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Já su malý Štěpánek
Jiří Ciprys

Já su malý Štěpánek, já mám malý verpánek.
Šiju, šiju si botičky do sucha aj do vodičky,
šiju, šiju si boty do sucha aj do vody.
Já su malý Štěpánek, já su lehký jak vánek.
Létám, létám, poletuju, na všechny se usmívám,
létám, létám, pokukuju, kam sa zajtra podívám.
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- 2Kateřina
-

-3-

zpravodaj městského úřadu

Lanžhot

Slovo starosty

Lanžhot
z důvodů mnoha vyjádření a povolení.
Tuto etapu bychom chtěli zvládnout do
jednoho roku.

Furt se něco děje…
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
po posledním záchvěvu zimy to vypadá,
že už by mohlo konečně přijít jaro. Jak
už to poslední dobou bývá, změny počasí přicházejí skokově. A i když příroda
v zimě odpočívala, my jsme si takový luxus dovolit nemohli. Tento čas jsme využili k práci na přípravě mnoha projektů
a akcí pro město Lanžhot. Dovolte mi,
abych vás s některými seznámil.
Zima se nás pokoušela opět několikrát zaskočit. Abychom byli soběstační
v údržbě města, a to i nejen v zimním
období, pořídili jsme novou komunální
techniku v podobě nového traktoru zn.
Zetor, který je vybaven radlicí i čelním
nakladačem. Naši techničtí zaměstnanci
už měli dokonce několikrát příležitost ji
vyzkoušet. Přibude k tomu ještě kolový
nosič kontejnerů, který bude mít univerzální použití, např. při údržbě zeleně.

lutně nevyhovuje v oblasti průchodnosti
terénem. V nejbližších několika letech
právě v souvislosti s pozemkovými úpravami je nutno provádět místní šetření
v polích kolem Lanžhota. Tomu byl podřízen i výběr nového vozu. Z výběrového
řízení nakonec vyšel vítězně nový vůz
Škoda Karoq.

Minule jsem psal o výměně a modernizaci veřejného osvětlení. První etapu máme již zdárně za sebou. Tou další
dobrou zprávou je, že jsme opět uspěli
se žádostí o velkou dotaci, která by měla
z velké části finančně pokrýt i druhou
etapu. Tím pádem letos chceme vyměnit
veřejné osvětlení v další části Lanžhota.
Poté nám zůstane dořešit ještě ulici Masarykovu a ulici Kostickou, kde bude nejprve nutné vyprojektovat a postavit nové
sloupy pro svítidla, což je časově náročné

O potřebě koupě nového osobního
automobilu se mluvilo již dříve. Škoda
Octavia, která doposud sloužila pro potřeby města, má už „odkrouceno“ 15 let.
Nejenom, že to už není vůz, na který se
můžeme stoprocentně spolehnout, abso-4-
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staré jídelně. Bude to mimořádná akce,
která se citelně dotkne chodu školky.
Ovšem výsledkem bude nová přípravna
a výdejna jídel. Zároveň se tu vybuduje
i druhé bezpečnostní a obslužné schodiště a dojde i ke zvýšení počtu míst pro
lanžhotské děti.

K tomuto tématu bych ještě rád upřesnil problematiku výměny veřejného
osvětlení v ulici Sokolská. Z důvodu velkého rizika poškození fasád domů při
instalaci nových větších konzol, jsme se
v této ulici museli prozatím vrátit k původnímu osvětlení. Přičemž nová světla
budeme instalovat až na nové sloupy, podobně, jak je tomu např. na ulici Nová.
Tato změna půjde navíc ruku v ruce
s opravou chodníků a komunikace v této
ulici. Zároveň zde dojde ke změně dopravního značení tak, abychom navýšili
počet legálních parkovacích míst.
Samozřejmě tomu bude předcházet veřejná debata s místními obyvateli, aby se
k tomu mohli vyjádřit. S tímto trendem
jsme začali už od začátku našeho funkčního období. Zájmem vedení města je
maximalizovat spokojenost těch občanů,
kterých se plánovaná akce bezprostředně
dotýká.
Bezesporu tou největší realizovanou
investicí v nejbližší době je přístavba
mateřské školky. Tato velká investice
byla vyvolána zejména z důvodů nevyhovujících hygienických podmínek ve

Dlužno dodat, že projektant měl nelehký úkol vyhovět všem zvýšeným
nárokům nových norem, ať už hygienických nebo požárně bezpečnostních,
které bylo nutné dodržet. Práce budou
zahájeny v dubnu demolicí staré jídelny.
Provoz školky bude do června omezen
pouze v oblasti stravování, kdy děti budou obědvat v blízké školní jídelně. Dále
během prázdnin bude budova školky zavřená. Náhradní a navíc omezený provoz
bude v srpnu v budově staré školy v prostorách školního klubu. Dokončovat se
bude stavba ještě v průběhu září.
Vzhledem k mimořádnosti této akce
žádám rodiče o opravdu velkou míru tolerance k omezenému chodu školky. Stejně tak žádám občany o opatrnost a toleranci při pohybu kolem staveniště, neboť
dojde i k určitému omezení dopravy.
Aby to nebylo tak jednoduché, v současné době probíhá navíc i konkurz na
-5-
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novou ředitelku mateřské školy. Věříme,
že komise složená se zástupců krajského
úřadu, školní inspekce, pedagogických
pracovníků i zástupců města bude mít
při výběru šťastnou ruku.
Na jaře ještě začneme se stavbou márnice a technického zázemí na hřbitově. Po dokončení vznikne nová budova,
kde bude místo i na zabezpečené veřejné
WC. Nově bude vybudováno místo pro
umístění kontejnerů na odpad i zdroj
pro čerpání vody na zalévání.

ti. Jak jsme ještě slíbili, chystáme opravu
chodníčků mezi hroby.

Z těch již hotových projektů, které
jsme stihli vybudovat i během zimy, bych
chtěl upozornit na zbrusu nové moderní
workoutové hřiště v zadní části areálu
na Sokolském. V podstatě se jedná o venkovní posilovnu, což je v dnešní době
navíc velmi oblíbeným trendem. Důležité ovšem je, že se jedná o další rozšíření
možností sportování v Lanžhotě.
Ještě můžu prozradit, že připravujeme
stavbu velkého altánu, který bude stát
na travnaté ploše uprostřed areálu. Ten
bude sloužit jako zázemí a útočiště např.
při náhlé nepřízni počasí pro návštěvníky stadionu.
Koncem dubna připravujeme otvírání
jarní sezony v areálu Sokolské. V rámci
této akce se můžete těšit na exhibici mistrů republiky workoutového cvičení. Ve
stejný den na velké ploše proběhne i exhibice in-line bruslení s mistryní Lenkou
Buchcárovou, kterou znáte z otevření in-line dráhy. Chybět nebudou ani oblíbené soutěže v bruslení a půjčovna in-line
výstroje.

Opravy se dočká i hlavní vstupní brána hřbitova, která si to rovněž zaslouží.
Již jsme oslovili lanžhotského rodáka,
uměleckého kováře, Petra Uhra, který je
i autorem originální brány ve spodní čás-6-
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Velké změny nás čekají i v oblasti
katastru, pozemkových úprav i územního plánování. Od měsíce dubna letošního roku bude provádět Katastrální
úřad Břeclav v obci a katastrálním území
Lanžhot obnovu operátu novým mapováním. Velmi zjednodušeně řečeno se
bude jednat o zpřesnění zaměření staveb
a pozemků. Nově zaměřené údaje budou
zaneseny do digitální katastrální mapy,
která velmi usnadní práci s nemovitostmi. To se ovšem neobejde bez jednání
s vlastníky nemovitostí. Podrobnosti
k této problematice naleznete v samostatném článku dále ve zpravodaji. Chtěl
bych všechny vlastníky nemovitostí požádat o pomoc a spolupráci.
I teď, když to píši, si v plné míře uvědomuji rozsah všech těchto změn. V ostatních obcích tyto změny již proběhly
nebo probíhají postupně. U nás se shodou okolností sešly v jeden historický
okamžik, který ovšem může trvat i několik let. Na první pohled to sice tak nevypadá, ale jedná se doslova o „revoluci“!
To nepřeháním. Státní pozemkový úřad
provádí reformu extravilánu, katastrální úřad začne zpřesňovat a digitalizovat
mapy, z nichž některé jsou ještě z doby
„marieterezie“, a odbor územního plánování v Břeclavi pro Lanžhot dokončuje územní plán, který bude v brzké době
schvalovat zastupitelstvo.
Nerad bych ovšem, aby to vyznělo jako
povzdech. V podstatě se na všechny tyto
změny těšíme. Jen jsem chtěl přiblížit
mimořádnost a náročnost těchto změn,
se kterými se budeme muset vypořádat
současně. A i když počítáme s tím, že se
to neobejde bez dílčích problémů, důle-
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žité je, že vše to v konečném důsledku
bude ku prospěchu.
Nadále pokračují všechny přípravné
práce na projektu opravy kanalizace, komunikací a parkoviště v lokalitě Kout.
Stejně tak pokračuje i příprava akce čištění loviště rybníka Kout. V současné
době je zažádáno o stavební povolení
a čekáme na vyřízení všech nezbytných
administrativních kroků.
Pro obyvatele ulic Příční I a II mám
dobrou zprávu, že se konečně dočkají
opravy komunikace. Rád bych vám řekl
nějaký termín, ale prozatím musí stačit
informace, že už to začalo a že to nebudeme zbytečně protahovat. Plánovanou
rekonstrukci těchto ulic se nám podařilo dostat do rozpočtu na letošní rok, což
je ten první nejnutnější krok. Ovšem to
jsme zatím teprve na začátku celého procesu. Nebude to tak jednoduché a nebude to hned.
V prvé řadě je nutno říct, že opět nejde jen o opravu povrchu. Jakmile se komunikace odkryje, bude nejprve nutné
opravit i kanalizaci a všechny přípojky.
Tomu musí předcházet zjištění stávajícího stavu a pečlivá projektová příprava.
Asi nejvíce času zabere administrativa různá povolení, vyjádření, schvalování
(vodaři, elektrika, plyn). Tyto práce v našich podmínkách obyčejně trvají cca rok.
Pak teprve můžeme dělat konkurz na
zhotovitele, a poté stavět. Tím se nechceme vymlouvat, je to spíše konstatování
reálného stavu věci. Místním děkujeme
za pochopení a trpělivost.
Jako každý rok po zimě se tu a tam
vždycky objevují praskliny a tzv. výtluky
v komunikacích. Ty je však možné opravit až při plusových teplotách. Ale už teď
-7-
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probíhá mapování poškozených míst
k opravě. Po vyhodnocení zvážíme, zda
se do toho pustíme sami nebo objednáme specializovanou firmu.
V oblasti dopravního značení jsme
rovněž přes zimu nezaháleli a připravovali jsme projektové dokumentace.
Předcházelo tomu několik konzultací
a místních šetření s dopravními inženýry Policie ČR.
V únoru jsme zahájili sérii diskuzních besed s obyvateli jednotlivých ulic
k otázkám řešení dopravního
značení a parkování. V únoru
proběhly s občany ulic Sadová
a Krátká. Další budou následovat. Zastávám názor, že místní
nejlépe vědí, co je trápí, a mají
právo rozhodnout o podobě vyhovujícího řešení jejich místa
bydliště.
Dokončuje se rovněž obnova
značek informačního systému
lanžhotských ulic.
Kdo z vás jste zavítali do polí
v místa, kde stojí socha sv. Jana
Nepomuckého, možná vám neušlo milé
překvapení. Ministerstvo zemědělství
vyhlásilo dotaci na opravu drobných
sakrálních památek. Nezaváhali jsme
a podali žádost o tuto dotaci. To, že jsme
uspěli, dokazuje svým nově opraveným
vzhledem celá socha i s podstavcem.
Podrobnosti naleznete v samostatném
článku dále ve zpravodaji.
No a ještě pro úplnost byste měli vědět,
že jsme rovněž podali žádost o dotaci na
kulturu v oblasti stále více oblíbených
muzejních akcí.
Jsem velmi rád, že se díky naší iniciativě podařilo už na podzim vyvolat spo-

