikou, Vodní kaple a au-
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tobusová točna a následoval světelný průvod na lesní hřbitov. Silný a studený vítr
zhasínal rozžaté svíce, což však nevadilo davům věřících, kteří se průvodu a následné
pobožnosti na hřbitově zúčastnili.
Naplněni krásným duchovním zážitkem jsme se vraceli večer domů, abychom
do svých rodin přinesli požehnání od otce
arcibiskupa a milosti, za které jsme prosili
ochránkyni Moravy – Pannu Marii Hostýnskou.
Poděkování patří paní Marii Uhrové,
která se ujala organizace a našemu duchovnímu otci, který nás doprovázel a prosil,
mimo své vlastní úmysly, za dary, požehnání a milosti pro celou farnost.

Mezi stovkami poutních míst v Evropě i jinde
ve světě stěží najdeme obraz podobný hostýnskému – Matka Boží s blesky.
V poutní bazilice Nanebevzetí Panny Marie
na Svatém Hostýně stojí nad hlavním oltářem
socha Panny Marie v životní velikosti s Ježíškem,
který metá blesky, určené Tatarům zobrazeným
dole. Tito krutí nájezdníci na počátku 13. století ohrožovali Evropu a v roce 1241 vpadli také
na Moravu, kde vraždili a drancovali. Lidé hledali pro sebe a svůj nejskromnější majetek útočiště v lesích a na horách. Podle starobylého podání byli ti, kdo se uchýlili na Hostýn, zachráněni
přímluvou Panny Marie, která bleskem zapálila
ležení divokých nájezdníků.
www.hostyn.cz

Poutní zájezd do Bavorska
Marie Petrlová

Naše farnost pořádala ve dnech 2. – 5.
září 2010 zájezd na poutní místa a památky
Bavorska. Připojili se k nám farníci z Kostic, Týnce, Hrušek, M. N. Vsi, Břeclavi, Dol.
Bojanovic, Prušánek, Mor. Žižkova, Valtic
a Perné.
První den jsme navštívili jedno z nejznámějších poutních míst Altötting. Prohlédli
jsme si kostel sv. Filipa a Jakuba, poslední
gotický kostel v zemi, barokní kostel Maří
Magdaleny a kostel sv. Konráda, kde jsou
uloženy jeho ostatky. (Do roku 1953 kostel
sv. Anny.) Uprostřed náměstí v malé poutní
kapli Milosrdné Matky Boží jsou ve stříbrných urnách uložena srdce bavorských králů a knížat. K sošce Černé Madony se váže
událost z roku 1489. Tříletý chlapec spadl
do vody a ležel tam půl hodiny. Když maminka přinesla utopeného syna s důvěrou
do kaple před obraz Matky Boží, chlapec

znovu ožil. Velmi nás zaujalo muzeum Jeruzalém s ukřižováním Pána Ježíše.
Další zastávka byla v rodišti Svatého
Otce Benedikta XVI. v městečku Markt am
Inn. V jeho poměrně dosti velkém rodném
domě se nyní nachází muzeum. V místním kostele jsme si všimli, že svatostánek
je na boční straně, kde je také křtitelnice,
ve které byl Svatý Otec pokřtěn. Teprve
od 15. století se začíná spojovat svatostánek
pevně s hlavním oltářem. Mimo plánovaný program jsme se zastavili v historickém

- 18 -

Lanžhot
Dachau, kde jsme si s pohnutím prohlédli
Památník koncentračního tábora s muzeem z roku 1965. Odtud jsme odjeli na ubytování do Exercičního domu sv. Pavla Leitershofen v Augsburgu, kde se nás s láskou
ujala řádová sestra Jana, která pochází ze
Slovenska. Díky dlouholetému přátelství
s paní Irenou z Dolních Bojanovic, která
nám zájezd zprostředkovala, nám v Exercičním domě otevřeli nejen dveře, ale i srdce. Také od pana ředitele se nám dostalo
velmi vřelého přijetí. Toto rozsáhlé církevní středisko má 93 pokojů. Z toho je jen 17
dvoulůžkových, takže jsme spali většinou
v pěkně zařízených jednolůžkových pokojích s příslušenstvím. Po dobré večeři jsme
se shromáždili v kapli, kde otec František,
který nám dělal duchovního průvodce,
sloužil mši svatou.
Následující den po ranní mši sv. a vydatné snídani nás sestra Jana doprovázela
do vesničky Wies, kde stojí nejkrásnější
rokokový kostel Německa Wallfahrts –
kirche. Bílý kostel stojí na mírném kopci
uprostřed luk v podhůří Alp. V roce 1983
se stal památkou UNESCO. Do blízkého Steingadenu chodívalo na Velký pátek
procesí se sochou Bičovaného Spasitele.
Po třech letech byla socha ve velmi špatném stavu odložena do skladu. Po dalších
třech letech byla přemístěna na statek Marie Lori do Wies. Jednoho dne v roce 1738
manželé uviděli, že z očí sochy kanou slzy.
Tak se vesnička stala poutním místem. Zázračná socha je zabudována do hlavního
oltáře. Výzdoba je překrásná. Po stranách
jsou mramorové sloupy a sochy evangelistů. Na konci chóru ve výklenku je oltář
s reliéfem Krista a obrazem malého Ježíška
s rodinou. Přes 20 m dlouhá stropní deska
zobrazuje Kristovo zjevení.

zpravodaj městského úřadu

Plni dojmů z takové krásy jsme odjeli
na zámek Ludvíka II. Linderhof, který se
nachází uprostřed lesů v krásném údolí.
Přepychové sály jsou jak z pohádky Tisíce
a jedné noci. Později přibyl zajímavý Zrcadlový sál. Kolem jsou nádherné zahrady
s vodotrysky a umělou jeskyní v italském
stylu. Uprostřed umělého jezírka je hrající
fontána. Při prohlídce nás potěšila nahrávka s výkladem v češtině. Asi 10 km od zámku je pověstný benediktínský klášter Ettal,
který založil v roce 1330 císař Ludvík IV.
Bydlí v něm asi 50 mnichů, kteří vyučují
na střední škole a věnují se hospodaření.
Mají hotel, palírnu, obchod a knihkupectví. V kostele jsou pěkné fresky, štuková výzdoba a zázračná socha Panny Marie.
Odtud jsme odjeli do města Oberammergau. Ve městě je řezbářská škola. Dřevoryty a malby jsou ozdobou řady domů.
Nejcennější jsou fresky Franze Zwinka,
které se jmenují podle pohádek, např. Dům
Jeníčka a Mařenky. Město se proslavilo Pašijovými hrami. Poprvé se hrály v roce 1634
jako poděkování Bohu, že se mu vyhnula
morová epidemie. Představení hraje asi
2 000 místních herců a trvá 8 hodin. Do divadla, které pojme 4 700 diváků, se sjíždí
lidé z celého světa. Po takovém náročném
dnu nám obzvlášť chutnala večeře.
Sobotní program začínal jako obvykle
mší svatou a snídaní. Pro změnu jsme se
podívali do botanické zahrady Dehner.
Sluneční paprsky zlatily hladinu jezírka
a zvýrazňovaly krásu záhonů s rozličnými
květinami a keři. V prodejním pavilonu
jsme měli co obdivovat. Někteří neodolali
a zakoupili si květiny pro zkrášlení bytu či
zahrádky. Pokračovali jsme na poutní místo Niedeschöfeld – Nanebevzetí Panny Marie. V kostele na jednom z vedlejších oltářů
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je kříž, na kterém má Pán Ježíš
jednu ruku volnou, kterou, ač
sám trpící, jakoby poutníky zval
k sobě pro útěchu. V klášteře je
nápravné zařízení pro mladistvé. V dalším poutním místě je
také jedna zvláštnost. Jmenuje
se Maria Brünnlein a má v kostele před oltářem malou kašnu
s léčivou vodou. Můžete si zakoupit lahvičku s obrazem Panny Marie a přivézt vodu také domů. Sestra
Jana nám toho chtěla co nejvíc ukázat, tak
jsme stihli ještě jedno neplánované poutní
místo Maria Vesperbild. Uctívají zde Pannu
Marii Fatimskou. Její socha je také v blízkém lesíku v krásném prostředí v záplavě
květin a svíček. Bylo to velmi pěkné zakončení sobotního putování. Po večeři jsme se
sešli ve vinném sklípku (cirblštube), kde
jsme si zazpívali a dobře se pobavili. Přišla
mezi nás i sestra Jana a pan ředitel.
V neděli ráno sloužil otec František děkovnou mši za krásné počasí, za všechno,
co jsme poznali a zažili. Nasnídali jsme se,
rozloučili s našimi novými přáteli s písničkou S Pánem Bohem idem od vás a odjížděli
k nejvyhledávanější turistické atrakci Hitlerovu Orlímu hnízdu. Stavba byla vybudo-

vána pod vedením Martina Bormana jako dar Hitlerovi k jeho
padesátinám. Z Obersalzbergu
jsme vyjeli autobusem serpentinami vysoko k plošině s parkovištěm. Odtud vede do skály
124 m dlouhý a 3 m vysoký tunel
k výtahu. Vyjeli jsme luxusním
výtahem s koženými sedačkami nahoru k samotné budově,
kde je restaurace. Byl krásný
slunečný den, tak nás trochu zaskočilo, že
na vrcholu byla mlha, ale i tak to stálo za to.
Při dobré zábavě nám cesta domů rychle ubíhala. Večer rozváželi naši spolehliví
a ochotní řidiči Vlastik Straka a Petr Škápík
ml. poutníky do jednotlivých obcí, za což
jim patří vřelé díky. Ireně Janů děkuji za to,
že s námi jela a za veškerou pomoc. Otce
Františka přijali všichni poutníci „za svého“. Byl vstřícný a přátelský ke všem bez
rozdílu. Za všechny děkuji za mše sv., modlitbu sv. růžence, adoraci. Pochvalu s díky
si zaslouží všichni účastníci, kteří vytvořili
bezvadné společenství, na které stále vzpomínáme. 23. října jsme se sešli v Lanžhotě
v kostele na mši sv. a po ní na faře zájezd
do Bavorska zhodnotit. Všichni doufáme,
že se tam ještě jednou vrátíme.

Spolek pro Lanžhot rekapituluje
Marie Pfefferová

Občanské sdružení Spolek pro Lanžhot
rekapituluje práce na opravě věže kostela.
Práce na opravě střechy kostela byly zahájeny počátkem prosince v roce 2008.
Po půl roce v srpnu 2009 byla oprava střechy kostela hotova. V měsíci květnu 2010

začala oprava věže, o které jsme průběžně
informovali. I přes nepřízeň počasí a náročnou koordinaci prací jednotlivých firem
se v polovině září podařilo ukončit venkovní opravy včetně fasády věže. Tím byly
ukončeny venkovní opravy a dle projektu
zbývá provést vnitřní opravy a úpravy, tak
aby byla zpřístupněna vyhlídka.
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Celkové náklady doposud na opravu
střechy a věže byly vyčísleny cca na pět
milionů korun, z toho část, asi polovinu,
hradil farní úřad a druhou polovinu občanské sdružení s pomocí veřejné sbírky
a finančního příspěvku Města Lanžhot.
Na úplné profinancování schází částka cca
200 000 Kč.
Občanské sdružení dohodlo s dodavatelem splátkový kalendář. Budeme i nadále
oslovovat a tímto i oslovujeme o finanční
příspěvek občany, podnikatele a všechny,
kteří mají chuť a zájem na dokončení celého díla.
Příspěvek je možno zaslat buď na účet
č. 221811595/0300 - Obchodní banka
Břeclav, nebo přinést paní Benešové, pokladní občanského sdružení (má kancelář
na městském úřadě).

zpravodaj městského úřadu

Občanské sdružení žádalo několikrát
o dotaci v roce 2008 a 2009. Pro rok 2010
a 2011 zatím nebyly vyhlášeny dotační
programy, kde by bylo možno předložit žádost na zpřístupnění vyhlídky. Všechny dotace byly směřovány na kulturní památky
a památky UNESCO ( Lednicko - valtický
areál). Z toho vyplývá, že si v Lanžhotě budeme muset pomoci sami. Občanské sdružení předložilo žádost o finanční příspěvek
na podporu projektu vyhlídky z věže kostela na Město Lanžhot.
Pokud by se podařilo získat potřebné finance, mohlo by se pokračovat ve vnitřních
opravách věže, a tím zpřístupnění vyhlídky.
Projekt je zpracován a záleží jenom na nás
všech, zda se podaří dílo dokončit a za rok
vidět Lanžhot z věže kostela.

Lanžhot a lidové misie
Anežky a Cyril Bartošovi

Bořetice, Kobylí, Němčičky, Velké Bílovice, Velké Pavlovice, Vrbice, tak to je
příklad blízkých obcí, kde v nedávné době
proběhly lidové misie, tzn. duchovní cvičení pro celou obec.
Žehnání domů, zpovídání, programy pro děti, mládež, promluvy pro ženy,
muže, manžele, rodiče, nemocné…, o tom
všem jsou lidové misie, ale také o oživení
víry, vyřešení minulosti, vyjasnění vztahů,
touze za vším špatným udělat tlustou čáru.
Že se mnoho bodů týká i Tebe? Tak
máme dobrou zprávu! Lidové misie se
uskuteční i v Lanžhotě a to od 20. do 26.
února 2011. Povede je farní tým (FATYM)
z Vranova nad Dyjí.

Poslední lidové misie se v Lanžhotě
uskutečnily v roce 1947, takže další misie
po tak dlouhé době jsou obrovskou milostí a šancí. Ale nejedná se jen o uvedený
týden, příprava misií už začala a bude se
stále stupňovat.
O celém průběhu lidových misií budou
informováni všichni obyvatelé Lanžhota,
aby si při nich každý mohl najít „to své“.
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Přehled svátečních bohoslužeb
a dalších akcí v době vánoční
19.12. Neděle

4. neděle adventní. . ..................................................................... 8:00, 10:00

24.12. Pátek

Vigilie Narození Páně – půlnoční mše sv.. . ......................................... 22.00

25.12. Sobota
		

Slavnost Narození Páně...............................................................8.00, 10.00
Živý Betlém – děti MŠ......................................................................... 14.00

26.12. Neděle
		
		
		

Svátek sv. Rodiny................................................................................... 8.00
- obnova manželských slibů.. .............................................................. 10:00
Žehnání koní. . ..................................................................................... 13.30
Žehnání vína ve Společenském domě................................................. 15.00

27.12. Pondělí Svátek sv. Jana, apoštola...................................................................... 17.30
		
- žehnání vína v kostele
28.12. Úterý
		

Svátek sv. Mláďátek. . ........................................................................... 16.00
- mše sv. za děti

31.12. Pátek
		
		

Zakončení občanského roku.. .............................................................. 17.00
poděkování a prosba o Boží milost do nového roku
Uvítání Nového roku........................................................................... 23.30

1.1.
Sobota
		

Slavnost Panny Marie, Matky Boží. . ............................................8.00, 10.00
Novoroční sv. požehnání..................................................................... 14.30

2.1.
Neděle
		

Druhá neděle po Narození Páně.. ............................................... 8.00, 10.00
Zpívání dětí u jeslí.............................................................................. 14.30

6.1.

Čtvrtek Slavnost Zjevení Páně, Tří králů.. ....................................................... 17.30

9.1.

Neděle

Svátek Křtu Páně. . ....................................................................... 8.00, 10.00

Končí doba vánoční

Vzpomínka se nezmění
Laďa Zrubec

Každý člověk má čáru života,
někdy je krátká, jindy věk ti klokotá.
Uměl jsi žít, uměl jsi milovat,
den každý v srdci sobě uchovat.
Krajina, příroda i voda byly tvé žití,
tam bylo dobře, dobře ses cítil.
A vím, že stále budeš s námi v srdcích našich,
co jsme tě měli rádi.
Skok do neznáma ne, to v žádném případě není.
Jenom ses vzdálil, a vzpomínka se nezmění.
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20 let spolupráce s obcí Rabensburg
Tomáš Polach

Po změně politických poměrů v naší republice a zvolením Jana Petrly předsedou
MNV v r. 1990 se začala rozvíjet spolupráce s obcí Rabensburg v sousedním Rakousku. V té době tam byl starostou Otto
Prokop, který se narodil v r. 1932 v Lanžhotě, dnešní ulici II. Příční .
Z jeho iniciativy byla 9. září 1990 podepsána mezi oběma obcemi dohoda o vzájemné
spolupráci. Byla jedna z prvních, které byly
podepsány mezi obcemi, tehdejšího tzv. východního a západního bloku. Během 20leté
spolupráce stáli v čele obcí
Rabensburg
1990 – 1991 Otto Prokop
1991 - 1999 Robert Flekel
1999 - doposud Wolfram Erazim
Lanžhot
1990 – Jan Petrla
1990 – 2002 Tomáš Polach
2002 - doposud František Hrnčíř
Po volbách do samosprávy v Lanžhotě
v prosinci 1990 se spolupráce prohlubovala. Mimo oficiálních návštěv, v Rabensburgu na hasičských slavnostech a v Lanžhotě na hodech, probíhala spolupráce
mezi sportovci, školami, knihovnami, muzejními kroužky. Patřily sem i vzájemné
návštěvy plesů, výstav a různých dalších
kulturních akcí. Byly navázány také užší
kontakty mezi radními. Dopomáhala
k tomu skutečnost, že mezi radními Rabensburgu byli někteří, kteří uměli dobře česky, např. pánové Urbanek, Hajek,
Pyskaty, Zanjat (Zaňát) a další.

Při prvních návštěvách jsme u nich obdivovali čistotu v obci, vydlážděné ulice,
sběrný dvůr komunálního odpadu či provoz ČOV. Pro ně byly velkým zážitkem
krojové hody a návštěvy lužního lesa. Tam
jsme trávili příjemné chvíle jak na procházkách po lese, jízdě na vozech s koňským spřežením, besedách u táboráku, tak
i ochutnáváním zabijačkových specialit.
K raritám patří událost při první návštěvě starosty Roberta Flekela. Byl zadržen
v Mikulově na celnici s tím, že má zákaz
vstupu do naší republiky. On byl totiž jako
18letý v r. 1953 při projížďce kolem Dyje
zadržen, že neoprávněně překročil státní
hranici naší republiky. Po domluvě s ředitelem celnice mu byl vstup povolen.
Mezi oblíbené akce našich radních patřily výlety na kolech. Navštívili jsme tak
i Rabensburg. Jednou to bylo přes Sekule
a Hohenau, podruhé přes Valtice a Schrattenberg. Při odpočinku a společné besedě
jsme se dohodli, že uskutečníme spojení
mezi obcemi pomocí pontonového mostu
přes Dyji. Po dlouhých jednáních se akci
podařilo uskutečnit 26. 8. 2001. Trať pro
cyklisty vedla od Rabensburgu k Dyji,
kde byl asi kilometr pod soutokem s Ky-
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jovkou pontonový most, který postavili
tamější hasiči, dále vedla trasa přes „Pláka“, kolem přírodních rezervací Soutok
a Cahnov, podél střediska na pálení uhlí
na Doubravku a odtud do Lanžhota, kde
byl na Náměstí kulturní program a občerstvení. Zpáteční cesta vedla přes Pohansko, po dřevěném mostě přes Dyji směrem
k železniční trati Břeclav – Vídeň, podél ní
pak ke staré celnici v Bernhardsthalu, kde
bylo u rybníku další občerstvení a kulturní program. Konec byl tam, kde byl start
– na sportovním areálu v Rabensburgu.
Akce s volným průjezdem hranice byla
povolena od 10 do 18 hodin. Když jsme
se chtěli zúčastnit startu v Rabensburgu,
museli jsme na cestě tam použít oficiální
hraniční přechod Poštorná – Reinthal. To
samé pak po ukončení akce.
Řada cyklistů využila této akce jen k nahlédnutí do Rakouska – připojovali se
po celé trase. Jen cestu přes pontonový
most využilo více než 1 000 cyklistů.

