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VESNA
Jož. Uher
Oblačnou oblohu k slunci vítr otevírá,
teplou hroudu nedočkavé stéblo trávy.
V dívkách se tak jako lože touha rozprostírá
rozkoši vstříc, která je pak rudě zbarví.
Rozpíská mládenec proutek z vrby do vesela,
dívka sukni u kolének cudně drží;
brzo ji pustí, ač pustit by ji nemusela…
Tak to bývá: láska čekat nevydrží!
O vývrat opřený, starý muž se dívá k hájku,
jemu roky kukačka už nespočítá.
Vzpomíná na stáda krav a koní, na galánku…
Co vše zmarnil, Času hořce povyčítá.
Chlapec píská, dívka čeká,
muž s vývratem srůstá;
Vesna svádí milence tam,
kde je tráva hustá…
Zatajený dech vzlykem a pak probuzení
z dětství do dospělosti. Ale stále ještě braní
osudu na lehkou váhu, vždyť vesna nekárá a

netváří se vážně. Tvorstvo okřídlené i to prosté
perutí, vábí rozkošemi, aby nevyhynulo. Až potom nastane stavba hnízd a těžké orby starostí.
A než se stačí milováním polehlá hustá tráva
napřímit, ženu stáří nakloní a muži k dobru
přijde vývrat, jestliže je sám. Vesna si v potoce
hlínu z klínu opláchne a uvolní místo v krajině
a lidech z dálky přicházejícímu létu…

Jarní
Miluše Linhová
Ach, vy naše lužní lesy,
lesy zelené,
vy statné duby,
olše nad vodami,
ty ptačí sbore,
píseň jarní hraj,
ať se rozezvučí
celý lužní les
a náš kraj.

Krajina oděna
žlutozeleným hávem,
petrklíč provoněnou zemi otevírá,
poslové jara, sněženky,
vítají první sluneční paprsky.
Je opět jaro, básníky opěvované
„kouzelné jaro“.
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
začínáme další rok, ve kterém nás čeká celá
řada úkolů a realizace plánovaných projektů.
Nezačínáme tento rok nijak radostně. Finanční krize zasáhla i naši republiku a mám
obavy, že zasáhne i rozpočty obcí a nebude
z čeho financovat připravené projekty a spoluúčasti na dotacích. No, nebudeme předbíhat
a situaci budeme řešit podle toho, jak moc se
nás bude dotýkat.
První letošní akcí bude stavba nové komunikace v ulici Olbrachtova. Stavbu provede
firma VHS Břeclav, ta dala nejlepší nabídku ze
čtyř oslovených firem a vyhrála tím výběrové
řízení. Stavba bude zahájena koncem března a
ukončena v polovině května. Náklady na stavbu
činí asi 3,5 mil. Kč.
Další komunikací plánovanou na tento rok
je komunikace u Jazerka, kde je ale nutné
předem opravit dešťovou kanalizaci, která je
v havarijním stavu. Náklady na tuto stavbu jsou
ve výši 1,5 mil. Kč.
Na jaro plánujeme opravu chodníku v ulici
Kostická od muzea po uličku K. Čapka. Předpokládáme, že letos začne oprava komunikace
od kostela směrem na Kostice, kde se bude
pokládat nový povrch.
Dále je v plánu vybudování parkoviště
v ulici I. Příční a v ul. Havlíčkova. Dešťová kanalizace v Kostické ulici (za mostem) se bude
dělat při opravě komunikace.
V plánu je také výměna oken, zateplení a

oprava fasády na základní škole. Jedná se o
přístavbu a dvorní část celé školy. Na základní
škole je třeba provést také rekonstrukci sociálního zařízení a dosluhující kotelny. Na kotelnu
je zpracován projekt, který řeší opravu kotelny,
topení a samostatné vytápění tělocvičny.
Na rekonstrukci sběrného dvora je vyhlášeno výběrové řízení, takže zatím nevíme,
kdy se začne ani kdo bude projekt realizovat.
Po dobu rekonstrukce se nebude odebírat suť a
staré železo. Na plasty a papír musíme zajistit
náhradní prostory. Skládka v Lesíčku bude po
dobu stavby uzavřena.
Závěrem bych chtěl požádat občany o pomoc při jarním úklidu města, a to zametením
chodníků a komunikací před domem, případně
úpravou předzahrádek.
Předem všem děkuji.
František Hrnčíř, starosta města

Nová školní kuchyně

VÝPIS USNESENÍ
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LANŽHOT DNE 17. 03. 2009
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
schvaluje:
• rozšíření programu jednání o bod 8a) Výběr
dodavatele rozšíření pracoviště Czech POINT
• rozšířený program dnešního jednání
• ověřovatele dnešního zápisu:
pí Lenka Topolanská
Mgr. Ladislav Straka
• závěrečný účet města Lanžhot za rok 2008
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a souhlasí s celoročním hospodařením za rok
2008 a to bez výhrad
• rozpočtové opatření č. 1/2009
PŘÍJMY:
+ 330.000 – daň právnických osob za město
+ 500.000 – bytové hospodářství – nájem a
služby
+ 750.000 – Dům s chráněnými byty – nájem
a služby
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+ 85.000 – dotace ÚP za měsíc listopad, prosinec 2008
+ 84.000 – příjmy Sociálního fondu
+ 1,749.000
VÝDAJE:
+ 50.000 – příspěvky zájmovým organizacím
+ 400.000 – bytové hospodářství – provozní
náklady
+ 750.000 – Dům s chráněnými byty – provozní
náklady
+ 84.000 – převodu do Sociálního fondu
+ 330.000 – daň právnických osob za město
+ 1,000.000 – rezerva neinvestiční
+ 149.000 – komunikace Olbrachtova, Jazerko,
Hrnčířská
+ 100.000 – chodníky, park. – Příční, Kostická,
Havlíčkova
+ 300.000 – vodovod Průmyslová zóna, Nádražní
+ 350.000 – rekonstrukce kuchyně
+ 3,513.000
FINANCOVÁNÍ
+ 1,764.000 – zůstatek finančních prostředků
k 31.12.2008
+ 1,764.000
• přenesení pravomoci na radu města k provádění rozpočtových opatření v rámci rozpočtu
do výše 1 mil. Kč
• společnost AutoCont, jako dodavatele rozšíření pracoviště Czech POINT
• Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace
v rámci Integrovaného operačního programu,
prioritní osa 2, oblast intervence 2.1 v rámci
výzvy č. 02 „eGoverment v obcích – Czech
POINT“
• příspěvky, peněžité a věcné dary poskytované
z rozpočtu města v roce 2009
• žádost MZŠ o převedení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2008 následovně:
částku ve výši 9.000 Kč do fondu odměn
částku ve výši 8.934,67 Kč do rezervního
fondu

• využití rezervního fondu MZŠ na vybavení
šatny a kanceláře školní kuchyně
• žádost MŠ o převedení zlepšeného výsledku
do rezervního fondu
• prodej pozemku parc. č. 673/232 o výměře
108 m2 manželům Ludmile a Josefu Křížovým,
Vinohrady 1157/1, 691 51 Lanžhot, za cenu 50
Kč/m2
• prodej pozemku parc. č. 673/233 o výměře
100 m2 manželům Ludvíku a Evě Kadlčkovým,
MUDr. Kepáka 1139/2, 691 51 Lanžhot, za
cenu 50 Kč/m2
• výroční zprávu o poskytování informací dle
zákona č. 106/1999 Sb.
• odepsání pohledávky u firmy Stavdo
souhlasí:
• s bezúplatným převodem pozemku parc.
č. 670/10 o výměře 361 m2 z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Lanžhot
zamítá:
• žádost firmy Mejer o rozšíření plochy solární
elektrárny o cca 2 ha
ukládá:
• kontrolnímu výboru provést kontrolu nájemních smluv za rok 2008 a kontrolu evidence
provozu služebního auta
bere na vědomí
• kontrolu usnesení
• zprávu z jednání rady města
• zprávu kontrolního výboru
• zprávu finančního výboru, zprávu o plnění
rozpočtu za rok 2008, zprávu o plnění rozpočtu
1-2/2009, rozpočtové opatření č. 6/2008
V Lanžhotě dne 17. 03. 2009
místostarosta města Lanžhot
Josef BARTOŠ
starosta města Lanžhot
František HRNČÍŘ
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Volby do Evropského parlamentu
v roce 2009
Hana Tučková
Volby do Evropského parlamentu se budou
konat v pátek 5. a v sobotu 6. června 2009.
Doba pro volby je v pátek od 14 do 22 hodin
a v sobotu od 8 do 14 hodin. Volební okrsky
č. 1, 2 a 3 budou umístěny v sále Společenského domu v Lanžhotě, Komenského 3. Voliči
obdrží hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede
dnem konání voleb do svých domovních poštovních schránek.
Informace pro občany České republiky žijící
v zahraničí o podmínkách hlasování ve volbách
do Evropského parlamentu:
1. Občan ČR chce volit kandidáty uvedené
na kandidátních listinách zaregistrovaných
v České republice.
V tomto případě může volič hlasovat pouze
na území ČR za splnění podmínky:
a) je veden ve zvláštním seznamu voličů na
zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí a požádá nejpozději do 21. 5. 2009 o vydání voličského průkazu, který jej opravňuje ve
dnech voleb k hlasování v jakémkoli volebním
okrsku na území České republiky
b) požádá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného úřadem České republiky v zahraničí (obdrží potvrzení, na základě
kterého může být zapsán do seznamu voličů
u obecního úřadu v místě jeho trvalého pobytu
na zemí ČR).
2. Občan ČR není zapsán ve zvláštním
seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem ČR v zahraničí
a) občan má bydliště mimo území ČR, může
požádat o zapsání do tohoto seznamu do 16
hod. dne 26. 4. 2009 a může požádat o vydání voličského průkazu, který jej opravňuje ve
dnech voleb k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku v ČR.
3. Občan ČR nepožádá o zápis do zvláštního
seznamu voličů vedeného zastupitelským úřa4

dem ČR v zahraničí, pak může hlasovat v obci
v ČR, kde má trvalý pobyt, popř. může požádat
o vydání voličského průkazu, který jej opravňuje k hlasování ve dnech voleb v kterémkoliv
volebním okrsku na území ČR.
Informace pro občany jiných členských
států EU o podmínkách hlasování ve volbách
do Evropského parlamentu:
Občan jiného členského EU může hlasovat na území ČR za podmínek: že je po dobu
nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel (tj.
nejméně od 22. 4. 2009) a požádá obecní úřad
(nejpozději do 26. 4. 2009 do 16 hod.), kde má
přechodný nebo trvalý pobyt o zápis do seznamu voličů pro volby do EP.
Z tohoto důvodu bude i v neděli 26. 4. 2009
do 16 hodin zajištěna služba na Městském úřadu v Lanžhotě.
Informace pro občany ČR o podmínkách
hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR:
Občané České republiky, kteří mají trvalý
pobyt na území města Lanžhota budou automaticky zapsáni do seznamu voličů.
V případě, že volič, který ve dnech 5. a 6.
června 2009 se bude zdržovat mimo své bydliště, může požádat o vydání voličského průkazu,
který jej bude opravňovat k hlasování ve volební místnosti kteréhokoliv volebního okrsku na
území ČR.
UPOZORŇUJI, že občané, kteří se přestěhují po 26. dubnu 2009 a budou chtít volit do
Evropského parlamentu, musí si z předchozího
místa trvalého pobytu požádat o vydání voličského průkazu, neboť po datu 26. 4. 2009 již
není možné do seznamu voličů nikoho dopisovat. V případě, že si voličský průkaz nevyřídí,
budou moci hlasovat v místě svého původního
trvalého pobytu nebo nehlasovat.
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Kontrolní výbor
Ing. Vladimír Pardík

Kontrolní výbor je orgánem zastupitelstva
města a musí být vždy zřízen, neboť tato povinnost vyplývá ze zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích. Předsedou kontrolního výboru
musí být člen zastupitelstva a k jeho zvolení
dochází zpravidla již na ustavujícím zasedání
zastupitelstva. Zastupitelstvo úkoluje kontrolní výbor a předseda kontrolního výboru ho
informuje na zasedání zastupitelstva o zjištěných nálezech. Počet členů výboru je devět.
Kontrolní výbor kontroluje plnění úkolů vyplývajících z jednotlivých usnesení zastupitelstva
a na každém zasedání zastupitelstva je o tom
podávána zpráva. Dále kontroluje úkoly vyplývající z usnesení rady města.
Z úkolů stanovených zastupitelstvem je

nejdůležitější podrobná kontrola smluv a jejich
finanční plnění a při kontrole se zaměřuje na to,
aby dodatky na vícepráce byly podepsány před
zahájením prací a před předáním faktury.
Kontrolní výbor je garantem správného
provedení inventur. Inventury jsou vždy správně provedeny, komplexní zápis je uložen na
městském úřadě.
Pravidelně kontrolujeme hospodaření s hotovostí a další úkoly zadané zastupitelstvem.
Předsedou výboru je v tomto volebním období Ing. Vladimír Pardík, členové – Ing. Jiří
Kubík, Ing. Ludmila Dandová, Lenka Topolanská, Mgr. Ladislav Straka, Ludmila Darmovzalová, Růžena Vališová, Jan Ciprys. Zdeněk
Skryja jako dlouholetý člen kontrolního výboru
zemřel a zatím jeho místo nebylo doplněno.
Počet členů je vždy lichý, aby při hlasování
o usnesení nedocházelo k patovým stavům.
Výbor se schází podle potřeby, minimálně však
před každým zasedáním zastupitelstva.
Členství v kontrolním výboru je neslučitelné s výkonem funkce starosty, místostarosty a
zaměstnanců městského úřadu, kteří zajišťují
administrativu a hospodaření s finančními
prostředky.

Lanžhot ve světě internetu (www.lanzhot.cz)
Martina Čadová
Jak jistě většina z vás ví, od začátku roku
fungují nové internetové stránky. Snažili jsme
se je vypracovat co nejlépe a stále pracujeme na
jejich zdokonalování.
Za účelem co nejlepší informovanosti a
úspory času jsou stránky rozšířeny o nové
rubriky: „Jak si co vyřídím“ – kde se občané mohou dovědět, co si na městském úřadě
mohou vyřídit, co k tomu potřebují a kolik za
to zaplatí. K nahlédnutí jsou i některé územní
plány města. „Služby a firmy“ a „Organizace a
spolky“ – jde o neplacenou reklamu a podporu pro podnikatele a firmy, které u nás máme

(tady bych chtěla upozornit, že se zdaleka nezaregistrovali všichni). Pokud má někdo volný
čas a neví, jak s ním naložit, doví se, co vše se
v Lanžhotě dá dělat.
Lidé, kteří by se o Lanžhot zajímali trochu
hlouběji, se například doví, jak vlastně vznikl
náš znak (kolonka „Historie“) a spoustu dalšího.
Další novinkou je odkaz na kabelovou televizi - Infokanál on-line, který je denně aktualizován. Stačí podívat se jen na stránku, která vás
zajímá. Nemusíte čekat, až v televizi projede
celá smyčka, neboť jak to většinou bývá, to, co
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jsme chtěli vědět, proběhne těsně před tím, než
jsme přepnuli program.
Do budoucna máme v plánu vést galerii
akcí uskutečněných v Lanžhotě, přidáme něco
o muzeu a historické fotografie.
Budeme rádi, když se i vy budete podílet na
zlepšování stránek, třeba už jen tím, že napíšete
nějakou připomínku nebo upozorníte na chybnou informaci.
Zároveň prosíme o trpělivost, neboť nejde
vše udělat najednou a zbylého času na zpracování informací není moc.