lečná jednání se starosty a zástupci vedení z Břeclavi a z Kostic o vybudování
cyklostezky z Lanžhota přes Kostickou
váhu do Břeclavi. Na těchto jednáních
jsme se domluvili a dohodli na jednotném postupu a koordinaci přípravy.
Tato myšlenka byla stvrzena společným
prohlášením – memorandem. Toto rozhodnutí budou schvalovat zastupitelstva
všech tří zúčastněných obcí.
Máme radost z věcí, které se podaří.
Stále se však objevují i zlé jazyky, které

se snaží prostřednictvím falešných zpráv
všechno pošpinit. I to dobré. Jeden příklad za všechny. Tvrdí se, že máme sice
nový bankomat, ale jeden výběr zde stojí 80 korun. Je to lež. Tím, že se jedná
o bankovní automat - ATM (na rozdíl
od toho předcházejícího, nebankovního), je výše poplatků závislá na smlouvě s poskytovatelem účtu vaší karty.
I v rámci jedné banky se mohou tyto
poplatky lišit. Mnoho peněžních ústavů
nabízí tyto výběry dokonce zdarma, a to
i z bankomatů jiných bank. Stačí se jen
domluvit u poskytovatele účtu.
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Ano, žijeme v době, kdy dávno neplatí,
že to, co je psáno, to je dáno (to ostatně stoprocentně neplatilo snad nikdy).
Ovšem dnes si může téměř každý velmi
snadno vytisknout, co chce. Dokonce
i zveřejnit, co si zamane. Internet je toho
důkazem.
Bohužel, málokdo má tolik času, aby
si všechny informace ověřil. Ještě horší
je však to, pokud člověk má sice čas, ale
nic ověřovat nechce. Je totiž mnohem
pohodlnější uvěřit něčemu, co vypadá
lákavě, a navíc i senzačně, než vlastním
rozumem nebo zkušeností informaci poměřit. Základem všech falešných
zpráv (fake news), dezinformací, různých hoaxů, nesmyslů a polopravd je to,
že útočí na lidi, kteří nemají povědomí,
nemají informace nebo neví, co si o daném tématu myslet. A právě této lidské
vlastnosti využívají někteří hloupí, nebo
dokonce snad nemocní chytráci k tomu,
aby manipulovali s lidmi a využívali toho
ve svůj vlastní prospěch. Před pokušením těchto zpráv nedávno varoval i papež František ve svém poselství.
Abychom snadno nenaletěli, měli bychom se zajímat o zdroje poplašných
zpráv. Pokud se autor zbaběle skrývá, je
to první taková indicie, abychom zpozorněli. A když se takové informace navíc válejí ve špíně na ulici, není jasnějšího signálu, že do té špíny také patří!
Naštěstí se v Lanžhotě děje více věcí
mnohem příjemnějších. K těm mimo
jiné patří i kulturní a společenské akce.
Chtěl bych velmi poděkovat za účast
a podporu těchto akcí, jako byl například
ples města, beseda se Zbygnievem Czendlikem, kurz vázání šátků i koncert lanžhotských rodáků ve smuteční a obřadní
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síni. Všechny zmiňované akce se setkaly
s mimořádným zájmem a kladným ohlasem návštěvníků. O to větší dík patří
všem, kdo se jakoukoli měrou podíleli
na přípravě. Velmi vysoko si vážím lidí,
kteří nezištně dělají práci pro ostatní.
Blíží se Velikonoce a s nimi i tradiční
lidová velikonoční zábava. Podobně jako
v loňském roce, bych i letos opět rád pozval všechny, kdo mají doma kroj, na odpolední muziku. Výzva platí především
pro lanžhotské děti.
Vzhledem k současné situaci v lanžhotské chase, vedení města uvažuje
o zřízení komise na podporu lidových
tradic. Dle našeho názoru by to mohl být
další krok k zachování kulturního dědictví Lanžhota. Velmi bych si přál, kdyby
se do práce v této komisi přihlásili ti,
komu další osud folklóru není lhostejný
a kdo jsou ochotni pro to něco aktivně
udělat. Uvítáme rovněž i jakýkoliv konkrétní nápad na řešení současného neuspokojivého stavu.
Tak už to na světě chodí, že většinou
jsou hlasitě slyšet ti, kdo si jen stěžují.
Ti spokojení většinou spokojeně mlčí.
(Doktoři o tom vědí taky své.) O to více
děkuji všem za vyjadřovanou podporu.
Velmi si toho vážím a motivuje mne to
k další práci.
Rád bych ještě zdůraznil, že vedení
radnice je tu pro vás. Pokud tedy budete
chtít cokoli vysvětlit, vyřešit nebo i jen
tak probrat, neváhejte se na nás s důvěrou obrátit. Protože co si nezařídíme
sami, to za nás nikdo neudělá!
Váš starosta
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Výpis z usnesení z 16. zasedání
Zastupitelstva města Lanžhot ze dne 19. 12. 2017
ZASTUPITELSTVO MĚSTA LANŽHOT
SCHVALUJE:
Z16/17/2 tento program jednání
		

1.

Zahájení

		

2.

Schválení programu

		

3.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky

		

4.

Zpráva o činnosti

		

5.

Plnění rozpočtu za období 1. – 11. 2017

		

6.

Návrh investičních záměrů města Lanžhot na rok 2018

Lanžhot
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BERE NA VĚDOMÍ:
Z16/17/

plnění rozpočtu města Lanžhot k 30. 11. 2017

SCHVALUJE:
Z16/17/6

investiční záměry města Lanžhot na rok 2018

Z16/17/7

poskytnutí veřejné finanční podpory/dotace na rok 2018 ve výši 1 900 000 Kč
Tělovýchovné jednotě Sokol Lanžhot, z. s., se sídlem Na Šlajsi 153/35, 691 51
Lanžhot, a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční
podpory/dotace z rozpočtu města Lanžhot č. D/12/2017 s Tělovýchovnou
jednotou Sokol Lanžhot, z. s., se sídlem Na Šlajsi 153/35, 691 51 Lanžhot,
IČ 18510973 (příloha č. 1 materiálu č. 7)

Z16/17/8

poskytnutí veřejné finanční podpory/dotace Tělovýchovné jednotě Sokol
Lanžhot, z. s., se sídlem Na Šlajsi 153/35, 691 51 Lanžhot, ve výši 155 878 Kč
na opravu oplocení tenisových kurtů a uzavření Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí veřejné finanční podpory/dotace z rozpočtu města Lanžhot
č. D/11/2017 s Tělovýchovnou jednotou Sokol Lanžhot, z. s., se sídlem Na Šlajsi
153/35, 691 51 Lanžhot, IČ 18510973 (příloha č. 1 materiálu č. 8)
rozpočet města Lanžhot na rok 2018 (příloha č. 1 materiál č. 9)

		
7.
		
		

Poskytnutí veřejné finanční podpory/dotace TJ Sokol Lanžhot na zajištění
volnočasových aktivit dětí, mládeže, tělovýchovy a sportu ve městě Lanžhot
v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace

Z16/17/9

		
8.
		
		

Poskytnutí veřejné finanční podpory/dotace TJ Sokol Lanžhot na opravu
oplocení tenisových kurtů a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
této dotace

Z16/17/11 koupi pozemku parc. č. PK 2066/2 o výměře 1886 m2, v k. ú. Lanžhot, 		
v lokalitě Šlajsa od xxx, za cenu v místě a čase obvyklou 50 Kč/m2

		

9.

Rozpočet města Lanžhot na rok 2018

		

10. Střednědobý výhled na období 2019–2020

		

11. Převod nemovitosti – koupě pozemku parc. č. PK 2066/2

		

12. Převod nemovitosti – koupě pozemku parc. č. PK 356

		

13. Převod nemovitosti – koupě pozemku parc. č. KN 1268/120

		
14. Převod nemovitostí – koupě spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č.
		 PK 2085/1 a PK 2085/2
		
15. Převod nemovitostí – koupě spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č.
		 PK 1094/3, PK 1156/1, PK 1323, PK 1704, KN 2619/248, PK 2665/1,
		 PK 2665/2 a PK 2788
		

16. Převod nemovitosti – koupě pozemku parc. č. PK 260

		 17. Diskuse
		

18. Závěr

Z15/17/3 ověřovatele zápisu pana Dušana Radoně a paní Boženu Kořínkovou
a zapisovatelku paní Annu Moučkovou
- 10 -

Z16/17/10 střednědobý výhled rozpočtu na období 2019–2020

Z16/17/12 koupi pozemku parc. č. PK 356 o výměře 5927 m2, v k. ú. Lanžhot, od xxx,
za cenu v místě a čase obvyklou 18 Kč/m2
Z16/17/13 koupi pozemku parc. č. KN 1268/120 o celkové výměře 1099 m2, v k. ú. 		
Lanžhot v lokalitě Pod Ploty, od xxx, za cenu v místě a čase obvyklou 100 Kč/m2
Z16/17/14 koupi podílů id. ½ pozemků parc. č. PK 2085/1 o celkové výměře 5894 m2
a PK 2085/2 o celkové výměře 7268 m2, oba v k. ú. Lanžhot, od xxx, za cenu
v místě a čase obvyklou 18 Kč/m2
Z16/17/15 koupi id. ½ pozemku parc. č. PK 1094/3 o celkové výměře 3897 m2 za cenu 		
v místě a čase obvyklou 18 Kč/m2, id. ¼ pozemku parc. č. PK 1156/1 o celkové
výměře 5845 m2 za cenu v místě a čase obvyklou 18 Kč/m2, id. 5/12 pozemku
parc. č. PK 1323 o celkové výměře 7257 m2 za cenu v místě a čase obvyklou
18 Kč/m2, id. ¼ pozemku parc. č. PK 1704 o celkové výměře 3374 m2 za cenu
v místě a čase obvyklou 18 Kč/m2, id. 5/12 pozemku parc. č. KN 2619/248 		
ostatní plocha o celkové výměře 42 m2 za cenu v místě a čase obvyklou 100 Kč/m2,
id. 5/12 pozemku parc. č. PK 2665/1 o celkové výměře 1257 m2 za cenu v místě
a čase obvyklou 18 Kč/m2, id. 5/12 pozemku parc. č. PK 2665/2 o celkové výměře
906 m2 za cenu v místě a čase obvyklou 18 Kč/m2 a id. 5/24 pozemku parc. č. 2788
o celkové výměře 5776 m2 za cenu v místě a čase obvyklou 18 Kč/m2,
vše v k. ú. Lanžhot, od xxx
Z16/17/16 koupi pozemku parc. č. PK 260 o celkové výměře 3645 m2, v k. ú. Lanžhot,
od xxx, za cenu v místě a čase obvyklou 50 Kč/m2
- 11 -
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Společenská kronika
Marie Zonygová, Na Dílni
Marie Tučková, Kout II.
Božena Zonygová, Komenského
Blažena Poláchová, Masarykova
Ludmila Ciprysová, Hrnčířská

Hana Tučková

Narozené děti

80 let
Marie Buťová, Na Peci
Zdeněk Rosenkranc, Břeclavská
Bohumil Klvaňa, Bří Mrštíků
Ludmila Kyclová, Břeclavská

František Tichý
Mlýnská II. 4 , Pavla a Vladan Tiší
Vanesa Rašovská
Kout III. 40, Lucie a Jiří Rašovští

75 let
Anna Bartošová, Břeclavská
Jan Bartoš, Luční
Božena Zrubcová, Zahradní
Anna Škrobáčková, Školní
Rozalie Leváková, Na Peci
Martin Horák, Gagarinova

Martin Hejňák,
Kout III. 25, Petra Uhrová
a Martin Hejňák
David Bravenec,
U Hřiště 11, Michaela Petrlová
a Radek Bravenec
Štěpán Hanzl,
Souhrady 2, Iva a Václav Hanzlovi

70 let
Božena Škrobáčková, MUDr. Kepáka
Zdeněk Prajka, B. Němcové
Jiří Ondrúch, Sokolská
Miluše Skočková, Nová
Marie Němečková, MUDr. Kepáka
Jana Gálová, U Stadionu
Růžena Cibulková, Komárnov
Jan Darmovzal, Hrnčířská
Marta Kratochvílová, Mlýnská II.