Lanžhot

Dohoda o spolupráci nám také dopomohla k získání dotací z programu
Phare – příhraniční spolupráce mezi ČR,
Rakouskem, Slovenskem a Německem
na stavbu ČOV.
Jsem rád, že spolupráce stále pokračuje. V sobotu 27. srpna proběhla u příležitosti 20 let spolupráce mezi obcemi velmi
úspěšná akce na Slováckém dvoře U Bartošů, kde delegace obou obcí společně
strávily příjemné odpoledne při vystoupení dětí z mateřské a základní školy, ženského a mužského sboru a poslechu dechové
hudby Fialenka. Po celý den probíhala
v muzeu výstava o řece Dyji s názvem –
Řeka, která spojuje i rozděluje.
Věřím tomu, že se můžeme stále navzájem obohacovat a předávat si zkušenosti
se spravováním věcí veřejných. Že jsme se
dobře dívali a naučili se řídit obec, ukazuje
ohlédnutí – jak vypadal Lanžhot před 20
lety a jak vypadá dnes.

Soubor vodních děl Ratajka
Antonín Šesták, investor

Samotný projekt vychází ze
studie „Protipovodňová ochrana města Lanžhot“ vypracované
v roce 2004. Soubor vodních děl
Ratajka (dále jen VD Ratajka) řeší
zprůtočnění souběžného koryta
Kyjovky přes mokřad Ratajka (u 1.
mostu), Mlýnskou strouhu a Zavezený járek. VD Ratajka se sestává
z rekonstrukce a zkapacitnění nátokového objektu (stávku) z Kyjovky
do mokřadu Ratajka, vybudování
malé retenční nádrže Ratajka s hra-

Mlýnská strouha
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zeným výpustným
objektem, rekonstrukce hráze
nádrže a rekonstrukce zaoraného
obtokového kanálu
Mlýnská strouha
s ochrannou hrází.
Dále je na konci
Mlýnské strouhy
vybudován výpustný objekt a objekt
mobilní hráze, který překračuje plynovod. VD Ratajka končí
jako I. etapa záměru obnovy zprůtočnění
souběžného koryta Kyjovky u 2. mostu.
Dále za rančem Jana Létala bude zprůtočněním Zavezeného járku pokračovat
Město Lanžhot v rámci II. etapy celkového
záměru. Součástí stavby je i obnova stavitelných prahů (přepážek) na Kyjovce, jejichž účelem je nadlepšení výšky hladiny
celého systému v souladu s manipulačním
řádem, který bude vypracován a posouzen
Povodím Moravy s. p.
Účelem stavby je obnova původního
průtočného systému, ochrana rostlinstva
a živočichů vázaných na vodní prostředí,
snaha o vytvoření kousku hezké přírody
a alespoň částečnou obnovu původního
stavu. Záměrem investora je i zhodnocení pozemků ve vlastnictví, s péčí řádného
hospodáře.
Stavba je realizována cestou Evropských
strukturálních fondů – Operačního programu Životního prostředí ČR na pozemcích investora. Celkový objem investic
přesáhl částku 6 mil. Kč, kdy investor se
podílel na 10 % přijatelných nákladů a nepřijatelné náklady hradil v plné výši.

zpravodaj městského úřadu

Z důvodu úhrady nákladů projektu ze strany
operačního programu v podstatné
výši byly ze strany
platební agentury
stanoveny poměrně přísné podmínky k využívání
vodního díla. Tyto
podmínky do jisté míry změnily
původní záměr na celkové využití lokality, ale zároveň byly určující podmínkou
přidělení dotace. Podpisem podmínek se
investor zavázal k jejich zajištění na dobu
18 let od ukončení stavby.
VD Ratajka dle podmínek nelze využívat pro rekreační účely, chov ryb s výjimkou rybí osádky stanovené Agenturou
ochrany přírody a krajiny ČR a v její blízkosti nesmí být umístěny stavby pro rekreaci, rybářství apod.
Přes skutečnost, že stavba a pozemky,
na kterých je umístěna, se nachází v soukromém vlastnictví investora, jsou prostory hrází volně přístupné pro veřejnost. Závora na příjezdové cestě tedy slouží pouze
jako dočasná ochrana nově vybudovaných
hrází před poškozením od těžké techniky.
Jako majitel bych rád přivítal všechny
občany, kteří vědí, jak se mají v přírodě
chovat a kterým není jejich okolí lhostejné. Případné návštěvníky, kterým je dodržování zákonů a jiných pravidel cizí, bych
rád upozornil na důsledný a nekompromisní postup, který vůči nim prostřednictvím příslušných orgánů budu uplatňovat.
Pevně věřím, že se na Ratajce budu setkávat jen s tou první skupinou spoluobčanů.
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Nejcennější klenot jižní Moravy
Filip Šálek, autor je občanem Lanžhota

V letošním roce proběhla v mediích kampaň pro a proti vyhlášení chráněné krajinné
oblasti (CHKO) Soutok, která nenechala
klidné ani naše město Lanžhot. Vody kolem
vyhlašování CHKO se však utišily. Do našich končin už nejezdí úředníci z ministerstva, nenacházíme letáčky ve schránkách
a články s danou tématikou již nejsou obsahem týdeníků. Co nám ale zůstalo, jsou
naše lužní lesy. Krajina, která tu existovala před záměrem vyhlášení a bude tu
i po něm. Jaká ale ve skutečnosti je? Proč
se o ní vedly takové boje? Je pravdou, že se
zde něco mění? A jestli ano, zajímá nás co
a proč?
Lidé lužní lesy využívají tisíciletí
Znalost složitého vývoje vzniku a změn
zdejší krajiny přichází s vědeckým pokrokem. Archeologické výzkumy, pylové
analýzy, půdní sondy, to vše a mnohé další
nám skládá mozaiku odhalující o naší krajině spousty zajímavostí a nevšedností.
Osídlení v blízkosti soutoku řek Moravy
a Dyje je datováno od pravěku až do konce 13. století. Člověk zde nacházel vhodná
útočiště a dostatek potravy. Byly zde menší osady i velká hradiště jako Pohansko
a Mikulčice, které dohromady čítaly až
3 000 obyvatel. Ti žili a hospodařili v místech, kde dnes není z důvodů pravidelných
záplav trvalé osídlení. A byly to právě záplavy, pravidelně přicházející od 13. století, které donutily osadníky opustit své
příbytky a přesunout se dále od řek.
V bezpečí říčních teras lidé stavěli svá
trvalá obydlí, avšak prostor nivy nadále
užívali ke svému hospodaření. V místních

lesích získávali palivové a stavební dříví,
pásli zde svůj dobytek a kvůli senu obhospodařovali louky. Vysoká potřeba dřeva
jako hlavního zdroje tepla vedla k častému
kácení lesů. Kmeny v těchto lesích v tzv.
pařezinách dosahovaly průměrů, které
bylo možno bez obtíží zdolat sekyrou. Ta
byla po dlouhou dobu jediným nástrojem
pro získávání dřeva. Podle druhu dřeviny
byly stromy káceny v třicetiletém (duby,
habry) až sedmiletém (rychleji rostoucí
dřeviny - vrby
a olše) období.
Pravidelně kácené lesy nemohly
nikdy dosáhnout
vrbová pařezina
výšky dnešních
lesů, proto jsou odbornou literaturou
označovány jako lesy nízké.
Větších průměrů a výšek dosahovaly
kmeny tzv. výstavků, tyto stromy se ponechávaly především
pro stavební účely.
Lesy nízké s podílem
výstavků jsou pak
označovány jako lesy
střední.
Posledním typem
lesa, který se v minudubový výstavek losti nacházel v této
krajině, je les pastevní. Stromy, poskytující stín pasoucímu
se dobytku, byly ponechávány v dostatečných vzdálenostech
od sebe, tak
aby se k půdě
dostalo světlo
pastevní les
potřebné pro
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růst trávy na pastvu. V pastevních lesích
lidé často preferovali duby, protože žaludy
byly vhodnou potravou pro žír domestifikovaných prasat.
Pozůstatky staletých stromů z pastevních lesů můžeme stále nalézt v dnešních lanžhotských pralesích Ranšpurk
a Cahnov-Soutok, ale i na loukách za zámečkem Pohansko a Lány.
Význam stromů v pastevních lesích lze
odhadovat i ze skutečnosti, že v roce 1764
byla v lanžhotském polesí zřízena školka
pěstující dubové sazenice pro panské louky.
Sazenice byly vysazovány na loukách v malých skupinách na vzdálenost 30 až 40 kroků z důvodů již zmiňovaného přísunu slunečního záření potřebného pro růst trávy.
Rok 1802 je významným milníkem v dalším vývoji lužní krajiny. Při kácení dřevin
se začínají využívat ruční pily. S tím souvisí
i možnost kácení větších průměrů kmenů
s menší námahou. Začíná se více uplatňovat plánovité lesní hospodaření s důrazem
na kvalitu a vyšší produkci dřeva. Dováží se
cizokrajné a rychle rostoucí druhy dřevin,
lesy nízké a střední jsou převáděny na les
vysoký. Tato transformace znamená zásadní změnu v druhové, věkové i prostorové struktuře lesa.
O 70 let později v roce 1873 byli Lanžhotčané definitivně ochuzeni o svá práva pást dobytek v panských lesích a rubat
tam dřevo. Pastevní lesy tak mohly být postupně převáděny na lesy vysoké.
Technologický pokrok a péče o les
K převodu na les vysoký byla používána
síje žaludů a sadba sazenic. I v lesích vysokých bylo nadále podporováno vysoké zastoupení dubu, který na bohatých stanovištích nivních půd dosahoval výborných
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přírůstků.
Výsadby dubu
byly prováděny do řádků,
v
meziřádvysoký les
cích výsadeb
se polařilo a hospodářské plodiny tak
zajišťovaly ochranu sazenic proti buřeni
(plevelné vegetaci ztěžující obnovu lesa).
Nutno však přiznat, že z důvodu záplav,
které přicházely několikrát do roka, nebyla většina ploch lesa v luzích pro polaření vhodná. Nivní půdy jsou těžké a ruční
klučení pařezů, nezbytné pro plochy určené k polaření, bylo tímto faktem ztíženo.
Proto bylo zapotřebí zajistit ochranu proti
buřeni lidskou prací, která je ovšem namáhavá a drahá. V polovině 20. stol., kdy
to již technologický pokrok dovolil a kdy
ubýval zájem o pařezy na topení, se tak
začalo v lese využívat buldozerů. Buldozery odstraňovaly pařezy z pasek, shrnovaly
je do valů, do koryt mrtvých ramen nebo
je pohřbívaly do podloží pasek. Takto připravovaly půdu pro zalesnění a usnadnily
následnou péči o výsadbu. Na připravených
půdách bylo možné provést zalesnění a následnou ochranu kultur proti buření mechanizačními prostředky, jejichž kolům již
nebránily pařezy.
O několik let
později byly buldozery nahrazeny
štěpkovacími frézami. Frézy byly
štěpkovací fréza
schopné rozdrtit
pařezy na hrubou štěpku přímo na pasece.
Odpadl tedy problém kam s pařezy, hroty
štěpkovací frézy jsou navíc schopné připravit půdu až do hloubky 30 cm, což se ukázalo jako výhodné pro samotné zalesnění.
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Nutno dodat, že štěpkovací frézy jsou již
po dlouhou dobu trnem v oku mnohým
odborníkům v oblasti ochrany přírody, poukazujících na destrukční vliv frézy pro vše
živé na ploše paseky, od rostlin po drobné
živočichy. Argumenty lesníků, že štěpkovací
frézy jsou „šetrnější“ k přírodě než buldozery, a na plochách, kde je fréza použita, dojde
k ušetření nákladů na zalesnění a následnou
péči, jsou pravdivé. Otázkou však zůstává,
jestli by ekonomické hledisko jednoho podnikatelského subjektu, mělo být určující.
V roce 2009 se tato otázka dostala až před
Českou inspekci životního prostředí, která
tento způsob přípravy půdy zakázala a povolila jen povrchovou přípravu bez zásahu
do půdních vrstev.
Krajina byla všech a nikoho
Ztráta nízkých, středních a pastevních
lesů není v naší krajině ztrátou jedinou.
I zemědělské hospodaření a hlad po pěstební půdě zanechal v naší krajině jizvy doposud nezacelené. V druhé polovině 20. stol.
dochází k razantním změnám ve způsobu
zemědělského hospodaření. V krátkém
období přicházíme o mozaiku stanovišť
tvořenou políčky, sady, pastvinami, remízky, mezemi a alejemi podél polních cest.
Políčka s pestrým zastoupením plodin,
do té doby obhospodařované v úzkých

jícímu se zemědělskému půdnímu fondu.
Hlad po zemědělské půdě časem dosáhl
i na plochy, kde nebylo hospodaření možné z důvodů terénních aj. Propadliny se
proto začaly zavážet, mokřiny odvodňovat

a valy rozhrnovat. Krajina dostála razantních změn, lesy rostly výš, pole se zvětšila,
vše bylo všech a nikoho. Pomalu se ztrácel vztah místních obyvatel k půdě. Státní
podniky zaměřené na vysokou produkci
však byly nadále limitovány každoročními povodněmi, přicházejícími i několikrát do roka. Teprve až v závěru 80. let,
kdy byla dokončena regulace řek Moravy
a Dyje a výstavba vodního díla Nové Mlýny, se pozemky, do té doby běžně zaplavované, dostaly mimo dosah záplav. Bylo tak
umožněno rozšíření orné plochy na úkor
lučních porostů, což prakticky dovršilo intenzifikaci ve využívání krajiny.
Les nejsou jen stromy
Mozaika stanovišť se rapidně snížila,
s úbytkem nízkých, středních a pastevních
lesů přicházel i úbytek druhů. Les totiž netvoří jen stromy. Je to především životní
prostor řady rostlinných a živočišných
druhů, kteří jsou svým životním cyklem
vázáni na stromy, půdu, tůně, mokřady
a další plochy v lesích. Ochuzujeme-li se

a dlouhých pruzích, byla v rámci socialistické kolektivizace scelena do velkých
lánů. Tisíce keřů a stromů v remízcích
a podél polních cest padly za oběť zvětšu- 28 -
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o rozmanité krajinné struktury, přicházíme zároveň o druhy na ně vázané. Současný vysoký les a polní kultury, zabírající
téměř celou plochu krajiny kolem soutoku
řek Moravy a Dyje, jsou oproti původním
historickým lesům a polím velice chudé
na různorodost stanovišť a přechody mezi
nimi. Proto by mělo být naší snahou, ať
už prostřednictvím CHKO či nikoliv, částečné navrácení historických lesů a jejich
způsobů obhospodařování. A to např.
na území navrhované první zóny CHKO,
která je situovaná především do oblasti
soutoku řek Moravy a Dyje. V ostatních
zónách může být lesní hospodaření stále
zaměřeno na tvar lesa vysokého s ponecháváním dostatečného počtu výstavků
na dožití a vyloučením celoplošné hloubkové přípravy půdy. Rozsáhlé bloky země-
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dělské půdy je vhodné rozčlenit výsadbou
skupin stromů, solitérů a stromořadí podél polních cest. Částečně tak pomůžeme
zachovat hodnoty lužní krajiny, kterou
můžeme právem nazývat klenotem jižní
Moravy, pro další generace.
Potřebuje lužní krajina ochranu?
Než tedy vůbec začneme uvažovat
o tom, proč jsou lužní lesy tak ceněny
a komu za to poděkovat, zda lesníkům,
kteří zde 200 let hospodaří, obyčejným lidem hospodařícím zde po tisíciletí anebo
snad samotné přírodě, je potřeba pochopit souvislosti, které vedly k vzniku tohoto
cenného území a zabrousit tak do historie.
Až poté můžeme skutečně zodpovědně
prohlásit, jakým způsobem a zda je potřeba území vůbec chránit.

Fialenka se zdokonaluje
-rk-

Dechová hudba Fialenka byla založena
v létě r. 2008. Kluci navštěvují ZUŠ v Břeclavi, kde se zdokonalují pod vedením
MgA. Richarda Pavlíka. Scházejí se každý
týden ve Společenském domě, kde je umělecky vede Antonín Hakala. Ruku na srdce
– věkový průměr této kapely je 16,5 roku,
tak má s nimi co dělat.
Díky panu Pospíšilovi už reprezentovali na festivalu v Třebíči, v Dolní Cerekvi,
několikrát vystupovali v Lázních Hodonín, třikrát hráli v Městském domě kultury Elektra v Luhačovicích, kde pokaždé
sklidili obrovský úspěch! Za zmínku stojí
i účast v soutěži mládežnických dechových hudeb ve Veselí nad Moravou, kde

získali 2. místo jen o 0,5 bodu za domácí
kapelou – do poroty usedl Jan Slabák, který věnoval diplom bubeníkovi Lukáši Hladíkovi za vynikající výkon. Zahráli i v létě
v hospodě U Bartošů, kde jste mohli posoudit, jak jim hraní jde.
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25. 3. 2011 se zúčastní v Žirovnici festivalu „Dechovky 21. století“ a 8. 4. 2011
si zahrají na Muzikantském plese v Hodoníně. Jsme hrdí, že tak mladí a šikovní
muzikanti reprezentují Lanžhot v širokém
okolí. O jejich úspěchu svědčí i děkovné
telefonáty do rádia Brno po vystoupení

v Luhačovicích. Více se můžete dovědět
i na webových stránkách www.fialenka.cz.
Držme jim palce v jejich činnosti, ať jim
elán a láska k hudbě vydrží co nejdéle.
Rozdávat radost v dnešní době je těžké,
ale důležité.