Statistika města za rok 2008
Hana Tučková
Stav obyvatel k 1. 1. 2008 – 3 711
Narození – 41 dětí,
z toho 22 děvčat a 19 chlapců
Přihlášených občanů – 49
Zemřelých – 41, z toho 23 mužů a 18 žen
Odhlášených občanů – 40

Stav obyvatel k 31. 12. 2008 – 3720
Počet sňatků celkem – 27,
z toho v Lanžhotě 7, mimo obec uzavřelo
sňatek 20 lanžhotských občanů
Rozvody v r. 2008 – 7

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Hana Tučková
Narozené děti
Lukáš Slezák
Kateřina a Martin Slezákovi, Dolní
Vojtěch Žižlavský
Jana a Vlastimil Žižlavských, Na Dílni
Jessica Paulíková
Hana a Miroslav Paulíkovi, Dolní
Adéla Radoňová
Eva a Dušan Radoňovi, Nová
Michal Žižlavský
Michaela Žižlavská, Na Dílni
Adam Uher
Kateřina Rathuskáa Přemysl Uher

Výročí sňatků
60 let manželství
Růžena a Michal Tučkovi, Nová
50 let manželství
Ludmila a Ivan Vlaschinských, Masarykova
Zdenka a Antonín Ciprysových, Zahradní
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Ludmila a Ladislav Klvaňových, K. Černého
Anna a Tomáš Polachových, Zámecká

Výročí narození
97 let
Ladislav Straka, Masarykova
95 let
Josef Čekal, Dolní
85 let
Antonín Šoška, Nádražní
Ludmila Ciprysová, Nová
Blažena Svačinová, Kout III.
80 let
Božena Zonygová, Stráže
Marie Mikuličová, Stráže
Růžena Fojtíková, Stráže
František Ciprys, J. Nerudy
Ludmila Baránková, Dolní
Marie Lucová, Sokolská
Růžena Uhrová, I. Olbrachta
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75 let
Ludvík Hrubý, M. Šolochova
František Šesták, U Struhy II.
Ing. Josef Bystřický, Kos
Jan Grbavčic, Kout II.
Josef Škrobáček, U Hřišt
Marie Škrobáčková, U H
Marie Černá, Nová
Růžena Uhrová, Na Peci
70 let
Jarmila Straková, Břecla
Ladislav Straka, Břeclav
Antonín Kraicinger, Gag
Růžena Trčková, Havlíčk
Anton Slováček, U Struh
65 let
Květoslava Tučková, Na Peci
Antonín Lutz, Na Peci
Lubomír Vystrčil, Vinohrady
Jaroslav Adámek, Mlýnská I.
Jiří Kepák, Břeclavská
Martin Čapka, Stráže
Jaroslav Uher, Nová
Josef Vilda, Havlíčkova
Anna Holobrádková, K. Černého

60 let
Štefánia Balgová, B. Němcové
Jan Švirga, Mlýnská II.
Petr Svačina, Dolní
František Bača, Kostická
Jana Černá, Nádražní
Ladislav Ševčík, Kout III.
Jindřiška Tučková, Smetanova
Anastázie Žižlavská, Na Dílni
Josef Tuček, MUDr. Kepáka
Jiří Čápek, Hrnčířská
Josef Bača, Nádražní
Peter Hladík, Nová
Štefan Toth, Dolní
Milada Trčková, Kostická
Josef Bartoš, Zahradní
Růžena Uhrová, Hrnčířská

Úmrtí
Ladislav Ševčík
Miroslav Paulík
Tomáš Šoška
Ludmila Králíková
Jarmila Mrázová
Stanislav Kadlčík
Jindřich Jeřábek
Ludmila Ondrysková
Josef Fošum

81 let
53 let
29 let
72 let
87 let
91 let
77 let
91 let
53 let

U Struhy I.
Havlíčkova
Mlýnská II.
Na Pastuškách
Sokolská
Lipová
Kostická
J. Wolkera
Vinohrady

Křesťanské Velikonoce
Otec František Putna
Vyvedením Izraelitů z egyptského otroctví
Boží záchranná mise neskončila! Záchrana
Izraelitů se stala předobrazem spásy člověka
od všeho zotročení, ponížení, zla a smrti. Bůh
totiž neopustil člověka, který se od něj odvrátil
a upadl tak do područí zla a smrti.
Všechny starozákonní předobrazy a proroctví

o spáse došly svého plného naplnění v Ježíši
Kristu, jehož jméno v hebrejštině znamená:
„Bůh zachraňuje, Bůh je spása“.
Ježíš sám zaujímá místo velikonoční oběti a
stává se obětovaným beránkem. On, nevinný,
bere v pokoře, poslušnosti a z lásky na sebe
všechny hříchy lidského pokolení i s jejich
7
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důsledky: utrpení, nemoci, bolest a smrt. Dává
svou krev na záchranu (pascha) pro všechny.
On sám vlastní obětí sebe sama usmiřuje člověka s Bohem Otcem.
Ve smrti ale nezůstal! Byl vzkříšen! Otevřel tak
cestu novou a věčnou, cestu skrze smrt a vzkříšení k definitivnímu „exodu“ - vyjití, „pesachu“
- přejití z tohoto světa zotročení a smrti do světa
Božího, do světa nekonečné radosti, lásky a pokoje. Tato cesta je otevřena pro každého z nás...
Najdu i já v sobě dost pokory a zároveň odvahy
neustále nabízené gesto Ježíšovy podané ruky
přijmout?
Svátek Velikonoc je tedy oslavou a zpřítomněním naší spásy.
Svátek Velikonoc je oslavou vzkříšeného
Krista.
Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem
celého roku.
V životě člověka nastávají nezřídka nebezpečné situace, které by nás musely přivést ke
vzpouře nebo nás uvrhnout v zoufalství, kdybychom stále znovu nezačínali s onou nadějí,
která se naplno projeví při slavení velikonoční
bohoslužby, při liturgii Veliké noci: Ježíš žije,
vstal z mrtvých, Bůh ho vzkřísil. Potupná
smrt na kříži nebyla posledním slovem. Velikonoce nám dávají dost světla, abychom putovali
údolím stínů tohoto světa plni síly, důvěry, naděje a odvahy.
Proto Ty a Ježíš je v celém vesmíru nepřemožitelná dvojice!
„Pán se rozhodl, že kvůli nám, kteří jsme
jeho tělem, sám předem půjde naší cestou.“
(Svatý Augustin)
Nebýt Ježíšova ukřižování, mnohé Boží požadavky by v nás mohly prostě vyvolat odpor.
Ale Kristus může klást na mně „nepřijatelné
požadavky“ - právě tak, jako důstojník může
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dát rozkaz svým vojákům k útoku na kulometné hnízdo, pokud on sám útok osobně povede.
A na druhé straně Kristus dokáže nabídnout
účinnou útěchu a nebude přitom působit domýšlivě. On může říci: „Vstupuješ do temnoty a jsi plný strachu. Znám ten pocit, protože
sám jsem do té temnoty také vstoupil a měl
jsem strach. Byl jsem tam před tebou, vím co
tě čeká, ale znám i cestu ven! Říká mi pojď,
vezmi mě za ruku a půjdeme společně.
Zpřítomňovat vzkříšení znamená být připraven udělat všechno, co je v naší moci, abychom
zakoušeli část vzkříšení již zde a dnes. Pokaždé, když prolomíme krunýř egoismu, nastává
během života vzkříšení. Pokaždé, když si podáme ruce ke smíru, děje se vzkříšení. Pokaždé,
když se dělíme s chudými, nastává vzkříšení.
K tomuto vzkříšení potřebujeme i mnoho odvahy. Pokud se o ni ale budeme stále znovu
pokoušet navzdory všem osobním zvratům,
pak můžeme vše ostatní klidně nechat samému
Bohu.
Existuje Někdo, kdo drží v rukou osudy tohoto pomíjivého světa, kdo má v rukou klíče od
smrti a podsvětí, kdo dává život, kdo je alfou a
omegou. A tento Někdo je Láska.
Jen On se může plně zaručit za slova „Nebojte se“. (Jan Pavel II.)
Milí přátelé, stejně jako každý rok, tak
i letos vás všechny zvu prožít osobně radost
velikonočního tajemství – můj život díky Ježíši
Kristu dostává nový rozměr – status nesmrtelnosti a věčnosti. Já toto všechno mám ve svých
rukou, je to pouze na mé volbě, zda zareaguji
správně na tuto nabídku.
Závěrem vám všem, milí Lanžhotčané, ze
srdce přeji radostné a milostiplné Velikonoce, ať vás jásavé a vše pronikající „aleluja“
provází v každodenním životě.
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Bohoslužby v Lanžhotě – Velikonoce 2009
Neděle 5. 4.

Květná neděle – pašijová (začíná Svatý týden – svěcení ratolestí)

8.00
10.00

Čtvrtek 9. 4.

Zelený čtvrtek – Mše svatá na památku Poslední večeře

18.00

Adorace – bdění v Getsemanské zahradě

Pátek 10. 4.

Velký pátek – den přísného postu
Pobožnost křížové cesty
Velkopáteční obřady

Sobota 11. 4.

Bílá sobota – den, kdy Ježíš odpočívá v hrobě
Obřady „Veliké noci“ - Vigilie Zmrtvýchvstání Páně

Den umučení a smrti Ježíše Krista
17.30
18.00

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Hod Boží velikonoční
Neděle 12. 4.
Te Deum a sv. požehnání
Pondělí
13. 4.
Středa 15. 4.
Čtvrtek 16. 4.
Pátek 17. 4.
Sobota 18. 4.
Neděle 19. 4.
Pondělí
20. 4.

21.00

Pondělí velikonoční – Oktáv velikonoční

20.00
8.00
10.00
14.30
9.00

Středa v oktávu velikonočním
Čtvrtek v oktávu velikonočním
Pátek v oktávu velikonočním
Sobota v oktávu velikonočním
Druhá neděle velikonoční
Neděle Božího milosrdenství

18.00
18.00
18.00
7.30
8.00
10.00

Slavnost Zvěstování Páně

18.00

Velikonoční mše svatá v neděli 12. 4. v 10 hodin
bude odvysílána v přímém přenosu v kabelové televizi.

Statistika farnosti 2008
Svatby: 6 svateb, (r. 2007 1 svatba)
Křty: 25 dětí přijalo křest, z toho 12 chlapců a
13 děvčat (r. 2007 20 dětí)
Pohřby: 39 pohřbů, 38 pohřbů do hrobu a
1 pohřeb ke kremaci (r. 2007 22 pohřbů)
1. sv. přijímání: 12 dětí (r. 2007 12 dětí)

Náboženství: rok 2008/2009 - 58 dětí, ve škole
28, mimo školu 30 (2007/2008 - 64 dětí, ve
škole 22, mimo 42)
Svátost nemocných: 70 farníků společně, 42 samostatně (r. 2007 40 společně a 41 samostatně)
Sv. přijímání: 21.500 (r. 2007 21.800)

Závěr minulého roku
J.B.
K pravidelným vánočním akcím patří již
několik let (jen loni se akci nepodařilo zorga-

nizovat) ŽIVÝ BETLÉM, pořádaný většinou
na Boží narození - 25. prosince. Loňský scénář
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byl stejný jako v roce 2006, kdy ožily postavičky našeho kostelního betlému. K unikátu
tohoto představení patří to, že organizátoři se
snažili oživit i staré kroje, které nyní už není
možné běžně vidět. Jsou to různé kožíšky a tzv.
šuby, které se v dřívějších dobách nosily přes
sváteční kroj. Některé součásti se ještě našly
po domácnostech, něco dokonce nechala paní
Marie Prajková podle starých vzorů ušít. Děvčata, která v tomto kroji hrála, poznala, že naši
předkové museli být hodně otužilí, protože je
zdaleka ani toto svrchní oblečení nezahřálo.
Na svátek svatého Štěpána v Lanžhotě zahrádkáři tradičně žehnají víno.
Již druhým rokem se v tento den u nás

také žehná koním a jejich majitelům. Akce si
získala sympatie a tentokrát přijeli dokonce
i „přespolňáci“.

Adopce na dálku v roce 2008
Božena Benešová
V loňském roce jsme opět podpořili naše
adoptivní děti Barbru a Vincenta a poslali
každému na jeho vzdělání 7 000,- Kč. Díky
vám, kterým není lhostejný jejich osud. Protože
jsme měli nějaké peníze navíc, poslali jsme do
fondu dárků 2 000,- Kč. Za tyto peníze Charita
nakupuje dárky a děti je dostanou k Vánocům.
Dárky jsou ryze praktické, jako např. matrace,
sítě proti hmyzu, boty apod. Od dětí jsme dostali dopisy, kde nám sdělují, jak se učí a děkují
za naši podporu. Doufám, že i v letošním roce
bude aktivita nás, kteří jsme se rozhodli adopci
podporovat, stejná jako loni, abychom mohli
dostát svému závazku, minimálně pět let dětem

hradit jejich studia. Všem děkuji za jakýkoliv i
malý příspěvek.

Štědrost Lanžhotčanů
J.B.
6. ledna, na slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ, přišli
do našeho kostela tři králové a přinesli vzácné
dary. Na závěr mše otec František dal požehnání dětem i dospělým, kteří se v sobotu 10.
ledna vydali koledovat a do pokladniček charity vybírat pro potřebné na TŘÍKRALOVOU
SBÍRKU. Vybralo se úctyhodných 99 600
Kč! V jedné lidové písni se zpívá „Lanžočané
pyšní…“ a o Lanžhotčanech se to říká někdy
i v dnešní době. Ale Lanžhotčané nejsou jen
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pyšní a určitě ne všichni, tak jako není všechno
jenom černé nebo bílé, spíš tak nějak černobílé.
A tato sbírka, ale také sbírka na opravu střechy
kostela ukázala, že Lanžhotčané jsou také
štědří. Patří jim velké poděkování! Je vidět, že
většina nehledí jen na svůj prospěch, ale cítí
s potřebnými a záleží jim také na tom, jak bude
vypadat naše městečko, jehož dominantou je
právě kostel.
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Velikonoční zvyky