Nina Trechová,
Komárnov, Adéla Šestáková
a Lukáš Trecha

Výročí
narození
95 let
Jan Balga, B. Němcové

65 let
Miluše Svačinová, Mlýnská III.
Božena Ondrysková, Školní
Marie Hakalová, Gagarinova
Zdeňka Bačová, J. Wolkera
Jiří Ondryska, Školní
Vladimír Šinko, Lesíčková
Josef Jirava, Kout III.

91 let
Maria Uhrová, F. Palackého
Jan Ciprys, F. Palackého
85 let
Stanislava Čermáková, Mlýnská I.
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Jan Kovář, Vinohrady
Zdeněk Beneš, MUDr. Kepáka
Ludmila Dandová, Vinohrady
Bohumila Létalová, K. Černého

zpravodaj městského úřadu

Jubilejní
sňatky

60 let
Jaroslav Tureček, Hrnčířská
Jan Tomek, Vinohrady
Josef Ševčovič, MUDr. Kepáka
Miroslav Polášek, Hrnčířská
Drahomíra Uhrová, Gagarinova
Jarmila Kormanová, Kout I.
Thi Lan Tran, Kostická
Božena Málková, Hrnčířská
Jiří Málek, Břeclavská
Bohumila Nečasová, Sadová
Petr Hrubý, Sokolská
Marta Janulíková, Luční
Blažena Uhrová, Kostická
Miluše Straková, Vinohrady
Hana Strnadová, Luční
Marie Paulíková, U Stadionu
Miloš Ondráček, Kout III.
Jana Sukeníková, Vinohrady
Anna Gálová, Kostická
Drahoslava Bartošová, Kout III.

55 LET MANŽELSTVÍ
Jana a Ladislav Gajdovi, K. Černého
Anna a František Paškovi, II. Příční
50 LET MANŽELSTVÍ
Jana a Zdeněk Závodští, Smetanova

Úmrtí
Vlasta Uhrová, 77 let, Havlíčkova
Miroslav Němec, 73 let, I. Olbrachta
Vojtěch Hakala, 71 let, Gagarinova
Emil Čapka, 72 let, J. Nerudy
Cyril Zonyga, 86 let, Stráže
Jiří Čápek, 68 let, Kout II.
Jaroslav Trčka, 66 let, J. Wolkera
Ladislav Trubač, 64 let, J. Nerudy

Bude i v dalších číslech
zveřejněna společenská kronika?
Hana Tučková

Pokud jste pozorní a pečlivě čtete
i věty „pod čarou“, jistě vám neuniklo, že
v každém vydání zpravodaje bylo u společenské kroniky upozornění, respektive žádost pro ty občany, kteří si nepřejí,
aby jejich jména nebo jména jejich příbuzných byla zveřejněna v rubrice spo-

lečenské kroniky, aby toto
předem nahlásili matrikářce
úřadu, která poskytuje podklady na její
odpovědnost. Z dosavadní praxe mohu
potvrdit, že se během roku objeví ojedinělé žádosti s tím, aby jména nebyla zveřejněna, což plně respektuji. Praxe však
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ukazuje, že téměř všichni čtenáři čekají, že jména jubilantů, nově narozených
dětí a zemřelých spoluobčanů zveřejněna budou.
Od května letošního roku však bude
platit nový zákon, který striktně omezuje jakékoliv zveřejňování osobních
údajů, které jsou v matriční práci k dispozici. Zveřejňování bude absolutně
nemožné. Proto také Společenská kronika uvedená v tomto vydání zpravodaje je poslední a v příštích číslech ji
už nenajdete.
Nabízíme ale možnost zveřejnit blahopřání jubilantům, manželským dvojicím,
které slaví výročí uzavření manželství,
nebo vzpomínku na zemřelé. V praxi
bychom byli rádi, kdyby příbuzní, kteří
chtějí formou zveřejnění ve zpravodaji

poblahopřát, požádali o tuto službu, dodali redaktorce text blahopřání, popřípadě fotografii a domluvili podrobnější
informace. Toto mohou využít nejenom
u životního jubilea narozenin, ale týká se
to i manželských dvojic, které se dožívají
výročí uzavření manželství, popřípadě
dalších životních výročí. Rádi zveřejníme i vzpomínku na zemřelé.
Veřejná blahopřání nebudou zpoplatněna, tato služba bude poskytována
zdarma a budeme velmi rádi, pokud by
se ujala.
Předem děkuji za vaši toleranci a pochopení a věřím, že společnými silami
a respektováním zákonů i nařízení vytvoříme pěkné vztahy mezi námi – občany.

Lanžhot

zpravodaj městského úřadu

Nejbližší kulturní akce
4. 3.

Koncert lanžhotských rodáků

1. 4.

Velikonoční krojová zábava

15. 4.

Běh městem

20. 4.

Divadelní představení ochotníků z Dolních Bojanovic

13. 5.

Den matek

26. 5.

Muzeum a tradice v Lanžhotě

10. 6.

Zpívání ženských sborů v muzeu

22. 4.

Otevření workoutového hřiště na stadionu

14. 7.

Krojový výlet

17. a 18. 7.

Letní kino

4. 8.

Přehlídka dechovek

Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého

Statistika obyvatel za rok 2017
Stav k 1. 1. 2017

3 682

Narození

33 (15 děvčat + 18 chlapců)

Úmrtí

39 (17 žen + 22 mužů)

Přistěhovaní

72

Odstěhovaní

33

Stav k 31. 12. 2017

3 715

SLOŽENÍ OBYVATEL
Muži

1801

Ženy

1914

Celkem

3715

Děti 0 – 18 let

848

Průměrný věk našich obyvatel

42,5 let
- 14 -

Lenka Topolanská
koordinátorka projektu rekonstrukce

Nejstarší socha na katastrálním území Lanžhota se opět skví novotou. Socha sv. Jana Nepomuckého, nacházející
se u staré „Hluboké“ cesty do Břeclavi,
prošla během loňského roku celkovou rekonstrukcí a od nyní ji můžete vidět tak,
jak vypadala v době svého vzniku v roce
1744.
Sochu světce v téměř životní velikosti
pořídila obec lanžhotská „dobře z kamene vytesanou a na vypálených cihlách
postavenou“ a rychlář Josef Pajcha slíbil
za celou obec a za potomky, že ji budou
udržovat „na věčné časy“ – tolik zápis
v kronice.
Naše vedení obce tomuto dávnému
slibu dostálo. Barokní sochu, která se

působením povětrnostních podmínek,
neodbornými zásahy i devastací vandaly, dostala do havarijního stavu, nechalo
odborně opravit. Zároveň bylo upraveno
i okolí sochy, s proschlými stromy a náletovými křovinami.
Socha světce z období pozdního baroka byla v tak špatném stavu, že byl nutný odborný zásah restaurátora. Opravy
se ujal MgA. Eduard Seják z Prušánek.
Socha byla demontována a odvezena do
restaurátorského ateliéru, kde byla očištěna od mechů a sedimentů. Další opra-
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va spočívala v odstranění
nepůvodních nátěrů syntetickou barvou, celoplošné
konsolidaci kamene organokřemičitany a domodelování chybějících částí sochy
z umělého kamene. Nakonec sv. Jan znovu získal svatozář, o kterou v průběhu
staletí přišel.
Zděný sokl pod sochou
byl nakloněn a hrozil jeho
pád. Proto byl odstraněn
a vystavěn nový na štěrkovém loži. Z dobrých vypálených cihel, tak jak jej kdysi
vystavěli naši předci, aby byl
pevnou a důstojnou oporou
opravené soše.
V okolí sochy se nacházely tři kaštany. Bohužel byly
v tak špatném stavu, proschlé a napadené dřevními
houbami, že hrozil pád větví
i celých kmenů. Podařilo se
zachránit a prořezat jen jeden k nich. Ostatní dva stromy byly odstraněny, pařezy
vyfrézovány a na jejich místě vysázeny dva nové duby
letní.
Celková rekonstrukce sochy i úprava zeleně v jejím okolí byla nákladná po finanční
i odborné stránce. Městu Lanžhot se však
podařilo získat dotaci z Ministerstva zemědělství, z programu Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny. Z celkových nákladů akce 191 200 Kč
dotace pokryla 133 840 Kč, zbylých
57 360 Kč město zaplatilo ze svého rozpočtu.

Lanžhot

zpravodaj městského úřadu

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
LANŽHOT
Tříkrálová sbírka plnoletá
Jaroslava Bartošová

Tento vtipný nadpis jsem si dovolila
převzít z Katolického týdeníku. Ano, je to
už osmnáct let, kdy poprvé vyrazili koledníci oblečení za krále, aby do pokladniček
charity vybrali příspěvky pro potřebné.
Poprvé v novodobé historii uspořádali
dobročinnou sbírku spojenou s koledováním v olomoucké arcidiecézi. V roce 2000
tady koledníci vyrazili do ulic na základě

staré lidové tradice, která má svůj původ
až ve středověku, kdy se ve městech a na
vsích hrávaly hry s biblickou tematikou.
Vyprávělo se v nich také o mudrcích
z Dálného východu a o tom, jak se přišli
poklonit novorozenému Ježíškovi do Betléma.
O klanění mudrců z Východu podává
zprávu druhá kapitola evangelia podle

Nejstarší lanžhotská socha byla zachráněna. V jejím okolí vznikne klidové místo, které bude sloužit obyvatelům
našeho města k odpočinku při procházkách, k meditaci i jako připomínka svých
kořenů.
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foto Kateřina Paulíková
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foto Jaroslava Bartošová

Matouše. Nezmiňuje se v ní ale, kolik jich
bylo, ani jestli byli skuteční králové. Počet
„králů“ se odvozuje podle darů, které novorozenému Spasiteli přinesli:
Vešli do domu a uviděli dítě s Marií,
jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu
a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu. (Matouš, 2–11)
Dary měly symbolický význam: zlato
jako tehdejší nejcennější zboží vyjadřovalo úctu a symbolizovalo stálost a neporušitelnost, kadidlo odkazovalo na Ježíšovo
božství, vůně kadidla je metaforou modliteb stoupajících k Bohu, myrha – vonná
balzamovací mast – předjímala Kristovo
utrpení a smrt na kříži. Dary mohly také
představovat veškerou hmotu, neboť zastupovaly všechna v té době známá skupenství.
Stejně tak jména mudrců jsou nejspíš
dodatečně vymyšlená, získali je v lidových
vyprávěních několik staletí po Kristu. Jed-