Představení Denního stacionáře Mikulov
Radek Novák

Denní stacionář Mikulov je zařízení
denní péče pro děti a mladé lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením
a autismem. V době svého vzniku byl stacionář jediným zařízením své kategorie
v našem regionu, a tak jeho služby využívají také děti z Lanžhota. Za jeho zrodem
a provozováním stojí Občanské sdružení
BILICULUM. Jsem jedním z členů tohoto sdružení a tak mi dovolte, abych Vás
s jeho činností seznámil.
Historie stacionáře se začala psát v roce
2003, kdy se skupina rodičů hendikepovaných dětí rozhodla založit občanské
sdružení s cílem vybudovat a provozovat
zařízení, které by poskytovalo pravidelnou
denní péči dětem s různými druhy postižení. V našem regionu žádné podobné
zařízení neexistovalo, proto se myšlenka
setkala s kladným ohlasem u dalších rodičů i ve veřejném
sektoru. Sdružení
se díky vstřícnému přístupu města
Mikulov podařilo
získat do dlouhodobého pronájmu
a za symbolickou
částku
vhodnou

budovu v Mikulově. Vnitřní prostory budovy byly kompletně zrekonstruovány
a od září 2004 zahájil stacionář pravidelný provoz. Dalším mezníkem se stal rok
2008, ve kterém Biliculum s pomocí fondu
Evropské Unie zrekonstruovalo další prostory ve druhém patře a tím navýšilo kapacitu stacionáře z původních 15 na současných 27 uživatelů.
Chod Denního stacionáře Mikulov
začíná každodenním ranním svozem
uživatelů. Stacionář využívají klienti
z Břeclavska, Mikulovska a Pohořelicka, a proto je svozová služba velmi důležitá. Sdružení vlastní tři vozidla, které
každý den vyjíždějí na tři svozové trasy.
Ve vozidlech je přítomen pracovník sociální péče nebo vychovatel, který je
k dispozici při epileptických záchvatech, nevolnostech a jiných problémech.
Po příjezdu do stacionáře jsou uživatelé
rozděleni dle věku
a svých schopností
na jednotlivé terapeutické místnosti
– herny. V současné
době je ve stacionáři
6 heren s 22 uživateli
ve věku od 4 do 26 let.
Při nástupu do zaří-
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zení si každý uživatel (dle svých možností)
stanovuje svůj vlastní osobní cíl, který se
během roku naplňuje a prohlubuje např.
nácvikem dovedností, komunikace, pracovně výchovnými činnostmi a sociálním
začleňováním. Tyto aktivity včetně pomoci při sebeobslužných činnostech provádí
s klienty pracovníci sociální péče. Vzdělávání předškolních dětí zajišťuje stacionář
vlastním speciálním pedagogem a základní vzdělávání ve spolupráci se Základní
školou Mikulov, Školní 1, která zde má detašované pracoviště se třemi speciálními
pedagogy. Vzdělávání probíhá formou individuální výuky, která je nastavena podle
potřeb, schopností a možností každého
žáka. Důležitou součástí denního režimu
je rehabilitace, ve stacionáři pracují dva
fyzioterapeuté pracující v duchu Bobath
konceptu. Doplňkovou metodou rehabilitace je hipoterapie a aktivity s využitím
koní.
Na chod stacionáře navazují také další
služby, provozované především v rámci
projektu „Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s hendikepovanými dětmi - Stonožka“. Stonožka poskytuje canisterapii,
integrační akce, týdenní rehabilitační po-
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byty pro rodiny s dětmi, ambulantní služby a věnuje se terénní sociální péči.
Činnost Občanského sdružení Biliculum je financována z více zdrojů. Na nákladech se podílí státní rozpočet ČR, Jihomoravský kraj, fondy Evropské unie,
nadační fondy, města a obce našeho regionu, partnerské firmy a sponzoři a uživatelé sociálních služeb. V blízké budoucnosti
plánujeme pořízení výtahu pro bezbarierový přístup do druhého patra. V dalších
letech budeme usilovat o zřízení odlehčovací služby, osobní asistence a výstavbu
domova pro osoby se zdravotním postižením. O tyto služby je mezi uživateli velký
zájem, ale o tom zda a kdy se naše plány
uskuteční, rozhodne dostupnost potřebných finančních prostředků.
Chtěl bych jménem Občanského sdružení BILICULUM poděkovat Městu
Lanžhot za dlouhodobou podporu jeho
činnosti. Také díky této podpoře je naše
organizace schopna dostát svému poslání
- napomáhat ke zvyšování kvality života
lidí s postižením.
Chcete-li se o činnosti sdružení dozvědět více, navštivte internetové stránky
www.biliculum.cz

Kdy skromnost zaslouží velký obdiv
Vlasta Ciprysová

se konal 20. listopadu
v Hustopečích ve prospěch Diakonie ČCE
– středisko Betlém,
nezaváhal ani minutu
a souhlasil. Zařízení pro
vozíčkáře v Kloboukách
pořádalo už 10. společenský večer s dobro-

„Neodmítej dobrodiní těm,
kteří je potřebují,
je-li v tvé moci je prokázat.“
Když jsem požádala Josefa
Uhra – Vinařství Uher o příspěvek, jeho dobré víno, do aukce charitativního večera, který
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činnou akcí ve prospěch svých klientů.
Zde svá díla vystavují nejen klienti, ale
i sponzoři. Nad akcí přebírá záštitu vždy
nějaká významná osobnost. Letos to byla
předsedkyně Parlamentu České republiky Miroslava Němcová. Výtěžek přispěje
k zlepšení prostředí, ve kterém postižení
celoročně žijí a také na provoz – každý
vozíčkář má svého asistenta. Stát pomáhá, ale dobře víme, že to nestačí. Letos
tedy přispěli i tři dárci z Lanžhota – Hana
Tučková, Břetislav Osička a Josef Uher,
jehož vína byla vydražena za 20 000 Kč.
Mezi účastníky večera byla řada znalců
vína – tím více to potěšilo. To však není

všechno. Jedno z těch vín – Chardonnay
2009 získalo minulý měsíc v Brně v celorepublikové soutěži TOP 77 ocenění pro
rok 2010 – 2011. Další ocenění Vinařství
Uher získalo v Salonu vín, kde ve stovce
vín po celý rok je i jeho víno ve Valticích
k dostání. Moc blahopřejeme! Jsme opět
pyšní i my Lanžhotčané.
Ještě bych chtěla dodat, že Diakonii
v Kloboukách můžeme pomáhat podle
možností po celý rok. Každý sebemenší
dar přinese úsměv do tváře těch, kteří to
opravdu potřebují, a za ně se přimlouvám
a děkuji.

poděkování
Josef Bartoš

V dnešní materiální době, kdy se vás
každý při žádosti o výpomoc či službu
nejdříve zeptá, co za to, překvapí, když se
najde někdo, kdo pro obec udělá něco zcela nezištně a zdarma. Tato výjimečná věc
se nám stala před letošními hody, kdy paní
Marie Švirgová se svojí příbuznou Pavlou
Švirgovou ochotně přemalovaly zašlé žúdro
místního muzea a při otázce na vyúčtování
práce mi paní Švirgová řekla: ,,My sme sa

s Pavlínků domluvily, že to uděláme pro
obec zadarmo a žádné peníze za to nechceme.” Co na to říct? Nezbývá, než jim
za to takto veřejně poděkovat.

Knihovna je tu pro všechny
Jaroslava Bartošová

Do každého zpravodaje se snažím dát nějakou upoutávku, připomínku o službách, které
nabízí naše městská knihovna. Stačí jen přijít
a zjistit, co může nabídnout právě vám. Naše
knihovna je tu opravdu pro každého. Nabídka
knih je na vysoké úrovni, vybrat si může úplně
každý. Pravidelně nakupujeme literární novin-

ky pro dospělé i děti. Pokud máte doma internet, můžete se přesvědčit na stránkách města,
kde má knihovna svůj odkaz – Knižní novinky. Knihy si můžete vybírat i v klidu domova
přes náš elektronický katalog, kde po rozkliknutí názvu knihy zjistíte, jestli je kniha půjčena nebo ne. Pokud je kniha půjčena, můžete
požádat o rezervaci. O tu můžete požádat
i v případě, že kniha půjčena není – stačí po-
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slat žádost na e-mailovou adresu knihovna@
lanzhot.cz
A kdo si u nás vybrat nemůže, např. studenti
s vyššími nároky, ten může využít meziknihovní výpůjční služby. Tuto službu využívají
zejména studenti a jsou s ní velmi spokojeni,
i když je částečně zpoplatněna kvůli vysokému
poštovnému. Knihy vyhledáváme (samozřejmě přes internet) po celé republice a většinou
se vždy najde knihovna, ze které nám knihu
pošlou. Tato služba se využívá hlavně pro naučnou literaturu, na beletrii jen výjimečně.
Ten, kdo nemá doma zaveden internet,
může přijít vyhledávat informace do knihovny. Pokud chodí pravidelně, je výhodnější se
do knihovny zaregistrovat. Bližší informace
podáme přímo v knihovně. Často chtějí internet využívat i menší děti, např. už žáci 2. třídy
základní školy. Těm dáme domů přihlášku,
na které rodiče podepíší souhlas s využíváním
internetu. Je zakázáno hrát na internetu počítačové hry, zvláště s násilnickým zaměřením.
Malým dětem povolíme dětské hry, ale pokud
přijde nový zájemce o vyhledávání informací
a není volný jiný počítač, musí děti počítač
uvolnit.
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Protože neustále kupujeme nové knihy,
musíme jiné vyřazovat. Je to někdy velmi těžké rozhodování. Stává se, že po desetiletém
nezájmu najednou někdo žádá knihu, kterou
jsme tu dříve měli a pak ji vyřadili. Místa ale
není tolik, abychom si mohli dovolit kupovat
knihy nové a nechávat i všechny staré, takže
pravidelně po vyřazení děláme burzy, kdy si
můžete za pár korun vyřazené knihy koupit.
Rovněž vyřazené časopisy nabízíme za minimální poplatek k odkoupení. O těchto burzách
informuje v kabelové televizi i na webových
stránkách knihovny.
V době vánočních svátků bude provoz
knihovny omezen, proto si včas přijďte knihy
vyměnit.
Zavřeno bude ve čtvrtek 23. 12. a v pátek
24. 12., poslední půjčovací den před Vánocemi tedy bude středa 22. 12. Po svátcích bude
otevřeno v pondělí 27.12. a ve středu pouze
dopoledne od 9 do 12 hod. Odpoledne bude
zavřeno. Rovněž ve čtvrtek 30. a v pátek 31. 12.
bude zavřeno.
Milí čtenáři současní i budoucí, těšíme se
na vás.

Samotář
Jožka Tureček

Blátivá cesta Už se stmívá
drobný déšť končí v kaluži
Šepotnou melodii zpívá
a proniká až na kůži
Muž domů jde Však náruč ženy
a polibek tam nečeká
V osudu nemá vyražený
punc vítaného člověka
Samotáři není dáno
s někým probouzet se ráno
- 33 -
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Malé ohlédnutí k hodům – vlastně k hodkám
R. Švirgová

Jistý, už ne mladý ženáč se mne ptal
na důvod, proč se říká VYHRÁVAT RÉŽ.
Prý se o tom bavili v hospodě a nikdo
o tom nic nevěděl, tak že se zeptá mne.
Odpověď jednoduchá. Když tento zvyk
vyhrávání začal, lidé dávali pro stárky
trochu rži, kterou snad každý pěstoval
na svém políčku. Dvojice chlapců měla
pytel a u koho se vyhrávalo, ten do něho
nasypal réž, kterou už měl každý připravenou za dveřmi. Peníze se nedávaly, protože
jich nebylo na rozdávání, a tak lidé podle
možnosti tímto způsobem podpořili stárky. Naplnilo se několik pytlů tímto zrnem,
které pak prodali a z výtěžku uhradili část
výloh.
Tento název VYHRÁVAT RÉŽ ještě žije,
ale dnes už ani nikdo neví, co to ta RÉŽ –

tedy spisovně ŽITO je a že se z jeho mouky pekl chléb.
Dotyčný ženáč byl rád za objasnění tohoto děje a že to taky vysvětlí chlapům
v hospodě.
Moje generace to ještě má v živé paměti,
ale už je nás málo, a tak možná, že to bude
zajímat i mladší občany Lanžhota.

K hodům patří i návštěva muzea
Vlasta Ciprysová

Pro budoucnost je potřeba dobře znát
a hodnotit současnost, ale učit se i z minulosti. Dobrým počinem Města Lanžhot
byla koupě domu Třetinových pro muzeum. Stávající muzeum bylo v nevyhovujících prostorách, spíše sbírkou věcí málo
přehledných. I nový dům není nejideálnější, ale je uprostřed města a je prostorný.
Muzeum bylo otevřeno v r. 2003. Jsou zde
ukázky našich krojů, dobového nábytku,
výzdoby místností a předmětů, které se
kdysi v domácnostech používaly. Nechybí
vzácné dokumenty i fotografie z nedávné
minulosti. A hlavně je možnost stále doplňovat a zdokonalovat.

Další prostory jsou využívány k výstavám obrazů, tradičně hlavně o hodech.
Velký selský dvůr slouží nejen k stálé výstavě zemědělských strojů, ale v poslední
době ke konci roku i k uspořádání zabijačky. Sejde se zde spousta lidí, hodnotí uplynulý rok, zazpívají si buď s mužáky, nebo
s mladou dechovkou Fialenkou. Zabijačková dobrota je jen třešnička na dortu. Byl
to dobrý nápad starosty Františka Hrnčíře
a Lanžhot se připojil k dalším městům a
vesnicím, kde tuto akci také pořádají.
Letošní hodové pondělí jsem strávila
v muzeu spolu s Annou Ferstlovou (89
let) už pokolikáté i já. Překvapila mě velká
účast návštěvníků. Přispělo k tomu i pěk-
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né počasí. Nerada vzpomínám na to, kdy
před dvěma lety tři dny na hody pršelo.
Bylo chladno a ani muzeum hodovníky
moc nelákalo. Letos našlo cestu do muzea hodně Lanžhotských spoluobčanů i se
svými hosty. Tak si myslím – je ještě někdo z lanžhotských, kdo v našem muzeu
nebyl? Doufám, že ne. A právě na hody
můžete tuto chybu napravit.
Návštěvníky letos zvlášť lákala výstava miniatur zemědělských strojů, které
zhotovil František Kořínek. Zájemcům,
kterých bylo opravdu dost, ochotně zodpovídal otázky a hlavně stroje uváděl do
chodu. Děti, a nejen je, zajímalo, k čemu
všemu stroje sloužily a jak usnadňovaly
těžkou ruční práci zemědělců. Práce Fr.
Kořínka zaslouží obdiv a ocenění. A také
to, že i přes zdravotní potíže má stále chuť
něco vymýšlet. Klobouk dolů!
Pochvalu zaslouží i děti, které se chovaly slušně, byly zvídavé, a také jejich rodiče
i prarodiče, kteří je do muzea přivedli.
Druhým velkým „tahákem“ byla zajímavá výstava obrazů architekta Ludvíka Jančara z Týnce. Jeho obrazy potěšily,
protože byly tvořeny s láskou. Se stejnou
pílí projektoval řadu lanžhotských domů.
Prostě má k Lanžhotu vztah a někteří Lanžhotští si jeho obrazy odnesli domů,
aby jim zpříjemnily interiér. L. Jančar
obdivuje i naše zpěváky, a tak jednu
lanžhotskou (od R. Horákové) „Zdaleka poznat Lanžhotčanky“ jsme si
společně zazpívali. V té době tam
nebyli návštěvníci, ale myslím, že
nám to šlo. Nepřišli jen návštěvníci
lanžhotští, ale i z okolí, někteří hodně zdaleka. Na kolech přijeli manželé
z Kardašovy Řečice. Měli hodně zvídavých
otázek, pochválili kostel, Dům s chráně-
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nými byty, žudra, ale nejvíce naše kroje.
Dokonce věděli, že stárek půjde z Komárnova. Rádi si počkali na průvod chasy se
stárkem. Nelitovali, že přijeli do Lanžhota.
V plánu měli ještě cestu na Pohansko.
Z největší dálky – Nového Zélandu
přijela lanžhotská rodačka Jana Uhlířová. Spolu s rodiči přivedla do muzea i své
milé děti Fiona a Amálii Stevenson. Velmi
mě potěšil jejich zájem a také to, že mluvili i česky. Ochotně se nechali vyfotit, abychom i my měli na ně památku. Kde všude
najdeme Lanžhotčany!
Žudro sloužilo i dalším zájemcům o focení. Rodinky s dětmi, všichni v krojích,
nastrojení chlapci, půvabná děvčata budou po letech nad fotkami vzpomínat na
hody.
Návštěvníci ochotně napsali své dojmy
do Knihy přání, někteří si koupili mapy,
suvenýry. Zájem o zpravodaj byl větší než
možnosti.
Tady jsou jejich přání a dojmy. Bylo jich
plné tři stránky.
- Moc zajímavé, hlavně miniatury zemědělských strojů, ale i krásné obrazy.
Děkuji.
- Miniatury zemědělských strojů. Bomba!
Zase jsme první! Moc krásné.

- Malý Ondřej své zážitky namaloval,
nechodí ještě do školy.
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- Zajímavá tématická výstava, hezké poznávat historii vlastního města.
- Výstava obrazů je krásná.
- Naše muzeum je pěkné.
- Moc pěkná výstava ve všech prostorách.
Jen tak dál.

Úplně na závěr – dva mladí manželé,
kteří se nedávno přistěhovali do Lanžhota, přišli s nabídkou, že na půdě našli věci,
které by se hodily do muzea. Rádi je věnují, v muzeu je přece uvidí více lidí. Je to
výzva i pro nás – nevyhazujme staré věci,
které by posloužily v muzeu. Na městském
úřadě vám rádi poradí a poděkuji.

Ano, jen tak dál.

Byla jsem v lázních v Hodoníně
M. Adamová

A protože jsem byla velmi spokojená,
ráda bych vás s těmito lázněmi blíže seznámila.
Tyto slovácké lázně patří k nejmladším
v České republice. První pokusy o využití
léčebné vody se datují k r. 1953, kdy byla
v Hodoníně otevřena nemocnice a v ní
zahájeny první pokusy léčby jodovými
koupelemi. V roce 1956 byla zahájena
spolupráce s Výzkumným ústavem v Praze o účincích této vody. Bylo prokázáno, že
jodobromová voda je velmi vhodná k léčebným účelům. V roce 1971 byl uveden
do provozu balneoprovoz v Nemocnici
Hodonín, nejprve bylo dáno do provozu
jen osm kabin v rámci léčby minerální léčivou vodou. Po dalším výzkumu jodové
vody byla v roce 1979 již otevřena léčebna
s kapacitou 180 lůžek. V roce 1993 získává
léčebnu do majetku Město Hodonín, a tak
vznikají samostatné Lázně Hodonín.
1. 12. 2001 byl otevřen nový, moderní
balneoprovoz v samostatné lázeňské léčebně. V dalších letech byl zrekonstruován
a zmodernizován i původní pavilon Vladimír. V roce 2006 byl otevřen nový pavilon
Eva, který je velmi moderní, vyhovující
těm nejvyšším nárokům klientů. Má 104

lůžek, recepci, jídelnu, kongresový sál, doprovodné služba (kadeřnictví, kosmetiku,
pedikúru), v podzemní části se nacházejí
různé procedury – vanové koupele apod.
Kromě základních léčebných procedur je
možné absolvovat i nadstandardní, např.
masáže lávovými kameny, lymfodrenážní
masáže. V posledním pavilonu, s názvem
Jindřich, se nachází krásný bazén, sauna,
masážní skupinová vířivka a další.
Léčivá jodobromová voda má mimořádně vysoké léčivé účinky, také preventivní a regenerační. Těží se z hloubky 2 km
a je to nejhlubší pramen v ČR. V Lázních
Hodonín vás čeká tým specialistů a školených zdravotních pracovníků. Hlavní
náplní je léčba pohybového ústrojí, chronicky nemocných pacientů, předoperační a pooperační léčba, poúrazová léčba
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a rehabilitace pacientů. Samotné léčebné
procedury jsou rozmanité. Základem je
koupel a léčba jodobromovou vodou, dále
jsou to různé typy rehabilitace – skupinové, individuální, přístrojové, elektroléčba,
magnetoterapie, parafín, suché i klasické uhličité koupele, různé druhy masáží
apod. Všichni pracovníci lázní jsou profesionálové na svém místě. Mají velmi slušný a vstřícný přístup k pacientům a snaží
se jim co možná nejvíce pomoci zlepšit
jejich zdravotní stav. Pro tyto vlastnosti
jsou lázně velmi žádané, že mnohdy ani
nemohou všem žadatelům vyhovět. Jezdí
sem pacienti s celé republiky, od Břeclavi
až po Cheb a všichni jsou velmi spokojeni.
K spokojenosti při pobytu napomáhá
také využití volného času, o který se stará kulturní referentka. Pavilony mají lázeňské kavárny i s venkovními terasami,
můžete si zahrát venkovní hry – kroket,
dámu, šachy, squash. K dispozici je internet, knihovna, v letním období se konají
různé akce v přírodním amfiteátru, nejvíce koncerty. V zimním období se v lázeňském kině promítají filmy. Pro milovníky
tance a hudby se pořádají taneční večery.
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Pobyt zpříjemní i další pořádané kulturní akce – koncerty vážné hudby, folklorní
večery, posezení u cimbálu, koncerty lidových kapel, zájezdy do okolí v regionu. Pro
mne byl úžasný a nezapomenutelný večer
Orient expres show. Bylo to vystoupení
břišních tanečnic, které předvedly řadu
orientálních tanců. Velmi zdařilou akcí
bylo „Sochání“. Byla to sochařská soutěž
pod širým nebem. Sochaři dostali kus
kmene a ve stejnou dobu všichni začali
realizovat své umělecké představy přímo
před diváky. Na tuto akci bylo pozváno
hodně hostů, mimo jiné i Zdeněk Škromach. Ten se na rozvoji lázní v Hodoníně hodně podílel. Byl ochotný a vstřícný
s každým pohovořit. Akce se velmi zdařila
a sochy budou zdobit lázeňský park.
Do Lázní Hodonín se ovšem můžete
dostat, i pokud nedostanete doporučení od lékaře. Je možné si zakoupit různé
typy ozdravných a regeneračních pobytů.
Ty jsou komponovány různě co do délky
i obsahu, takže každý si může vybrat podle
svého přání. Zatím jsem se setkala jen se
spokojenými lidmi, kteří se tam rádi vracejí, tak jako i já.