Koledníci Tříkrálové sbírky

Hrkání místo zvonů
Jaroslava Bartošová
U nás se tradice velikonočního hrkání ještě
dodržuje, i když už ne v také míře, jak to bývalo
dříve. Přečtěte si, co o této tradici říká knížka
České zvyky a obyčeje od Aleny Vondruškové.
Vlastní Velikonoce začínaly čtvrteční mší.
Kostelní zvony zazvonily naposledy, hned nato
„odlétly do Říma“ a zůstaly tiché až do soboty.
Jejich hlas na venkově nahrazovalo řehtání a
klapání (nebo také hrkání, rachtání či křístání),

k němuž malí chlapci používali dřevěné řehtačky a klapačky, od malých ručních až po velké
trakaře. Sešli se u kostela, kaple či zvoničky,
seřadili se a pod vedením nejstaršího mládence,
zvaného kaprál, generál nebo pán, vydali se na
obchůzku vesnicí. Obchůzky se konaly ráno,
v poledne i večer ve čtvrtek, pátek i v sobotu,
kdy se opět rozezněly zvony. Někdy se zastavovali, modlili a šeptali svá tajná přání. Při poslední obchůzce dostávali jako odměnu vejce,
sladkosti i drobné mince.
Hrkání ve smyslu rámusu nahrazujícího
zvony je doloženo od středověku. Ale lidové
hrkačky a řehtačky známe až od 16. století.
Bohatá tradice velikonočního řehtání je u nás
popisována teprve od poloviny 19. století, ale
na mnoha místech se zachovala dodnes. Rozdíl
je v tom, že chlapci nevycházejí na první obchůzku ve tři hodiny ráno, jak to bylo obvyklé,
ani nechodí několikrát denně. Ale ostrý zvuk
řehtaček láká děti stále, byť už často nevědí, co
původně znamenal.
Stále běžně je vyráběna ruční hrkačka, která
se skládá ze tří částí – pružného plátku, kolečka
a držadla. Plátky i kolečka mohou být i dvoje
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vedle sebe, hluk se pak násobí. Kolečko má na
obvodu dlátem vysekané zuby, na něž při točení
naráží pružný plátek a vydává charakteristický
zvuk. Oblíbený byl i klepač, jehož zvuk vydává pohyblivé dřevěné kladívko, zasazené
do rukojeti, které při prudkém pohybu klepe
do destičky, upevněné pod ním. Pohyblivé
trakáčky i velké tratary se už nedaly obsluhovat jednou rukou. Vozily se po zemi a tím se
roztáčela větší ozubená kola. Všechny bývaly
z přírodního dřeva, někdy pomalované či

zdobené vypalovanými ornamenty. Na větších
bývaly i vyřezávané figurky. Bývaly doby, kdy
byly velké chřestačky umístěny na věži nebo
u vchodu do kostela, obsluhoval je kostelník a
o Velikonocích svolávaly místo zvonů věřící na
bohoslužby.
Proč se vlastně hrká? (www.poutnik-jan.cz
Kostelní zvony (kromě umíráčku) znějí
vždy radostně, protože oznamují radostné
události: zvou na bohoslužby, provázejí novomanžele, vítají nový rok. Na Zelený čtvrtek si
připomínáme věci smutné: Pán Ježíš byl zrazen
a zajat. Na Velký pátek ještě smutnější: byl za
nás mučen, ukřižován a pohřben. V hrobě odpočíval po celou Bílou sobotu. Proto v tyto tři
dny nezvoní zvony, ale ozývá se smutný zvuk
dřevěných hrkaček. Toto nařízení vydal papež,
proto se lidově říká, že zvony uletěly do Říma.
Školní zvonek určuje denní rozvrh hodin,
klášterní zvon zase svolává bratry nebo
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sestry k modlitbě, práci i odpočinku. Je zajímavé, že v přísných klášterech mají místo
zvonů kládu, na kterou buší dřevěnou palicí.
Ke všem zvykům se připletou i pověry. Byli lidé,
kteří se domnívali, že když zjara udělají velký
rámus na polích, budou mít na celý rok pokoj
od hlodavců. Proto se kdysi hrkalo a řehtalo
o sto šest. Je pravda, že hlodavci před hrkači sice
okamžitě utekli, ale brzy se spokojeně vrátili.
Zvon zaznívá z věže a je slyšet po celé obci. Hrkačky dělají velký rámus, ale není je tolik slyšet,
proto se s nimi obchází všechny domy. U křížů
se pak modlí Anděl Páně jako jindy. Před tím
zpívají následující píseň, která jasně připomíná,
co Pán Ježíš vytrpěl pro nás a pro celý svět.
Dnes bývá křesťanský význam tohoto zvyku
odmítán. Novodobí pohané jej berou jen jako
příležitost k pořádnému rámusu. Při nejlepším
řeknou, že jdou vítat jaro. Chraňme si toto dědictví otců a nenechme ho ničím pokazit. Po
vzoru našich věřících předků i my takto „poděkujme Kristu Pánu za každičkou jeho ránu“.
My klekání zvoníme, (může se zpívat my
klekání klepeme)
tím památku činíme,
že Kristus Pán za nás umřel
a na kříži za nás pněl.
Smrt přehořkou podstoupil,
by nás hříšné vykoupil,
všechny naše nepravosti
ráčil na sebe vzíti.
Proto, milý křesťane,
modli se Anděl Páně,
aby nás Bůh vždy zachoval
na přímluvu Marie.
(nápěv písně je ve dvou verzích
na uvedených webových stránkách)
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Občanské sdružení Spolek pro Lanžhot
informuje o své činnosti
Marie Pfefferová
Koncem měsíce ledna 2009 se konala členská schůze občanského sdružení. Byla vyhodnocena činnost OS a všichni přítomní informovali o své práci, která byla od zahájení činnosti
provedena. Každý ze členů má velký podíl
na tom, že byla zahájena veřejná sbírka. Díky
propagaci, reklamě a poctivé práci se podařilo
zajistit dostatek finančních prostředků, proto
mohla být započata 1. etapa plánované opravy.
Prováděcí firma nastoupila na opravu 2. 12.
2008. I přes nepřízeň počasí se povedlo provést velký kus práce. Ze starých fotografií
střechy se podařilo Mgr. Františku Putnovi,
duchovnímu otci v Lanžhotě, vytvořit podrobný nákres střechy a rozkreslit tašky tak, aby byl
zachován původní ráz střechy. Již na hotových
částech střechy je vidět, jak se mu to podařilo
- graficky i v barevných kombinacích.
Věříme, že občané, rodáci, firmy a městský
úřad, všichni, kteří přispěli, jsou spokojeni.
Bylo by jistě dobré v opravě pokračovat

a vše dokončit v letošním roce. Pokud bude
dostatek finančních prostředků, což záleží
zase jenom na dotacích, občanech a pomoci
všech, kteří přispívají, protože veřejná sbírka
pokračuje (č. účtu 221811595/0300), mohla by
být střecha do hodů hotova. Děkujeme předem
všem za podporu a věříme, že se nám to společně podaří.

Pošetilost
Jožka Tureček
Mít moc zastavit čas – vypnout časoměr
Jen zatím nevím na jak dlouhou chvíli
Je na světě ještě dost lákavých sfér
které jsme dosud nenavštívili
Mnohdy zabránila nám v tom chudoba
anebo práce Nezbývalo času
I válečná převalila se doba
Života četnou nestihli jsme krásu
Kam ale cílit když nemohoucí jsme
Kampak pospíchat o francouzské holi
Kdy pokleslá hruď jen s námahou se dme
a v těle starším stále něco bolí
13
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Tradice v rodině Barabášových zůstávají
Břetislav Osička

Na Městském úřadě v Lanžhotě jsem navštívil Věru Hrubou. Všichni ji určitě znáte. Při
otevření dveří sedí přímo proti vám v pokladně.
Jejím úkolem je správa majetku a poplatků, pokladna a podatelna. Já jsem po ní chtěl malovaná vajíčka. Málokdo určitě ví, že je vyrábí. Vyráběla je už její stařenka Božena Barabášová,
její maminka Věra Barabášová –Škrobáčková
a vyrábí je i její dcera Petra, která zkoušela
malovat také „svéráz“ (ornament). Chodila na
kurzy k paní Švirgové. Věřina starší dcera, také
Věra, je umělecky nadaná, maluje a studuje na
vysoké škole ve Zlíně obor animace a design.
Věrka zhotovuje vajíčka vyškrabováním.
Bílá vajíčka uvaří a na teplé nanáší černou barvu. Pak vajíčka vyškrabuje buď břitvou, nebo
pilníkem. Potom vajíčka dobarvuje barvami.
Říká, že vajíčka vyškrabuje už skoro třicet let.
Děvčata si je u ní objednávala a pak je darovala svým milým. Dnes se tento zvyk pomalu
vytrácí, proto jich už tolik nemaluje jako dřív.
Jen když si je někdo objedná dopředu. Takže
u Barabášů a Hrubých vyrábí vajíčka už čtvrtá
generace.
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Vzpomeňme některé další malérečky, které
se věnují vyrábění kraslic, i ty, které už nejsou
mezi námi. Marie Švirgová z Nádražní ulice
vajíčka maluje klasicky, ale zkoušela i škrabání. Nejvíce však vyrábí - peče a maluje vajíčka
perníková. Nedávno zesnulá Ludmila Černá
z Lesíčkové ulice každé Velikonoce malovala
vajíčka a darovala je svým blízkým. Starší si
určitě ještě pamatují hluchoněmou Marii Pejřilovou – Maretku, rovněž z Lesíčkové ulice, která vajíčka vyškrabovala. Od ní se vyškrabovat
vajíčka naučila i Marie Uhlířová z Lesíčkové
ulice. Marie Uhrová (Mikulová) z Hrnčířské
ulice zase vajíčka zdobila batikováním. To
znamená, že na vajíčka malovala vzor horkým
voskem, potom je barvila, vosk sloupla a ještě
dobarvila. Je možné, že v Lanžhotě je víc šikovných dívek a žen, které se zabývají malováním
nebo vyškrabováním velikonočních kraslic, ale
protože o nich nevím, vzpomínám jen ty starší, o kterých se mi podařilo získat informace.
Začal jsem rodinou Barabášových a Hrubých, a
tak na závěr přeji této rodině, aby se tradicím a
uměleckému talentu u nich vždy dařilo.
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Pan Esperanto
Vlasta Ciprysová
V Lanžhotě není staršího člověka, který
by neznal slovo „esperanto“. Že i u nás žili
výjimeční lidé, idealisté, dokazuje život našeho
spoluobčana Františka Svačiny z Nové ulice.
Ať jel na kole nebo šel pěšky, vždy s úsměvem
volal „bonan tago“. A lidé mu se stejným úsměvem odpovídali. Když jsem o něm mluvila
s Aničkou Bartošovou, stále šikovnou babičkou, bez pobídnutí mne pozdravila esperantem.
I po tolika letech si vzpomněla. A tak jsem se
rozhodla zviditelnit osobu Františka Svačiny a
jeho esperanto.
Co vlastně je esperanto (Pri la esperanto)?
Esperanto je neutrální mezinárodní jazyk vytvořený koncem 19. století ve snaze umožnit
všem lidem komunikaci, která nezvýhodňuje
žádný národ a jeho kulturu. Myšlenkou vytvořit praktický mezinárodní jazyk se zabýval
už učitel národů Jan Amos Komenský v knize
Panclotia (Všemluva). Od té doby vzniklo na
tisíc návrhů a vznikají znovu další, protože touha po dorozumění je na celém světě veliká.

F. Svačina se ženou a synem

První učebnice esperanta napsal varšavský
lékař Lazara Ludovík Zamenhof v roce 1887.
Díky promyšlené stavbě, logické gramatice a
uspořádání slovní zásoby se tento jazyk rychle
šířil do celého světa. Světový esperantský svaz,
který má poradní styky s UNESCO, sdružuje
esperantisty z 95 zemí, spolupracuje s 93 národními a 60 odbornými esperantskými organizacemi. Vychází přes 100 časopisů, překládají
se díla národních literatur a existuje i původní
tvorba v esperantu.
Esperanto má v českých zemích více než
stoletou tradici. Průkopníci tohoto jazyka se
objevili v 90. letech 19. století, ale opravdový
rozvoj byl až v počátku 20. století. Pod názvem
Svaz československých esperantistů vznikly
první organizace. V roce 1921 se u nás konal
Světový kongres. V roce 1932 začal československý rozhlas v Brně vysílat každý měsíc
relace v esperantu. Na kulturních relacích se
podíleli i známí herci např. Karel Höger nebo
spisovatel František Kožík.
Za okupace byly esperantské organizace
rozpuštěny, až v roce 1945 se mohly obnovit.
Teprve v roce 1969 však začaly pracovat. V té
době měl svaz 2 500 členů, dnes má asi 900.
Poslední léta znamenaly pro českou asociaci
spíš éru stagnace a stárnutí členské základny.
Přece něco dobrého. Při Světovém esperantském svazu existují mezinárodní organizace
mladých (do 30 let). Vydává vlastní časopis
KONTAKTO a každý rok pořádá odborné
semináře pro mladé lidi a mezinárodní mládežnické kongresy. K pozitivním momentům
patří vydání nové učebnice a slovníků, jsou
internetové stránky a stále častější vyučování
jazyka pro děti. K nám nejblíže působí kroužek esperanta v Ratiškovicích, který vede Jana
Melicharová a v Okříškách u Třebíče na ZŠ J.
A. Komenského je kroužek pod vedením PhDr.
Kamily Bártlové. Ještě bych dodala, že v roce
1996 se v Praze uskutečnil 81. světový kongres,
na kterém byl přijat tzv. Pražský manifest.
Kde k tomuto světovému jazyku pan Svači15
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na přišel? Podle vyprávění jeho vnuček, paní
Zory Vraspírové a Petry Kuchařové, které žijí
na severní Moravě, se to asi stalo tak. František
Svačina se narodil r. 1891, pocházel ze sedmi
dětí. Pracoval jako vlakvedoucí. Ve volném
čase jezdil po celé republice a vyučoval esperanto. K tomuto jazyku přišel ve Vladivostoku,
kde byl jako čs. legionář. Tam se seznámil s půvabnou Japonkou, která ho naučila esperanto.
Jejich vztah byl velmi intenzivní, ale vydržel
jen ten jazyk. Domů se legionář Svačina vracel
přes Cejlon. Po návratu domů byl tím nejlepším propagátorem esperanta. Jinak mu žádný
neřekl – to byl František Esperanto. Vyučoval ve škole – malé i dospělé, samozřejmě po
vyučování a zadarmo. Doma pořádal kurzy.
Jezdili k němu zájemci z celé republiky. Také
pan „Esperanto“ jezdil do vysokého věku po

celé republice. Vždy navazoval řeč a ta byla
v esperantu. Měl rád všechny lidi, nejvíce
však ty, kteří se byli ochotni učit esperanto.
I já jsem patřila mezi jeho žáky, ale dnes mi asi
zůstalo jen to „bonan tago“. V důchodu ještě
pracoval u lesů, jeho oblíbenými nástroji byly
pila a sekyra. Zabýval se i chovem koz. Zemřel
v Novém Jičíně v nedožité devadesátce. Žil u
syna Františka (1921), který už také není mezi
námi. Pokračovatele tohoto světového jazyka
nenašel, ale i tak jako průkopník si zaslouží
úctu a vzpomínku. To jsem měla na mysli při
psaní o esperantu. Nic není zapomenuto, nikdo
není zapomenut.
Na závěr pár slovíček esperanta: co to je
– kio gi estas, kluby – kluboj, kurzy – kursoj,
slovníky – vortaroj, dopisování – korespondado, setkání – renkontigo.