notliví králové často symbolizují různá
období lidského života, jeden z nich bývá
zobrazován jako mladík, další jako muž
a třetí jako stařec. Podle dalších výkladů
symbolizují jména tři centra starověkého
východu: Kašpar (Caspar) je jméno aramejského nebo perského původu a znamená „strážce pokladů“, hebrejské jméno
Melichar znamená „král je světlo” a Baltazar, jméno babylonského původu, vyjadřuje přání „Bůh ať ochraňuje krále”.
V západní liturgické tradici je svátek Tří
králů ztotožněn se slavností Zjevení Páně
a církev jej na Západě i Východě slaví
6. ledna. K tomuto dni se také váže tradiční koledování. Tříkrálovou píseň předávali nejprve kantoři, duchovní a žáci.
Koledníci kropili obydlí svěcenou vodou,
vykuřovali je kadidlem, psali na dveře iniciály K + M + B +, rozdávali svaté obrázky
a zpívali tříkrálové poselství ve formě známé koledy: My tři králové jdeme k vám,
štěstí zdraví vinšujem vám.
Zkratka K + M + B + (nebo latinský
ekvivalent C + M + B +) se běžně vykládá
jako iniciály tří králů, ale pravděpodobnější je, že jména králové získali až podle ní
(a na základě významů zmíněných výše).
Ve skutečnosti se však jedná o zkratku požehnání Christus mansionem benedicat =
Kristus ať požehná tomuto domu, a to na
celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet. Tři křížky symbolizují Otce, Syna
i Ducha svatého, nejsou to tedy plusová
znaménka spojující iniciály.
Ke koledování se postupně přidaly chudé děti, které chodily 6. ledna po domech
oblečené za tři krále s betlémskou hvězdou, také zpívaly koledu a posvěcenou
křídou psaly nad dveře domů K + M + B
+ s příslušným letopočtem. Dostaly za to
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vždy něco k jídlu nebo drobnou almužnu.
Tato tradice s nástupem socialistického
režimu po roce 1948 postupně téměř vymizela, v původní podobě se zachovala jen
na některých místech. Česká charita dala
tříkrálovému koledovaní nový rozměr
a smysl. Od roku 2001 se díky ní i díky
štědrosti všech dárců a dobrovolníků koná
Tříkrálová sbírka pravidelně na území celé
České republiky.
V letošním roce sbírka trhala rekordy,
bylo vykoledováno 112 312 697 Kč, prostřednictví DMS při Tříkrálovém koncertu bylo vybráno 1 823 831 Kč, celková
vybraná částka v Tříkrálové sbírce v České
republice činí 114 136 528 Kč. V brněnské
diecézi se vybralo celkem 26 170 085 Kč.
Do 18. ročníku této sbírky na pomoc potřebným se v brněnské diecézi zapojilo
přes 15 000 dobrovolníků.
V Lanžhotě mnoho let organizovala koledování Marie Uhrová, poslední roky jí
pomáhala Ludmila Mrázová. V letošním
roce se organizace chopil náš duchovní
otec Pavel Römer. Se značným předstihem nachystal za pomoci několika far-
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nic, a hlavně paní Uhrové, která si vede
pečlivou evidenci všech minulých sbírek,
průkazky pro vedoucí skupinek, předal zapečetěné pokladničky a drobné dárky pro
děti. V sobotu 6. ledna se koledníci zúčastnili mše svaté a po požehnání a nezbytné
společné fotografii před kostelem se vydali
do ulic. Tentokrát počasí přálo, nebyla velká zima, ale i tak při návratu všichni ocenili teplý čaj a děti sladkou svačinku v sále
městského úřadu. Sbírky se letos v Lanžhotě zúčastnilo 45 dospělých a 65 dětí.
Poprvé se zapojili také naši skauti, i když
někteří z nich chodili koledovat i dříve,
ale nebylo jich tolik jako letos. Věřím, že
se jejich účast stane pravidlem i v příštích
letech.
V Lanžhotě se vybralo do pokladniček
110 638 Kč. Před námi jsou Hustopeče
se 117 955 Kč, Velké Bílovice 141 142 Kč
a Břeclav 204 796 Kč. Oblastní charita
Břeclav celkem – 2 943 093 Kč. Závěrem
už jen velké poděkování všem koledníkům a všem dárcům.
(čerpáno z www.trikralovasbirka.cz,
breclav.charita.cz)

Proč se slaví Velikonoce?
P. Pavel Römer

V křesťanském pojetí představují Velikonoce oslavu vzkříšení Ježíše Krista
z mrtvých po jeho smrti na kříži. Svátky Ježíšova vzkříšení jsou významově
provázány s židovskou oslavou Pesachu
a dodnes v sobě nesou prvky této židovské oslavy. V židovském pojetí jsou Velikonoce památkou vysvobození Izraelitů
z egyptského otroctví, z něhož je vyvedl

prostřednictvím Mojžíše Hospodin přibližně 1250 let před naším letopočtem.
Ježíšova cesta smrtí a vzkříšením je
chápána jako naplnění starozákonního
obrazu přechodu Rudého moře Izraelity
při odchodu z Egypta. Pro všechny generace lidstva stojí na prvním místě otázky,
kým Ježíš byl a co svým životem a smrtí
způsobil. Velikonoce nám připomínají,
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že Ježíšův život rozhodně není příběhem
velkého úspěchu, spíše právě naopak. Je to
příběh velkých očekávání a příslibů, který
končí naprostým ztroskotáním – potupnou a nesmírně bolestivou popravou člověka, prohlášeného za zločince,
kterého zradí jeden z jeho žáků,
a nakonec jej opustí i jeho nejbližší. Na pozadí Ježíšova učení,
kázání, zázraků a uzdravování
jako by se odehrávalo jeho vlastní drama. Příběh Ježíšova utrpení
začíná sváteční velikonoční večeří, připomínkou
a poděkováním za vyvedení Izraele z Egypta. Při jídle
pak prohloubil tradiční židovské
požehnání poháru s vínem a stanovil, aby jeho stoupenci toto
společné jídlo opakovali jako
vděčnou připomínku jeho oběti, z čehož vznikla nejdůležitější
křesťanská bohoslužba čili mše
svatá.
Podle očitých svědků se Ježíš rozloučil se svými učedníky
dlouhou promluvou a společně
odešli do zahrady na svahu naproti jeruzalémského chrámu.
Tam Ježíš zažil chvíle opuštění
a krajní úzkosti, až ho přišli s pomocí zrádného žáka Jidáše zatknout. Následoval výslech, překotný soudní proces
a nakonec rozsudek smrti u římského prokurátora Pontia Piláta, když před ním Ježíš
slavnostně potvrdil, že je král a vykupitel
celého světa.

Veřejná poprava přilákala mnoho zvědavců a někteří se Ježíšovi posmívali kvůli
nápisu na kříži, že je „král židovský“. Podle evangelisty Lukáše se mu posmíval
i jeden ze zločinců, popravených s ním,
druhý se ale Ježíše zastal a prosil
o odpuštění. Ježíš mu na to řekl:
„Ještě dnes budeš se mnou v ráji.“
Před smrtí Ježíš volal: „Bože můj,
Bože můj, proč jsi mne opustil?“
Není to však vyjádření zoufalství,
ale začátek žalmu 22, tradiční židovské modlitby o pomoc,
která
končí
velkou nadějí.
Mrtvé tělo pak
Ježíšovi přátelé
ve spěchu pohřbili v novém rodinném hrobě v blízké zahradě,
protože nastával hlavní svátek.
Když se brzy ráno po sobotním
svátku vydaly dvě ženy z Ježíšova
okolí pohřeb řádně dokončit, našly hrob otevřený a prázdný. Když
hledaly mrtvého, viděly „dva
muže“ coby anděly, kteří jim řekli,
že mezi mrtvými hledají marně,
pak se setkaly s Ježíšem samotným. Zpráva o prázdném hrobě
Ježíšovy blízké zaskočila a zprvu
jí nechtěli věřit. Teprve Ježíšova
zjevení Petrovi a shromážděným
apoštolům je postupně přesvědčila. Prázdný hrob byl pro první křesťany
jistým dokladem a vyjádřením Ježíšova
vzkříšení z mrtvých, té nejdůležitější události jeho života a základu víry, která se
traduje více než dva tisíce let a která má
své pokračování v životním příběhu každého, kdo v něj, Božího Syna, věří.
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REGION PODLUŽÍ

Okénko regionu
Ples Regionu Podluží
Denisa Spevárová

Letošní patnáctý ročník plesu Regionu
Podluží proběhl 26. ledna 2018 ve sportovní hale v obci Ladná. Zcela zaplněnému sálu hrála k tanci dechová hudba Zlaťulka a skupina Graf. Všichni přítomní se
výborně bavili. K dobré pohodě přispěla
také bohatá tombola a výtečný plesový
raut. Přijďte se příští rok také pobavit, Region Podluží bude o konání příštího plesu
včas informovat.

MATEŘSKÁ ŠKOLA LANŽHOT

Okénko školky
Školka žila olympiádou…
M. Kužmová a I. Uhrová

„Češi do toho, Češi do toho“ tímto pokřikem děti ve školce povzbuzovaly hráče
hokeje při semifinálovém utkání. I když
se našim hráčům úplně nedařilo a utkání
prohráli, tak jsme si tento den užili, stejně jako projektový den na téma „Žijeme
olympiádou“. A olympiádou to ve školce
opravdu žilo… výzdoba tříd a celé mateřské školy, učitelky v hokejových dresech,
- 21 -
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výtvarné práce, povídání, zkoušení různých sportovních disciplín od hokeje a biatlonu až po skoky na lyžích. Projektový
den, jenž se odehrával na zahradě mateřské školy, jsme zahájili „zapálením“ olympijského ohně, který nám přinesli naši
malý sportovci ve stylovém oblečení…
a olympiáda na zahradě mohla začít. Děti
si zahrály hokej, jezdily na bobech, zastřílely si na terče v rámci biatlonu, mohly
se vyfotit v olympijském studiu s medailí
či pohárem… Děti s pomalovaným obličejem s obrázkem vlajky, s úsměvem
na rtech a s originální medailí na krku si
dopoledne celkem užily i v poměrně velké zimě… Všem sportovcům patří velké
DÍKY za jejich výkony, a nejen těm u nás
ve školce, ale i sportovcům na skutečné
olympiádě.

romír Příborský a Věra Hostinová, která
nám vyprávěla vánoční příběh. Kromě
písně My tři králové jsme Ježíškovi zazpívali i jiné známé koledy. Na závěr děti

drobnými nadšeně plnily kasičku anděla
pokyvujícího hlavou jako vyjádření svého poděkování. Tím jsme vánoční období
ukončili a těšíme se na svátky jara.

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Okénko školy

LANŽHOT

Stříbro z olympiády může být i díky angličtině
Kateřina Barancová, 9.A

Tříkrálový průvod
Iveta Uhrová

Nový rok jsme v mateřské škole zahájili opět jednou důležitou událostí, a to
tříkrálovým průvodem do lanžhotského
kostela. Sem jsme se vydali, v čele se třemi králi Václavem Hrančíkem, Davidem
Procházkou a Františkem Jurnečkou, za
účelem návštěvy betléma. Přivítal nás Ja-

foto Kateřina Paulíková
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Již druhým rokem jsem se jako reprezentantka naší školy zúčastnila okresního
kola olympiády v anglickém jazyce. Konala se 14. února na břeclavském gymnáziu.
Jelikož jsem loni vybojovala třetí místo, paní učitelka Horňáková mi nařídila
útočit na místo druhé. První místa totiž
vždycky obsazují sourozenci ze ZŠ Slovácká, proto nám bylo jasné, že na první místo to asi nevytáhnu. Nejdříve nás všechny
v aule přivítal organizátor soutěže Martin
Václavík a členové poroty. Poté se soutěžící, rozdělení dle ročníků do pěti skupin,
rozešli do jednotlivých tříd, které jim byly
přiděleny. Ve třídách se konala poslechová část. Musím uznat, že oproti loňskému
roku byla o něco těžší. Po poslechu si každý soutěžící vylosoval číslo a dle nich jsme
chodili ve dvojicích na konverzační část.
V ní jsem se dostala do dvojice s klukem
z břeclavské školy, který měl nižší úroveň
angličtiny než já, a tak jsem si s ním moc
nepopovídala a místo dialogu jsem spíše
vedla monolog. Jelikož jsme byli předposlední dvojice, vyhlášení výsledků už nebylo daleko. Nakonec jsem se umístila jako

druhá a chyběl mi pouze
jeden a půl
bodu do místa
prvního.
V lednu jsem
se na gymnáziu zúčastnila
s Adrianou Svačinovou z naší třídy také
olympiády z českého jazyka. Jednu hodinu se psala pravopisná část, po krátké
pauze pak přišla další hodina na sloh. Do
dalších kol postupovali pouze první 3 řešitelé a 2 náhradníci. My dvě jsme se podle
bodů umístily na 9. a 10. místě z celkového počtu 43 řešitelů, což je při srovnání
s konkurencí z jazykových tříd a nižších
gymnázií prý taky krásný výsledek. Dobré je i to, že se nám v 8. a 9. třídě počítá
za aktivitu na olympiádách bod navíc při
přijímacích zkouškách na střední školu.
Kromě toho jsou olympiády skvělá zkušenost, při které si mohou účastníci ověřit
své znalosti a porovnat je s ostatními. Angličtina nám navíc otevírá dveře do světa
a dává mnoho možností.
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Za týden jsme se naučili na lyžích i snowboardu
Ondřej Hudák, 7.A

Lyžařský výcvikový kurz v Kunčicích
pod Králickým Sněžníkem pro žáky sedmých tříd vedli tradičně tři vyučující z naší
školy – paní učitelka Polášková a páni učitelé Drahokoupil a Líbal. Na svahu jsme
byli rozdělení do tří družstev – snowboardisty a pokročilé nebo začátečnické lyžaře. Svah jsme navštěvovali dvakrát denně,

vždy ráno a po obědě. Díky tomu jsme
se za týden v dobrých zimních podmínkách naučili mnoho nových dovedností.
Proto bych tento kurz doporučil absolvovat i dalším ročníkům, zejména těm,
kteří mají rádi sport a lyžování obzvlášť.
Shodli jsme se taky, že jsme byli spokojení i s ubytováním na chatě Profesor, kde
výborně vařili. Lyžařský výcvikový kurz
bych prostě doporučil se vším všudy.