Vinařský podzim
Jaroslav Třetina

V pátek 12. listopadu si dali lanžhotští
vinaři v prostorách Josefa Uhra dostaveníčko s ochutnávkou vín, vyrobených z letošní sklizně. Po prvním přiťuknutí s mladým vínem měli možnost posoudit, co lze
po nepříliš dobrém průběhu letošní vegetace od vína očekávat. Přestože je na klasické hodnocení ještě brzo, je zřejmé, že
vína z letošní sklizně budou oproti před- 37 -
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chozím ročníkům obsahovat více kyselin, mohou však být aromatická a plnější.
V dobré pohodě po ochutnávce vlastních
vín vinaři shlížejí k dalšímu pobesedování nad svým mladým vínem, spojeným
s odbornou přednáškou a ochutnávkou
vín od dovozní firmy Vinicola, tentokrát
z Nového Zélandu a z Austrálie. Setkání se

Žanťa

Jožulka Uher

Přezdívky, po lanžhotsky přezviska,
bývala a zůstávají nedílnou součástí téměř všech příjmení starých lanžhotských
rodů. Ony určovaly, o koho se přesně jedná a kde ho
hledat. Otec Františka Uhra – Žantě nesl přezdívku
Snopek. Na jeho
syna, jako tomu
bývalo v mnoha
jiných případech,
přenesena nebyla; syn starého Franty Uhra
– Snopka byl pokřtěn přezdívkou Žanťa.
Kdy se tak stalo a z jakého důvodu, to nevím, ale měl ji už coby skaut. A do smrti se
jí nezbavil…
Narodil se v srpnu 1926 a letošního
25. května uplynulo od jeho odchodu pět
let. Malé smutné výročí… Kdybych si je
vzal za záminku k vypsání toho, čím vším
Žanťa byl a co kdy vykonal, počet stránek
by přesáhl možnosti zpravodaje. Náhoda mi podsunula jiný způsob, tak trochu
originální, v němž hlavní slovo bude mít
právě Žanťa sám, aniž by něco takové bylo
jeho záměrem. A já uchlácholím výčitky

uskuteční v pátek 17. prosince ve Slovácké jizbě Hospody u Bartošů. Doufáme, že
při tradičním žehnání vín, které proběhne ve spolupráci s mužáckým sborem 26.
prosince odpoledne v sále Společenského domu, si všichni návštěvníci přijdou
ochutnat už pěkná, sladěná vína, jak tomu
bývalo v minulých letech.

mého svědomí, že jsem mu zůstal dlužen
odpověď. Tenkrát…
Dne 29. června 2003 mi poslal dopis.
V něm je mnohé, co nám ukáže Žanťu
jako mimořádnou tvůrčí osobnost, jejíž
odchod byl velkou ztrátou pro lanžhotské
písemnictví a kulturu povšechně. Jenom
úzkou škvírou nám dává možnost nahlédnout do písmácké vitality pracovitého
a vzdělaného člověka, který cítí, že mu síly
ubývají, a přesto přes všechny ty opakující
se ataky nemocí si dává nové a nové úkoly,
ne pro slávu a zisky, ale pro obohacení lanžhotských kronikářských fondů. Smysluplných i pro budoucnost našich potomků.
Dopis, byť má punc soukromé korespondence, dávám k otištění beze změny, úprav a zamlčování některých pasáží.
Žádná taková a jiná cenzura není zapotřebí. Až Žanťův dopis dočtete, snad se
i ve vás zvedne stejná lítost jako ta moje,
že totiž Žanťovo dílo zůstalo zřejmě nedokončeno, a kdo ví, co všechno by zvládl,
kdyby začal dřív a v plné tělesné síle. Ta
duševní mu nescházela nikdy. A teď už,
prosím, čtěte…
J o ž u l k u, srdečně zdraví Žanťa.
Vracím Ti svazek HOSPODÁŘ Cechoslovak Texas a jsem Ti za to vděčný, proto-
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že v případě Cyrila Bystřického mi Tebou
byla objasněna smrt „za záhadných okolností“, o které psal v roce 1995 Jan Petrla
v LANŽHOT pod nadpisem Před padesáti lety.
Víš, že od dubna 1945 do 30. srpna 1946
jsem byl jako úředník na MNV a prožíval
tu dobu pod předsedou MNV Žamberským (jen několik dní, pak měl funkce
na ONV Hodonín), Martinem Bartošem
a od 1946 Josefem Bystřickým. Hlavní
osobou, od které jsem měl informace, byl
Štěpán Zonyga. Věděl jsem všechno o Janu
Bystřickém od Štěpána i od pana Jožky B.
Růžku Bystřických zaměstnal po vychození školy už starosta Jan Třetina a i za mého
působení tam byla. Vedla protokol došlé
a odešlé pošty, vydávala různá potvrzení atd. V té době na radnici byla i stejně
stará Marie Šajbochová, jejíž otec se vrátil z koncentráku, a byla na zásobovacím
oddělení i s Rézkou Říhovou – Gajdovou.
Poznal jsem velitele partyzánů, když přišli za paní Bystřickou hned po osvobození, potom nás pozvat na oslavy 1. výročí
SNP v Košiariskách. Ten dobrý vztah Slováků pokračoval i při přípravě exhumace a přepravy Jana Bystřického v květnu
1946 do Lanžhota. Postavit pamětní desku
na radnici, její odhalení a pohřeb J. B. organizoval už tajemník MNV Otakar Soukup (tajemníkem od 1. 1. 1946) a Jožka B.,
který se hned nato stal předsedou MNV.
Na oslavách 1. výročí SNP v Košiariskách
jsem byl ve skautském kroji i s Janem Petrlou. Obec zastupoval Jožka B. Slováci
udržovali pravidelný styk s rodinou J. B.
a vždy se na MNV zastavovali. V roce
2002 dokonce byl v Košiariskách i pěvecký sbor Lanžhotčanů, zpívala tam Anna
Krásná, delegaci vedl Jara Třetina. Mám
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výstřižky ze slovenských novin o Jankovi
Bystřickém.
O Františkovi jsem věděl též dosti
od pana Jožky, ale nejvíce od Mařky Fojtíkové, r. Bystřické. Když bydlela v BV,
jezdila pravidelně do Lanžhota na hrob.
Zastavovala se na kus řeči s mojí Lidkou.
Jednou došla řeč na jejího strýce Frantu
a řekla mi, že má několik knih po Frantovi
a že je tam i kniha o břeclavském okrese
od Jana Noháče. Příští týden mi ji přinesla spolu s Lanžhotskými katastry (tu jsem
měl v dezolátním stavu) a ještě s dalšími.
Franta měl přečtené knihy plné poznámek
psaných tužkou na okraji stránek. Noháčovu knihu jsem si ofotil a jí knihy vrátil.
Cyril bydlel v Záhumní ulici na starém
Bystřických baráku, od našeho 200 metrů. Otec kamarádil se Štěpánem Zonygou, ten s Cyrilem atd. Byli skoro rovníci
(otec 1903) a chodili spolu do FDTJ a pak
do DTJ jako všichni Bystřičtí. Věděl jsem,
že padl při přestřihování drátů z pozorovatelny k dělům, ale nic víc. V době bojů
(byli jsme ve sklepě u Klvaňů) několikrát
odešel otec se Zonygou, ale nic mi neřekl.
Když vyhořel Zonyga, na půdě explodovala munice, uvažovalo se po válce, že Štěpán ten dům zapálil úmyslně, protože mu
byli Němci v patách. On i otec tvrdili, že
to není pravda, že dům hořel po leteckém
náletu.
Vloni jsem si vymyslel, že napíši životopisy těch Lanžhotčanů, co jsou na pamětní
desce na radnici. Počítal jsem s tím, že by
nebylo špatné vydat takový přehled všech
pamětních desek v Lanžhotě s krátkými
životopisy nebo zásluhami těchto osob.
Věděl jsem, že to bude těžké v případě třeba četníků Šperky, Glose, Střemchy, Sovy
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atd., ale že to bude problém i lanžhotských
rodáků jsem si nemyslel.
Tak na příklad jsem nesehnal ani data
narození u Josefa Hrubého (Halúzy), dále
u Josefa Pyskatého, jehož dcera Vlasta
měla Oldřicha Uhra, syna starosty Josefa
Uhra. Problémy jsem měl s daty dětí strážníka Fojtíka atd. Začátkem roku obrátil
jsem se telefonicky na Marii Fojtíkovou
v Břeclavi o data jejího manžela Franty
Hrúda a při tom jsem se zeptal na ty záhadné okolnosti Cyrilovy smrti. A ona mi
řekla, že jsi to už dávno podrobně rozepsal. Tak jsem se dostal až k Tobě.
Jožulko, Tři smrti bratrů Bystřických
by si zasloužilo knižního vydání, právě tak
i některé práce jiné (třeba o Janu Piďůrkovi). To, že je to napsáno a že je to čteno
třeba mezi krajany v USA a není to k mání
v naší knihovně, je škoda. Kulturní komise
vydala už spisovatelku Sojkovou, Šebetovskou, už rok vydává Rózku Horákovou –
Uhrovou, kdo bude další?
To moje předsevzetí o životopisech padlých a umučených asi skončí. Nemám už
tolik fyzických sil, abych mohl jezdit nejen
po Lanžhotě, ale velmi nutně bych potřeboval tak na týden do archivu v Mikulově.
Také finanční částka není zanedbatelná.
Tisk je drahý, mne přijde tisk A4 na dvě
koruny, drahé jsou telefony, poštovné.
Zpracoval jsem Lanžhotčané, kteří přežili věznění v nacistických koncentračních táborech. Jedná se o Roberta Červeného, Roberta Hrdličku, Štěpána Černého
– Bauticu a Jaroslava Šajbocha. Nemám
ještě dokončeného Šajbocha. Znali jsme
ho, ale zjistit, kde byl po příchodu z koncentráku zaměstnaný, je těžké. V Lanžhotě
žije jen vnuk, ten nic neví, a tak chodím
po známých a vzpomínáme.

Jak dokončím Šajbocha, dodělám Fojtíka - Hrůda a skončím. Musím se věnovat
dopsání rodinné kroniky, ale hlavně dodělat fotografickou část, která má stovky
podobenek.
Přemýšlel jsem nad Tvým úmyslem
předat všechny práce do OA Mikulov. Nebylo by lepší MUZEUM Lanžhot, nebo
knihovně? Nenašel by se pokračovatel,
který by tento fond opatroval?
Neuvažoval jsi o vydání Tvé biografie,
kde by byly uvedeny všechny Tvoje práce
skladatelské, básnické a spisovatelské? Ty
jistě přehled si děláš!
Jsem sám doma, Jitka je na pouti na Svaté Hoře, já se oddávám odpočinku, protože v pátek jsem byl v Hodoníně na srazu
průmyslováků po 55 letech (scházíme se
dvakrát do roka). Už je nás jen dvanáct.
Odpočinek – to je pro mne u počítače, zahrabán v papírech a vyřizuji resty.
Děkuji ještě jednou za půjčení.
29. 6. 2003 František – Uher Žanťa
Na Žanťův dopis a na nemálo jeho otázek jsem mu písemně neodpověděl. Myslel jsem si, že si o všem spolu pobesedujeme a poradíme se. Bohužel, byli jsme
už ve věku, kdy čas jakoby běžel rychleji
a události, které rozhodují o každém našem příštím dni, dostávaly rychlejší spád.
Snad bych ani Žanťu odpověďmi na některé jeho otázky, svědčící o tom, jak hluboce
dovedl zhodnotit a pochopit moji tvorbu,
nepotěšil, ale kdo ví. Ač oba skauti, ideologicky jsme spolu na stejné lodi nepluli, leč
tolerovali jsme se, protože demokratismus
nám byl oběma vlastní.
Přemýšlel jsem, jakými fotografiemi doplnit text můj i jeho, až jsem si vzpomněl
na fotografie, pořízené bratrem skautem
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Jožkou Turečkem na nezapomenutelném
pro nás všechny táboře v červenci 1947.
Pod fotečkou, na které je Žanťa zachycen
se sekerou jako s tomahavkem nad hlavou,
mám v albu poznámku: Žanťa staví… a já
jenom přihlížím. Druhá fotečka má tento
podtext: Prohlídka stanů… Před naším
stanem s podsadou stojím spolu se salu-
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tujícím Tondou Uhrem alias Cigánem
a proti nám salutují naši rádcové: ten
menší proti mně je Žanťa a ten větší oproti Tondovi je Fana Štěpánek. Název táboru zněl cizokrajně – Minehaha tj. Smějící
se voda. Železničním přístavištěm nám
byla obec Rarbok, údolí se krčilo pod horou Vysoká Malých Karpat…
Žanťa ve svém dopise projevuje starost
o osud mých prací, vybízí mne k sepsání
mé biografie… Dnes stejně přemýšlím já
o jeho jistě přebohaté pozůstalosti. Jsem si
jist, že v rukou jeho dcery je v těch nejlepších. Ale co dál, dál za hranicí hodně příštích dní? V archivech může být každá pozůstalost dobře ochráněna, ale kdo a kdy
se zajede do ní začíst? Proto také jeho doporučení, aby nejdůležitější a stěžejní části
tvorby a pozůstalosti lanžhotských osobností byly k nahlédnutí a půjčení v Lanžhotě samém, v knihovně, schvaluji.
Bohužel, vztah mladých pokolení k minulosti osobností z jejich prostředí a k minulosti jako takové se mění v neprospěch
památky třeba takových lidí, jakým byl
nositel přezdívky Žanťa…
Snad tato stopa v zpravodaji po něm
přetrvá.

Kam ste sa poděli, koně v naší dědině
Pavel Bartoš

Když jsem před několika roky ještě s panem Matúškem hledal v archivu v Hodoníně informace o historii včelařství v Lanžhotě, zahlédl jsem i jiné zajímavosti,
o které by bylo dobré se podělit i s ostatními spoluobčany. Jedna z nich byla o chování koní v Lanžhotě. Nejenom v kronikách jsou zaznamenány různé informace
- 41 -
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z naší historie. V archivu v Hodoníně jsou
uchovávány Vlastivědné dotazníky okresu
hodonínského, do kterých měli povinnost zaznamenávat různé události učitelé
ve 20. letech minulého století. Doufám, že
se podaří převést tyto dotazníky do digitální podoby, abychom je měli stále k dispozici a mohli tak pravidelně o různých
historických událostech informovat prostřednictvím zpravodaje. Citace je přesně
podle originálu z roku 1928.
Koňů chovalo se až do roku 1860 velice
málo. Táhalo se pouze s voly. Dnes chová se
koňů mnohem více. Lid říká, že jsou plemena domácího. Byla sem zaváděna i jiná ple-

Lanžhot

mena, hlavně „belgická“, ale ta se neosvědčila. Hynula na koliku. Postrojům říkají lidé
kšíry a chomůty. Jízda na koních konává se
při velkých slavnostech a při výletech. Jezdívali na koních a vozech na slavnosti a temu
se říkávalo „banderium“. Byla zde také konávána „jízda králů“. Hoši v krojích jeli
na koních, na kterých mívali sedla nebo pokrývku. Jeden z hochů byl přestrojen za krále
a jeli přes druhé vesnice. Když jeli přes cizí
vesnici a tam jim hoši toho krále zajali, museli za krále platiti výkupné a to bylo velikou
hanbou pro ně, že museli krále vykupovati.
Poslední jízdu konali do Staré Břeclavi.
Jména koňů: Fuksa, Cilka, Líza, Honza,
Maruša, Fana, Vašek.

Sportovní a zájmové organizace v Lanžhotě
v roce 1938 a 2009
Jan Maděřič

I. část – Organizace v Lanžhotě 1938 – 2004
Pouze náhodou jsem se dozvěděl z lanžhotského zpravodaje z roku 2009 o nejistotě o počátku založení Orla v Lanžhotě
před 100 lety. Na tuto otázku se mě podařilo odpovědět článkem zveřejněným v lanžhotském zpravodaji č. 1/2010.

Nyní jsem se rozhodl zpracovat otázku
sportovních a společenských organizací
před 70 lety a v současnosti porovnáním
údajů z roku 1938 a se skutečností v roce
2009.
Čtyřdenní bádání ve státním archivu
v Mikulově mě pomohlo získat základní informace z kroniky Městyse Lanžhot z roku
1929 – 1945.

Sportovní a společenské organizace v Lanžhotě v roce 1938
Název spolku
muži ženy dorostenci dorostenky
Sokol (zal. 1914)
80
31
31
26
Orel (zal. 1921)
45
30
35
20
DTJ (zal. 1919)
31
15
26
18
Celkem
156
76
92
64
+ skaut – založen v roce 1937
+ fotbal – založen v roce 1922, stav členů v roce 1938
Celkem sportovní a společenské organizace
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žáci
35
40
42
117

žačky
40
45
38
123

celkem
243
215
170
628
35
122
785

V tomto roce měl Lanžhot celkem 3 700
obyvatel, to znamená, že tehdy byl společensky organizován každý pátý obyvatel Lanžhota (procento aktivně činných bylo 21 %).
Ještě pro zajímavost uvedu, že Sokoli a
DTJ (členové dělnické tělovýchovné jednoty) cvičili v tělocvičně měšťanky a Orel
v Katolickém domě. Obdivuhodné v Lanžhotě bylo to, že zde nedocházelo mezi
Organizace
Sokol
Orel
DTJ
SK Lanžhot - předseda
Skaut 1936

zpravodaj městského úřadu

těmito organizacemi k nějakým hrubším
roztržkám. Říkám to ze znalosti této otázky, poněvadž znám poměrně dobře rozbroje zejména mezi Orly a Sokoly ve Velkých
Pavlovicích, Čejkovicích i jinde, ke kterým
v této době docházelo.
Dále dodávám, že se mě podařilo zjistit
jména vedoucích představitelů organizací
v Lanžhotě z roku 1938.

starosta
Karel Černý, učitel
Martin Mikulič
František Říha

náčelník
Břetislav Sova
Cyril Beneš
Ludvík Zonyga
Josef Mikšík

vůdce - učitel Břetislav Opršal
vedoucí I. družiny „Jestřábi“ - L. Šesták
vedoucí II. družiny „Šakali“ - Fr. Svačina
vedoucí III. družiny „Kamzíci“ - S. Osvald

I když jsem nenašel v archivu žádnou
kroniku lanžhotských spolků, přece se
zmíním o obsahu činnosti Orla a Sokola
ve válečných letech 1941 – 1945. Nalezl jsem totiž korespondenci vloženou ve
složkách, z nichž uvedu alespoň některé
údaje. Všechny spolky musely předem
žádat okresního hejtmana o souhlas pro
pořádání např. plesů, divadel, akademií
a veřejných vystoupení. Tak např. okresní hejtman Fr. Kadlec oznamuje 13. 4.
1941 zastavení činnosti Sokola
s okamžitou platností. Obnovení
činnosti bylo povoleno až 17. 12.
1945. Z korespondence dále vyplývá omezení činnosti Sokola v roce
1948 s tím, že Sokol převzal majetek
Orla, jehož činnost byla okamžitě
zastavena v roce 1948 tehdejším
komunistickým režimem. I když
činnost Sokola byla oficiálně taky
komunisty zrušena až v prosinci