Ženská vydrží víc než člověk
Marie Petrlová
Ve stejnojmenné knize od Pavly Frýdlové
vypráví deset žen své životní příběhy. Své radosti, utrpení, výhry i prohry nakonec zvládnou.
Inspirovala mne k tomu, abych napsala o těch
statečných ženách, které si prožily očistec v totalitním vězení a manželkách politických vězňů,
které se potýkaly s existenčními starostmi o rodinu a musely čelit všem ústrkům a ponižování.
Výstižná jsou slova Dagmar Šimkové v publikaci Byly jsme tam taky: „Že většina z nás
přežila se zdravým rozumem bylo podmíněno
především tím, že jsme byly ženy. Ne proto,
že by ženy měly lehčí podmínky, pokud jde
o násilí ve vězení není rozdílů, ale žena má
nějak silněji vyvinutý instinkt přežití.“
Jednou z nich byla paní Marie Ciprysová,
nar. 1911. Proslavila se jako lidová malérečka.
Svým uměním a citem pro jemnost, sladěním
barev a vytvářením ornamentů zdobila mašle,
šátky, sklo, porcelán, dřevo, žudra, také plátno
pro okrasu kostelů. Poněvadž byla hluboce věřící, pomoc bližním byla pro ni samozřejmostí.
Nechala u sebe přenocovat tři řádové sestry a
P. Cyrila Stavěla. V červenci 1951 ji na udání
zatkla StB a odvezla do Brna. Tvrdý výslech
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s bitím a kopanci trval až do rána. Druhý den ji
strčili do studené vlhké cely v letním oblečení.
Musela ležet na železné desce ve vodorovné
poloze. Každé vychýlení nohy nebo ruky na
stranu bylo doprovázeno bitím a hrubými nadávkami. Dobu samovazby v cele bez oken, bez
větrání, bez hygieny, při mizerné stravě přežila

Lanžhotský zpravodaj
díky modlitbám a víře v pomoc Boží a P. Marie.
V roce 1952 byla odsouzena na 12 let těžkého
žaláře. Později jí byl trest snížen na 9 let. Osm
let si odpykala v Pardubicích a jeden rok v Želiezovcích na Slovensku. V Pardubicích dřely
na poli od úsvitu do tmy. Padaly vyčerpané
vedrem a únavou. V zimě šily stany, vězeňské
uniformy, draly peří. Byla jí povolena návštěva umírající maminky, ale protože se stavila
v kostele, na pohřeb ji už nepustili. Po návratu
si nemohla sehnat práci, aby dostala alespoň
ten nejnižší důchod. Navíc ještě musela splácet
dluh za ubytování a stravu ve vězení. Později
dostala místo sanitářky na infekčním oddělení
v nemocnici ve Valticích. Poznamenaná dlouhým utrpením s láskou ošetřovala nemocné pacienty. Přes duševní i tělesné následky častého
bití se dožila požehnaného věku 88 let. Letos ve
květnu uplyne 10 let od její smrti.
Nejmladší z vězněných žen byla Božena
Bartošová, nar. 1923. Byla úřednicí na KNV
a byla souzena za vyzrazení státního tajemství.
Údajně měla předat jiné osobě tři oběžníky a
prázdné občanské průkazy. Bylo jí pouhých

setkala s herečkou Jiřinou Štěpničkovou, která
jim připravila mnoho pěkných večerů svým
vyprávěním a recitací. Vzpomínky na zavírání
do chladícího boxu a korekce zůstaly její noční
můrou po celý život. Bylo velmi lehké se dostat
do korekce za sebemenší přestupek, protest,
odmluvu. Současně byly zrušeny návštěvy a
zakázané dopisy z domova. Jídlo se podávalo
jen každý třetí den. Když se tam nepracovalo,
nemohla se samozřejmě splnit norma, takže
pokuta se splácela i po návratu z vězení. Cely
byly ve sklepě s betonovou podlahou, s betonovým lůžkem bez slamníku. Místo záchodu
kbelík. Ženy dozorkyně byly ještě horší než
muži ve vynalézání způsobů týrání. Vrátila
se s podlomeným zdravím. Odnesly to játra a
ledviny. Po propuštění dlouho nemohla sehnat
práci. Nakonec se nad ní slitovali ve firmě
u Galuse. Nejprve pracovala jako dělnice a
pomáhala mistrovi v účetnictví a pak se dostala
do mzdové účtárny. Byla horlivou čtenářkou,
konečně se mohla věnovat své milované četbě a
luštění křížovek. Těšila se do důchodu, že bude
pracovat na zahrádce, pěstovat kytičky a v zimě
plést svetry pro neteře a synovce. Její sen se
nenaplnil. Mozková příhoda ukončila její život
v 55 letech.
S nejnižším trestem 14 měsíců vyvázla
Božena Svačinová, nar. 1909. Byla to velmi
pracovitá žena. U mistra Kufnera se naučila
zednické práce. Pomáhala bratrům při stavbě
domu, který jim ve válce vyhořel. V mládí

27 let, když byla odloučena od rodiny a přátel a posazena do vězení. U soudu prokurátor
navrhoval trest smrti, ale nakonec dostala
„mírnější“ trest 15 roků. Odpykala si devět
let v Novém Jičíně a v Pardubicích. Tam se
17
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hrávala s ochotníky divadlo a byla náčelnicí
Orla. Byla odsouzena za to, že věděla o přechodu hranic svého bratra Pavla Svačiny. Trest
si odpykala v Brně na Cejlu a na Orlí, ve Znojmě, v Rosicích u Brna a v Chrlicích. Musela
zaplatit pokutu 10 000 Kč a 2 600 Kč za pobyt
ve vazbě. Na Orlí prožila velmi kruté výslechy
s bitím. Pak ji převezli do Znojma. Tam se nedalo vůbec spát. Cely byly bez topení, musely
ležet na zádech s rukama na dece. Strava stačila sotva na přežití, přistrčena v misce nohou
mezi dveře. Nenamáhali se jí ani oznámit, že
jí zemřela maminka. V Chrlicích pracovala na
statku na poli. Polní práce měla ráda, tak se tam
na čerstvém vzduchu cítila jako v jiném světě a
hojila si rány z prožitého utrpení. Její důchod
činil 120 Kč, později 2 000 Kč. Přivydělávala si
prací na poli a u zedníků. Po nuceném odchodu
P. Valeriána z Lanžhota na Moravec jezdila
obětavě pomáhat při opravě fary i kostela. Zemřela v roce 2000 ve věku 91 let.
Jmenované tři ženy byly svobodné. Ještě
smutnější je příběh paní Boženy Poláchové,
nar. 1912, která byla odloučena od svých dětí

(16, 15 a 5 let). Manžel byl řezník. Za války
jim vyhořel dům s řeznictvím, tak si pronajali
hospodu v Kostické ulici. Za nepřítomnosti
18

manžela byla paní Božena donucena ukrýt
souseda Kratochvíla, který přecházel hranice.
Vyhrožoval jí, že když ho neschová, zastřelí
se a stejně ji zavřou. Ráno odešel přestrojen do
ženských šatů. Zakrátko přišla o manžela, který
zemřel při autohavárii. Po smrti jej přišla StB
zatknout. Jednou v noci přišli znovu, všechno
prohledali, zavázali jí oči a odvezli do Brna
k výslechu. Děti zamkli, ale chlapci utekli oknem ke stařence. Nic neřekla, tak ji propustili.
V roce 1952 se jí další noční přepadení stalo
osudným. Našli nákres na manželův pomník,
o kterém tvrdili, že je to plánek vysílačky. Ve
vyšetřovací vazbě ji stále dokola tvrdě vyslýchali, pak k ní nasadili konfidentku, která se jí
k tomu přiznala. Následně byla převezena do
Znojma, kde zůstala pět měsíců až do soudu.
Ve dne musela stále chodit po cele, v noci ležet
na zádech na slamníku na zemi. Silné světlo jí
svítilo přímo do očí, takže nemohla spát. Při
soudním procesu v Brně soudce konstatoval,
že je nevinná, ale prokurátor argumentoval
tím, že má dva bratry za hranicemi, jednoho
zavřeného, otce kulaka a je hrdá, tak i předseda
národního výboru žádá potrestání. Byla odsouzena na pět let těžkého žaláře a předtím už jí byl
zabaven majetek. Pracovala v prádelně, posléze
na statku v Chrlicích natírala opravené stroje.
Horší než všechna strádání byl stesk po dětech,
i když věděla, že o chlapce se dobře stará stařenka a o malou dcerušku její sestra. Před Vánocemi jí byl trest snížen na dva roky a zrušeno
zabavení majetku. V roce 1953 udělil prezident
A. Zápotocký amnestii matkám, které měly děti
do 6 let a trest přesahoval 5 let. Po propuštění
byl v jejím domě, na který ještě splácela dluhy,
nastěhován voják Adámek. Až po smrti své
matky se mohla nastěhovat do nového domu,
ale Adámkovi musela poskytnout náhradní byt
v Komárnově, kde předtím bydlela. Chlapci nedostali doporučení na studium. Mladší Ladislav
se dostal po vyučení na průmyslovku, poněvadž
škola v Lipníku n/B. nežádala o posudek místní
národní výbor. V předsedovi národního výboru
se před smrtí ozvalo svědomí a prostřednictvím
své ženy ji prosil o odpuštění za všechny křivdy. Dočkala se, že syn Tomáš byl zvolen starostou obecního úřadu. Její život naplněn láskou a
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péčí o své děti skončil v roce 1997 se smířením
a odpuštěním.
Na závěr slova bývalého politického vězně,
spisovatele Jožky Huska: „Nikdy si nepřestanu
hluboce vážit všech, které nesly doslova trnovou korunu na svých zmučených hlavách za
mřížemi a ostnatými dráty, a stejně hluboce
se skláním i před ženami a rodinami muklů,
které snášely nezměrné utrpení a zneuctění

doma, nebo ze svých domovů vyhnaných a
ponechaných bídě, posměchu a ponížení.“ (O
těch příště.)
Použitá literatura:
J. A. Zemanová-Mazalová: Břeclavsko plus,
Budou-li mlčet oni, rozkvílí se kamení
Dagmar Šimková: Byli jsme tam taky
Jožka Husek: Za vlády vrahů

KUS KRÁSY ZANIKLO
Břetislav Osička
Kroj na Podluží je stále živý, stále se vyvíjí.
Zatímco chlapecký kroj se nemění, dívčí zaznamenal a zaznamenává mnoho změn. Někdy
k horšímu, někdy k lepšímu. K horšímu určitě
patří ztráta šátků – střapčáků, které děvčata
nosívala na Velikonoce, na Vzkříšení a když šla
poprvé k muzice. Nosily je také nevěsty ke kanafaskám nebo k měkkým sukním. Šátky - střapčáky se dělily na několik druhů. Jedny byly bílé,
pouze „ostřapčené“, do další skupiny patřily
„květáky“, které byly ostřapčené a hodně malované. Další „dvacetáky“ měly jemnější květy
se špičkami, mohly i nemusely být ostřapčené.
Další šátky byly s černou hlavou bez ostřapčení.
Já jsem se vypravil ke starému mlýnu za
paní Drštkovou (ročník 1930), která střapčáky
celý život dělala. Naučila
se to od své mamičky.
„Je škoda, že v Lanžhotě
něco tak pěkné zaniklo,“
říká paní Drštková. „Naposledy jsem dělala šátek
do Tvrdonic, tam je dodnes nosí.“ Já jsem paní
Drštkovou vyzkoušel a
nechal si jeden udělat. I
když nadávala, že už má
křivé prsty, udělala ho
moc pěkně. Ukázala mi
i zajímavou pomůcku,
se kterou třásně pěkně
vlnkuje. Kromě šátků
ostřapčila mnoho vlňáků.
Přejeme paní Drštko-

vé hodně zdraví, děkujeme za záslužnou práci.
Snad se střapčáky někdy děvčatům zalíbí a
začnou je u nás znovu nosit.
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FIALENKA SE PŘEDSTAVUJE
Marie Petrlová
Kapelníci: Marek Prajka, Lukáš Hladík
Umělecký vedoucí: Ludvík Prajka
Es klarinet – Marek Prajka
1B klarinet – Kristýna Filipovičová, Hrušky
1B křídlovka – Vojtěch Osička
1B křídlovka – Petr Pospíšil, Stará Břeclav
2B křídlovka – Jan Král
2B křídlovka – František Zapletal
Tenor – Milan Uher (Fabiš)
Baryton – František Ciprys (Darmovzal)
1Es trubka – Michal Šenk
2Es trubka – Radek Beneš
Pozoun – Josef Stráník
Tuba – JanBartoš (Lošák)
Bicí – Lukáš Hladík
Zpěv – Mirka Snopková, Hrušky
Jindřich Jeřábek
Vystoupení této začínající dechovky mladých
na Mikulášské besídce pořádané Svazem tělesně postižených se setkalo s velkým ohlasem.
Požádala jsem jednoho z kapelníků, Marka
Prajku, aby nás blíže seznámil s jejich činností.
Marek pochází z muzikantské a zpěvácké rodiny. Talent a lásku k hudbě zdědil po svých
předcích.
Na čí popud vaše kapela vznikla a od kdy
spolu hrajete?
Domluvilo se nás pár kluků, kteří hrajeme
v dechovce v Břeclavi, že by bylo lepší založit
20

vlastní kapelu v Lanžhotě. Tak se od června
2008 scházíme jednou týdně. Všichni chodíme do hudební školy, kde se zdokonalujeme
pod vedením Richarda Pavlíka z Brodského.
Pomáhá nám stařeček Prajka, který nás vede po
umělecké stránce.
Je vidět, že se rozrůstáte. Kolik vás bylo, když
jste začínali a jak je to s financováním?
Zpočátku nás bylo devět. Nyní je nás se
zpěváky celkem patnáct. Poněvadž si ještě
nevyděláváme, jsme většinou z 9. tříd a kluci
o něco starší, musí nám přispívat rodiče. Pokud se nám podaří uspět, doufáme, že se nám
všechno vrátí.
Kde jste již vystupovali a jaké máte plány do
budoucnosti?
Hráli jsme při sázení lípy před základní
školou, při obecní zabijačce na dvoře muzea
a na Mikulášské besídce. Dále jsme pozváni, abychom zahráli na Náměstí maminkám
u příležitosti Dne matek. Hraní nás hrozně baví.
Velmi nás těší, že máme u lidí podporu, že nám
fandí a tím posilují naše sebevědomí. Chtěli bychom se ještě tak dva roky sehrávat a pak hrávat
i na větších muzikách.
Přejeme dechové hudbě Fialence, aby jí vydržel elán, se kterým se pustila do hraní, stále
se zlepšovala a splnila se jí všechna přání. Markovi děkuji za rozhovor a celé kapele, že přišla
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zahrát na Mikulášskou besídku členů Svazu
tělesně postižených a přinesla radost a dobrou
náladu. Těšíme se, že nám opět někdy zahrají.
V našem městě je spousta spolků a organizací,

pozvěte je, rádi vám předvedou své umění. Poděkování patří také žákům základní školy, kteří
v kostýmech Mikuláše, anděla a čerta vytvořili
pravou mikulášskou atmosféru.

Bydlím v ulici
Vlasta Ciprysová
Lanžhot rozkvétá nejen do krásy, ale vyrostly a vyrůstají nové ulice. Těch máme dnes 48.
Dostávají nová jména známých osobností, ale
i významných spoluobčanů, těch, kteří zde žili.
Chtěla bych osvěžit tyto názvy. První se objevily už v 19. století a tomu odpovídalo i pojmenování – U Šibenice, U Urbánka, Důle ke studni,
U Lambergového. Těm nejstarším to něco říká,
ale dnešní generaci už málo. A co sanitka, hasiči, pošta – to už si ani já nedovedu představit.
Ulic přibývalo a názvy se někdy násobily.
V roce 1921 došlo k pojmenování jednotlivých lanžhotských ulic: byly to ulice Kostická,
Komenského, Břeclavská, Nová, Havlíčkova,
Súhrady, Komárnov, Hrnčířská, Kradlov, V Zahrádkách, Masarykovo náměstí, Kradlovské
uličky, Dolní, V Koutě, Limpín, Příční I. – IV.
a Záhumní. O starých názvech hodně věděl
František Uher – Žanťa a hodně ví Josef Uher
– Jožulka. Další podklady mi poskytla kniha
Lanžhot. Tato kniha jako historie Lanžhota je
nepřeberným zdrojem. A teď už k současným
názvům ulic. Názvem uctíváme osobnost,
která nám jméno propůjčuje. Važme si toho.