Lanžhot
Občanského zákoníku. Ten zní konkrétně
takto: „Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví,
občanské cti a důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.“
Majiteli účtu jsem tedy poslala slušnou
prosbu o smazání a připojila i zmíněný
paragraf zákona. Najednou byly všechny
příspěvky na profilu smazány a profil byl
přejmenován na Vtípky Hodonín. Myslím
si, že jelikož jsme byli všichni několikrát
dostatečně poučeni o kyberšikaně a šikaně
obecně, přijde mi hloupé a dětinské pouštět se do něčeho takového. Jednou člověk
něco vypustí na internet, a jak se říká, než
komár přeletí silnici, tak se z něj stane velbloud a může to mít nedozírné následky.
V souvislosti s tím mě zarazilo, že podob-
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né útoky se v Lanžhotě dějí i mimo internet. Na ulicích se totiž prý po nocích objevují tzv. pamflety, v překladu hanopisy.
Ty vznikly v 16. století a měly za cíl kritiku
společnosti. Proto mě zaráží, že i v 21. století má někdo zapotřebí anonymně a potají po naší obci roznášet letáky, namísto
aby svůj názor vyjádřil veřejně a s podpisem. Pokud jej vyjádří slušně, nikdo ho
přece za to, že se mu něco nelíbí, zavírat
do vězení nebude. Chce to jen trochu odvahy na to čelit opačným názorům a podepsat se pravým jménem. Na anonymech
v obci i na Instagramu jde přesně vidět, že
své konflikty a nesouhlasné názory je lepší vždy řešit z očí do očí a nerozhlašovat
lži a hlouposti, protože se tím vytváří ještě
další konflikty.

Závodili jsme se sportovními profíky
Marta Líbalová, 7.B

V úterý 23. ledna jsme se brzy ráno vydali
vlakem ještě s dalšími osmi odvážlivci do
haly Vodova v Brně, abychom se zúčastnili
halového pětiboje Odznaku všestrannosti.
Hned po příjezdu jsme dostali žlutá trička

Kyberšikana a pamflety mají
hodně společného
Kateřina Barancová, 9.A

Nedávno se v naší škole kvůli jedné nemilé události otevřelo téma kyberšikany.
Celé to začalo tím, že si někdo na sociální
síti Instagram založil profil nazvaný Lanžhotské drby. Cílem tohoto profilu bylo,
aby na něj lanžhotští či přespolní uživatelé
Instagramu posílali drby. Útočilo se tam

ale spíš na konkrétní žáky. Tedy zrovna
na mě a Tamaru, která píše také do našeho Klubka. Ona tam byla nazvána lehkou
dívkou a já hlupákem, akorát ve vulgárním provedení. Zakladatel tohoto profilu
však nevěděl, že jeho konání je v rozporu
se zákonem o občanské cti a důstojnosti fyzické osoby, který je vyjádřen v § 11
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s číslem a mohli se vydat soutěžit. Čekalo
nás 5 disciplín - skok přes švihadlo, hod medicinbalem, sedy lehy, dribling a trojskok.
Měli jsme taky příležitost potkat se s mnoha
výbornými sportovci, např. s atletkou Šárkou Kašpárkovou, gymnastkou Janou
Kapounkovou a hlavně se skokanem
do vody Michalem Navrátilem, který
s námi dokonce i závodil. Udělali jsme
si menší rozcvičku a závod začal. Po
pár hodinách sportování bylo vyhlášení nejlepších škol. Naše škola se mezi
dvaceti jinými umístila na krásném 13.
místě. Domů jsme si nepřivezli jenom
podepsané kartičky od sportovců, ale
i zážitky, za které děkujeme paní učitelce Poláškové, která tento výlet do Brna
zorganizovala.
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Holky zápasily s češtinou
Podobně jako v předchozích letech jsme
se zúčastnili olympiády z českého jazyka.
Školní kolo jsme psali s žáky 8. a 9. tříd
v prosinci, dva nejlepší postoupili do
okresního kola. To se konalo 30. ledna
na Gymnáziu v Břeclavi a za naši školu
soutěžily Kateřina Barancová a Adriana
Svačinová (obě z 9.A). Jednu hodinu psaly pravopisnou část, po krátké pauze pak
přišla další hodina na sloh. Do dalších kol
postupovali pouze první 3 řešitelé a 2 náhradníci. Holky se však podle bodů umís-

Vzpomínky…
Věra Hostinová
Dana Baťková

tily na 9. a 10. místě z celkového počtu 43
řešitelů, což je při srovnání s konkurencí
z jazykových tříd a nižších gymnázií krásný výsledek. Dobré je i to, že se jim počítá
za aktivitu na olympiádě bod navíc při přijímacích zkouškách na střední školu. (pv)

Naši florbalisté vyhráli pohár starosty města
Manfred Líbal

V úterý 12. prosince uspořádala Masarykova základní škola v Lanžhotě tradiční
turnaj s názvem O pohár starosty města.
Po loňském turnaji ve futsalu byl letos na
pořadu florbal. Turnaje se zúčastnilo pět
týmů - ZŠ Lužice, ZŠ Tvrdonice, ZŠ Mikulčice, Masarykova ZŠ Lanžhot a naše
partnerská slovenská škola ZŠ Závod. Po

Lanžhot

deseti utkáních si vítězství zaslouženě vybojoval výběr našich kluků a brankářky
Kristýny Spevárové, která dokonce nepřipustila ani jeden gól do naší brány. Radovali jsme tak ze čtyř vítězství bez obdržené
branky. Druhé místo obsadil tým ZŠ Tvrdonice s 9 body a 3. příčka patřila ZŠ Lužice se 6 body.
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Po letech praxe jsme se rozhodli, že se pokusíme zkvalitnit naši práci v mateřské škole,
proto jsme náš projekt „Roční
období v lidových tradicích“
přihlásili do celostátní soutěže
„Pedagogická tvořivost“ a získali 2. místo. To se psal rok 1996.
V té době však už v Beruškách
fungoval folklorní kroužek „Věneček“, založený paní učitelkou
Hostinovou, který vystupoval
příležitostně v obci (schůze Jednoty, Sokola) nebo obec reprezentoval, a to například na celostátním festivalu „Mateřinka“
v Nymburce, kde jsme poprvé
vystupovali v roce 1997 s pásmem „Od kolébky k muzice“,
nebyla to naše jediná účast na
„Mateřince“, a to také díky velmi
dobré spolupráci s rodiči.
A tak když jsme všechny naše
činnosti zorganizovali, začalo se
nám lépe pracovat… Školní rok
jsme začínali hody – ty první
byly opatrné (pouze v beruškové
třídě), pro prapor se tenkrát šlo
k „Zapletalom“, takže prvním
stárkem byl Petr, mladší toho
jména.
Od té doby to byla opravdu
sláva a zapojila se celá mateřská
škola – za pomoci paní školnice
se pekly „koláčíčky“, pořízama
se „strúhala“ mája, pochopitelně
pod dohledem tatínků a dědeč-

Živý betlém 2010

Strúhání 2009

Tvrdonice 2008
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ků, kopala se jama, chystaly se „šprajce“, a když bylo
všechno nachystáno, mohlo
se jít s muzikou pro prapor
ke stárkovi (zatímco někteří už tancovali pod „velikú“
májů) – a opět za pomoci
dospělých se mája na dvoře mateřské školy postavila,
zazněla známá „Tá lanžhotská mája tenká…“ a mohlo
se tancovat.
A když začal vznikat
první školní vzdělávací
program, měli jsme dost
podnětů z našeho projektu,
které jsme do něj zakomponovali a třídní učitelky si na
jeho základě vypracovaly
třídní vzdělávací programy
(Berušky, Medvídci, KoťátHody školka 2007
ka, Veverky, Sluníčka).
Lidové tradice nejsou jen hody, a tak
V posledních letech jsme místo na MDŽ
jsme děti seznamovali přijatelnou formou
s radostí vystupovali na Den matek. Den
i s dalšími tradicemi, jako je advent…
dětí jsme také slavili buď veřejně, nebo akS tím souviselo koledování po obci, nácemi a soutěžemi na zahradě.
vštěva DCHB, rozsvěcování vánočního
Závěrem ještě pár řádků o prezentaci
stromu na zahradě mateřské školy a v nea akcích mateřské školy: celoroční zpíposlední řadě i několik živých betlémů.
vání a tancování jsme s našimi dětmi
Po novém roku jsme začínali svátkem
předváděli několik let na národopisných
Tří králů, kdy jsme chodili do kostela
slavnostech ve Tvrdonicích, zúročili jsme
k jesličkám, po tomto svátku začíná fanaše písničky a tanečky i při vystoupení
šank, tomu se přizpůsobují i výchovné
v Brodském u příležitosti 60. výročí předškolní výchovy, při návštěvě delegace ze
činnosti, a pomalu se chystají masky na
Singapuru, jezdili jsme na výstavy betléúterý před Popeleční středou, kdy končí
mů do Hodonína, navštívili jsme několimasopust. Do maškarního reje se vždy zakrát skanzen ve Strážnici… nedá se všechpojil celý kolektiv.
no vypsat, protože seznam prezentace dětí
Při přípravě postního kalendáře se děti
v obci by byl hodně dlouhý, existuje i možtěšily na jaro spojené s vynášením Morenost nahlédnout do kronik z vystupování
ny, a hlavně na Velikonoce, ale musíme
a akcí „naší éry“.
vzpomenout i hrkání na Zelený čtvrtek.
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Nová Scholička
Věra Hostinová, katechetka

Výletem na Svatý Kopeček
u Olomouce a do ZOO Zlín
v roce 2016 se se Scholičkou
rozloučily starší děti, které začínaly zpívat v kostele při nedělních mších v roce 2011. Někteří
nyní zpívají se Scholou na kůru.
Mladší stávající děti doplnily
děti z prvních, druhých a třetích
tříd. Zkoušky bývají každou neděli v 9:15 hodin na faře. Protože děti zpívají rády, tak zpíváme
i v hodinách náboženství. Zpíváme také
v kostele při mši každou druhou neděli.
Zpíváním byl přivítán i sv. Mikuláš při
nadílce v odpoledních hodinách v kostele. Uskutečnilo se vystupování na náměstí
při rozsvěcování vánočního stromu, kde
zpívalo 25 dětí oblečených za andělíčky
a pasáčky. Toto vystoupení děti předvedly
i na předvánoční besídce zdravotně postižených a všem se moc líbily. „Dětská“
půlnoční mše 24. 12. 2017 byla pro děti

foto Kateřina Paulíková

velkým zážitkem – očekávání narození
Ježíška a zpívání u jesliček se stalo radostným poděkováním za dárečky.
Nyní se připravujeme na velikonoční
svátky a zpívání v kostele. Ježíšovo ukřižování je smutné, ale všichni se těšíme na
jeho vzkříšení.
Velikonoce jsou svátky zrození nového
života a pro nás také příležitostí pro další
nové zpívání.