1952, lanžhotští Sokoli zrušili svůj spolek
dobrovolně již 30. 4. 1951. Nutno podotknout, že lanžhotští Sokoli neobnovili svou
činnost ani po revoluci v roce 1989, kdy
byla možnost obnovení. Ještě připomínám, že Sokoli museli v roce 1941 předat
na obecní úřad hotovost ve výši 1 582 Kč,
vkladní knížku s výší 27 358 Kč a inventář
v hodnotě 41 407 Kč.
Ze složky organizace Orel jsem objevil záznam z roku 1940, kdy Orli sehráli
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v tomto válečném období ještě pět divadelních představení za režie kaplana Jaroslava Krejčíře. Činnost Orla byla zastavena v roce 1941 a obnovena 17. 12. 1945,
kdy byl starostou zvolen Vojtěch Bartoš č.
p. 640. V roce 1947 uspořádal Orel celkem
tři akce. Poslední akcí bylo sehrání divadelního představení 28. 1. 1948 s názvem
„Řeka zpívá“.
Po zastavení činnosti Orla v roce 1948
převzali Sokoli majetek Orla a finanční
hotovost převzal obecní úřad. Výše částky
jsem v materiálech nenašel. Po roce 1948,
kdy byl Orel komunisty zrušen, činnost
této organizace již obnovena nebyla.
O činnosti DTJ (Dělnické tělovýchovné
jednoty) jsem žádné významné záznamy
v archivu neobjevil, pouze z jiných zdrojů jsem zjistil, že cvičili v tělocvičně na
měšťance a že se zúčastňovali veřejných
vystoupení např. na Pohansku u Břeclavi.
S ohledem na informace z jiných obcí
vím, že DTJ byla v Břeclavi a ve V. Pavlovicích, tedy v místech, kde pracovali dělníci.
V zemědělských obcích se DTJ nevyskytovala.
U všech těchto organizací je třeba upozornit, že „žily“ pouze z prostředků, které
získaly z hraní divadel, pořádání plesů,
akademií, srazů apod. Žádnou dotaci od
státu nedostávaly.
V současné době je činnost Orla i Sokola velmi slabá. Byla obnovena ve velmi
málo obcích. Z osmdesáti obcí v původním okrese Břeclav Sokol existuje v Břeclavi, Podivíně, V. Bílovicích, Rakvicích a ve
velmi malé míře ve V. Pavlovicích (pouze
12 členů) a v Kobylí. Poněvadž se často
setkávám s názorem lidí, že Sokol existuje
i v jiných obcích, upozorňuji, že se jedná
o název, který byl zaveden komunisty pro

venkovské i fotbalové oddíly v roce 1953
a je používán až dosud. Ačkoliv nemají
s činností ČOS (České obce sokolské) nic
společného. Tento název používá z 80 obcí
dosud 39 jednot, přitom hospodaří zcela samostatně. Jen málo obcí upustilo po
roce 1989 od tohoto názvu Sokol. V demokracii je věcí každé organizace, jaký název používá, ačkoliv si myslím, že vyhovuje ČOS a zejména Sokolské župě Hodonín,
která se chová k venkovským jednotám
zcela macešsky, zejména k malým obcím
pokud jde o finanční záležitosti. Platí to
zejména o budování sokolského majetku
v obcích, který není jejich vlastnictvím,
ale patří ČOS Praha. Tento fakt se konečně
týká i Sokola Lanžhot, kdy původní Sokoli
věnovali jednotě majetek zdarma, ale při
jeho odkoupení museli peníze při převodu
do majetku města v hodnotě půl milionu
převést na účet ČOS Praha.
Tato skutečnost a řada „nefér“ způsobů
odírání venkovských jednot mě nakonec
tak nazlobila, že jsem se rozhodl po deseti
letech práce v Sokole po roce 1989 se svou
činností skončit a nechci o jeho současné
činnosti dále slyšet. (Moje činnost: 1993 –
náčelník Sokola V. Bílovice, místostarosta
Župy slovácké, starosta Sokola V. Bílovice
do r. 2004, účast na dvou sokolských sjezdech v Praze). Připomínám, že jsem se
jako místostarosta župy pokoušel o obnovení Sokola v Lanžhotě. Rozhodnutí neobnovit Sokol (ČOS) v Lanžhotě považuji
za správné. „Co je doma, to sa počítá…“
O současném stavu spolků budu pokračovat v příštím čísle.
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Smrt převaděče
Jožulka Uher

V průběhu roku 2010, kdy v říjnu uplynulo šedesát let od tragické události, při
které byl zastřelen profesionální
převaděč
přes hranice do Rakouska FRANTIŠEK
GAJDA (30. 11. 1913
– 6. 10. 1950), věnoval
tisk i televize tomuto,
pro lanžhotské pamětníky stále živému příběhu, mimořádnou
pozornost. Psali jsme o tomto případě
ve zpravodaji a všemu předcházelo jeho
zpracování novinářem Luďkem Navarou,
zařazené do jeho knihy příběhů této tématiky.
V pondělí odpoledne 19. dubna 2010
natáčela v Lanžhotě ostravská televize
v terénu děje i rozhovor se mnou, podle
scénáře Luďka Navary, aby po doplnění
tohoto snímku natáčkami ze studia, uvedla celý materiál v úterý 18. května 2010 večer na ČT 1 pod názvem Smrt převaděče.
Patnáctiminutová reportáž byla zařazena
také na internet.
Protože dokumentární oddělení ostravské televize ve spolupráci s novinářem spisovatelem Luďkem Navarou míní příběh
Františka Gajdy zpracovat ve větším časovém úseku a kompletně, využil Luděk Navara se svými ostravskými kolegy návštěvy
syna Františka Gajdy, Ladislava, k setkání
s ním. Uskutečnilo se i s natáčením v pondělí 4. října 2010. O dva dny později pak,
ve středu 6. října 2010 vyšel v MF DNES
půlstránkový článek Luďka Navary pod titulkem Přijel domů. Tam, kde mu zabili
tátu. Vzpomínky Gajdova syna Ladislava
měly značný ohlas.
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Navázat se na tuto publicitu snažil i týdeník Moravský jih, a to třemi články: dne
26. října 2010 adresovaným jakoby starostovi Františku Hrnčířovi, dne 2. listopadu 2010 druhým, s titulkem Jak to bylo
s vraždou Františka Gajdy a 23. 11. třetím s názvem Upřesnění událostí vraždy
Františka Gajdy. Ten, kdo texty redakci
Moravského jihu poskytl, není sice uveden, ale vím-li, kdo v této (i jiných) kauze
vyvíjí mimořádnou iniciativu, kterou demonstruje nálezy odtajněných materiálů
z archivů Ministerstva vnitra a jiných institucí, tuším, o koho se jedná. Zde není
důležité jej jmenovat. A určitě to není
naposledy, kdy své objasňování různých
událostí z padesátých let minulého století
v tisku projeví.
Protože existují (i v mém vlastnictví)
záznamy závažných svědectví k případu
převaděče Františka Gajdy, podepřené
odtajněnými dokumenty, je možné, že se
zpravodaj v příštím roce k případu znovu vrátí už kompletním a chronologicky
zpracovaným textem. Důvod je silný, ale
i prostý: dát převaděči Františku Gajdovi
v historii Lanžhota i v odboji jeho občanů proti totalitnímu režimu takové postavení a uznání, jaké si plným právem
zasluhuje.
František Gajda spočívá na našem hřbitově v hrobě, jehož náhrobní desku vidíte na přiložené fotografii. Ta však byla
nahrazena jinou, a tak děti po Františku
Gajdovi pořídily jemu i jejich tragicky
zahynulé sestřičce Mařence důstojný památník z černého mramoru, který můžete na našem hřbitově vyhledat. Vodítkem
vám budiž jiná fotografie u tohoto textu.
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Moudrý Říman CICERO řekl: Nikdo
by nikdy neobětoval pro vlast svůj život
bez velké naděje na nesmrtelnost. Převaděč František Gajda by až na něco takového při své odbojové činnosti nepomýšlel,
ale určitě by mu nebylo lhostejným naše
zapomínání, ba dokonce nevděk. Takový
postoj některých lidí ke svým rodákům
vyjádřil už kdysi dávno člověk jménem
Ježíš těmito známými slovy: Doma nikdo
prorokem!

Převaděč František Gajda by neměl být
příkladem a postiženým…

Poslední svatba pod posledním dochem
Jožulka Uher

U nás, stejně jako na Hané, se celému pokrytí domku slámou, tudíž slaměné střeše,
říkalo doch. V devatenáctém století, včetně
předcházejících, bývaly dochy pastvinami
nezkrotitelných požárů. Když se vzňal jeden
doch a byl vítr, vzplanuly celé ulice. Záznamy v obecní kronice to potvrzují. Je potom
neuvěřitelné, že ještě ve dvacátých letech minulého století se u nás v Lanžhotě nacházel
domek čp. 187, postavený z hliněných cihel
kotovic, jehož střechou byl doch.
Stavení patřilo Vavřínu Svačinovi (15. 8.
1878 – 26. 4. 1953) a jeho ženě Marii Svačinové, rozené Hodonské (4. 7. 1878 – 7. 3.
1953) v Súhradech. (Oba dožijí v domě čp.
187)
V něm proběhla slovácká svatba, jejíž
hlavní svatebčany zachytil vzácný fotografický snímek. To se psal rok 1924. Povšimněte si masivní spodní části dochu – slaměné střechy nad hlavami svatebčanů. Paní
Marie Švirgová, rozená Svačinová, která
má na fotografii budoucího tatínka, pojmenovala mi osoby na fotce takto: v zadní
řadě stojí Josef, Rozálie, František a Anna,

jako nevěsta. Všechno sourozenci Svačinovi. Vedle Anny je její snoubenec Jan Ciprys
a na samém kraji Magdalena Hodonská.
Uváděno při pohledu na fotografii zleva.
Druhá řada zleva: Božena, další ze sourozenců Svačinových, vedle ní sedí porodní
babka Hodonská, následují manželé Vavřín a Marie Svačinových, řadu na konci
uzavírá jejich syn Vavřín. Ty nejmladší děti,
pod rodiči sedící, jsou Pavel a Ludmila. Dohromady sedm dětí. Budoucím otcem paní
Mařky Švirgové bude František, jak vidno
oblečený do orelského kroje.
Každá stará fotografie zachycující lidi,
o nichž něco víme, je zdrojem zpráv o osudech těch, na které pohlížíme. A to je důvod,
proč bych se chtěl krátce pozastavit u dvou
účastníků této skromné slovácké svatby
zpod posledního lanžhotského dochu.
BOŽENA (1909 – 2000), která se nikdy
nevdá. V letech 1951 až 1953 bude z politických důvodů žalářována. Důvod? Poskytnutí pomoci bratru Pavlovi při jeho ilegálním
odchodu za hranice do Rakouska. Přitížilo
jí, že byla nebojácně věřící římsko-katolička a Orelka navíc. Bude to ona, která mi
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poskytne obsáhlé svědectví o znásilnění její
velmi blízké kamarádky Boženky Tučkové
– Žojdrákové, ke kterému došlo u Svačinů
na dvoře. Rád bych někdy tento dramatický
a tragický příběh, nesmírně sugestivně paní
Božkou podaný, ve zpravodaji uveřejnil,
protože jsem toho názoru, že by neměl být
zapomenut. I proto, že se v některých bodech tolik podobá stejné tragédii manželů
Pyskatých (viz Holocaust) ze stejného středečního odpoledne 11. dubna 1945 i z přibližně stejného místa obce…
PAVEL (1917 – 1982), dovedný mistr
klempíř. Účastník orelského protikomunistického odboje. Na poslední chvíli, po odhalení jejich skupiny, uprchl za hranice.
Usadil se a oženil v Chicagu. Jako zručný
klempířský mistr zanechal v Lanžhotě dílo,
které nepodléhá zubu času a nemuselo být
proto renovováno při posledních opravách
věže našeho kostela: jde o oplechovanou
báň nejvyšší části věže. Víme, že při bitvě
o Lanžhot v dubnu 1945 byl značný kus věže
zcela zničen.
Projekt na znovuobnovení věže vypracoval architekt Špidla. Zednické práce provedli
zedníci Vavřín Svačina, František Svačina
(bratři) a Čech z Tvrdonic. Pomocnicemi –

HOLOCAUST - závěr
Jožulka Uher

PROLOG: Několik přemýšlivých čtenářů
zpravodaje mi položilo otázku, proč Michala Pyskatého zastřelil Rus tak z čista jasna
a pro nic za nic? Nějaká příčina být musela.
Ale jaká? Tyto nejasnosti tížily i moji hlavu.
Snad by jí už ani nikdo neulevil, nebýt…
Přišla za mnou malérečka paní Marie
Švirgová, rozená Svačinová (1936), dcera
vypravěčky Františky Svačinové z mé re-
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maltařkami byly: Marie Štvrtecká, provdaná Mikuličová, Anna Ciprysová, provdaná
Lokajová, Růžena Trávníčková, provdaná
Holobrádková a Anděla Hrubá. Všechny
klempířské práce na věži po sám křížek zvládl klempířský mistr Pavel Svačina s těmito
svými pomocníky – klempíři: Joza Bartoš –
Pastorek, Vavřín Bartoš – Komínek, Tonda Šulák – Maja. Práce započaly v roce 1946
a skončily r. 1948. Věru, nikdo z nich už naše
poděkování slyšet nemůže…
Nad slaměnými střechami – dochy zub
času však i u nás navždy zvítězil. Nevylámal
si jej na nich. Leč stáda požárů se, bohužel,
mají kde na naší planetě pořád pást…
Zůstávají jen fotografie, jako tato súhradská.

P. S. Děkuji za spolupráci paní Marii Švirgové – Svačinové.
portáže Holocaust rodiny Pyskatých, aby
mi doplnila vlastním vzpomínkovým svědectvím to, o čem vyprávěla její mamička.
Zde jsou její zážitky z dubna 1945.
Fronta se nedá zapomenout. Jako by to
bylo včera. U sousedů Pyskatých jsme přečkali tři noci. Byl to soused Michal, kdo nás
na poslední chvíli odvedl z kuchyně dolů
do sklepa. Dveřmi ze dvora. V té chvíli, kdy
začali Rusové střílet na Lanžhot z děl. Snad
až od Brodského. Jen co za sebou zavřel
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sklepní dveře, otřásla barákem hrozná rána.
To vybuchl granát v izbétce, mezi kuchyní
a vrátnicí. Měli jsme štěstí, že byl sklep pouze pod kuchyní. Být i pod izbétkou, kdo ví,
jestli bychom tam nezůstali zasypaní.
Od Pyskatých jsem si tak jako devítileté
děvčátko odnesla nervový šok. Na celý život. Jednak z toho výbuchu a potom další
trauma bylo, když se blížila letadla, slétala
nízko nad domy a shazovala bomby. A to
svištění střel! Pak ta poslední noc před osvobozením, bubnová palba a nakonec hrůza
v Hodonských sklepě. Ještě u Pyskatých též
úzkostný strach z tanku. Obrovský německý
Tyger. Vybral si za úkryt vrátnici Pyskatých
domu. Na ulici vyjížděl, jen když chtěl střílet.
Směrem na Slovensko. Byly to šupy. Potom
také to jeho rachotivé popojíždění. Země se
otřásala. Mysleli jsme, že se na nás zřítí dům.
Nadobro opustil vrátnici jednou nad ránem.
S radou přejít humny do sklepa k Tonkovi
Benéškovi u Hodonských přišel soused Michal. Veterán z první světové války. Nejprve
se odběhl podívat, jestli je u Hodonských
místo i pro nás. Když se přesvědčil, že ano,
tak jsme se tam humnama přeplížili. Mamička vzpomínali na Michala odvlečeného
škubat slépky, a na ženy, odvedené „na kartošky“. Vidím to v duchu pořád před sebou… Tenkrát to byly ženy v nejlepších rokách. I když jsem byla pouhým devítiletým
děvčátkem, které toho ještě mnoho nevědělo, tak přece jen jsem tak nějak vnímala, že se
těm ženám stalo něco nedobrého. Vyděsilo
mne to.
Mamička měla jít také na ty prokleté kartošky. Já s bratříčkem Františkem jsme se jí
pověsili na sukně, křičeli jsme a plakali. Prosili jsme, aby nikam nechodila. Rus nás od ní
odtrhával, ale nakonec toho nechal. Zhurta

řekl, že když ona nepůjde na kartošky, tak
její muž musí jít rabótať na most.
Když byly ženy na kartoškách poprvé a od škubání slépek přiběhl do sklepa
soused Michal Pyskatý, pověděl, že venku
na dvoře, u dveří do sklepa je post. Ano, řekl
post! Rus se samopalem. Že tam jako drží
stráž! Nešlo mu do hlavy proč a kvůli komu.
Ale jen co se dověděl, kam byly ženy i s jeho
Františkou odvedeny, že na kartošky, chytil
se za hlavu. Rozkřičel se, že on své ženě ublížit nenechá, že ji půjde vyhledat.
Hnal se po schodech nahoru ke dveřím.
Ven ze sklepa. Jak je otevřel, postavil se
mu ten ruský voják do cesty. Mířil na něho
samopalem. Soused Michal s ním začal
rozmlouvat. Rusky; naučil se rusky, když
byl v Rusku za první světové války v zajetí.
Z rozmluvy se stala hádka. Bylo znát, že Rus
nechce Michalovi dovolit, aby opustil sklep.
Soused si říct nedal. Pokročil na schodech
ještě výš. To byl jeho poslední krok. Rus ho
střelil do prsou. Soused Michal se skutálel
po schodech dolů. Dlouho to netrvalo, když
se do sklepa s nářkem ženy vrátily.
Po tom jejich návratu došlo ke scéně, při
které jsem utrpěla další otřes dušičky. Co se
stalo? Jak sousedka Francka klečela u těla
svého mrtvého muže, naříkala nad ním, tak
asi za půl hodiny vpadl do sklepa další Rus.
Aby ji, spolu s ostatními ženami, už podruhé odvedl na kartošky! Sousedu Francku
rovnou od nebožtíka muže. Pláč a křik jí
nepomohl. Ani řev nás děcek. Na kartošky
musela. Byla to chvíle hrůzy i pro dospělé.
A co bylo dál, to už povyprávěla mamička.
Na Pastvisku u Tučků – Hejtmanů to bylo
něco jiného. Jakoby do této části Lanžhota
přišli úplně jiní Rusové. Nikoho neohrožovali. Podarovali nás gulášem. Hlad trápil
všechny. Přesto jsem se bála a měla trvalý
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pocit hrůzy a strachu. Asi za čtyři dny se vypravil náš tatíček z Pastviska do Súhrad. Podívat se, co se tam děje. Jak to v našem domku vypadá a jestli se můžeme beze strachu
domů vrátit. Když přišel zpět, řekl: Mamko, to najhorší sme přečkali, barák stójí,
ale čeká ťa v něm velice nefajnový úklid!
V místnostech našeho baráčku bylo plno
lidských výkalů. Nejvíce na záchodě. Oni při
vykonávání potřeby na desce nesedali, ale
stáli. Toto však byly už zážitky z fronty nejméně strašné. Těch opravdu zlých ve mně
přetrvalo tolik, že jsem je nikdy ze sebe ven
nedostala, abych se smířila a zapomněla…
A ne každému se daří všechno odpouštět…
Paní Mařka dovyprávěla. Nezdálo se mi,
že by své svědecké zavzpomínání podala
s úlevou. Rozumím jí. Velká tříska z fronty
1945 vězí stále i ve mně. Ale díky paní Mařce, že se promluvit nebála a od pravdy neodstoupila. Naši potomci jí určitě poděkují. Já
za současníky činím tak už teď.
Paní Mařka uvádí v jejím vyprávění něco,
oproti vzpomínkám její mamičky, co nám
dává pochopit příčinu tragické smrti – nebojme se říci, že vraždy – Michala Pyskatého!
Klíčem k pochopení je post Rudoarmějce u dveří do sklepa na dvoře Tonka Benéška! Proč tam stál? Koho chránil či spíše vartoval jako bachař vězně? Z jakých důvodů?
Logika dává tuto odpověď: měl komukoliv
z těch ve sklepě zabránit v pokusu pátrat
po ženách, nebo hledat pomoc u některého z malých štábů Rudé armády, po Lanžhotě ubytovaných.
Připomenu, že ve stejnou dobu ani ne sto
metrů od Benéškových – Hodonských dvora a humna, na dvoře u Svačinů, byla surově
znásilněna dvaadvacetiletá Boženka Tučko-
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vá – Žojdráková, která po několika dnech
z toho zemřela na otravu krve.
Dnešní člověk, který nic z toho v dubnu
1945 v Lanžhotě nezažil, si řekne: probůh, co
se to v těch Súhradech v hodinách středečního odpoledne 11. dubna 1945 dělo a proč?!?
Až hodně dlouho po válce byl u nás publikován text dopisu J. V. Stalina, adresovaný prezidentu ČSR E. Benešovi, v němž se
omlouval za všechny nepřístojnosti (rabování, krádeže, znásilňování), jichž se v dubnu
a květnu 1945 dopustili na území Československa někteří vojáci Rudé armády. Generace, které neví a ani vědět nemohou, měly
by být informovány o tom, že za přestupky,
které měl na mysli i J. V. Stalin, byli sovětskou vojenskou policií zadržení a usvědčení
provinilci postihováni trestem absolutním:
zastřelením! V Lanžhotě však takový případ
zaznamenán nebyl.
S velkým zpožděním po válce jsme se také
dovídali o existenci tzv. trestních oddílů,
které byly součástmi Rudé armády. Tyto
oddíly tvořili nejen političtí vězni, ale především živly kriminální. Všichni odvedení
na fronty ze sovětských táborů – gulagů.
Buď bitvy přežili, a tím jim byly tresty, údajně, zrušeny, nebo padli. Touto amorální garniturou vojáků byla nejvíce „zásobena“ armáda pod vedením maršála Malinovského,
jejíž část bojovala o Lanžhot. Je tedy možné,
že právě v Súhradech se sešla parta grázlů,
kterým nezáleželo na ničem. Aby špínou poplivali Rudou armádu celou. Takovým (byť
možná též padlým) jsme u nás sochu Rudoarmějce určitě nepostavili. Ta pro památku
i naše vzpomínání patří zcela jiným klukům,
mužům, dědům i ženám s rudou hvězdou
na helmách, ušankách, lodičkách a blůzách.
ONI, ne tam to nepatrné procento ničemů,
tvořili Rudou armádu. Uvědomme si, že
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největší, nejtěžší, nejkrvavější a nejdéle trvající bitvy, jaké kdy ve svých dějinách lidstvo
zažilo, se za druhé světové války na prostoru
Evropy odehrály na ruské frontě! (Jen vylodění v Normandii se může k některým
přirovnávat.) Tam se rozhodlo o výsledku
války jako takové. Kdyby byla Rudá armáda
jenom hordami opilců, zlodějů a násilníků,
byla by schopna ve všech těch monumentálních bitvách porážet elitní vojska německá?
Odpovídat snad nemusím.
Člověk jako jedinec může ve svých vzpomínkách a svědectvích projevovat jistou
míru hořkosti a zloby, ale nesmí ji jako nenávist a nespravedlnost přenášet na všechny
a vše. Věřím, že já a ani moji vypovídající
takovým výše naznačeným způsobem nezhřešili.
EPILOG: Šťastné příběhy a černý humor
patří k životu. Také do pohnutých dnů frontových a pofrontových. Tak ten šťastný. Je
už hodně let po válce. Tetka Anka je stará
a nemocná. Leží. Žije o samotě. Jsem u ní.
Píši jí nějakou žádost. Řeč přijde na frontu.
Na znásilňování. Rozvypráví se…
Tak to si nás, Jozinku, mja a Božku, odvédli dvá mladí Rusové ze sklepa humnem
do naší stodole. Každéj nám hodili k nohám
otépku slámy a že si na ňu máme s noženkama hore lehnút. Stály sme jak opařené.
Strach z teho, co s nama chceli dělat, sme
neměly. Byly sme mladé, vdané a zdravé
ženské. Jak si tak odkládali šecko, co by jim
při tem zavazalo, ozvala sa nám nad hlavama strašná rana a místo pater byla nad nama
modrá obloha. Na zemi sme ležali šecí. Jeden
Rus krvácal na líci. Měli po chuti. Posbírali
fríško, co mohli, a nebylo jich. Jak sme sa tak
s Božkú vracaly humnem zpátky do sklepa,
šušká mi, nevím, proč šuškala, do ucha: Já ti
řeknu, Anči, z teho děla moseli vystřelit snád