Masarykova
Tomáš Garrigue Masaryk se narodil 7. 3. 1850
v Hodoníně, 14. září 1937
zemřel. Je pochovaný
v Lánech. Byl první československý
prezident,
filozof, pedagog, politik
a žurnalista, státník, 1918
– 1935 prezident. Masaryk byl označen jako
prezident Osvoboditel a ještě za jeho života
byl přijat zákon „Masaryk se zasloužil o stát“.
Když „tatíček Masaryk“ zemřel, pro jeho obdivovatele zemřel symbol morální velikosti
a velké autority. Jeho heslo bylo „Nebát se a
nekrást“.
Komenského
Jan Amos Komenský,
největší spisovatel pobělohorské emigrace a
poslední biskup Jednoty
bratrské se narodil 28. 3.
1592 v Nivnici. Jeho otec
byl z obce Komny – odtud
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jeho jméno Komenský. Byl tou dobou již slavný a uznávaný „učitel národů“. J. A. Komenský
zemřel 15.11.1670, pochovaný je v Naardenu.
Ještě dnes žijí přímí potomci Komenského,
kteří vlastní prsten, který věnoval J. A. Komenský v roce 1694 jako svatební dar své dceři
Alžbětě s přáním, aby jej dědil vždy nejmladší
člen rodiny. Dědicem je syn paní Kallikové
Jan, představitel devátého pokolení po Komenském. Rodina z bezpečnostních důvodů nechce
o šperku informovat ani zveřejňovat jeho fotografii. Informace podal v Učitelských listech
pan Kallik, švagr paní Kallikové z Lužice nad
Vltavou v roce 1942. U nás se od roku 1955 slaví den narození J. A. Komenského – 28. března
– jako Den učitelů.
Smetanova
Bedřich Smetana, český skladatel, se narodil 2. března 1824 v Litomyšli, zemřel 12.
května 1884 v Praze. Mezi jeho nejznámější
skladby patří Braniboři v Čechách, Prodaná
nevěsta, Dalibor, Dvě vdovy, Hubička. Cyklus
symfonických básní Má vlast vznikl po jeho
ohluchnutí.
Havlíčkova
Karel Havlíček Borovský (1821-1856) se
narodil v Borové u Přibyslavi. Za kritiku absolutismu byl pronásledován. V letech 1851-1855
žil ve vyhnanství v tyrolském Brixenu. Po návratu do Čech brzy umírá na TBC. Jeho pohřeb
se stal národní manifestací. Z jeho děl je známý
Král Lávra.
Boženy Němcové
Vlastním jménem Barbora Panklová (1820
– 1862). Věnovala se sbírání ústní lidové slovesnosti a psaní etnografických studií, pobývala na Chodsku a na Slovensku. Nejznámější její
dílo je Babička. Další díla – V zámku a podzámčí, Pohorská vesnice, Pan učitel, Národní
báchorky a Slovenské pohádky a pověsti.
Jana Husa
J. Hus se narodil asi 1371 v Husinci u Prachatic, byl upálen 6.7.1415. Vystudoval teologickou fakultu pražské univerzity, kde působil
jako profesor, později i rektor. Kázal v Kapli
betlémské, kritizoval bohaté církevní hodnostáře, zastával se chudých, odmítal prodej odpustků. Napsal knihy O církvi, O pravopise českém,
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soubor kázání, spis o výchově dívek v duchu
křesťanských zásad a výklad tří základních
modliteb. Po Husově smrti došlo v Čechách
k bojům, které proběhly v letech 1419 – 1434 a
skončily porážkou husitů v bitvě u Lipan.
K. Čapka
Karel Čapek (1890 – 1938) spisovatel a
novinář se narodil v Malých Svatoňovicích
pracoval v redakci Lidových novin. Byl také
dramaturgem a režisérem Vinohradského divadla. Měl blízký vztah k prezidentu Masarykovi,
byl hlavním zastáncem demokratických ideálů
a vystupoval proti fašismu. Zemřel 25. prosince
1938 na zápal plic. Pohřben je na Vyšehradě.
Jeho žena byla herečka a spisovatelka Olga
Scheinpflugová. Jeho starší bratr Josef byl malíř a spisovatel, sestra Helena je autorkou vzpomínkové prózy Moji milí bratři. Jeho tvorba
je velmi rozsáhlá, např. divadelní hra R.U.R.,
Hovory s T.G.M., díla protifašistická a protiválečná Válka s mloky, Bílá nemoc, Matka.
Bří Mrštíků
Alois Mrštík, 1861 – 1925, český spisovatel, starší bratr a spolupracovník Viléma Mrštíka, s nímž vytvořil realistické
vesnické drama Maryša. V hlavním díle
Rok na vsi zobrazil život Slovácka, jeho
folklor i schopnost barvitého líčení přírody.
Vilém Mrštík, 1863 – 1912, český spisovatel,
překladatel, divadelní kritik. Známý román
lásky Pohádka máje a sociální román Santa
Lucia.
Gagarinova
Jurij Alexejevič Gagarin – první člověk ve vesmíru se narodil 9. března
1934. Byl pověřen pilotováním první kosmické lodi
Vostok – 1 oblet Země,
108 minut. V té době mu
bylo 27 let. J. Gagarinovi se dostalo triumfálního přijetí po celém světě. Není bez zajímavosti,
že jeho první zahraniční cesta vedla do Prahy.
Zahynul 27. 3. 1968 při cvičném letu.
MUDr. Kepáka
MUDr. Josef Kepák (1906 – 1965) pocházel
ze selské rodiny. Narodil se v Bedřichovicích
u Brna. Po studiích na lékařské fakultě v Brně
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začal v roce 1935 vykonávat lékařskou praxi
ve Valticích v nemocnici Milosrdných bratří.
Odtud přišel do Lanžhota. Jeho obvod byl
Lanžhot, Kostice, Tvrdonice. Ale měl spoustu
pacientů i ze Slovenska. Že byl výjimečný lékař
všech spoluobčanů dokazuje i to, že dodnes na
něho lidé s láskou vzpomínají. Byl jedinečný
lékař nejen těla, ale i duše. Neznal slůvko ne a
šel pomoci v každé hodině denní i noční – pěšky, na kole. Být lékařem bylo jeho posláním.
Vedle své lékařské praxe školil členy Českého
svazu červeného kříže, vydával léky. Zvláště
za fronty obětavě pomáhal zraněným. Zemřel
v Brně. Občané z úcty a lásky mu odhalili na
domě v Komárnově pamětní desku a pojmenovali po něm jednu z nových ulic.
F. Palackého
František Palacký se narodil 14. června 1798
v Hodslavicích, zemřel 26. května 1876 v Praze. Byl to největší český historik, tvůrce pokrokové, tehdy historické koncepce českých dějin.
V jeho rozsáhlém díle stojí na prvním místě
Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě,
které na základě velkého bohatství poznatků
a jejich kritického rozboru dodaly ucelený a
filosoficky podložený výklad českých dějin
až do roku 1526 a založily pokrokovou tradici
výkladu husitství jako nejslavnějšího období
českých dějin.
I. Olbrachta
Ivan Olbracht (1882 – 1952) vlastním jménem Kamil Zeman se narodil v Semilech. Stal
se novinářem. Ve 30. letech pobýval na Podkarpatské Rusi. Zemřel v Praze. Jeho nejznámější
dílo - Nikola Šuhaj loupežník.
J. Wolkera
Jiří Wolker (1900 – 1924), český básník, se
narodil v Prostějově. Z nejznámějších básní je
sbírka proletářské poezie Těžká hodina. Napsal
i pohádky pro děti – O listonošovi, O milionáři,
který ukradl slunce.
J. Nerudy
Jan Neruda (1834 – 1891) se narodil v Praze na
Malé Straně. Věnoval se žurnalistice, napsal přes
2 000 fejetonů. Celý život pracoval jako redaktor
Národních listů. Z Nerudovy poezie jsou známé
např. sbírky – Hřbitovní kvítí, Knihy veršů, Balady a romance, z prózy Povídky malostranské.

M. Šolochova
Michail Alexandrovič Šolochov – ruský
spisovatel se narodil 24. 5. 1900 v kozácké
vesnici Vjošenskaja. Zemřel 21. 2. 1984 v rodné vesnici. Nejznámější z jeho děl je román
z kozáckého prostředí - Tichý Don, kolektivizaci zemědělství vylíčil v Rozrušené zemi.
Nejpřekládanější dílo je novela Osud člověka,
která byla i zfilmována.
Karla Černého
Karel Černý, definitivní řídící učitel obecné školy v Lanžhotě, ruský legionář, starosta
Sokola v Lanžhotě, vynikající osvětový pracovník se stal dne 7. 7. 1942 obětí nacistické
bestiality. Narodil se 4. prosince 1889 jako
syn řídícího učitele Josefa Černého. Po studiu
na Učitelském ústavu v Brně nastoupil místo
učitele ve Velkých Bílovicích. V 1. sv. válce
byl raněn. Do osvobozené vlasti se vrátil až 10.
srpna 1920. Po válce působil v Lanžhotě jako
svědomitý správce školy a vlastenec až do svého zatčení. Jako politický vězeň prošel mnoha
nacistickými žaláři. Byl vězněn v Uherském
Hradišti, v Brně a Osvětimi, kde byl zastřelen.
Vedle ulic pojmenovaných po vzácných
osobnostech je řada dalších názvů. Např. po
budovách – Nádražní, U Stadionu, Mlýnská,
Přívoz, Zámecká, Na Dílni, U Hřiště, Školní,
Sokolská – vztahuje se k tělovýchově. Podle
toho kam vede silnice z Lanžhota – Kostická,
Břeclavská. Také jaká je a kde – Dolní, Krátká,
Nová, Příční. Docela starý a zvláštní název jsou
Stráže, překlad z němčiny Landshut je Zemská stráž. Hodně názvů má spojení s přírodou
– Komárnov, Sadová, Lipová, Luční, Lesíčková, Zahradní, U Struhy, Kout, Pastvisko, Na
Pastůškách, Na Šlajsi. Samozřejmě střed města
– Náměstí. K historii se váže i ulice Hrnčířská.
Zde bych trochu odbočila – který starosta v regionu má svou ulici? To náš starosta František
Hrnčíř má. Do ulice Hrnčířské může vejít zahradou. Dobře víme, že název souvisí s těmi,
co se zabývali hrnčířským řemeslem. Ještě
bych měla připomínku, že je škoda, že názvy
Kout, Souhrady, Doubravka nezůstaly v nářečí.
Žádný Lanžhotčan neřekne: „Idu do Kouta.“
Ale ide do Kúta, do Súhrad, na Dúbravku. Také
jsem zastáncem toho, aby se názvy ulic už ne23
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měnily. My jsme se stěhovali na Nádražní ulici,
potom to byla ulice Čs. lidové armády a teď
Masarykova. Ať to tak už zůstane. A nové ulice
ať jsou pojmenovány s rozmyslem, aby se nemusely měnit za žádných společenských změn.
Přeji svým spoluobčanům ať ta jejich ulice je

nejhezčí a to s jejich pomocí, ať se podle možností zazelená a rozkvete. Mým článkem si mohou rozšířit znalosti o názvu. Chtěla jsem jen
ukázat, že můj vztah k Lanžhotu, jako rodačky,
je opravdový a srdečný.

„Utopeni“ v Dyji
Jožulka Uher
Vysílání regionální rozhlasové stanice DYJE
se sídlem v Hodoníně věnovalo celý den svého
vysílacího času ve středu 17. prosince 2008
městu Lanžhot. Této „pozornosti“ předcházela
návštěva redaktorky stanice v Lanžhotě, při
které nahrávala rozhovory s několika občany,
starostu nevyjímaje. Jejímu zájmu jsem neušel
ani já, ale taktéž třeba Ing. František Jarec, Pavel Šesták, Joza Uher ml., kronikář Jenda Třetina a další. Dalo se čekat, že promluvy budou
zkráceny, neboť takový postup je běžný.
Jednotliví redaktorkou zpovídaní se v tu
výše zmíněnou středu dostávali ke slovu během
dne v různých časových odstupech. Abych
tolik hodin seděl u rádia a poslouchal, na to
jsem neměl čas a ani trpělivost. Jen náhodou
jsem zachytil úvodní – vstupní část a potom
také svoje vystoupení. Hned na začátku mne
vytočila redaktorka – hlasatelka, když název

našeho města několikrát vyslovovala s nářečovým „uo“ (lo), tudíž Uanžot. A opravdu mnoho nescházelo k tomu, aby redaktor – hlasatel,
který jí sekundoval, „dal k dobru“ nějaký ten
„veleduchaplný vtip“ na Uanžočany! Ale včas
se zabrzdil…
Ne toliko já, ale všichni ostatní v pořadu
hovořící, stejně jako občané samotní (toho
dne šlo vysílání Dyje přes naši kabelovou TV),
očekávali, že během této relace rádia, které se
opakovaně dovolává Slovácka jako svého teritoria, nám bude vyhrávat Lanžhotčanka, uslyšíme zpívat lanžhotské mužáky a ženy, třeba i ve
skladbách lanžhotských autorů. Nic takového
jsem neslyšel. Celá relace mluveného slova
byla doslova „utopena“ v takových hudebních
a písňových žánrech, které s Lanžhotem nikdy
neměly a nemají pranic společného. Lapidárně
řečeno: Dyje nás v sobě utopila!

Společný zájem o folklor
- ms V minulém vydání zpravodaje
městského úřadu Lanžhot, jsme si
mohli přečíst mnoho zajímavých
článků a informací o našem městě.
Jeden z nich se zamýšlel nad vývojem lanžhotského folkloru. Každá
věková kategorie má svůj pohled
– svůj názor… Proč se tedy nevyjádřit za skupinu krojovaných?
Mohli jsme se dočíst o postupném zanikání krojových tradic, které
hrozí Lanžhotu. Ale je to pravda?
A co může být příčinou? Lze tomu
24
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vůbec nějak zabránit? Nyní je chasa na počtu
přibližně dvaceti krojovaných párů. Připouštím, že oproti dřívějším letům je to opravdu
na Lanžhot málo, ale nemůžeme chasu začínat
„házet do hrobu“ předčasně. I v menším počtu
dokáže chasa fungovat a bavit se, je schopna
uspořádat pěkné muziky. Ale něco opravdu
chybí… Chybí zájem i ostatních Lanžhotčanů,
kteří by na všechny akce přišli chasu podpořit.
Na muzikách vidíme jen „hrstku“ babiček a
tetiček, které se věrně přijdou podívat na své
děti, jak tančí v tom, co pro ně bylo v životě
velkou radostí. Taneční sál Podlužanu pak zeje
prázdnotou, což je velká škoda. Nemyslím si,
že je Lanžhot natolik malý, že by se sál při
troše snahy a ochoty nedal při muzikách aspoň
z větší části zaplnit. Doba, kdy v kroji chodily
naše stařenky a tetičky, je nenávratně pryč a s ní
i některé zvyky. Jiné tradice se postupem času
změnily a upravily. S tím se musíme všichni
smířit. Dnes asi nenajdeme dívku, která by si
sama vyšila fěrtoch nebo kapesníček, jak to
dokázaly naše stařenky.
Teď ale zpátky k chase. Letos se do kroje
chystá spousta nových mladých lidí. Počet
se blíží až ke dvaceti nových krojovaných,
což je moc pěkné. Většina z nich má v sobě
i úžasné nadání - a to hudební. Důkazem toho
je mladá dechová hudba Fialenka, která tu

vznikla. Možná o ní ještě ani všichni nevíte.
Svůj čas tito kluci zbytečně nemarní, ale jako
všechno, co má fungovat, tak i oni potřebují
podporu nás všech. Mají v sobě něco, co jim
většina z nás může jen závidět – chuť rozvíjet
a předvést svůj talent. Pokud nikdo z nových
děvčat a chlapců neztratí chuť obléci si kroj
a bavit se, pak se počet krojovaných letos na
hody může dostat až k pěknému číslu - téměř
šedesáti krojovaných. Bylo by škoda nechat si
tento pohled ujít…
A co zpěv? Pravdou zůstává, že založení
dívčího sboru selhalo… Ale proč vlastně?
S tvrzením o „neochotě“ mladých dívek buďme
opatrní. Dívčí sbor byl do programu vystoupení
napsán dřív, než začal fungovat. Mnoho dívek
se toho spíš zaleklo. Přece jenom vystoupit
před lidmi a podat výkon na optimální úrovni
vyžaduje více času, než pár zkoušek. Pokud
chceme něco „prodat“ lidem, aby se jim to
líbilo, potřebujeme čas, trénink a trpělivost…
Nemyslím si, že snaha o založení sboru úplně
vyhasla. Nebylo by marné tento fakt napravit.
A ještě navíc, když přichází do kroje tolik nových lidí.
Zkusme se nad tím vším zamyslet… Ať jsme
mladí, či starší. Nebraňme se malým změnám,
které pomůžou celku. Zkusme podpořit folklor
svou účastí a „neplakat“ doma…