Fašanku, fašanku, už je ťa namále…
Věra Hostinová, katechetka

Každý rok před začátkem postní doby si
připomínáme konec masopustu.
Popeleční středou začíná čtyřicetidenní
půst před Velikonocemi.
Vzpomínáme, jak se Ježíš na poušti
čtyřicet dnů modlil a postil. Dělal pokání za naše hříchy. Na Popeleční středu
světí kněz v kostele popel a dělá tím popelem věřícím na čele kříž, při tom říká:

„Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se
obrátíš.“
Tento půst nás vybízí ke klidnějšímu
chování, k tomu, abychom na sebe byli
hodnější, vstřícnější, navzájem si pomáhali. Děti aby omezily sladkosti, dívání na
televizi, hry na počítači a raději se šly proběhnout do probouzející se přírody.
Jako učitelky v naší mateřské škole jsme
dle našeho projektu „Roční období v lidových tradicích“ začaly dětem od roku 1996
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prezentovat všechny církevní
svátky ve všech třídách mateřské školy.
Fašank v mateřské škole jsme zahájili vyzdobením
tříd, děti byly od rána
v maskách – tancovalo se,
zpívalo, pojídaly se koblihy,
které usmažily a přinesly
ochotné maminky. Před obědem vyšel průvod masek do
ulic. Vpředu nesly děti vyrobenou velkou basu na důkaz ukončení muzik a veselí, za nimi šly všechny
ostatní masky s hrkátky a rytmickými
hudebními nástroji. Své masky děti neodložily ani při obědě, odpoledne si ještě
zaskotačily, zahrály různé hry, a tím masopust skončil.
Celou postní dobu dětem připomínala
postní cesta. Na velkém výkrese byla nakreslena okénka dnů s pěti postními nedělemi, které děti dokreslovaly, vybarvovaly,
a tím zkracovaly dobu čekání od Popeleční středy do Velikonoc.
Smrtná neděle – je pátou postní nedělí.
Děti z mateřské školy nastrojené v kroji
(červenicích a třaslavicích) vynášely Morenu a vhazovaly ji do blízké řeky Kyjovky. Samotný obřad představoval průvod
dětí po obci s Morenou – oblečenou také
do papírového kroje a pak svlečenou –
a s popěvkem: „Smrtná neděla, kams
klúče dala…“ vhozenou do vody, aby odešla zima a přivítalo se jaro. Na důkaz bylo
přineseno do školy jaro v podobě několika
jarních proutků.
Květná neděle – šestá neděle postní – tou
se začíná slavit Svatý týden – Ježíš vjíždí do
Jeruzaléma. Lidé ho vítají jako krále: „Ho-

sana!“ Kněz žehná před kostelem jívové ratolesti („kočičky“) a průvodem
do kostela vítáme i my Pána
Ježíše jako svého krále.
Zelený čtvrtek – Ježíš
slaví s apoštoly poslední večeři.
Tento den děkujeme za to, že se při
každé mši svaté znovu setkáváme
s Ježíšem. Utichnou zvony – říká se,
že odletěly do Říma.
Velký pátek – Ježíš umírá na kříži. Prochází křížovou cestou, která
je v kostele vyobrazena po obvodu
na obrazech na stěnách. Zvony nezvoní – ministranti a děti z mateřské školy
chodí „hrkat“. K tomu mají velké hrkače
i řehtačky do ruky. Dříve chodívali i kluci
z chase. Velkopáteční obřad má tři části:
bohoslužbu slova, uctívání kříže, svaté
příjímání. V tento den se nikde neslouží
mše svatá.
Bílá sobota – tento den představuje den
ticha, kdy se modlíme u Ježíšova hrobu.
Velikonoční neděle – slavnost Zmrtvýchvstání Páně neboli Boží hod velikonoční. Ježíš vstal z mrtvých, aleluja! Po
mši svaté se žehnají velikonoční pokrmy.
Velikonoční pondělí – „šlahačka“ – největší radost mají děti!
Křesťané slaví svůj největší svátek
a všichni svátky jara. Příroda se probouzí,
vzniká nový život!
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Krize lanžhotských tradic
Lanžhotská chasa

Dostáváme hodně dotazů, proč se neuskutečnil fašank, proto bychom chtěli
osvětlit celou současnou situaci v Lanžhotě, a zároveň informovat o dalších akcích, které bude chasa pořádat.
Na úvod bychom chtěli říct, že důvodem zrušení několika muzik rozhodně
nejsou peníze. I při tak malé účasti se to
dá po ekonomické stránce nějak zvládnout, a kdyby s penězi problém nastal,
město se zaručilo krojové zábavy dotovat.
Základní problém však nastává při nezájmu účastnit se folklorních akcí. Návštěvnost všech muzik je více než bídná.
Tři obsazené stoly a přibývající počet
prázdných židlí, které plnily naše babičky
a stařenky, je malý počet lidí na to, aby
k tomu hrála patnáctičlenná dechovka,
která mnohdy svým počtem přebíjí počet
lidí na place. Důsledkem toho všeho je, že
už druhý rok nemáme stárky.
Díky této situaci jsme se rozhodli pro
tento rok fašank, zahrávání hodů a kateřinskou zábavu nepořádat. Naopak veli-

konoční zábavu,
krojový
výlet,
hody a hodky ponecháme.
Po
loňské
úspěšné velikonoční zábavě jsme
se rozhodli tuto
muziku uspořádat
ve stejném stylu.
A tak bychom chtěli vyzvat rodiče dětí
všech věkových kategorií, aby své ratolesti, pokud mají tu možnost, oblekli do
krojů. Když ne, tak i bez kroje přijďte se
s námi nejen na tuto, ale i na další tradiční
akce bavit.
Věříme, že tato krize je jenom dočasná
a že folklor v Lanžhotě nezanikne úplně. Někdy však něco musí skončit, aby si
toho lidé začali vážit, a mohl přijít zpátky
vzrůst, ale jestli tento útlum bude otázkou měsíců, let nebo desetiletí je na NÁS
VŠECH, protože ne pouze chasa dělá
folklor.

Uvázání šátku je věda
Božena Benešová

Ve čtvrtek dopoledne 22. 2. 2018 se
odehrál mezi mnou a mojí sestrou tento
telefonický rozhovor: „Půjdeš dnes odpoledne na to vázání šátků?“ Já na to: „Nepůjdu, ani nevím, že neco takového bude.
A stejně, já bych sa to nenaučila, protože
su dřevěná.“ Sestra na to: „No, jak chceš,
ale až mamička nebude, tak nevím, kdo ti

bude ten šátek uvazovat.“ (Několikrát za
rok chodím do kostela v kroji.)
Tak jsem se nad tímto rozhovorem zamyslela a odpoledne jsem na kurz šla. Sešlo
se nás asi dvacet pět, dokonce dvě děvčata
z Charvátské Nové Vsi a dvě z Hustopečí.
Jak správně uvázat slovácký šátek nás učila Marie Švirgová a Marie Prajková. Naše
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Lanžhot
Poslední svědek

první pokusy nestály za nic, ale čím více
jsme trénovaly, tím to bylo stále lepší. Než
jsme odcházely domů, každá už trošku
uměla šátek uvázat. Chce to stálý trénink,
jako všechno, co člověk chce umět pořádně. Ale myslím, že když budeme vytrvalé,
určitě se tuto dovednost naučíme.
Chtěla bych proto touto cestou poděkovat děvčatům z kulturní komise, která tuto
velmi zdařilou akci uspořádala, a paní
Švirgové a Prajkové za trpělivost, kterou
s námi měly. Je to určitě jeden z prvních
krůčků k podpoře folkloru v Lanžhotě
a doufám, že nebyl poslední.

Svatopluk Štěpánek

Posledním němým svědkem
bojů o Lanžhot v dubnu 1945 je
zřejmě zahradní zeď mlýna na ulici Fr. Palackého. Ta je poseta snad
tisíci střelami, a tak připomíná
hrůzy války, které už převážná část
našich občanů osobně neprožila.

Filip Šálek,
předseda OS Lužánek

Marie a Jan Gašparovi

Chtěli bychom touto cestou poděkovat Janě a Martinovi Čapkovým, že nás nenechali napospas, když jsme se ocitli v tíživé a těžké situaci při požáru našeho domu.
Věříme, že to byl pro ně šok, když jsme je v půl druhé ráno budili a prosili, aby nás
nechali u nich přespat.
Touto cestou děkujeme vám oběma za veškerou pomoc, kterou jste nám věnovali.
Věřte, že na to nikdy nezapomeneme.

„Poslední
mohykán“
Svatopluk Štěpánek

Na obrázku je spodní část kmene více
než třistaletého dubu z našeho lužního
lesa, který má ještě část koruny živou.
Na patě má kmen obvod téměř 5,5 m a
ve své kategorii je to památný strom.
foto Svatopluk Štěpánek
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Dřevěné lavičky do krajiny – na zkoušku

Omluva a poděkovaní

Snad poslední?

zpravodaj městského úřadu

Když budete číst tento článek, tak s největší pravděpodobností budou už v okolí
Lanžhota umístěny první dřevěné lavičky.
Lavičky, které mají pobyt v naší krajině
zpříjemnit a umožnit v klidu si užít výhledy do krajiny. Přesto, že okolí Lanžhota
za posledního půl století prošlo výraznou
proměnou, je stále pro řadu lidí místem
oddychu, cílem vycházek a inspirací.
Z tohoto důvodu přišli členové občanského sdružení Lužánek s nápadem na

umístění několika dřevěných laviček do
krajiny. Na základě souhlasu města Lanžhot a za financování z jeho strany bylo
vyhotoveno prvních pět laviček - jednoduchých dřevěných z dubového dřeva.
Prozatím jsou lavičky umístěny na pozemcích města. Pokud se lavičky osvědčí
a setkají se především s kladným ohlasem,
tak budou vybrána další místa pro umístění. Můžete se tak s námi
podělit o Vaše názory
a návrhy, kam případně
další lavičky umístit. Psát
můžete na email fsalek@
seznam.cz nebo také zavolat na 605 923 874.
Doufám, že lavičky budou sloužit svému účelu
a hlavně, že se Vám budou líbit jak samotné lavičky, tak vybraná místa.

Dubová lavička, která je nově umístěna v Englické aleji v Poštorné
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Skautská zima
Matěj Kořínek

Poslední měsíc kalendářního roku se
nesl v duchu blížících se vánočních svátků.
Jinak tomu nebylo ani ve skautském oddíle.
Osmého prosince proběhla tradiční akce
pro veřejnost s názvem Slavnost světel. Naším městečkem prošel lampionový průvod
složený z andělů, čertů a Mikuláše. Cíl průvodu byl za tenisovými kurty v areálu Sokolské, kde jsme vypustili létající lampiony,
opekli si špekáčky a zahřáli se teplým čajem
nebo svařákem.
Školní tělocvičnu provoněla vůně vánočního cukroví a jehličí. Konala se zde totiž
vánoční besídka. Zahráli jsme si pár her,
zhlédli připravené scénky dětí, zazpívali si
koledy a ochutnali několik desítek druhů
vánočního cukroví. Vyvrcholením besídky
bylo bezpochyby rozbalování dárečků. Jak
je zvykem, každý přinese jeden vlastnoručně vyrobený dárek. Dárkům se přiřadí čísla
a poté si každý losuje. Kouzlo je v tom, že
nikdo neví, jaký dárek dostane.
Následující dopoledne jsme šli do lesa
k myslivecké chatě na Kazůbek, kde jsme
ozdobili stromeček lesním zvířátkům.