sám Pánbu a ne nejaký Němec. Ani už nevím, co sem jí tenkrát odpověděla. Dneskaj
bych jí řekla: Ná, Božko, víš co, rači sa měl
trefit do chléva! Lebo, Jozinku, co može byt
na světě horšího než stáří, nemoc a samota,
a nohy ti mosí na postel zvíhat druhý?
Černý humor? Z dědiny odjíždí na bričce,
tažené malými koníky, parta mladých, přiopilých ruských vojáčků. S ne toliko válečnou kořistí tekutou. Z posledního krajního
domku vyběhne růžolící ženička, která se
má ještě k světu, hrozí za nimi pěstí nad hlavou a volá: Ná, kam už odjížďáte, slivoni,
znásilňovat sa nebude?
Někteří uměli mít ducha obchodnického.
Jak? Nejprve ukradli chlapovi jízdní kolo
(tenkrát to bývala vzácnost jako hodinky)
a když po nich kolo chtěl zpátky, říkali: Davaj žinku za mašinku!
Ach, bývá to často humor, černý nečerný, který nás převádí přes ty největší bolesti
a zklamání. Humor pofrontový nebyl výjimkou.
Srpnové číslo časopisu Reflex (2010),
přinesl z pera Zity Senkové celostránkový
článek s těmito titulky: Znásilňování německých žen: poslední tabu druhé světové
války aneb RUSKÝ KOSTLIVEC V NĚMECKU. Těch žen, ruskými vojáky znásilněných, podle odhadu historiků, měly být až
dva miliony.
Těch z lanžhotských Súhrad, ale i z jiných
míst obce, bylo… To by snad mohl vyčíslit
jedině pan doktor Kepák podle toho, kolik
nešťastných žen se na něho obracelo o pomoc v nouzi nejvyšší. Mně už ani o ten počet
nešlo, jako spíše o toho kostlivce.
Aby ani u nás už nezůstával a nestrašil!
„V míru se berou v úvahu viny i zásluhy:
kde však vypukne válka, tam padají vedle
sebe nevinní i provinilci.“ (Tacitus)
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Bantuovská podzimní expedice aneb výprava do Kyjova
Zmrzlík

Jako každý rok, tak i letos jsme na podzim zorganizovali třídenní výpravu. Tentokrát jsme se rozhodli prozkoumat nedaleký
Kyjov.
Všechno začalo jako obvykle na vlakovém nádraží v Lanžhotě, kde se to ve čtvrtek 28. října okolo osmé hodiny ranní hemžilo nadšenými dětmi a jejich vedoucími.
Hned po příjezdu do cíle jsme se nechali
doprovodit místním skautem Peťou do
kyjovské skautské klubovny a začali jsme
prozkoumávat její okolí. Po vyčerpávajícím
okupování dětského hřiště, které zde naše
děti ihned objevily, jsme se naobědvali a
zahráli si pár her v místním parku, jako hututu nebo arašídu. Jelikož tento podzimní
den byl velmi slunečný a teplý, využili jsme
toho a i po odpolední svačince jsme vyrazili
ven. Až za tmy jsme se konečně přesunuli
do klubovny na večeři. Později následovaly
klidné hry, z nichž jedna byla mluvení se
špuntem v puse. Čas pomalu ubíhal a hry
vystřídala hygiena a hledání míst na spaní
pro členy a jejich postupné ukládání k pohodlnému spánku v této malé klubovně.
Další den začal neobyčejnou rozcvičkou,
chutnou snídaní a opakováním několika
skautských vědomostí v klubovně. A jelikož byl krásný den, tak jsme zbytek dopoledne strávili opět v parku na čerstvém
vzduchu. Po obědě vedení zahlásilo: „Jde se
na procházku!“ A tak jsme šli, porozhlédli
jsme se po Kyjově, využili náhodně objeveného travnatého místa ke hře Julie, Julie,
kam ses mi ztratila a nejvíc jsme se vyřádili
v místním parku s kostelíkem. Postupně
jsme se obloukem vrátili ke klubovně, kde
nás čekala svačina a hra na téma - co jsme

ještě nezjistili o Kyjovu. Po večeři bylo na
programu ještě pár dalších klidnějších i živějších aktivit. Večerka tentokrát probíhala
lépe, ale bohužel jsme usínali s pocitem, že
další den už jedeme domů.
Ráno nás po budíčku čekala další neobvyklá rozcvička, po níž jsme pokračovali
snídaní a aktivitami v klubovně. Mezi ně
patřilo její pouklízení, pohledání všech
ztracených věcí, balení krosen a předání
klubovny opět do rukou kyjovských skautů. Zpět do Lanžhota jsme úspěšně dorazili
v sobotu 30. října o půl druhé. Rozloučili
jsme se tradičním pokřikem CIKY CIKY
CAK a tím jsme zakončili tuhle super výpravu.
Do konce roku má náš oddíl v plánu ještě několik akcí: sázení stromečku, slavnost
světel, vánoční besídku a zdobení stromečku pro zvířátka.
Více informací o našich aktivitách najdete na www.bantuove.blog.cz
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Běh Boba Zháňala HRUŠKY 2010
Milan Kocmánek

Když jsem ve čtvrtém čísle loňského zpravodaje vyslovil přání, aby stříbrná medaile
z roku 2009 nebyla poslední medailí z této
akce, netušil jsem, nakolik budou má slova
prorocká…
1. října 2010 jsme se konečně dočkali –
ve 12. ročníku tohoto zajímavého běžeckého závodu se nám poprvé podařilo zvítězit
a v konkurenci devíti základních škol Regionu Podluží (180 závodníků!) jsme konečně
obsadili vytoužené 1. MÍSTO!
Myslím, že pro docenění úspěchu našich
malých atletů si čtenáři rádi přečtou více informací o této pozoruhodné atletické akci:
V roce 1999 byla v Hruškách založena
tradice pořádání štafetového běhu žáků prvního stupně základních škol mikroregionu,
později Regionu Podluží. Jeho pořadateli
jsou Základní škola Hrušky, Region Podluží
a Obec Hrušky.
Závod nese jméno Bohumíra „Boba“ Zháňala (nar. 1931), který v Hruškách vyrůstal
a absolvoval zde školní docházku. Později se
začal věnovat atletice a v běhu na 3 000 metrů překážek se stal českým rekordmanem
a reprezentantem. Mimo jiné se zúčastnil
olympijských her 1960 v Římě a dvakrát
mistrovství Evropy. Nyní působí jako atletický funkcionář a trenér ve Zlíně. Každoročně
se tohoto závodu jako čestný host účastní.
Kromě svého patrona je také každý ročník
obohacen návštěvou některého z českých vrcholových atletů - svou návštěvou již Hrušky
poctili Jan Železný, Roman Šebrle, Tomáš
Dvořák, Ludmila Formanová, Jarmila Kratochvílová, Bára Špotáková a jiní, kteří se vždy
ujali některé z čestných úloh – startovního
výstřelu, měření času, ale především předání

medailí vítězům či
povzbuzení poražených. Na závěr akce
se koná také beseda
se slavnými hosty a jejich autogramiáda.
V letech 1999 – 2002 se závod vždy běžel
v období května nebo června za účasti závodníků – žáků 1. – 5. tříd základních škol
Mikroregionu Podluží (Hrušky, Kostice,
Lanžhot, Moravská Nová Ves, Moravský
Žižkov, Tvrdonice a Týnec). Od roku 2003
byl termín závodu přesunut do podzimních
měsíců (září – říjen) především z toho důvodu, že je již ukončena atletická sezóna a pořadatelé tak mají větší šanci zajistit návštěvu
zajímavých atletických osobností. Zároveň
od tohoto ročníku došlo (s ohledem na přistoupení dalších obcí do Mikroregionu Podluží a tím jeho rozšíření na Region Podluží)
k navýšení počtu startujících štafet. Celkem
se tedy závodu účastní až 12 štafet obcí
Dolní Bojanovice, Hrušky, Josefov, Kostice,
Lanžhot. Lužice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Nový Poddvorov, Prušánky,
Starý Poddvorov, Tvrdonice a Týnec. Zároveň však bylo dohodnuto, že v podzimním
termínu závod ještě nebudou absolvovat
prvňáčci, kteří se teprve seznamují se svými
školními povinnostmi, takže se na startu objevují až žáci 2. tříd.
Trasa závodu je vyčleněna na ulici Hlavní,
přičemž start i cíl je před budovou základní
školy. Každý z ročníků odběhne jeden okruh
v délce 864 metrů, který je rozdělen do pěti
úseků, takže na jeden úsek připadá 173 metrů. Běží se takový počet kol, který odpovídá počtu ročníků, dříve tedy pět, nyní čtyři
kola. Startují žáci nejnižšího, tedy 2. ročníku, předávají štafetu vyššímu ročníku, takže
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finiš vždy zajišťují páťáci. Závod bývá velmi
dramatický, záleží na každém členu štafety,
jak se mu podaří splnit svůj úkol a pomoci
tak k co nejlepšímu výsledku celého druž-
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stva. Úsilí a snaha o vítězství malých závodníků jsou nepopsatelné. Úžasnou a neopakovatelnou atmosféru závodu dotváří diváci
přihlížející a povzbuzující po celé délce trasy.

Přehled umístění štafety naší školy v jednotlivých ročnících:
Rok
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Umístění
Startujících škol
nezúčastnili jsme se
3.
7
3.
7
2.
7
3.
12
4.
10
4.
10
4.
10
4.
10
5.
10
2.
9
1.
9

Medaile předávali
desetibojař Roman Šebrle
běžkyně Jarmila Kratochvílová a Ludmila Formanová
desetibojař Roman Šebrle
oštěpař Jan Železný
oštěpař Miroslav Guzdek
desetibojař Tomáš Dvořák a oštěpařka Barbora Špotáková
oštěpařka Barbora Špotáková
oštěpařka Barbora Špotáková
oštěpařka Barbora Špotáková
oštěpařka Barbora Špotáková
běžkyně Sylva Škabrahová

Gratulaci a poděkování si kromě všech
závodníků (od roku 2000 už více než 200
žáků!) zaslouží samozřejmě i pedagogové,
kteří se na výše uvedených medailových
úspěších podíleli – v prvních letech p. učitelky Helešicová a Štáhlová, letos p. učitelky Kocmánková a Klvaňová.
Závěrem nezbývá, než citovat zmiňovaný loňský článek: „Gratulujeme a věříme,
že tato medaile rozhodně nebude z této
akce poslední!“

Kuba zdolal Mont Blanc
M. Petrlová

Jakub Kaňa, ročník 1986, je zaměstnán
u Camping Baldovec a současně dělá průvodce u cestovní kanceláře Alpina Brno
spolu s Pavlem Konečným, který bydlí
na Důbravce. Průvodci musí být fyzicky
zdatní a odvážní, náplní cestovky je pěší
turistika, cyklistika a horolezectví. Jeho
povolání je současně koníčkem. Rád dělá

Poznámka: V článku byly použity s laskavým svolením obce Hrušky materiály
z webových stránek této obce www.hrusky.cz.

výstupy na vrcholy hor. V Lanžhotě, doma
u rodičů, ho lze zastihnout velmi zřídka,
stále je na cestách. Je skromný, nerad se
chlubí, ale když si přečtete jeho následující
vyprávění o výstupu na Mont Blanc, uznáte, že tento nebezpečný sport vyžaduje
spoustu odvahy a vytrvalosti a za zveřejnění stojí.
Na otázku, jaký má pocit, když stojí
na vrcholu, říká, že úžasný až neuvěři-
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telný. Teprve při pohledu dolů si uvědomí, co vlastně dokázal. Babička i rodiče
žili v neustálém strachu, ale už si zvykají
a jeho záliby tolerují. Dále
jsem se zeptala, jestli někdy pocítil takový strach,
že si řekl, že už nikdy více
do toho nepůjde. Přiznává, že velmi často, ale brzy
ho to přejde a jde s elánem
ještě do obtížnějších akcí.
Zaměstnání a aktivity mu Kuba na vrcholu
zabírají veškerý čas, že 4 810 m n.m.
už ani nestíhá chodit v kroji k muzikám.
A co vlastně obnáší jeho práce? Dělá šéfa
instruktorům, kteří se starají o klienty.

V Camping Baldovec je lanové centrum,
nejvyšší horolezecká věž v Evropě, paintball a spousta dalších adrenalinových
aktivit. Také ubytování,
restaurace a wellness centrum uprostřed překrásné
přírody Moravského krasu, 15 km od propasti Macocha. Mohou tam jezdit
rodiny s dětmi i školy.
Díky, Kubo, za tvé poutavé vyprávění a všichni
ti přejeme zdraví a pevné
nervy, abys zdolal ještě řadu vrcholů pro
radost a potěšení a pokaždé se šťastně vrátil domů.

Mont Blanc 3.-10. října 2010
Jakub Kaňa

Úterní ráno protne zvuk budíku, nechápavě šmátrám po mobilu a vypínám jej. Jo,
já vím, měl bych jít konečně běhat, ale zase
pomalu usínám. Za chvíli přijde SMS: „Nazdar Kubo, nechtěl bys jet v neděli na Mont
Blanc?“ Nějak ta písmenka po ránu nezvládám. Kdo si to ze mě po ránu dělá srandu?!
Dívám se na odesilatele ‐ Pavel Konečný. Pavel z Důbravky, můj kamarád a kolega průvodce, se kterým jsem se poprvé nesetkal
v Lanžhotě, ale na letošním srazu průvodců
cestovky, pro kterou oba pracujeme.
Toto není sranda, toto je skutečnost.
Takhle rychle probuzený jsem dlouho nebyl.
Zjišťuji, jak to vypadá v práci, a hned odepisuji Pavlovi. Dny neuvěřitelně letí, sotva stíhám nakoupit v hypermarketu nějaké (ne)
chutné dehydrované jídlo a děsím se toho,
kam to všechno nacpu. Batoh o objemu
45 l je narván k prasknutí a hned vedle něj
na zemi malý turistický baťůžek plný jídla.