PODNĚTY KE XENOFOBII
Jožulka Uher
Slovo xenofobie vysvětluje slovník cizích
slov jako: odpor, nepřátelství, strach nebo
nedůvěra ke všemu cizímu. Xenofobií byla
naplněna nenávist nacistů vůči Židům a např.
u nás dnes netají xenofobii vůči Romům – cikánům některé extrémní skupiny rasizmem motivovaných mladých obyvatel. Proč však na toto
háklivé téma psát ve zpravodaji LANŽHOT?
Prostě proto, že důvod byl dán jedním článečkem v loňském vánočním vydání.
Chci reagovat na článek Slušnost nadevše
aneb Co si o nás myslí jiní. Jsem si jist tím,
že ani v příbuzenstvu onoho soukromého zemědělce by se nenašel nikdo, kdo by mu jeho

neohleduplné chování schvaloval, natož aby
mu je souhlasem v referendu potvrdili všichni
ostatní lanžhotští občané, včetně mne. Znám
své rodné město dobře a především mnohem
lépe než ten řidič sanitky, jehož výrok mne
urazil stejnou mírou, ba snad o něco více,
jako „jančení“ soukromého zemědělce. Ten
totiž urazil pouze onu paní a posádku sanitky,
kdežto řidič pohaněl celý Lanžhot, všechny
jeho obyvatele. Dám příklad, opakuji příklad
(zatím jsem nečetl, že by se někdy něco takového stalo a já věřím, že se ani nikdy nestane).
Posádka sanitky, včetně řidiče, převáží do
nemocnice v bezvědomí člověka, kterého
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cestou okrade o peníze. Když se to dostane na
veřejnost, třeba až ke mně, mám právo prohlásit: Ná, ludé, co sa divíte, dyt sú to záchranáři!
Jako bych chtěl naznačit, že zloděj vedle
zloděje, protože my všichni lanžhotští občané
jsme ze stejného měcha, jako onen soukromý
zemědělec, který zřejmě někde za Vagonkou
ztratil rozum, nebo jen na ten případ slušné
vychování.
Prosím, říkám všem, nezevšeobecňujme!
Pracuji v publicistice padesát let, aniž bych
někdy sebenepatrněji sklouzl do poloh urážek
nebo zesměšňování některé naší sousední obce.
Ani na vrub rádoby vtipů o nás Lanžhoťanech
a Lanžhoťankách, jak jich pár loni či předloni
publikoval dokonce slušný a hodnotný časopis
Malovaný kraj z pera autora, který se označil za
sběratele. Byly to vtipy humoru jalového, vhodné k použití na kohokoliv, když si zamaneme.
Že sú to enom vtipy? Nepovídejte mi, znám,
jakou paseku ve vztazích dovede napáchat jedno jediné uštěpačné slovo, natož posměchem,
škodolibostí a nepřátelstvím otrávený vtípek.
Zárodek ke xenofobii je na světě.
Výstup soukromého zemědělce v lanžhotské Husově ulici, rajtujícího v sedle nepatřičné
nahněvanosti, není omluvitelný stejně jako
komentář řidiče záchranky. Ba co, zatímco zemědělec „pálil“ na konkrétní cíl, řidič se uchýlil

ke „kobercové palbě“ na celý Lanžhot.
Jeho „střelný prach“, ne toho soukromého
zemědělce, mě páchne smradem hodně blízkým xenofobii, a to je na tomto konfliktu to
nejhorší a nejpodstatnější!
Ujišťuji paní Hlavinkovou, že si nemyslím,
že by na tom měla nějaký podíl…
Nečekaný dovětek
Nedlouho po tom, co jsem dopsal svou úvahu, zveřejnil deník MF DNES zprávičku: „V
nemocničním županu a jen v pantoflích čekala
pacientka K. K. čtyři a půl hodiny na převoz
sanitkou z vyšetření. Pacientku převezla sanitka z Hustopečí do Kyjova na vyšetření v půl
sedmé. V deset hodin byla již hotová. Řidič
sanitky jí řekl, že se vrátí za chvíli, už se však
neukázal! Sanitka z Hustopečí pro ni přijela
až po druhé hodině odpoledne po telefonické
stížnosti ředitelce nemocnice v Hustopečích.
Ošetřující lékař jí řekl, že si má příště hledat
jinou nemocnici. Později se za svůj výrok omluvil“. (zkráceno)
Jakým výrokem by asi náš řidič charakterizoval počínání svého kolegy, nebo slovní
úlet doktora? Bude mít v sobě sílu k pardonu
vůči nám, Lanžhoťanům? Vidíte, že s dobrými
i nedobrými lidmi se lze potkat všude, a těch
lepších je určitě nesrovnatelně mnohem více!

Čtete? Ne? Tak čtěte!
Jaroslava Bartošová
Městská knihovna v roce 2008
knihovní fond celkem . . . . . . . . . . . . 19 742
z toho beletrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 601
naučná literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 141
přírůstky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675
úbytky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
počet registrovaných čtenářů . . . . . . . . . . 384
z toho do 15 let . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
počet návštěvníků knihovny . . . . . . . . 5 637
výpůjčky celkem . . . . . . . . . . . . . . . . 20 110
z toho naučná literatura . . . . . . . . . . . . 3 964
beletrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 778
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dětská naučná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551
beletrie dětská . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 817
výpůjčky periodik . . . . . . . . . . . . . . . . 3 558
Knihovna uspořádala 20 vzdělávacích akcí
pro školu, internet využilo 1315 návštěvníků.
Knihovna zaslala 50 požadavků meziknihovní
výpůjční služby do jiných knihoven, kladně
bylo vyřízeno 44 požadavků. Z jiných knihoven, které žádaly půjčení od nás, byly vyřízeny 3 požadavky. Z výměnného fondu Městské
knihovny Břeclav jsme ve dvou souborech
vypůjčili 462 knih.

Lanžhotský zpravodaj
Nová nabídka knihovny – čtěte ušima!
Zdá se vám, že některé domácí práce jsou
pro vás nevyužitým časem, ale přesto je nutné
je udělat? Máte večer unavené oči, které vám
nedovolí číst si a televizní pořady vás už nudí?
Zkuste poslouchat. Také v naší knihovně si můžete půjčit zvukové knihy (čtené texty na CD).
Několik jich máme již k dispozici a budeme
v nákupu pokračovat.

Zatím nabízíme:
Gaston Leroux: Fantóm opery
Petr Šabach: Šakalí léta
Jan Neruda: Povídky malostranské
Michal Viewegh: Povídky o manželství a sexu
Josef Škvorecký: Ze života lepší společnosti
Ivanka Devátá: Co číhá za humny
Bohumil Hrabal: Pábitelé
Pozvánka do knihovny
Ještě nejste čtenářem naší knihovny? To
je ale škoda. Nabízíme vám téměř 20 000
knih, jak informujeme výše. Poplatek za registraci čtenáře se už hodně dlouho nemění
a zatím neuvažujeme o navyšování. Registrace dospělého čtenáře stojí 100 Kč na rok,
důchodce 80 Kč, děti od 15 let a studenti
zaplatí 50 Kč, děti do 15 let 30 Kč. Občané,
kteří dosáhli 80 let, mají registraci zdarma.
Tak neváhejte a přijďte se zaregistrovat!
Půjčovní doba: pondělí 13.00 – 18.00, středa dopoledne 9.00 – 12.00, odpoledne 13.00 – 17.00,
čtvrtek 13.00 – 18.00, pátek 13.00 – 17.00 hod.

Oblastní výstava vín Podluží
Jaroslav Třetina
První ročník oblastní výstavy vín byl uspořádán v r. 1977 a jeho organizací byla pověřena
ZO ČOZS v Kosticích. Zakládajícími obcemi
byly vedle pořádajících Kostic Lanžhot, Tvrdonice, Týnec, Moravská Nová Ves, Hrušky a
Břeclav. Bylo vystaveno celkem 896 vzorků
vín, z toho bylo 527 vín odrůdových a 369
směsek.
V pořádání dalších ročníků se střídaly
ostatní obce. Za zmínku stojí počet vzorků na
IV. výstavě v Moravské Nové Vsi, kde bylo vystaveno 1736 vzorků a zúčastnili se vinaři z 66
obcí. Naše základní organizace byla pověřena
uspořádáním v pořadí VI. výstavy v r. 1984.
Předsedou výstavního výboru byl Petr Straka,
hodnocení vín předsedal Ing. Vojtěch Pazderka.
V úctyhodném počtu 1669 vzorků figuroval
neméně obdivuhodný počet 431 vín z Lanžhota. Z odrůdových vín bylo nejvíce zastoupeno
Svatovavřinecké v počtu 145 vzorků a 115

vzorků bylo
Burgundského
bílého. Zajímavý
počet
byl 54 vzorků
Tramínu, 63
vzorků Neuburského a 33
vzorků Pálavy.
Během prvního kola výstav
ze
sdružení
odstoupila
Břeclav.
Na VIII. výstavě v Týnci byla v roce 1987
poprvé vystavována nově vyšlechtěná odrůda
Cabernet Moravia.
V Lanžhotě byla pořádána dále X. výstava
v roce 1989. Předsedou výstavního výboru byl
Jaroslav Třetina a odborným garantem Josef
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Gajda. XVI. oblastní výstava byla v Lanžhotě
poslední, která byla pořádána v duchu zakládajícího statutu.
Oblastní výstava v Kosticích v roce 1996
byla první výstavou uspořádanou v rozsahu
tehdejší vinařské oblasti Podluží podle nově
utvořeného vinařského zákona. Na XXI. oblastní výstavě v Lužicích došlo ke změně bodovacího systému, kdy byl do té doby používaný
systém dvacetibodový nahrazen systémem
pětibodovým. XXIV. výstava v Kosticích v r.
2003 byla pořádána současně s nominační
výstavou do Salonu vín ČR a byl zaveden 100
bodový systém hodnocení vzorků. V současné

době jsou oblastní výstavy pořádány samostatně a jsou na nich prezentována hlavně vína
z šestnácti sdružených vinařských obcí regionu
Podluží, ale zastoupeny jsou v menší míře i další obce z jižní Moravy, Rakouska a Slovenska.
Letošní jubilejní XXX. výstavou byla pověřena Základní organizace českého zahrádkářského svazu v Lanžhotě a bude uspořádána
18. a 19. dubna. Věříme, že se nám ji podaří
uspořádat stejně úspěšně jako v okolních obcích v minulých letech a přáli bychom si na
ní mezi sebou uvítali co nejvíce místních příznivců dobrého vína a folkloru. Tímto všechny
srdečně zveme.

Rybaříme a pracujeme
Josef Vlašic
Po podzimním výlovu rybníka Kout v roce
2008, kde jsme slovili 55 q ryb, se rybáři připravovali na ukončení rybářské sezóny. V měsíci lednu a únoru 2009 jsme vyčistili od náletu a
palachu štěrkovnu Hrůdy a štěrkovnu Hvězda.
Jednáme o vyčištění Uhlenky u prvního mostu. Čekáme na vyjádření ministra životního
prostředí ČR, neboť větší část nákladů bude
hrazena z fondu Evropské unie na revitalizaci
vodních toků. Byl proveden prodej povolenek.
Členskou základnu tvoří 300 členů. Mládež-

nický kroužek
rybářů
vede
Leopold Králík
a
František
Škápík. U těchto vedoucích se
mohou přihlásit
noví zájemci.
Členská základna bude hodnotit minulý rok
na své členské schůzi, která se bude konat 29.
3. 2009.

Masarykova základní škola
informuje
Eva Klvaňová
PROSINEC
2. prosince navštívili žáci 1. stupně v Břeclavi výchovný koncert Pavla Nováka ml. „Tradice a zvyky“ - písničky a vyprávění o našich
starých tradicích a zvycích.
17. prosince proběhl v hale již 4. ročník turnaje ve florbale „O pohár Regionu Podluží“. Zúčastnily se ho čtyři týmy ze základních škol (MZŠ
Lanžhot, ZŠ Moravská Nová Ves, ZŠ Prušánky a
ZŠ Tvrdonice). Pořadí škol: 1. MZŠ Lanžhot ( 9
bodů), 2. ZŠ Prušánky (6 bodů), 3. ZŠ Tvrdonice
(3 body), 4. ZŠ Moravská Nová Ves (0 bodů).
Jedno utkání odehráli také mladší žáci – 1. až
5. třída: ZŠ Tvrdonice - MZŠ Lanžhot 1 : 4.
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Celý měsíc se nesl v duchu vánočních svátků. Žáci speciálních tříd si v knihovně vyslechli, jak Vánoce slavil Josef Lada, besedovali
s Vlastou Ciprysovou o vánočních zvycích na
Podluží, sami si připravili svou štědrovečerní
večeři a besídku s rozdáváním dárků. Na 1.
stupni se tradičně zpívalo na schodech a ve
všech třídách si Vánoce žáci připomněli se
svými učiteli.
LEDEN
V tomto měsíci se ve školním klubu konala
soutěž v kulečníku a twistru, ve školní družině
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zase v pexesu a piškvorkách.
15. ledna proběhl zápis žáků do 1. ročníku.
Dostavilo se 34 dětí, pěti byl doporučen odklad
školní docházky.
28. ledna odjeli osmáci do Brna na unikátní holandskou výstavu „100 000 let sexu“
(s podtitulem „O lásce, rozkoši a plodnosti“).
Na hradu Špilberk si prohlédli přes 250 předmětů se sexuální a erotickou tematikou. Exponáty pocházeli ze 60 evropských sbírek, mohli
vidět pásy cudnosti, kondomy z ovčích střev
i antické mince s vyobrazenými sexuálními
polohami. Česká premiéra navíc nabídla
lokální obohacení - do expozice přidali pracovníci Muzea města Brna, které výstavu
spolupořádalo, i české, slovenské a maďarské
artefakty. A také další místnost, věnovanou
sexuální osvětě a varující před současnými
pohlavními chorobami.
ÚNOR
Během února proběhla školní kola matematické Pythagoriády, olympiády v českém jazyce, matematické a zeměpisné olympiády.
5. února se uskutečnilo v Břeclavi regionální kolo žákyň 6. – 7. a 8. a 9. ročníků v přehazované. Starší žákyně skončily na 5. místě, mladší
na 4. místě.
Od 6. do 13. února se konal lyžařský výcvikový kurz žáků 7. třídy v Nekoři. Kromě

dvou družstev lyžařů bylo sestaveno i družstvo
snowboardistů. Žáci jezdili na nedalekých svazích v Petrovicích a v Říčkách.
10. ledna zahájili žáčci 2. a 3. tříd plavecký
výcvik v břeclavském bazénu.
12. ledna se okresního kola soutěže v anglickém jazyce zúčastnila Růžena Ševčovičová.
Skončila ve své kategorii 1.a na 10. místě.
BŘEZEN
4. března odjeli žáci 8. a 9. ročníku reprezentovat školu na okrskové kolo v basketbale
do Valtic. Skončili na nepostupovém 3. místě
po vyrovnaných utkáních s mužstvy Valtic a
Drnholce.
5. března zhlédli žáci 4. a 5. ročníku výukový program brněnského planetária s názvem
„Hvězdářská abeceda“.
16. března se v Břeclavi uskutečnilo okresní kolo olympiády v českém jazyce. Petře
Poláčkové patří 5. místo, Elizabeth Marii Kostkové 25. místo.
18. března postoupil Milan Černický
do okresního kola zeměpisné olympiády.
A tentýž den naše škola pořádala okrskové
kolo ve florbale. Přihlásilo se pět mužstev, vyhráli žáci ZŠ Břeclav, Slovácká, 2. místo patřilo
ZŠ Břeclav, Kupkova, naši skončili na 3.místě.
19. března psali všichni žáci 2. – 9. tříd
matematickou soutěž rozdělenou a nazvanou

29

Lanžhotský zpravodaj
podle ročníků – Cvrček, Klokánek, Benjamin,
Kadet.
Chyběli vybraní žáci 6. - 7. ročníku, kteří
odjeli na okresní kolo soutěže Nestlé Basket
Cup. Za účasti sedmi družstev skončili na 3.
místě za ZŠ Břeclav, Slovácká (2. místo) a ZŠ
Valtice (1. místo).
Ve školní družině proběhla výtvarná soutěž
na téma „Karnevalová maska“.