Lanžhot

Malou borovici jsme ověšeli
zeleninou i starým pečivem.
U stromečku
jsme si zazpívali koledy a s přáním hezkých
Vánoc jsme se rozešli domů.
Náš oddíl již pátým rokem přináší Betlémské světlo. Vyzvedli jsme jej na břeclavském vlakovém nádraží, kam jej přivezli
skauti z jiných oddílů. Poté s plamínkem
putujeme pěšky přes Pohansko až do lanžhotského kostela.
V lednu se náš oddíl poprvé zapojil do
celostátní tříkrálové sbírky. Děkujeme
všem, kteří otevřeli dveře a přispěli na dobrou věc.
Mrazivé počasí chceme ještě využít k odlévání stop a také se vypravíme do kina.
Svátky jara strávíme společně v Mikulově.
Po dobu tří dnů budeme objevovat tajná
zákoutí jak tohoto města, tak i nedaleké
Pálavy. V půli dubna se náš oddíl zúčastní
závodu vlčat a světlušek v Mikulčicích, kde
si naše děti poměří své skautské znalosti
a zdatnost s jinými oddíly.
Skautský oddíl přeje všem občanům
města hezké Velikonoce.

zpravodaj městského úřadu

Koňská síla
Petra Uhrová,
za spolek Koňské stezky Podluží

Svatoštěpánské žehnání koní patří již
jedenáct let k největšímu „koňařskému“
svátku v Lanžhotě, ale také v širokém okolí. Těší se pořád velké pozornosti laické
i odbornější veřejnosti. Tento ročník nebyl
až tak nabušený koňskou silou, ale i tak
návštěvnost byla opět bohatá. Průvodní
slovo vedla zkušená Janka Krásná. Majitelé a koně dostali požehnání od našeho otce
Pavla Römmera.
A co nás čeká v roce 2018? V letních měsících si projedeme naše krásné lužní lesy.

Na srpen se pilně
připravujeme už
teď, aby Den koní
byl opět něčím
zajímavý. Snad i počasí bude shovívavější
oproti loňskému roku. Závěr roku bude ve
znamení tradičního Žehnání koní. Zorganizujeme také tematický zájezd.
Sezóna 2018 je na svém začátku, proto
se těšíme na viděnou opět na akcích s koňskou tématikou.

Žehnání koní 2017, foto Kateřina Paulíková, O. Topolanský

foto Ondřej Topolanský
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Jaký bude rok?
Jiří Košutek

Začal nám další rok, který bude opravdu
náročný. Na všech našich revírech a rybníku Kout probíhá brigádnická činnost.
Lokality musí být připraveny na novou sezonu a práce je stále dost. Čekají nás i velké akce, jako je třeba odbahnění svodnice
Caja. Další projekt představuje úpravu
rybníka Kout, kde je nejdůležitější hlavně
úprava loviště. Tady patří velké poděkování Městskému úřadu Lanžhot a zastu-

pitelstvu, kteří tyto
úpravy schválili. Náš
spolek se na celém projektu bude finančně podílet. Do nového
roku jsme vstoupili i v elektronické podobě, na internetu máme nové stránky našeho spolku. Zde naleznou informace jak
naši členové, tak široká veřejnost. Najdete
nás na www.rybarilanzhot.webnode.cz
Touto cestou bych za celý náš spolek
poděkoval Petru Královi, který
řadu let vedl náš „lanžhotský
potěr“ – dětský kroužek. Bohužel již z funkce vedoucího pro
pracovní vytížení odstoupil.
Doufám, že se někdy v budoucnu k našim dětem vrátí.
Závěrem bych popřál všem
spoluobčanům krásné Velikonoce a doporučil jarní procházku kolem některého z našich
rybníků, jsou totiž nás všech
Uhlenka, foto Kateřina Paulíková
Lanžhotčanů!

Lanžhot
Počátek lanžhotského oddílu a cvičení
s využitím činek a posilovacích strojů je
historicky spojen s obcí Brodské na slovenském Záhorí, kde naši cvičenci s tímto
mladým sportem začínali. V té době závodníci Baníku Brodské již vozili medaile
z krajských a celorepublikových soutěží.
Předsedou a zároveň trenérem oddílu
kulturistiky Baníku Brodské byl a stále,
ve svých 75 letech, je Štefan Hesek, který
se ujal našich prvních cvičenců: Františka Turečka, Antonína Hostiny, Jaroslava
Fojtíka, Josefa Tropa, Miroslava Muchy,
Vladimíra Barkóciho st. a Miroslava Martušky z Kostic.

zpravodaj městského úřadu

mu v té době předsedal Vítězslav Straka)
a požádali zástupce tělovýchovné jednoty
o pronájem prostor, které by mohli využívat jako posilovny. Názory členů výboru
na tento požadavek byly smíšené, ale nakonec převládl sportovní duch a členové
výboru dali mladým sportovním nadšencům šanci s tím, že po finanční stránce je
zajistit nemohou, ale prostory pro cvičení
jim vyčlení v budově areálu zimního stadionu na Sokolském. Jednalo se o místnost o ploše 64 m2. Místnost bez možnosti
vytápění a hygienického zázemí. Vyčleněný prostor byl tělocvičnou i šatnou zároveň, ale cvičencům vyhovoval.

Čtyřicet let od založení oddílu kulturistiky
TJ Sokol Lanžhot (1978 – 2018)
Antonín Hostina, předseda oddílu

Zleva: Hostina, Fojtík, Martuška, Mucha

Cvičení a gymnastika měly v Lanžhotě vždy velkou tradici. Už za dob našich
stařečků a prastařečků se lanžhotští mládežníci scházeli ve dvou sportovních spolcích, kde spolu zápolili a zvyšovali si tak
svoji fyzickou kondici. Byl to spolek Sokolů a Orlů. Lanžhotčané byli vždy soutěživí a ve všech sportech, které provozovali,

dosahovali velmi
dobrých výsledků. Na tuto tradici
navázal stávající
oddíl kulturistiky
a silového trojboje
TJ Sokola Lanžhot, který v letošním roce
oslaví již 40. rok svého založení.
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Po dvouletém členství (1975 – 1977)
a navštěvování posilovny oddílu Baníku
Brodské se rozhodli čtyři z těchto cvičenců začít s tímto silovým sportem také
v Lanžhotě. V prosinci roku 1977 Antonín
Hostina a Jaroslav Fojtík navštívili výborovou schůzi TJ Sokola Lanžhot (které-

Veškeré nářadí si cvičenci vyráběli sami

Důvěra, kterou výbor tělovýchovné
jednoty cvičencům dal, byla natolik motivační, že během několika dnů noví členové tělovýchovy pronajatou místnost
vybavili provizorním cvičebním nářadím
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a topidlem na tuhá paliva, což jim umožnilo ze dne na den s cvičením začít. Dnes
je úsměvná vzpomínka na dobu, kdy si
zakladatelé oddílu nosili z domova uhlí
a dříví na zátop ve svých kamnech zn.
PETRA (které na dvoukoláku přivezl Jaroslav Fojtík), a na povinnosti těch, kteří při
příchodu do posilovny jako první museli
vyvětrat, vyčistit kamna a zatopit.
Prvním nářadím posilovny byly řemenice z mlátiček a různé svařence, které
svým vzhledem jen vzdáleně připomínaly činky, hrazdy a jednoduché posilovací
stroje. Materiál na výrobu nářadí si členové zajišťovali různými cestami v místním
Komunálu Lanžhot, Transportě Břeclav
a ZD Lanžhot. Veškeré náklady na budování posilovny si hradili členové z peněz,
které mezi sebou vybrali. Jak přibývali
noví členové, přibývalo i finančních prostředků na nákup materiálu. Postupně se
přidávali další cvičenci (Jaroslav Balga,
Václav Šerák, František Tureček, František
Prajka, Jiří Fojtík, Jaroslav Hofer…) a stále
vzrůstal zájem o účast na soutěžích. Podmínkou účasti na soutěžích však bylo založení oddílu. Oddíl kulturistiky TJ Sokol
Lanžhot byl oficiálně založen 1. 11. 1978.

Lanžhot

V roce 1978 se oddíl zaregistroval do
republikového svazu kulturistiky, což jeho
členům umožnilo účast na soutěžích. Nejlepším cvičencem v té době byl Jaroslav
Fojtík, který byl vyhodnocen nejlepším
sportovcem roku 1981. Ocenění předal předseda TJ Sokol F. Kycl a předseda
MNV J. Saitz.

odborných trenérů, kteří se starali nejen o závodníky, ale také o začátečníky.
V dnešní době oddíl registruje tři trenéry (Vladimír Barkóci, Hynek Janulík, Jan
Klvaňa).
V devadesátých letech se oddíl kulturistiky stále více zaměřoval na silový trénink,
a tak došlo k registraci do Českého svazu
silového trojboje a pravidelným účastem
na silových soutěžích. Členové oddílu
se na soutěžích umísťovali a umísťují na
předních místech. V této disciplíně patřil
mezi nejlepší Milan Mrázek, který i dnes,
jako senior, svými výkony ohromuje rozhodčí.

Předání ocenění sportovce roku 1981

Dukla – Bratislava – Praha

Jaroslav Fojtík při přípravě na krajské přebory

Postupně se oddíl rozrůstal o nové členy
(zleva: J. Balga, A. Hostina, J. Fojtík, J. Hofer, R. Tureček, M. Kostka)
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a to nejen z řad místních občanů, ale také
z okolních obcí a Břeclavi. Mezi tyto patřili Milan Mrázek, Josef Paulík, Richard
a Jan Klvaňovi a další. V roce 1983 oddíl
získal ocenění Vzorný oddíl III. stupně
a o dva roky na to, v roce 1985 získal ocenění Vzorný oddíl II. stupně. V té době se
oddíl stále více zapojoval do kulturních,
společenských a sportovních akcí organizovaných jak obcí Lanžhot, tak i tělovýchovnou jednotou. V roce 1985 byl oddíl
přizván k mezinárodní spartakiádní štafetě Dukla – Bratislava – Praha. Členové
oddílu se pravidelně účastnili populárních
pouličních fotbalových turnajů.

zpravodaj městského úřadu

Jak se oddíl rozrůstal o další členy, prostory pro cvičení se
staly nedostatečnými. Původních 64 m2
posilovny se rozšiřovalo až do stávajících
200 m2. Nabízené
možnosti posilovny
a sportovní výsledky
členů oddílu měly
vliv na stále se zvyšující zájem o cvičení,

Zvyšující se nároky na soutěžích si vyžádaly zkvalitnění přípravy závodníků.
Z toho důvodu oddíl zajistil proškolení

Milan Mrázek
Mistrovství Evropa Luxemburg 2008

Oddíl však nenavštěvují pouze chlapci, ale i děvčata. Za všechny bych rád
jmenoval Nikol Barkóciovou a Janu
Maškovou, které sbíraly nejvyšší ocenění na všech silových soutěžích pořádaných Českým svazem silového trojboje.
V současné době patří oddíl k celorepublikově uznávaným oddílům a na
naše cvičence se přihlíží s respektem.
Oddíl svými výsledky reprezentuje nejenom TJ Sokol Lanžhot, ale především
město Lanžhot. Naši trenéři chystají
nové a staronové závodníky k účasti na
soutěžích jak krajských, tak celorepub-
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likových. Závodníci se svými výkony
nominují i na evropské soutěže silového trojboje. Vysoké finanční náklady
však znemožňují našim závodníkům
účast na evropských soutěžích. Mezi
naše nejlepší cvičence patří Ivo Fojtík, kterému nečiní problém v silovém
trojboji překonávat
váhy nad 700 kg.
Je hezké, když
naše mládež cvičí,
závodí a dosahuje
výsledků, kterými
nám dělá radost.
Ale toto vše by nebylo možné, kdyby
se nenašli nadšenci, kteří bez nároku
na jakoukoliv odměnu a ocenění věnují svůj volný čas

k zajištění a vytváření dobrých podmínek pro všechny cvičence. Za všechny,
kteří se podílejí na chodu posilovny
je nutno vyzvednout Josefa a Tomáše
Paulíkovy, Jiřího Škrobáčka, Richard
Klvaňu, Vladimíra Barkóciho a Antonína Hostinu.