Jak s tímto někam půjdu? Radši nad tím ani
nepřemýšlím.
V Brně nasedám k Pavlovi do auta a jedeme se zbytkem, který jede transportérem.
Celkem je nás dvanáct, polovina z toho kamarádi průvodci. Vyrážíme na cestu, v Praze ještě nabíráme pár lidí. Člověk by ani nevěřil, jak dokáže být malá Fabie prostorná.
Čeká nás cca 1 200 km do Chamonix ‐ Mont
Blanc a v autě se tísní celkem čtyři osoby
a pár zavazadel, co se ještě vlezla. A teď už
Německo, Švýcarsko a konečně Francie.
Původně byl v plánu aklimatizační výstup v Itálii v okolí Lyskammu, ale kvůli
předpovědi počasí jedeme hned do Francie,
abychom nepropásli naši šanci, která závisí
na počasí. Pokud bude špatné, nedostaneme
se na vrchol a pokud by nás toto špatné počasí zastihlo někde nahoře, mohlo by nás to
stát život.
Pondělní ráno v Chamonix ‐ je krásně slunečno, jen v okolí vrcholu Mt. Blancu je mrak.
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Jdeme zjistit počasí a další informace
na Dům horských vůdců. Dovídáme se, že
horské chaty v okolí už jsou všechny zavřeny, ale winterraumy jsou v provozu (winterraum je místo v chatě nebo stará chata,
pokud byla postavena novější, kde se dá přespat a ukrýt se ‐ většinou jen stůl, pár židlí
a na spaní matrace a deky a samozřejmě dost
často i nepořádek a špína). Počasí vypadá
více než slibně. Jen nás upozornili, že se nahoru patnáct dní neodvážili kvůli sněhovým
bouřím a množství sněhu, které napadlo, ani
ostřílení horští vůdci.
Vyrážíme na aklimatizační výstup pár kilometrů od Mt. Blancu. Chata Albert I. bude
naším dnešním cílem. Stoupáme do výšky
cca 2 700 m n. m., kde se chata nalézá. Kolem dokola obří ledovec a skály. Vařím si
jídlo a hurá zavrtat se do mého úžasného
péřového spacího pytle od horolezce Josefa
Rakoncaje. Za chvilku jsem zavrtán a užívám si tepla. Dřevěná nevytápěná chatka
toho tepla moc nenabídne, když je venku
pod nulou. Musím se pořádně vyspat, včerejší noc jsem řídil pomalu přes celé Německo a do kopce to nějak moc nešlo.
Ráno balíme jen nejnutnější věci a vyrážíme ještě kousek nahoru na ledovec nastoupat výšku. Po cestě se navazujeme na lano,
aby někdo nespadl do ledovcové trhliny.
Bylo by to dost nepříjemné, tyto trhliny
můžou být i několik desítek metrů hluboké
a co se do nich jednou dostane, ven se nevyhrabe. Postupujeme v lanovém družstvu
až do výšky cca 3 200 m n. m. Sestupujeme dolů, na chatě posbíráme věci a hurá
do auta, které nás odveze do campu v Chamonix a hlavně do sprchy.
Středa dopoledne ‐ ve čtyřech vyrážíme
opět do Domu horských vůdců, zjišťujeme
další podrobnosti o počasí, ale dovídáme
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se docela nepříjemnou a nečekanou zprávu. Lanovka na Belevue a dále pak zubačka na Nid d Aigle je zavřena. To nám jaksi
v pondělí zapomněli říct. Rychle sedáme
do auta a jedeme do campu oznámit ostatním tu „radostnou“ zprávu, že i těch prvních 1 200 výškových metrů budeme muset
jít pěšky. Přebalujeme věci do baťohů. Vyjíždíme autem pod začátek lanovky a ještě
kousíček se po silničkách snažíme dostat co
nejvýš. Asfalt skončil, před námi lesní cesta,
plně naloženými auty už to vyjet nepůjde.
Vysedáme, vykládáme a vyrážíme. Máme
nádherný výhled na masiv Mt. Blancu, vrchol vidět není, ale chata, na kterou bychom
měli dorazit zítra, na nás shlíží z hrany masivu. Člověk jede do hor a tady horko jak
u moře, na co jsem si bral ty zimní věci?!
Zatínám zuby a snažím se šlapat, jsem teprve na začátku, ale síly jsem nechal asi někde
u auta. Neustálý výhled na chatu Gouter mě
irituje. Po železničním náspu pomalu stoupáme do kopce a konec trati v nedohlednu.
Docházíme na horní stanici Nid d Aigle
2 372 m, tady už se teplota konečně zmírnila.
Oblékám bundu a dívám se vzhůru. Musíme
se ještě dostat na naše první bivakovací místo ‐ Cabana forestièr des Rognes 2 768 m,
na kterou Pavel doslova vyběhl. Zděná bouda s dřevěnou podlahou a plechovými dveřmi. Po zemi papíry v polštině, fotka Jana
Pavla II. a myší bobky. Usuzujeme, že polskou výpravu sežraly myši.
Čtvrteční ráno ‐ vylézám z chaty, venku
je ještě tma. Jdu rozpouštět sníh, ať máme
vodu na pití a na vaření. Venku pomalu svítá, první sluneční paprsky se dostaly přes kopec. Je sedm ráno, vyrážíme. Jdeme po suťovém poli a za chvíli serpentinami, po úzkém
chodníčku se dostáváme k první větší chatě
Refuge du Tête‐Rousse 3 167 m, kde dáváme
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odpočinek a svačinu. Všude dokola už sníh
a kousek od chaty na ledovci Francouzi bagrem kopou díru do ledu. Pod ledovcem se
utvořil obrovský vodní rezervoár, který hrozí zatopením Chamonix, tak se jej snaží odčerpat. Po odpočinku vyrážíme dál na cestu.
Nevypadá to vůbec dobře,
začínáme chápat, proč se
tam patnáct dní nikdo
neodvážil. Před námi je
obrovská skalní stěna
s několika žebry, trojkový lezecký terén (od třetí
obtížnosti se už používá
při lezení jištění), navíc je
tam dost sněhu, který vše
mnohonásobně zhoršuje,
a těžké batohy na zádech.
Sestup
Pomalu se prodíráme nej- v pozadí M. Blanc
nebezpečnějším místem
celé cesty ‐ Grand Couloir ‐ Velký kuloár,
nebezpečí se skrývá v padajícím kamení.
Když se potkáte s kamenem, co si to šine
ze 400 m vysokého svahu… už toho moc
nenaděláte. Přilby máme sice na hlavě, ale
i malý kamínek se chová jako projektil. Překonáváme tuto pasáž a pomalu se prodíráme
hlubokým sněhem na žebro, po kterém polezeme nahoru na chatu ‐ Refuge du Goûter ‐ 3 817 m, která na nás celou dobu shlíží.
Postupujeme pomalu, někteří nemají moc
velké zkušenosti s lezením, tak mají respekt
a lezou opatrně. Pro nás „horolezce“ je to
stále jen chodník, ale pomalu a jistě mi dochází úsměv a síly. Chata ne a ne se přiblížit.
Každou chvíli se ptám Pavla na výšku, koukne na výškoměr a hlásí. Stoupáme, ale chata
asi taky. Na některých místech je nataženo
lano, tak toho velice rád využívám. Konečně, pár metrů lezení a jsem na terase chaty.
Otáčím se za sebe a dívám se na tu propast,

co je pod námi. Nádherný výhled, celá cesta,
po které jsme šli, je krásně vidět. Je to všechno tak blízko, ale ta výška dělá své.
Odpočíváme na chatě Refuge du Goûter
3 817 m, je to naše poslední stanoviště před
závěrečným vrcholovým výstupem. Všichni
mají strach ze sestupu. Nahoru to jde, ale
dolů je to vždy horší.
Do zítřka to může namrznout a my se dolů
nedostaneme. Většinu bolí hlava, následky výškové nemoci.
Přece jen taková
aklimatizace, kterou
jsme měli, je zcela nedostatečná. Já se jen
usmívám a vysvětluju
jim, že mám od dětství migrény, takže mě ani hlava víc bolet
nemůže. Večer máme válečnou poradu,
hlavním tématem místo vrcholu je sestup.
Náš hlavní plánovač výstupu vzdává další
postup. Na Blancu byl minulý rok a dle toho,
jak to vypadá dokola, vrcholový výstup bude
dosti obtížný, tak radši půjde pomalu dolů.
Podívali jsme se na sebe s Pavlem a přihlásili
se, že jdeme dobýt vrchol. Přidává se k nám
ještě jeden kamarád a slečna. Plánujeme budíček ve čtyři.
Zvoní budík, vstáváme a začínáme se
chystat. V našich očích je vidět odhodlání
a síla, která nás požene, a když ne… tak je tu
ještě horská služba. Rozpouštíme další kvanta sněhu, pitný režim je v takové výšce hodně důležitý. Dá se tím předejít výškové nemoci. Vylézáme před chatu, fouká silný vítr
a je zima. Chvíli přemýšlím, jestli nejsme
na Kavkaze. Nasazujeme mačky a vyrážíme
na cestu, je 5:30. Jde to pomalu. Stále stou-
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páme do neuvěřitelného kopce, stále po ledu
a stále mezi trhlinami. Pomalu začíná svítat.
Když vidím, co mě ještě čeká, tak přemýšlím o svém duševním zdraví. Dostáváme se
na kopeček Dom du Gouter 4 304 m a před
námi se tyčí majestátní Mt. Blanc. Nemůžeme z něj spustit oči. Plánujeme další postup,
nikde žádné stopy. Vážně tu dlouho nikdo
nebyl.
Další kousek cesty klesáme k bivakovací
chatě Vallot, z které vyrážíme v 9:45. Čas nás
tlačí, už jsme měli být někde nahoře. Díváme se na hranu Bosses, hřeben ostrý a tenký
jako nůž. Na jedné straně Francie a na druhé
Itálie. Bylo by úplně jedno, kam spadneme,
tak i tak bychom skončili někdo hluboko
dole v trhlině. Začínám mít strach. Na laně
jsme čtyři a slečna bez zkušeností. Jakmile
by jeden při pádu špatně zareagoval, strhne
nás všechny. Pomalu nastupujeme na hranu,
skoro kolmý úsek, máme co dělat, abychom
se vyškrábali nahoru. Jsme na hřebeni, pomalu a opatrně postupujeme kupředu, je tu
spousta sněhu, ale naštěstí je dobře vyfoukaný a zpevněný. Místa s převějemi ladně
obcházíme a ukusujeme další metry. Čím
jsme blíž, tím jsme pomalejší a víc unavení,
kyslíku se nám moc nedostává. Všechno se
najednou zdá být dál a dál. Naštěstí máme
docela krásné počasí, jen trochu zamlženo,
a tak se kocháme výhledy na masiv a údolí.
Ztráta času nám narůstá a na vrchol se ne
a ne dostat.
Poslední úsek, poslední desítky metrů
a vidíme na vrcholový hřeben. 11:30 ‐ konečně vrchol! Mt. Blanc s výškou 4 810 m
dobyt. Fotíme a posíláme vrcholové SMS,
jsme šťastni, ale při pomyšlení na sestup nás
mrazí v zádech.
Začínáme sestupovat, jde to ještě pomaleji
než výstup. Terén se najednou zdá mnohem
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příkřejší. Abychom ušetřili čas, obcházíme
vrcholek Dom du Gouter, ale obejít ho nám
trvalo ještě víc času, než přejít. Konečně vidíme na chatu Gouter, zbytek výpravy už
sestupuje po skále dolů. Dorážíme na chatu,
dáváme chvíli oddech, pojíme a vyrážíme
za zbytkem. Vidíme je v půlce stěny, nejsou
moc daleko na to, že vyráželi před dvěma
hodinami. Už teď je nám jasné, že polezeme
za tmy. Nakonec je sestup ale docela zábavný a skáčeme z kamene na kámen a sestupujeme docela svižně dolů. Před kuloárem
ani nenasazujeme mačky, spěcháme, tak se
nebudeme zdržovat. Jdu první, snažím se
dobře vyšlapat stupy pro ostatní. Za kuloárem nasazujeme čelovky, tma už nás pomalu
pohltila. Od kamarádů před námi ale dostáváme SMS zprávu, že chata Tete Rouse,
na které jsme měli spát, je beznadějně obsazena jinými horolezci. Smutně se díváme
po chatě, která je kousek od nás a sestupujeme dalších 400 m výškových dolů, na naši
první bivakovací chatu. Je 20:45. Po 14,5
hodinách na nohou jsme konečně na chatě,
nastoupáno 1 000 m výškových a naklesáno
1 800 m. Ani se mi nechce uvěřit, že jsme to
zvládli.
Zítra už jen sestup do Chamonix a hurá
domů plánovat další výstupy, pravděpodobně Monte Rossa a vrcholy v okolí.
Fotografie: Pavel Konečný
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Cvičím, cvičíš, cvičíme…
EK

Cvičení žen probíhá v pondělí v tělocvičně základní školy, v úterý a ve čtvrtek
ve sportovní hale, vždy od 19 do 20 hod. Pod
vedením Ing. Petry Rackové cvičívá od září
do června více či méně pravidelně sto žen
a dívek. Chcete si přijít také protáhnout
tělo a nevíte, zda by vás to bavilo? Můžete
si vybrat z široké škály cvičení: power jóga,
balantes, p-class, port de bras, pilates, step
aerobic, cvičení na míči, cvičení bossa body.
Zpestření nám nabízí různá náčiní – gumičky, fitbally, overbally, činky a podobně.
Power jógu mohou provozovat všechny generace. Vychází z poloh klasické jógy,
na rozdíl od tradiční jógy se pozice dynamicky střídají. Série cviků začíná obvykle
Pozdravem slunci, obsahuje cvičení ve stoje i na podložce. Zlepšuje flexibilitu, krevní
oběh a dýchání, odstraňuje svalové napětí,
pomáhá odbourávat stres a nespavost, naučí správnému držení těla, rozvíjí rovnováhu
a koordinaci pohybů.
Cvičení bossa body - používá se speciální
míč, který byl navržen jako rehabilitační pomůcka, může na něm cvičit prakticky každý.
Vzhledem k nestabilitě a celkovému navržení míče potřebujete udržovat rovnováhu při
každé pozici. Tím se docílí především zapojení hlubokých břišních a zádových svalů. Je
vhodné používat pevné kotníčkové sportovní boty, tříčtvrteční kalhoty. Na bossa míči
je možné provádět od cviků rehabilitačních
po kardiovaskulárně velmi náročné – posilovací, aerobní, body and mint, strečink. Podle typu cvičení se také volí hudba.
Balantes je cvičební program prováděný
na podložce, bez bot, bez hudby a to technikou pilates s využitím balančního míče.

Overbally jsou využívány k aktivování stabilizačního systému těla. Toto cvičení nezatěžuje klouby.
Pilates je systém cvičení zaměřený na hluboké centrální svalové skupiny, principem
je propojení těla s myslí, kdy velkou roli při
této souhře zaujímá správné dýchání. Slouží
k protažení a posílení svalů celého těla, cvičení dodává tělu energii, vitalitu, rozvíjí sílu,
ohebnost a duševní pohodu.
P-class je vytrvalostně silové cvičení zaměřené na formování problémových partií.
Není vhodný pro ty, kteří mají problémy
s klouby a trpí onemocněním srdce.
Step aerobic je asi druhou nejrozšířenější
variantou aerobiku u nás, která se jako samotný aerobic cvičí při hudebním doprovodu. Základem je cvičení na stepu – malý
schodek, jde zejména o pohyb nohou nahoru a dolů na stepu. Je zaměřen na posílení
dolní části těla. Nedoporučuje se lidem, kteří
trpí bolestmi a mají problémy s klouby.
Cvičení na míči – Fit ball - je velice vhodná pohybová aktivita, která zlepšuje koordinaci, držení těla, zvyšuje odolnost vůči
stresům a celkově harmonizuje duši i tělo
a zlepšuje náladu. Dochází k dokonalému
protažení celého těla, je vhodná pro všechny
věkové kategorie, minimálně zatěžuje páteř
a klouby.
Kalanetika je posilování, které je zaměřeno na zpevnění, vytvarování a protažení
celého těla. Během tohoto cvičení se svaly
uvolňují, napínají a protahují. Nejedná se
o nijak náročné cvičení, každý si cvičí vlastním tempem, je vhodný pro muže, ženy i těhotné, bez nároku na fyzickou kondici. Nezatěžuje kloubní systém. Zpevněná postava
bude mít pozitivní vliv na vaše sebevědomí.
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Logickým vyústěním celoročního snažení bývá pobytová dovolená u moře. Letos
v srpnu strávily některé z nás týden v krásném prostředí kempu San Francesco. I když
jsme čtyřikrát denně cvičily, našly jsme čas
na společný výlet do Benátek a Caorle.
Přijďte mezi nás. Stačí jen pohodlné oblečení, které nikde netáhne, a kvalitní odpružená sálová obuv, která nikde netlačí, a vaše
chuť se hýbat.

Lakrosový tým 300 Lanžhot
Za lakrosový tým 300 Lanžhot Moravec Peter (Rege)

Málokdo asi ví, že v Lanžhotě existuje lakrosový tým, který hraje druhou moravskou ligu.
Proto jsem se rozhodl napsat něco o tom, jak
tým 300 vznikal a co vlastně je hra zvaná lakros.
Naše první setkání s lakrosem proběhlo
před čtyřmi lety na skautském táboře na pronajatém tábořišti, kde jsme v bedně se sportovním náčiním našli 20 lakrosových holí
a pár tenisáků. Jediné co jsme tehdy o této hře
věděli, bylo, že je to stará indiánská hra, a tak
jsme si pravidla prostě vymysleli. Stalo se to, co
nikdo nečekal a lakros se stal nejoblíbenějším
z našich skautských turnajů. A že jich máme
ve skautu hodně!
Bohužel, lakrosky nebyly naše, a tak jsme
po táboře museli na tuto hru na nějakou dobu
zapomenout. Nedalo mi to, proto jsem hledal,
až se mi povedlo na internetu najít a objednat
školní set lakrosek. Ze začátku jsme lakros
občas hráli na našich skautských schůzkách
a později jsme se domluvili, že se staršími
skauty, pro které jsme marně hledali nějakou
novou aktivitu, začneme hrávat pravidelně.
Díky šťastné náhodě, při shánění podsadových
stanů, jsem se seznámil s teď již dobrým kamarádem Červotočem z mikulovského skaut-

ského oddílu. Od Červotoče jsme se dozvěděli
pravidla a k našemu příjemnému překvapení
také to, že se hraje Moravská lakrosová liga,
do které, když budeme trénovat a seženeme
si pořádnou výstroj, můžeme nastoupit. A tak
jsme rok trénovali, sehnali brankáře s výstrojí
a pořádné lakrosky a pod názvem 300 Lanžhot
jsme nastoupili do 2. moravské lakrosové ligy.
Ještě před ligou jsme se zúčastnili nezávislého
turnaje O Chropyňský klín, kde jsme se k překvapení nejen všech týmů, ale i k našemu,
umístili na bronzovém místě.
Od doby, kdy jsme se na turnaje jezdili jenom dívat a míček jsme neuměli do lakrosky
ani chytit, uběhla už nějaká doba a my teď
máme 18 stálých hráčů na soupisce a v tabulce
druhé ligy jsme umístěni na krásném druhém
místě. K tomu nám pomáhá i fakt, že máme
nejlepšího střelce ligy a druhého nejlepšího
brankáře. Kdo má zájem podívat se na naše tréninky, je vítán každou neděli od dvou do čtyř
hodin na hřišti na Pastvisku nebo ve stejný čas
v tělocvičně základní školy.
K názvu týmu
Název 300 jsme zvolili kvůli legendě o spartském králi Leonidovi a jeho 300 spartských
bojovnících, kteří bránili Spartu proti mnoho-
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násobné přesile. Pokřiky na turnajích jsme pak
převzali ze stejnojmenného filmu.
Historie
Lakros pochází ze Severní Ameriky, kde
jej hráli před několika stovkami let američtí indiáni z oblasti Velkých jezer. Nazývali jej
bagattaway, což v překladu znamená malý
bratr války. Samotný název lacrosse pochází
od francouzkých misionářů, kterým lakrosová
hůl připomínala tvarem biskupskou hůl. Indiánská družstva měla stovky hráčů a vzdálenost
mezi brankami byla i několik kilometrů.
Indiáni hru brali velice vážně, byla pro ně
prostředkem k vyřizování sporů mezi kmeny.
Byl také součástí různých obřadů. Hra podle
nich byla darem přímo od Stvořitele a také
proto si jí náležitě cenili. Příprava na hru trvala několik měsíců a byla spojena s několika
rituály.
Lakrosová odvětví
Postupem času se lakros rozčlenil na několik
kategorií. Mužský lakros (anglicky field lacrosse) a jeho kanadská varianta boxlakros (angl.
boxlacrosse). Tenhle druh rozhodně není pro
žádné bábovky, protože tady se hraje opravdu
tvrdě. Ženský lakros (angl. womens´ lacrosse)
byl již od počátku bezkontakním sportem.
Nejmladší a také bezkontakní verze hry je interkros (hraje se v hale). Existuje ještě česká varianta lakrosu, ale o tom ve článku níže.
Lakros u nás a ve světě
Lakros je ve světe podle mého názoru více
rozšířen a je do něj vloženo více peněz než
u nás. Dalo by se říct, že je tam rovnocenným
sportem. V České republice není lakros až tak
moc známý, i přesto, že se tady hraje již od 60.
let minulého století.
Český lakros – pravidla
Společným rysem všech odrůd lakrosu je to,
že cílem je dopravit malý míček (velikosti přibližně tenisového míčku) do soupeřovy bran-

ky hájené brankařem. Míček hráči nosí, nahrávají a chytají za pomoci jakési kapsy na konci
lakrosové hole. Nebudu vypisovat celá pravidla, to by bylo nadlouho. Jen vyberu dle mého
uvážení to nejpodstatnější.
- na každé straně je pět hráčů a jeden brankář
- hrací doba je 2×25 min
- hraje se na neomezené ploše, branky jsou
od sebe vzdáleny 50 m
- brána má rozměry 180×180 cm
- okolo brány je brankoviště o průměru 6 m
- uprostřed mezi branami je půlící čára široká
30 m, kterou musíte při přesunu z jedné
poloviny na druhou překročit, jinak ztrácíte
míč
- brankář má podobnou výstroj jako hokejový
brankář
- hráči nesmějí mít tvrdé chrániče, povolena
je pouze helma (do 18 let povinná)
- tým má 30 vteřin na střelu, jinak ztrácí míč
Více informací najdete na:
www.ceskylakros.cz

Soupiska týmu 300 Lanžhot:
Moravec Peter, Malý Zdeněk, Švirgová Jana,
Čejková Petra, Bartoš Pavel, Bernát Tomáš,
Straka Václav, Straková Kateřina, Šudrla
René, Holobrádek Michal, Sůkal Jaroslav,
Turek Tomáš, Hlavenka Martin, Topolanský
Ondřej, Horák Adam, Hostinský Libor,
Stodůlka Jakub, Škrobáček Aleš
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Fotbal v Lanžhotě
Antonín Uher, jednatel oddílu fotbalu