20. března se v naší hale uskutečnilo okresní kolo v košíkové starších dívek. Konečné
pořadí: 1. místo ZŠ Kobylí, 2. místo MZŠ
Lanžhot, 3. místo ZŠ Valtice.
22. března se konal v sále Podlužanu tradiční dětský maškarní karneval. Děkujeme všem
dětem, které přišly v nápaditých a zajímavých
maskách.

Ples školy
Helena Pláteníková
Masarykova základní škola v Lanžhotě pořádala v letošním roce v prostorách restaurace Podlužan již pátý reprezentační ples, který zahájili
žáci 9. tříd polonézou. K tanci a poslechu hrála
skupina Medunka a cimbálová muzika Hudci.
V několika tanečních
vstupech žáci 9. tříd v latinsko-americkém stylu
zatančili cha-chu, kubánskou rumbu a přidali
českou polku. Pohybové
studio předvedlo svou
pódiovou skladbu s názvem „Kleine Gangsters“
a posledním vystoupením se prezentoval TK
Starstep opět latinsko-americkými
rytmy.
O půlnoci byla vyhlá30

šena soutěž „O nejoblíbenější předmět ve škole“.
Za krásnou a bohatou tombolu děkujeme
všem sponzorům a těšíme se na další ročník
plesu.
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Lesní dělnice
Jožka Tureček
Už vůbec nevídat kráčet z lesa
prací zemdlené lesní dělnice
Nezřít jak mnohá z nich málem klesá
pod nůší V ní klestí co nejvíce
I moje máma k nim patřívala
Pěšky a v jakémkoli počasí
v náruč lesa putovat se dala
Z nouze moc jídla nebrávala si

Foto Ant. Nečas

Každá z těch žen je velký zahradník
z jejich potu hvozdy lužní bují
Slušelo by se vyslovovat dík
těm rukám co stromky opatrují

Krátce z Podluží
Martina Polachová
Region Podluží se v průběhu ledna a února
tohoto roku prezentoval na mezinárodních
veletrzích cestovního ruchu v Brně, Bratislavě a Praze. Nechyběla ochutnávka místních
vín, přehled ubytování a stravování, kalendář
kulturních akcí a přehled významných akcí
následujících měsíců:
Jarní hudební festival – cyklus koncertů vážné hudby – Dolní Bojanovice
- akce se uskuteční v termínech 22. 3., 29. 3.,
5. 4. 2009, více informací na obecním úřadě
5. přehlídka dětských folklorních souborů Kostice, 5. 4. v sále Sokolovny
- začátek ve 14:00; svou účast přislíbilo 13
souborů z oblasti Podluží (Jatelinka, MŠ Tvrdonice, Pomněnka, Kostičánek, Břeclavánek I.
a II., Velká a Malá Kordulka, Žižkovjánek, Lužičánek, MŠ Lužice, Charvatčánek, Koňárci),
dva nejlépe hodnocené soubory postupují do
krajského kola v Kyjově
30. oblastní košt vín – Lanžhot, 18. - 19. 4.
v sále restaurace Podlužan
- předpokládáno min. 1000 vzorků vín, degustace proběhne dne 5. 4. 2009 v Podlužanu,
kontaktní osoba: Josef Bartoš – 602 617 475

Den řemesel s ochutnávkou
vín – náměstí Moravská Nová
Ves
- jarmark, vystoupení folklorních souborů,
degustace vín, více informací na obecním
úřadě
Přehlídka mužáckých sborů - Břeclav
– Poštovná, 16. 5. - kostelní zahrada
- předpokládaná účast cca 250 - 300 mužáků, pořadatelem je mužský sbor z Poštorné
3. přehlídka dětských tanečníků verbuňku
z Podluží – 17. 5. - v přírodním areálu
v Lužicích
- přehlídky se mohou zúčastnit mladí tanečníci verbuňku od 9 do 15 let. Prezentovat se
bude nejméně jednou slokou zpívanou a dvěma tanečními (válaný, rychlý, úvratí). Soutěž
probíhá v lidovém kroji. Hodnocení provede
odborná porota. Přihlášky s uvedením jména,
adresy, narození a jména verbuňku posílejte
na adresu: Jaroslav Švach, Slovácká 20, 690 02
Břeclav, tel: 606 727 242. Vítězové postoupí do
soutěže „O nejlepšího dětského verbíře Slovácka“ v Uherském Hradišti.
Podluží v písni a tanci – 5. - 7. 6. - národo31
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pisný festival ve Tvrdonicích
Setkání Charty evropských venkovských
obcí – 11. - 15. 6. – Starý Poddvorov
- v rámci tohoto setkání navštíví oblast cca
300 zástupců obecních úřadů z celé Evropy.
V rámci těchto dní proběhnou i každoroční
dětské krojované hody.
Členská schůze Regionu Podluží proběhla
dne 10. 2. 2009 ve Tvrdonicích. Na tomto zasedání byli po dvou letech opět voleni nejvyšší
představitelé Regionu Podluží. Předsedou svazku obcí zůstává pro další dva roky Ing. Jaroslav
Kreml (starosta obce Lužice), místopředsedou
František Hrnčíř (starosta města Lanžhot).
Členská schůze vyjádřila podporu obci Starý
Poddvorov při přípravě „Setkání Charty evropských venkovských obcí“. Členská schůze
schválila rozpočet na rok 2009, přičemž
celkové příjmy činí 1 904 100,- Kč, celkové
výdaje činí 10 547 700,- Kč. Schodek ve výši
8 643 600,- Kč bude vyrovnán pomocí čerpaného bankovního úvěru na realizaci projektů „Turistický průvodce Podlužím a Hodonínskem“
a „Turistické rozhledny Podluží – Cerová“ a
z prostředků zůstatku běžného účtu organizace.

Dne 24. 2. proběhlo v kuželně hostince
U Bartošů v Lanžhotě finále soutěže v kuželkách
„O pohár starosty města Lanžhot“. V této
soutěži mezi sebou každoročně soupeří týmy
složené ze zástupců a zaměstnanců jednotlivých členských obcí regionu. Letošním vítězem se stalo město Lanžhot – 372 kolků, na
druhé příčce se umístila obec Prušánky s 355
kolky a třetí pak byla obec Josefov – 342 kolků. Nejlepší jednotlivec byl Josef Jablonický
se 104 kolky.

Josef Folprecht: Lanžhot – 5. část
Zpracovala Ludmila Malčeková
Národní cit
Sounáležitost tohoto lidu k národu byla samozřejmá, přímo osudová, byla součástí jejich
nitra a povahy. Jak o náboženství, tak o národnosti nepřemýšleli, nýbrž pojímali ji jako něco,
co je obklopuje právě tak jako příroda, země,
louky, zpěv a všecky smutky života.
Stáli pevně a bez jakýchkoliv výhrad tam,
kam je osud postavil, a nebyli by uhnuli ze své
půdy ani o píď a nasadili všechny své síly za
svůj rod a zemi.
Lidé na Slovácku mají přirozené nadání
značné, je třeba však, aby nebylo vyvíjení
jeho ponecháno mimo školu jen domácnosti
a zděděným zkušenostem. Další sebevzdělání bylo velmi skromné. Bylo to k lítosti tím
větší, poněvadž tento zdravý, silný a tuhý lid
nezkroceného temperamentu a životnosti, byl
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při své skromnosti nadmíru pilný a pracovitý,
vytrvalý, pohotový a vnímavý. Práce mu byla
nejen křesťanským mravním údělem, ale byla
mu radostnou povinností, která mu dávala příležitost k vyzařování životní síly - obratnosti,
mrštnosti, dovednosti - až do značného stáří.
Nebylo zde obchodní výroby domácí, ani
průmyslu, půda celkem živila své obyvatele
skromně sice, ale přece. Nebylo tu lidí, kteří
jako obyvatelé mnohých vesnic na severovýchodnějším Slovácku a Valašsku chodili se
svým malým obchodem a živností na zádech
„po světě“ a za obživou. Byl to tehdy vedlejší
výdělek a asi jako práce na kládách v zimním
lese, kterou sedláci s koňmi rádi konali, aby si
přivydělali.
Amerikánů zde bylo málo. Ač nebyly nelákavé zprávy, které vrátivší se přistěhovalci
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přinášeli. Jejich řeči o životě americkém byly
přijímány lanžhotskými sousedy celkem chladně a vypravěči nebyli nikdy nadšeni zvláštní
půvabností chvatu tohoto amerického života.
Když byla roku 1901 zřízena železniční trať
přes Lanžhot do Kútů, vřaďovalo se obyvatelstvo lanžhotské do jiných zaměstnání stále
více, tykadla městského způsobu života vnikala
do tohoto městečka a činila z něho cosi polovičatého, obojakého jak vnějškem, tak vnitřkem.
Dráha byla činitelem, který vsunul Lanžhot do
„světového provozu“ sice tehdy jen nepatrnou
lokálkou, ale toto spojení se světem vzdálenějším novelizovalo toto původní městečko jak
jazykem, tak vnějšími formami i životními
názory poměrně rychle přijímanými.
Muži i ženy byli spoří, svalnatí, složití.
Rasa velmi nadějná. Byli vážní i klidní. Klidem
a vážností střádala se v nich energie, nezkrotná
a nezdolná síla, která rázem vypukla, když
přišel čas. Z tohoto klidného Slováka se tu stal
vyzývavý muž, často i z ženáče, který dovedl
vyštvati zlé pudy a zlobu celé hospody.
„Co, ty mňa sceš listknůt? - Sakriš, to by
tak bylo! Šak su pachouek ani ho néni ani ho
nebude!“
„Martine, nedáj sa! Enem naňho, šak sa mu
odnesce hrozit legrůtovi!“
„Taký chaloň a bude mňa liskat! Chuapci,
držte ňa!“
„Josko, a ty by sas dau! Od takého chmula!“
„Ale, Martine, Josko, nechajte teho, lebo
bude po muzice!“
„Aj ty už čuč, ty hňupe!“
Skoupost projevů citových
City se nedávaly najevo skoro nikdy. Pláče
a slz nebývalo, proto se tito lidé zdáli na pohled
ještě hrdější než byli. Proto se jejich odevzdání
do osudu jevilo tak úplné a zcela samozřejmé.
Laskání jako projev citů se objevovalo pouze
k dětem zcela malým, jakmile se na děti počalo
pohlížeti jako na platného člena rodiny, což
bylo velmi brzy, třeba když čtyřleté děvčátko
dostalo za úkol opatrovati na dvoře dítě dvouleté, přestávaly projevované city a dítě samo už
nabývalo určitého sebevědomí. Ruce se líbaly

kmotřenkám a kmocháčkům, polibků na ústa
v rodinách nebylo. V těchto věcech Slováci
přetvářliví nebyli. Ale cit v nich kypí, touha
žhne, krev se bouří a vybuchne ve chvílích, kdy
taneční páry odešly mezi jednotlivými „sóly“
kamsi na čerstvý vzduch „vychladit sa“.
Neurčitost a všeobecnost v projevech citových je viděti též v dopisech děvčat k šohajům
na vojně a naopak.
„Můj najmilejší Francku!
Já Ťa nastotisíckrát pozdravuju a ze srdca si
žádám, aby Ťa toto moje psaní ve ščestí a zdraví vynatrefilo.
Než Ti začnu psat, mosím ti křesťanské pozdravení dat Pochválen Pán Ježíš Kristus. Ked
sem včeraj po dvoře chodiua, na tebja sem mysleua, že mňa moja huava od teho rozboleua. Na
vědomost ti dávám, že sme šecí zdraví a že sa
to zas všecko spraví. Říkaua sem si přečerajšky
jednu pěsničku, jak sem ti připínaua na širůch
voničku. Leť, psaníčko, leť, přes Lanžhot k mému milému hned. Ked by šecí andělíčci mje to
říkali a se mnů si písali, nikedy by Ti to všecko
nevypovídali.
Ešče jednů Ťa tisíckrát pozdravuje Tvoja
Anka.“
„Moja najmilejší Rozáro!
Veznu pérečko a píšu Ti mé srdečko. Zdáu
sa mi tej noci překrásný sen, že ke mně doletěu
anděu v ten deň a za ruku mňa vzau, abych Ti
dneskaj písau. Z veliků radosťů Ti na vědomosť
dávám, že si na Tebja každů noc spomínávám
a kedby šecky vězdičky zbudily nebeské andělíčky, teprv by Ti pověděli, že ňa srdce bolí.
Letí tady houbička, už já hledím do psáníčka. Leť, houbičko, leť, zanes to psáníčko přes
hory a doly do Lanžota hned.
Dobrů noc moja miuá, milionkrát Ťa pozdravuje Tvůj Paveu.“
Družnost
V přátelství žili lidé buď všichni, nebo nikdo. Byl to zase důsledek skoupého neprojevování citů. Lidé rovného nebo blízkého věku si
vzájemně tykali. Chlapci i děvčata. Rodičům,
kmocháčkovi a kmotřence a starším lidem se
vykalo. K stáří byla úcta pečlivě vštěpována.
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Těžko bylo mezi Lanžhotčany rozeznati
přátelství pravé od opatrného, které mělo
v koutku mysli nějakou skvrnku anebo pochybnost. Těchto však nebylo téměř nikdy
mezi přízní, čili „rodinou“. Přízeň či rodina
byla silně rozvětvená a velmi početná. Ježto
sourozenců bývalo mnoho a mladí lidé se už
po dlouhá léta ženili a vdávali skoro výlučně
jen mezi sebou.
Ve společnosti byl každý Slovák svým
kožuchem jako hradbou obklopen vůči všem
ostatním. Byl milý, bodrý, spokojený a vlídný,
sice málo sdílný, ale mile společenský. Nebyl
však nesdílný jen k „pánům“, nýbrž byl svým
způsobem upjatý k svým druhům. I tu zachovával opatrnost, která však nikdy nepřipomínala lišáctví. Člověka dříve poddaného, nýbrž
jakousi povýšenost a sebevědomí prýštící
ze spokojenosti sebou samým a prostředím,
v němž žije.
To byla hlavní příčina tohoto společenského
klidu Slováků a jejich citové umírněnosti. Proto také cizí lidé způsoby projevů jejich citů těžko dovedli pozorovati. Mnozí poctivě rozuměti
chtěli, ale Slovák se poznati dával velmi těžce.
Byl těžší než venkované jinde.
Ale myšlenky, směry i nutnosti obecné nebojovaly vlastně s originalitou Slováků, nýbrž
vtíraly se do ní. Lanžhotčan podvědomě cítil
svou dobrou minulost, vždyť tu bylo i hloubání
náboženské v dřívějších letech, bylo tu hrdinství, osvědčené proti vpádům nepřátel velmi
krutých, kterým se bránil a ubránil často s velikými oběťmi. K tomu, co mu škola a noviny
přinášely, měl samé otazníky a pochybnosti.
A ostatně mohl být přesvědčen, že mu to vše
přinese zlepšení, hlavně duševní?
Byl to lid ocelových a křemenných gest i takového nazírání na život. Z Podluží byl Lanžhot považován pro ocel a křemen za místo nejméně přístupné novým myšlenkám a změnám
ideovým i hospodářským, takže mu byl často
vytýkán tradicionalismus a konzervatismus.
Krajnosti přírody způsobily krajnosti povahy tohoto krásného lidu. Byl pomalý a táhlý
a tyto vlastnosti z přirozenosti svého okolí
přelil do táhlých a vláčných svých dumných
písní a byl útočný a nezkrotný v povaze a pís34