Zleva A. Hostina, J. Paulík, R. Klvaňa, J. Škrobáček
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Nové mapování
JUDr. Jana Zemánková,
ředitelka Katastrálního pracoviště Břeclav

Od měsíce března letošního roku bude
provádět Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav
v obci a katastrálním území Lanžhot obnovu operátu novým mapováním. Tato
obnova se týká zejména intravilánu obce
(místní trať obce), všech dotčených staveb
a pozemků.
Obnovu katastrálního operátu novým
mapováním vyhlásil po pečlivém zvážení
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj.
Tak rozsáhlou akci v oblasti nemovitostí není možné provádět bez součinnosti
všech vlastníků jak fyzických, tak i právnických osob.
Cílem nového mapování je odstranění
nekvalitních, desítky let starých, dosud
platných katastrálních map, vytvoření nové kvalitní a přesné digitální mapy
a prověření souladu údajů katastru se skutečným stavem v terénu a v případě nalezení nesouladu jeho odstranění.
Pro vlastníky je nejdůležitější etapou
celého procesu mapování etapa tzv. „zjišťování průběhu hranic“. Vlastníci pozemků a staveb v mapovaném území by
měli vědět, že zúčastnit se zjišťování průběhu hranic osobně, na základě pozvánky
katastrálního úřadu, je v jejich osobním
zájmu. Zjišťování hranic provádí komise,
jejímž předsedou je pracovník katastrálního úřadu, komisi tvoří pracovníci katastrálního úřadu, zástupci obce a dalších orgánů veřejné moci. Při zjišťování hranic se
rozlišují hranice vlastnické, hranice druhů
pozemků, popřípadě rozhraní způsobu

využití nemovitostí, obvody budov, hranice katastrálního území a hranice územní
správní jednotky. Komise prověřuje i další
údaje, které jsou obsahem katastru, a to
údaje o vlastníku, druh pozemku, způsob využití pozemku a typ a způsob využití stavby, číslo popisné budovy nebo
evidenční číslo, místní a pomístní názvy
a další prvky polohopisu. Povinností vlastníků je trvalým způsobem a na
vlastní náklad označit nesporné hranice
svých pozemků.
Při tomto zjišťování mají vlastníci příležitost vyjasnit si řadu problémů u mapovaných pozemků a staveb. Ke zjišťování hranic katastrální úřad vždy písemně zve na
konkrétní den jednotlivé vlastníky, aby si
před komisí vzájemně odsouhlasili průběh svých vlastnických hranic a jejich
označení. Proto je velmi důležité, aby se
pozvaní osobně zúčastnili jednání komise
v terénu, případně se řádně omluvili a dohodli si náhradní termín šetření. V místě
nejasného průběhu vlastnických hranic se
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mohou vlastníci sousedních pozemků dohodnout na jejich průběhu a označení až
při samotném zjišťování v terénu.
Podle zaznamenaného a zaprotokolovaného výsledku zjišťování hranic bude následně provedeno jejich zaměření. Měření
bude pro občany zdarma. Zaměřeny budou lomové body hranic pozemků a staveb. Ze souřadnic těchto lomových bodů
budou vypočítány nové zpřesněné výměry
pozemků, tyto spočítané výměry pozemků budou zavedeny do obnovené evidence

katastru nemovitostí. Po zaměření bude
vyhotovena digitální katastrální mapa –
jeden z výsledků nového mapování. Veškeré práce od zjišťování průběhu hranic,
následného zaměření a vyhotovení výsledné digitální katastrální mapy budou trvat
až do konce roku 2021. Naši pracovníci se
těší na jednání s vlastníky a hlavně na novou digitální katastrální mapu v k.ú. Lanžhot, která usnadní práci s nemovitostmi
vlastníkům, uživatelům, investorům, soukromým firmám i orgánům veřejné moci
při naplňování jejich pravomocí.

Čtvero ročních období
Jan Vitásek

Lanžhot
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ŘEŠÍTE VOLBU NEBO ZMĚNU POVOLÁNÍ?

V CENTRU VZDĚLÁVÁNÍ
VŠEM ZDARMA PORADÍ

Stejně tak jako se v průběhu života mění naše potřeby v jakékoli oblasti, může se
vyvíjet také náš zájem o konkrétní profesní či vzdělávací směr. Pro někoho je daný obor
celoživotním posláním, pro jiného zastávkou po určitý čas.
Jak to máte aktuálně vy? Jste v práci/ve škole spokojení, nebo přemýšlíte o změně? Kde
a jak se ale realizovat? Dnešní doba nám dává na výběr z mnoha možností. O to těžší
může být rozhodování. Co je pro nás v pracovním životě „to pravé“?
Na nalezení odpovědi nemusíte být sami. Centrum vzdělávání všem (CVV) se
kariérovým poradenstvím zabývá dlouhodobě.Za dosavadních pět let fungování této
jedinečné služby prošlo bezplatnými osobními konzultacemi téměř tisíc klientů při více
než dvou tisících konzultacích.

Co dělá kariérový poradce?

Je jaro, to vlídné jaro po mrazivé zimě.
Teplý větřík fouká a MÁJ už tu za chvíli je.
Vracejí se ptáčci, všechno tu zpívá
a kvíteček se na květinku též usmívá.
Je léto, teplé léto a lidé prohánějí kola.
A nejeden beskydský kopec i mě volá.
Já ale stojím a moje ruka zuřivě mává u dálnice,
z Amsterdamu budu posílat pohlednice.
Má ruka teď nemává u dálnice,
protože v Amsterdamu vybírám popelnice.
Je podzim, ten nevlídný podzim a chřipka řádí.
V tropickém podnebí mi to však nevadí.
Vždyť doktoři do mě napíchali mnohé injekcie,
odletěl jsem si válet šunky do slunné Indie.
Je v Česku zima, ale logicky vzato,
že v Austrálii právě vrcholně řádí léto.
Tak si užívejme zimy a možná i trochu sněhu,
já každý den odrážím svůj surf od mořského břehu.
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Kariérový poradce je odborník, který umí pracovat s dětmi, dospívajícími i dospělými
napříč profesemi či vzděláním formou individuálních nebo skupinových aktivit.
Kariérový poradce vám podá pomocnou ruku, pokud tápete kam dál ve svém
profesním životě. Bude vaším průvodcem na cestě k lepšímu uplatnění. Většina zájemců
o kariérové poradenství v CVV absolvuje tři až čtyři konzultace. Záleží ale pouze na vás
a vašem tématu, kolik konzultací budete chtít využít. Poradce je k dispozici zdarma všem
zájemcům od 14 let. Tedy i žákům a studentům, kteří zrovna řeší výběr vhodné školy.
Individuálních konzultací můžete využít přímo na pobočkách v regionu. „Po předchozí
domluvě termínu jsme k dispozici na čtyřech pobočkách v Jihomoravském kraji – v Brně,
Boskovicích, Hodoníně a ve Znojmě. Stále častěji odpovídáme zájemcům o profesní rozvoj
také online. Na live chatu při databázi dalšího vzdělávání pomáháme s výběrem vhodného
kurzu. E-mailová poradna řeší dotazy týkající se profesního uplatnění,“ popsala další služby
vedoucí centra Hana Rozprýmová.

MILUŠE TĚTHALOVÁ

Udělejte první krok
Objednejte se na nejbližší pobočku CVV.
Poradce se vám ozve a v nejbližším možném
termínu proběhne osobní schůzka.
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Kariérová poradkyně – Hodonín
hodonin@vzdelavanivsem.cz

+420 702 165 343
www.vzdelavanivsem.cz
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BEZPLATNÝ REKVALIFIKAČNÍ KURZ
JAKÉ JSOU CÍLE PROJEKTU?
Projekt se zaměřuje prostřednictvím bezplatných motivačních, poradenských
a vzdělávacích aktivit na získání vhodného a odpovídající zaměstnání na trhu
práce. Projekt je určen těm, kteří by si chtěli zvýšit svoji profesní kvalifikaci, aby
mohli nalézt na trhu práce odpovídající zaměstnání, zároveň i těm, kteří by chtěli
získat zaměstnání, avšak si nejsou jisti, jaká pracovní pozice je pro ně vhodná.

PRO KOHO JE PROJEKT URČEN?
PRO OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, které splňují následující kritéria:
• věk mezi 18 až 58 lety
• bydliště v Brně, Brně – venkově, v okresech: Blansko, Hodonín, Znojmo nebo Břeclav
• hledají zaměstnání
• nestudují prezenční formou

JAKÉ AKTIVITY MŮŽETE VYUŽÍT?
• individuální poradenství (od pracovního konzultanta a dalších odborníků)
• skupinovou poradenskou aktivitu Job Club (díky které budete vědět jak
komunikovat se zaměstnavatelem, jak si hledat zaměstnání a co k tomu
potřebujete, vše si také natrénujete)
• profesní diagnostiku (kde zjistíte, jaké pozice jsou pro Vás vhodné)
• profesní vzdělávání (kdy můžete bezplatně absolvovat profesní kurz,
připravit se na zkoušky k získání úplné profesní kvalifikace a získat výuční list
bez nutnosti předchozího několikaletého studia)
• pracovní místo na zkoušku
• podporu a pomoc při hledání zaměstnání
• pracovní asistenci v zaměstnání
Každý, kdo se zapojí do projektu, bude mít vytvořen svůj kariérní plán dle jeho
individuálních potřeb.

CO ZÍSKÁTE ÚČASTÍ V PROJEKTU?
• zjistíte, kde se můžete uplatnit na trhu práce a které pracovní pozice
jsou pro Vás vhodné
• bezplatné profesní vzdělávání v oboru, ve kterém chcete pracovat
(s možností uhrazení nákladů spojených s cestováním)
• bezplatné poradenství
• zvýšení šance na získání zaměstnání na trhu práce
• podporu při hledání odpovídajícího zaměstnání
• podporu při komunikaci a jednání se zaměstnavatelem s cílem získat
zaměstnání
• možnost využití asistence našeho pracovníka přímo na pracovišti
(po dohodě se zaměstnavatelem), zejména během zapracovávání
Projekt je realizován do srpna 2018. Veškeré aktivity jsou zdarma.
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Dětský maškarníLanžhot
karneval
zpravodaj městského úřadu

Dotace pro zemědělce,
podnikatele, obce a spolky!

Společenský plesLanžhot
města Lanžhot

zpravodaj městského úřadu

foto: Kateřina Paulíková

foto: Marek Musil, www.marekmusilfoto.cz

Ing. Blanka Přidalová, MAS Dolní Morava

Místní akční skupina Dolní Morava, z.s.
v současné době vyhlašuje výzvy k předkládání žádostí o podporu ve třech operačních programech (Integrovaný regionální operační program IROP, Operační
program Zaměstnanost OPZ, Program
rozvoje venkov PRV). V rámci ukončené
výzvy PRV pro zemědělce a podnikatele
MAS Dolní Morava doporučila k podpoře projekty týkající se nákupu techniky
a technologií do vinařství, vinohradnictví,
pivovarnictví, kavárenství či pohostinství.
V nejbližším období bude otevřena další

výzva pro zemědělce a podnikatele v rámci PRV. Z programu IROP budou vyhlášeny výzvy na podporu infrastruktury základních škol, techniky pro hasiče nebo na
komunitní centra. Pro organizace pracující s mládeží bude vypsána výzva OPZ na
podporu příměstských táborů. Pro více informací kontaktujte kancelář MAS Dolní
Morava v Hodoníně, sledujte naše webové stránky
či facebookový profil Místní akční skupina
Dolní Morava.
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Lanžhot

Socha sv. Jana
Nepomuckého
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před opravou
a po ní...

foto: Ondřej Topolanský
Eduard Seják
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