Vážení přátelé fotbalu, byl jsem požádán
o krátký příspěvek do lanžhotského zpravodaje na téma fotbal v Lanžhotě.
Spousta z vás jistě pravidelně sleduje
sportovní přílohy regionálních novin nebo
navštěvuje naše webové stránky na adrese
www.sokol-lanzhot.cz. Na těchto stránkách
jsou zveřejňovány novinky, výsledky utkání, ale také zde můžete nalézt fotogalerii
mapující fotbalová utkání našich mužstev.
Skončila podzimní část fotbalové sezony,
ve které naše mužstva hrála v těchto třídách:
I. A třídě mužů,
I. B třídě mužů,
Okresním přeboru – dorost,
I. třídě – starší a mladší žáci,
Okresním přeboru – základna.
Rozjezd všech našich mužstev byl vcelku
rozpačitý a výsledky ne zcela odpovídaly
našim představám. Postupně se tato situace zlepšila, až na mužstvo hrající I. B třídu,
které si účast v této třídě vybojovalo v loňském roce. Mužstvo mužů hrající I. A třídu se před zimní přípravou umístilo na 5.
místě s celkovým počtem 19 bodů. Úspěch
jsme zaznamenali u dorostu, který předvedl skvělou jízdu a je na 3. místě po skončení podzimní části soutěže. Starší žáci jsou
v tabulce bohužel poslední, mladší žáci jsou
na 7. místě a základna je také na 7. místě.
Nemalou zásluhu na dosažených výsledcích mají trenéři jednotlivých mužstev. Neméně podstatný je ale také přístup hráčů
a v mladších kategoriích také přístup rodičů. Dle mého názoru je pro rodiče rozhodně přínosnější, pokud se jejich syn dvakrát týdně zúčastní tréninku pod vedením
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zkušených trenérů, během kterého dochází
ke zvýšení jeho fyzické a psychické kondice, než pokud tráví svůj volný čas u počítače či televize. Žijeme totiž ve 21. století
a počítače jsou fenoménem, kterému tato
generace dětí věnuje podstatnou část svého
volného času. Bohužel právě tato komunikace se světem prostřednictvím internetu
zcela odbourává osobní kontakt mezi lidmi. Proto se domnívám, že je pro osobní
rozvoj mladého člověka důležité naučit se
žít v kolektivu, kde má možnost se potká-

vat se svými vrstevníky, poznávat nutnost
s nimi určitým způsobem spolupracovat
a komunikovat. A k tomu má při takové
kolektivní hře, kterou fotbal bezesporu je,
skvělou příležitost.
Letošní rok byl i pro nás ve fotbalovém
oddíle rokem volebním. Byl zvolen nový
výbor, který pracuje ve složení: Bartoš Jiří,
Hrubý Antonín, Hrubý Milan, Jablonický Josef, Jančálek Dalibor, Kycl František,
Straka Miroslav, Straka Vítězslav, Svačina Petr, Šesták Marek, Trubač Vlastimil,
Tuček Jaroslav a Mgr. Uher Antonín.
Výbor zvolil svého předsedu, kterým se
stal opět Straka Miroslav. Hlavními úkoly
pro nově zvolený výbor jsou především
rozvoj mládežnického fotbalu a udržení
dosažených tříd.
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Problémem, se kterým se potýkáme již
delší dobu, je jednak nedostatek zejména
starších žáků, a také příznivců fotbalu, kteří
by pomáhali při zabezpečování naší činnosti. Nynější situace je taková, že největší
část úkolů plní členové výboru, kteří věnují
fotbalu takřka veškerý svůj volný čas. Mezi
obětavce, kteří pracují bez nároku na odměnu a jedinou odměnou je pro ně poděkování, patří Bartoš Miroslav, Haluza Josef,
Holobrádek Luboš, Hrubý Zdeněk, Krásný
Jiří, Říha Josef, Svačina Svatopluk, Ševčovič
Jaroslav, Švirga Petr, Tuček Ladislav, Tuček

Ludvík, Tuček Pavel, Zonyga Jaroslav a Zonyga Lubomír. Touto cestou bych jim rád
poděkoval za jejich práci pro fotbalový
oddíl TJ Sokol Lanžhot. Své poděkování si
zcela jistě také zaslouží i představitelé našeho města, kteří nemalou měrou podporují
fungování fotbalového oddílu.
Věřím, že v jarní části sezony budou
všechna naše mužstva důstojně reprezentovat město Lanžhot a že si jak naši skalní příznivci, tak i ostatní, najdou čas, aby
zhlédli některé z našich domácích utkání.

Basketbalová sezona začala
Zita Hloušková

Novou basketbalovou sezonu 2010/2011
jsme začaly jako loni srpnovým soustředěním v Kyjově s 15 minižákyněmi a dvěma
dorostenkami /Šubíková, Hloušková/,
hostujícími tuto sezonu opět v družstvu
Kyjova, které hraje ligu starších dorostenek. Ostatní ženy
a dorostenky pojaly letní přípravu velmi nezodpovědně, proto
první zápasy žen
v OP II dopadly
neúspěšně. Ženy
prohrávají se soupeřkami, neboť
nejsou schopné
se prosadit, zejména střelecky. Navíc absence v trénincích jim nedovoluje získat
potřebnou fyzickou kondici, která je pro
vítězství velmi důležitá. Trenérka Osičková ale věří, že tým je natolik zkušený, že
v příštích utkáních obrátí skóre zápasů

v náš prospěch. Navíc se do kolektivu žen
vrátilo pár bývalých hráček, což je pozitivní pro pokračování ženského basketbalu
v Lanžhotě.
Družstvu minižákyň, které výrazně
omladilo, neboť odešly opory ročníku
1997, se začátkem sezony také nedaří. Děvčata prohrávají i zápasy,
v nichž vedou
vyšším bodovým rozdílem.
Chybí
jim
zatím basketbalová zkušenost, dívky se
v družstvu dost
střídají a navíc
bývají často nemocné. Zápasy tak stojí na
výkonu dvou až čtyř hráček a proti vyrovnaným soupeřkám s větší basketbalovou
základnou, je těžké uspět. Dívky mají ale
velkou touhu po vítězství a prohry je zatím od basketbalu nemohou odradit.
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Úspěšné vykročení
Marcela Polášková

Stolní tenisté začali svou sezónu s velkou
chutí a nasazením. Po letní přestávce se
všichni těšili na souboje za zelenými stoly.
Vše začalo v měsíci září turnajem mužů,
který již potřetí pořádal náš oddíl. Dvouhru vyhrál Michal Koníček, když ve finále
porazil Tomáše Vallu (Kúty). Ve čtyřhře
opět kralovali místní hráči Michal Koníček
a Zdeněk Darmovzal, kteří přehráli své spoluhráče Radomíra Brozáka a Jiřího Hanáka.
Skvělé vykročení do nové sezóny v divizi
má naše Áčko. Po odehraných sedmi kolech
opanuje první místo v tabulce a to bez ztráty
jediného bodu. Velký podíl na výhrách má
i nově příchozí Bronislav Baláž, který přestoupil do Lanžhota z Kútů.
Mužstvo C taktéž neprohrálo žádný z dosud odehraných zápasů. Zbylá družstva se
pohybují ve středech tabulek svých soutěží.
V srpnových dnech se Denisa Pyskatá

zúčastnila soustředění širšího výběru reprezentace ČR mladšího žactva ve Francii.
Absolvovala zde sérii turnajů, kde jejími
soupeřkami byly nejlepší hráčky Evropy.
Denisa dosáhla dobrých výsledků
i na úvodních celostátních turnajích, kdy se
vždy probojovala do čtvrtfinále. Po čtyřech
odehraných bodovacích turnajích mládeže
ČR jí momentálně patří 7. místo, ale my věříme, že se jí podaří vystoupat ještě výše. Vítězně odjížděla 17. listopadu z BTM Jmk ze
Strážnice, kde vyhrála turnaj mladšího žactva.
Podrobné informace o soutěžích a výsledcích můžete nalézt na internetových stránkách oddílu www.pineclanzhot.estranky.cz

Soutěže jednotlivců

Za tenis. oddíl Sokol Lanžhot Dalibor Kováč

Koncem měsíce října byla ukončena sezóna 2009/2010. V soutěžích jednotlivců
naši hráči dosáhli řady úspěchů.
V kategorii dospělých hráčů náš oddíl
reprezentovala Hanka Kováčová. I když
věkem stále dorostenka, podařilo se jí
ve dvouhře zvítězit na turnaji třídy C v Hodoníně. Další úspěchy v této kategorii dosahovala převážně ve čtyřhře. Spolu s Michaelou Krchovou (TC Brno) získala 2. místo
na Přeboru města Brna, 3. místo obsadila
na zimním i letním přeboru Jihomoravského kraje spolu s Ivanou Kubíčkovou (Sokol
Husovice) a Zorkou Vlčkovou (TC Brno).

Vítězství si odnesla z turnaje
třídy C, který pořádal oddíl TC Brno, kde jí
byla partnerkou Petra Palátová (Start Brno)
a 2. místo vybojovala s Petrou Belzovou
(TC-MJ Brno) na turnaji třídy C v Hodoníně. Největší úspěchy však vybojovala v dorostenecké kategorii. Ve dvouhře to bylo
hlavně 5. místo na Halovém mistrovství
České republiky, 17. místo na Pardubické
juniorce, třetí místo na halovém přeboru
Jihomoravského kraje, vítězství na turnajích
třídy C na kurtech TC Brno, Sokol Lanžhot,
Tesla Brno a LTC Hodonín. Také ve čtyřhře
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dosahovala Hanka Kováčová výborných
úspěchů. Na Halovém mistrovství České
republiky obsadila s Ivanou Kubíčkovou
(Sokol Husovice) 5. místo, na Pardubické
juniorce spolu s Kristýnou Hrabalovou (TK
Agrofert Prostějov) 9. místo. S Michaelou
Krchovou (TC Brno) získala titul Přeborník
Jihomoravského kraje ve čtyřhře v hale a 3.
místo na letním přeboru Jihomoravského
tenisového svazu. Se stejnou hráčkou vybojovala 2. místo na turnajích třídy B ve Valašském Meziříčí, ve Zlíně a v Rožnově. Třetí
místo pak spolu obsadily na turnaji třídy B
v Tuřanech. Na turnajích třídy C zvítězily
na kurtech oddílů Tesla Brno a TC Brno.
Další vítězství na turnaji třídy C zaznamenala Hanka Kováčová s Barborou Neužilovou (Sokol Letovice) na turnaji, který
pořádal oddíl TC Brno a s Pavlou Kováčovou (TC Brno) na turnaji v Hodoníně. Tyto
dvě spoluhráčky pak obsadily ještě 2. místo
na turnaji pořádaném naším oddílem.
V kategorii staršího žactva jsme měli
největší zastoupení hráčů. Mezi chlapci nejvýraznějších úspěchů dosahoval Dominik
Kunický. Ve dvouhře zvítězil na turnajích
třídy C v Tuřanech, ve Slavkově a v Lanžhotě. Druhé místo obsadil na dalším turnaji
ve Slavkově, v Mokré a na kurtech TC Brno.
Třetí místo vybojoval v Uherském Hradišti,
v Tišnově, ve Vysokém Mýtě a na kurtech
ŽLTC Brno. Ve čtyřhře Dominik zvítězil
v deseti turnajích třídy C. S Viktorem Kacrem (Sokol Lanžhot) zvítězili na kurtech
TC Brno, v Lanžhotě, v Uherském Hradišti
a v Bosonohách. Další vítězství dosáhl s Michalem Ivičičem (Sokol Lanžhot) na turnajích ve Slavkově a v Tuřanech, s Lukášem
Kynickým (Slavoj Velké Pavlovice) v Mokré, s Václavem Gálem (TC Brno) ve Slavkově, s Janem Kuthanem (LTC Hodonín)

v Uherském Hradišti. Třetí místo obsadil
s Viktorem Kacrem v Hodoníně a na kurtech ŽLTC Brno, s Dominikem Malým
(Tesla Brno) ve Vysokém Mýtě a s Jonášem
Balunem (LTC Hodonín) v Kyjově.
Také Viktor Kacr dosahoval dobrých
výsledků hlavně ve čtyřhře. Kromě již zmiňovaných úspěchů s Dominikem Kunickým, zvítězil ještě na turnaji třídy C v Ho-

doníně s Janem Kuthanem (LTC Hodonín).
Ve dvouhře obsadil 2. místo v Uherském
Hradišti a v Tišnově. Třetí místo vybojoval
v Lanžhotě, v Hodoníně a v Bosonohách.
Mezi dívkami nás reprezentuje v kategorii staršího žactva Pavla Kováčová. I když
hrála v této sezóně první rok mezi staršími
žákyněmi, podařilo se jí na turnaji dorostenek třídy C ve Slavkově zvítězit a na dalším
turnaji pořádaném tímto oddílem probojovat až do finále. Také ve čtyřhře dosáhla
mezi dorostenkami na vítězství se Sabinou Machalovou (TK SK Zlín) na turnaji
ve Slavkově a s Hankou Kováčovou (Sokol
Lanžhot) v Hodoníně. Druhá místa vybojovala s Kateřinou Dobšíkovou (TC Brno)
znovu ve Slavkově a Hankou Kováčovou
na turnaji v Lanžhotě. Třetí místo obsadila s Anetou Šmerdovou (Sokol Slavkov)

- 64 -

Lanžhot
na turnaji oddílu TC
Brno. Mezi staršími
žákyněmi
zvítězila
na turnajích třídy C
ve Slavkově a v Lanžhotě, druhé místo dosáhla na Přeborech města
Brna, znovu ve Slavkově
a v Uherském Hradišti.
Třetí místo pak na turnaji ve Zlíně. Ve čtyřhře
získala spolu s Kateřinou Dobšíkovou (TC
Brno) titul Přeborník města Brna, 3. místo
obsadila s Terezou Kolářovou (TK Agrofert
Prostějov) na turnaji třídy B v Mostkovicích a se Sabinou Machalovou (TK SK Zlín)
ve Zlíně. S touto spoluhráčkou zvítězily
na turnajích třídy C ve Zlíně, v Uherském
Hradišti a ve Slavkově. První místo získala
Pavla ještě na turnaji v Lanžhotě s Marií Kacrovou (Sokol Lanžhot).
Michal Ivičič byl naším nejúspěšnějším
hráčem v kategorii mladších žáků. Ve dvouhře zvítězil na turnaji třídy C v Tuřanech, 2.
místo obsadil na turnaji ŽLTC Brno, třetí
místo v Tišnově. Další úspěchy dosahoval
ve čtyřhře. Mimo již zmiňované výsledky
ve starších žácích s Dominikem Kunickým,
vybojoval 2. místo na turnaji třídy C v Hodoníně, kde mu byl spoluhráčem Richard
Fekete (Sokol Lanžhot). Mezi mladšími
žáky ve čtyřhře zvítězil v Tuřanech s Jakubem Dosedělem (TC Brno) a v Tišnově
s Janem Macharáčkem (TK SK Zlín). Druhé místo obsadil na ŽLTC Brno s Filipem
Guziurem (TK Tilia Brno). Třetí místa získal v Lanžhotě s Richardem Fekete (Sokol
Lanžhot), v Uherském Hradišti s Radkem
Koudelou (SK Zlín – Mladcová) a na ŽLTC
Brno s Jakubem Krajčírem (Sokol Lanžhot).
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Mezi mladšími žákyněmi se nejvýrazněji prosadila Marie Kacrová. Ve dvouhře
na přeborech ročníku 2 000 dosáhla na druhé místo. Na meziokresních přeborech se
probojovala do semifinále. Na turnajích
třídy C zvítězila v Lanžhotě, v Třebíči, v Kyjově a ve Strážnici. Druhé místo obsadila ve Znojmě a v Moravském Krumlově.
Na kurtech oddílu Tilia Brno, TK Tišnov
a SK Zlín – Mladcová obsadila 3. místo.
Také ve čtyřhře se jí dařilo. Spolu s Michaelou Kadulovou (TC-MJ Brno) zvítězily
na přeborech ročníku 2 000 a obsadily 3.
místo na přeborech Jihomoravského kraje.
Třetí místo zaznamenala na meziokresních
přeborech spolu s Natálií Reichovou (TK
Pelhřimov). Na turnajích třídy C zvítězila
v Lanžhotě s Romanou Tůmovou (TK Šlapanice) a v Třebíči s Kristínou Sítařovou
(TC Velká Bíteš). Třetí místa vybojovala
na turnajích v Tuřanech s Luisou Lasákovou (TK Moravská Slávia), v Tišnově s Kristýnou Lapčíkovou (Start Brno) a v Moravském Krumlově s Alexandrou Ejemovou
(SK Véska).
Ve čtyřhře na turnajích třídy C byla
partnerkou Marii Kacrové také Karolína
Salajková. Společně vybojovaly 2. místo
na turnaji ve Znojmě a 3. místo na turnaji
ve Zlíně. Ve dvouhře zaznamenala Karolína
úspěch na turnaji třídy C ve Strážnici, kde
obsadila 2. místo. Na turnaji staršího žactva
třídy C v Lanžhotě vybojovala třetí místo
ve čtyřhře, když jí byla spoluhráčkou Denisa Venglovičová. Mezi hráčky, které dosáhly úspěchu na turnaji, se řadí také Simona
Janíková, která spolu s Denisou Venglovičovou obsadila 2. místo na turnaji mladších
žákyň, který pořádal náš oddíl.
Podrobnější informace o turnajích
naleznete na www.tenislanzhot.cz

- 65 -

zpravodaj městského úřadu

Lanžhot

O čem je a měl by být náš zpravodaj

Lanžhot

Zabijačka 2009

foto: Jaroslava Bartošová

-red-

Zpravodaj v této podobě, jak ho známe nyní, vydáváme už pět let, od začátku roku 2005. Není stroze informativní
o nejdůležitějších událostech města, ale
doplňujeme jej i různými zajímavostmi jak z historie, tak také ze současnosti,
básněmi našich spoluobčanů. Snažíme se
dát vědět o všem, co se kolem nás děje a
dělo. Co ale do zpravodaje nepatří a nikdy
nebude patřit, jsou kriticky útočné články
na spoluobčany a anonymy. Za anonym se
považuje i dopis podepsaný příjmením,
kterých je v Lanžhotě spousta, a vhozený
do schránky úřadu. Pokud se někdo pod
svůj článek stydí podepsat plným jménem
s adresou, tak ho nemá vůbec doručovat.
Dopisovatelem může být každý, kdo se
rozhodne seznámit spoluobčany s něčím
zajímavým. Příspěvek může být poslaný
elektronicky, s uvedením jména a adresy, nebo předaný osobně. Pokud dotyčný
nechce své jméno uvést v časopise, tolerujeme to a použijeme pouze monogram,
nebo nějakou značku. Redakce ale musí
autora znát.
Kdo rozhoduje o tom, co ve zpravodaji
bude zveřejněno? Nejsme sice žádná ofi-

ciální redakce, jak je
tomu u jiných vycházejících časopisů, ale
šéfredaktora, který
rozhoduje o konečné úpravě, a zveřejnění
článků máme. Je jím starosta města. Neexistují žádné noviny nebo časopisy, které
by zveřejnily všechno, co je jim doručeno.
Vždycky někdo o vhodnosti či nevhodnosti zveřejnění rozhoduje. Odpovědný
redaktor články přebírá, přepisuje, shromažďuje, v případě nutnosti a se souhlasem dopisovatele upravuje, vybírá fotografie, obrázky, řeší řazení článků. Úplně
konečnou úpravu pak udělá tiskárna.
Náš zpravodaj je velmi kladně hodnocen
nejen u nás v Lanžhotě, ale také u rodáků
po celé republice. Budeme se snažit zachovat jeho ráz, rádi přijmeme dobře míněné
rady a doufáme, že každý pochopí, že nebudeme dělat ze zpravodaje bulvár. Na to
jsou časopisy jiné. Znáte nějaké zajímavé
příběhy z naší historie nebo současnosti
třeba z vyprávění svých známých? Napište
je. Čím více dopisovatelů, tím zajímavější
zpravodaj.
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Andělská výstava
foto: Jaroslava Bartošová
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