ních jako jeho vedra a bouře. Byl pracovitý
a vytrvalý ve shodě se svými polnostmi a zase
rozbujnělý a v bujarosti krásný, ve shodě se
svými loukami. Od klidu přecházel takřka bez
veselosti k divokosti a zbůjnosti.
Zbožné sebeuspokojení
Tento lid má ve všem radost z krásy a barev,
potěšení ze zpěvu v době, kdy „se to patří“. To
byla též doba bohoslužby, která proto, že se
k ní Slovák náhodně ustrojil, že byla v náladě
povznesené, byla vzácností a vždy se v ní ozývala radost z hlasu a ze zpěvu, který je vždy
povznášel.
Slavnost roucha, které Lanžhotčané nosili
do kostela, zvyšovala i hloubku povinností
náboženských zvyků. A zpěvnost tohoto lidu
nejen v kostele při oblíbených písních, nýbrž
zvláště při průvodech Vzkříšení a Božího těla
se mísila s radostností probouzení přírody a konané náboženské povinnosti.
Kostel sám jasný a barvivý, bez barokních
stínů a temnot, byl jakýmsi příbuzným těchto
zářivě oblečených a jasně na svět hledících
lidí. Bývalo jich tam o nedělích i o svátcích
natlačeno, že těžko bylo se prodrati hradbou
dubeňáků - kožuchů zvláštním pachem obestřených. Bylo to blahodárné zpestření života,
který přinášel sice vedle tíhy práce i uspokojení z vykonané povinnosti, ale byl stále jen při
zemi a povznášel se hlavně v těchto vysokých
zdech chrámového paláce, který jako by se byl
svou světlostí té jasné lanžhotské zbožnosti
přizpůsoboval.
Lanžhotčan miloval práci a slavnosti. Dovedl si krásu i radost tvořiti sám, ale vedle tohoto
se chápal každé věci, která mu mohla způsobiti
radost i slavnostní potěšení. Tím mu byl i kostel a bohoslužby.
Zpěv a náboženství byly u Slováka psychologicky nerozlučně spjaty. Jedno bez druhého
bylo takřka nemyslitelné. Zajisté teprve zpěvem se vzněcoval nábožensky a k pobožnosti.
Zpěv Lanžhotčana rozehříval do všech citů.
A proto si ho také tento přirozený člověk vážil.
Jeho postoj ke zpěvu byl vždy důstojný, řeč při
písni vždy povznešená, intonace co nejvyšší,
podle jeho názoru nejvznešenější.
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Tajemnosti
Ovzduší noci bylo v Lanžhotě vláčné, táhlé,
ale husté, hutné, prosycené rozličnými zvuky
oživujícími a spíše rozrušovalo, než uklidňovalo. Ve veliké blízkosti zněla spousta rejstříků
žabích hlasů, které monotonním, ale přece vyskakujícím slapovitým a kolotavým prouděním
rozrývalo ovzduší v noci vždy jaksi těžké.
A což teprve v lese, nebo ještě více poblíž
lesa! Lehké třepotání vrbových lístků a jasanových drobných zpeřenců promíchané šploucháním vody a přímo naduřelé pohyby nočních
živočichů, doprovázelo charakteristický lanžhotský přírodní akord mohutným žilobitím tajemným v noci, ale slibujícím hned za časného
rána nástup nejplnějšího životního ruchu.
Pomalu kráčím tmou na pokraj Sůhrad. Části severně od kostela, Lanžhot už spí, ale blízko
kovárny svítí se ve dvou oknech. „Henkaj vidíte sú ešče ludé na úvodkách. Šak víte, že sa
tu u nás slavjá úvodky věc než krstinky. Sů při
úvodkách napečené a navařené ešče lepší věci
než vařená slépka s řezancovů polévků a boží
milosti a aj inší cukrové. Žena z domu nemá
nigde chodit až do úvodu, její první cesta má
byt s diťatom do kosteua.“
Obracíte se od kostela doprava ke Komárnovu ke kapličce a zahýbáte doleva, odkud
už z dálky slyšíte šumět vodu a klepot mlýna.
Uzoučká ulička, kde domky mají humna před
sebou, nikoliv za stavením, a kde místo dvířek
do humen bývaly pouze přelízky „příuazky“.
V těchto „příuazkách“ mívají své tajemné
schůzky bosorky a bosoráci. Je tam slyšet
šumění sukní a třaslavic mužských. Není nám
právě nejvolněji v této tmě. Stále sílící šplouchání vody a klepání mlýna, v těsné uličce,
z obou stran neproniknutelné a vydechnete si,
když přijdete k zábradlí a k sestupu k mlýnské
vodě, kde Lanžhotčanky ve dne „pístem“ perou
a zpracovávají prádlo.
Vracíte se domů se svěšenou hlavou a úvahami, co bylo lepší, zda tato naprosto těsná
souvislost s přírodními zjevy a ztětesňování rušitelů nočního ticha s vybájenými představiteli
jejími, nebo reálné vysvětlení poetického třeba
strachem mrazícího zjevu a poslechu.
Stará Halůzka i starý hlásný Antoš Prajka

nás vyvádějí z rozpaků. „Ked by sa panáček
v kostele při požehnání podívali skrz monstranciju, viděli by všecky lanžhocké bosorky
a bosoráků, jak sů obrátění chrbtem k oltářu.
Oni to dobře věďá a sců, aby nás ty bosorácké
kůsky nemamonily. Oni viďá šecky ty mámory aj hastrmana a aj vy ich možete vidět, ked
stanete od varhan a podíváte sa skrz varhany
k oltářu. Ale radši sa nedívajte, sů to krom tej
duše - ohavy.“
Ejhle její kouzlo velikonoční, psané na základě jejího vyprávění:
„Za humny je předvelikonoční, jakoby
očekávající klid, rušený jen z dálky nesmělými
zvuky probouzející se přírody. V chaloupce
u „příuazku“ a veliké široké jámy se žlutým
a v slunci se svítícím pískem je také klidno
a ticho. Dveřmi vniká do síně matný, ale už
neodbytný sluneční pruh. Je to velikonoční
týden.
U pece na lavičce sedí stará žena, stará
Halůzka. Rozložitá podsaditá postava s šátkem pod bradu svázaným, jiskrných očí, růžových vrásčitých tváří, bezzubá s kmitajícím
špičatým jazýčkem, kterým tato žena dovedla
nevyrovnatelně zacházeti slovy. Žena ostrého
jazyka, kdekým vážená, žena radící ochotně
při nemocech, žena z těch, jež udržují ve
vesnicích mravy, žena zkušená, předvídavá.
Beze zlého podbarvení jí říkali čarodějka
„bosorka“.
Najednou přijde malý Joska, synek sousedky. Tlačí před sebou hrkač, malý trakař, neboť
zítra musí po městečku s ostatními létat hrkat,
když zvony uletí na dva dny do Říma. V ruce
drží hrkávku, otáčivou řehtačku. Vběhne do
chalupy a křičí: „Stařenko, nehrká mně to.
Spravte mně to. Vy umíte šecko. Tatíček mi
pravili, že mi dajů faňuru (facku) jak Brno,
že nemajů kedy. A stařenko, ani naší Rozuši
to nehrká“, podává jí Joska hrkávku. Stará
umí všecko. Zatočí hrkávkou a hned to hrká.
„Zaplať Pán Bůh, stařenko, a mamička Vám
vzkazujů, abyste k nám došli, že jich ráno
rozrazila zima!“
Chlapec odlítne a vtom vchází do chalupy
sedlákův syn až z druhého konce městečka.
„Stařenko, ztratili sa nám dnes v noci koně,
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také grošované, stříbrné, šak jich znáte. Vy
víte dycky rady. Už sem proběhau ceuý Lanžot
a koní nikde.“ „A co tá vaša Barbora, bude sa
už vydávat?“ Né, stařenko, lebo - já nevím.
Včíl enem kde sů moje koníčky?“
Stará Halůzka pokyvuje hlavou, je jí líto
hocha i jeho koní. „Víš ty co, Pavle? Ty koně
nejsů ukradené. Dostaneš ich. Zajtra až v kostele odzvóňá glória, až sa zvony zastavjá, di
za nima, sů tři hodiny za Brnem, ale nesmíš
chodit spěš.“
Na Zelený čtvrtek šel Pavel přes Hrušky,
Bílovice a Rajhrad k Brnu. Pro koně, pěšky.
Tá stařenka věďá všecko. Skoro bosorka. Jde tři
hodiny, už za hornatým krajem a vidí ve vesnici hned na okraji svoje stříbrné koně. Z maštale
vychází šohaj jako javor a usměje se provinile.
„Franto, tys mi odvédeu koně“, a už se
usmívá Pavel. „Pot do jizby Pavle, máme už
napečené, pojez a zavdej si“. Oba mlčí. Konečně povídá Franta: „Ty už ani nevíš, že sme byli
u vás na podzim pro seno. Šak lanžhotské seno
je snád najlepší z Moravy. A tá vaša Barbora
sa mi velice lůbí. Myslel sem na ňu celů zimu,
a tak sem došel v úterý večer k vám, optat sa

jí, chce-li mňa, nebo né. Víš, co mi povídala?
Ked bys byu Francek a ne Franta, išua bych za
tebja. Ty si cuzina, ked by sis mňa vzau, budeš
cuzí v Lanžotě na ceuý život. Tak mi to řekla
a já sem z toho ztratil rozum, proto jsem vsedl
na náručního a odjel. Až dnes jsem chtěl s nimi
jet zpátky k vám.“
„To su rád, že mám koně, odvezu si ich sám.
A tebě sa Barbora lůbí? Dyť ona eště nemá žádného. Já jí to povím, bečaua za koně, ale byua
pořád jakási inačí, cosí jí byuo. No, snád eště
k nám dojdeš. A včil už jedu.“
Franta za ním volá: „A dobře Barboře
v pondělí našlahaj, né enem žilů, ale kup si
hodně tlustý prut sladkého dřeva a nešlahaj ju
enem přes sukně.“
Koně zařechtali, podkovičky zazvonily,
Pavel byl na Vzkříšení už v Lanžhotě. Stará
Halůzka, majíc na klíně dvě holby máku, jako
honorář za svoje jasnovidectví, přemítá, kmitajíc svýma jiskřivýma očima. Ona přece musí
vědět, kdo v Lanžhotě koho má rád. Bratr to
neví, ale stará Halůzka ví všecko.
Podařilo se velikonoční kouzlo. I holba
máku je dobrá.

Vzpomínka na osvobození Lanžhota
Jan Třetina – kronikář
V dubnu budeme vzpomínat osvobození Lanžhota. Vzpomeneme na škody, které
vznikly na obyvatelstvu a na škody materiální.
Dnes bych chtěl připomenout škody, které
vznikly na církevním majetku, jak je uvádí
farní kronika.
Kostel: zdivo značně poškozeno, nejvíce
jižní strana, okna barevná zničena (za oltářem
umělecká malba na skle mnichovské školy).
Krovy a latě zničeny z poloviny, barevná krytina ze ¾, žlaby a odpady prostříleny. Dveře
poškozeny střepinami. Chrámová kopule na 3
místech proražena, klenba v presbytáři a pravé
boční lodi poškozena. Odhad škody 350 tis.
Věž: zdivo z jižní a jihovýchodní strany
rozstříleno až po klenbu presbytáře. Krovy a
krytina zakončená lucernou a cibulovitou věžičkou pobitou plechem zničena. Vrchní část
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věže se zřítila při bojích na náměstí. Zvony
byly odebrány za 2. světové války. Celková
škoda 300 tis.
Vnitřní zařízení tj. oltáře, sochy, malba,
varhany (17 píšťal zničeno), elektr. zařízení,
8 kostelních korouhví odcizeno nebo zničeno,
koberce zničeny, figurky z betlému zničeny,
bohoslužebná roucha a nádoby (2 kalichy,
4 stříbrné a pozlacené nádoby na sv. olej),
ornáty, oltářní plachy, ministr. komže. Odhad
370 tis.
Hřbitov. Zeď na několika místech rozbořena, rozstřílena, mnoho pomníků poškozeno
nebo úplně zničeno. Škodu nelze odhadnout.
Svérázný a starobylý kříž (v roce 1943 obnovený), tělo Kristovo rozbito střelbou v noci
ze 7. na 8.4. Škoda 20 tis.
Boží muka sv. Floriána v Souhradech úpl-
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ně zničena. Stáří není známo, obnovena v r.
1932. Škoda 7 tis.
Poutnická kaple v Komárnově úplně zničena (opravena v r. 1941), původ není znám.
Škoda 12 tis.
Poškození fary 60 tis., farní stáje shořely,
škoda 50 tis., ploty, zahrada, stromy (13 zničeno), škoda 15 tis.
Celková škoda na majetku celkem odhadnuta 1 184 000,- Kč. (V dnešních cenách by
byly škody mnohonásobně větší.)
Fara byla po dobu okupace zabrána. V r.
1943 až do příchodu fronty byli přechodně na
faře ubytováni němečtí důstojníci náležející
k dozorčím orgánům. Od začátku února do
března 1945 byl zde ubytován důstojník SS se
sluhou. Od března 1945 byly farní stáje zabrány a používány na skladiště německé munice,
která však naštěstí byla v podvečer ruského
útoku na obec odvezena.
Když se blížila fronta, byly posvátné nádoby, kalichy a monstrance z fary odvezeny
a ukryty po soukromých domech na okraji
obce. Také nejcennější bohoslužebná roucha.
Matriky a úřední knihy byly uskladněny ve
sklepě, kde se zachovaly až na malé znečištění
a pošlapání od ruských vojáků. Tyto věci se
zachránily.
Škody na kostele a faře byly tak velké,
že nemohly být pokryty od obce a věřících.
Proto se farář obrátil na okolní farní úřady
o pomoc.Tato akce vynesla 490 670 Kčs (ve
starých penězích – vázaný vklad), které pak
byly na opravu uvolněny.
Dne 30.1.1946 byl pověřen vypracovat
plány a rozpočet na opravu arch. Vladimír
Richter z Brna. Nejdříve bylo provedeno provizorní zastřešení věže, která byla sestřelena.
Tuto akci provedla firma Václav a Ferdinand
Špidla Brno za 22 tis. (VI. – VII. 46). Současně byly provedeny práce pokryvačské a klempířské. Byla provedena oprava fary. Všechny
tyto práce si vyžádaly náklad 186 tis. Kč.
V srpnu 1946 byl konečně vypracován rozpočet. Práce byly zadány 2 firmám. V. a F. Špidla
provedla rekonstrukci věže a firma B. Kovařík
z Luhačovic ostatní zednické a fasádnické
práce. Rozpočet všech oprav včetně malířů,

hodin a zvonů byl 515 558 Kč. Zajištění: farní
úřad 115 tis., kostelní výbor 150 tis., náhrada
válečných škod od Zemského nár. výboru 200
tis. Obě firmy zahájily stavbu 9.9.1946. Práce
však byly přerušeny mrazy, které přišly 24. –
28.10. (-5°,-8°). Glajcha na věži 24.10.1946.
Hodiny – starý číselník byl plechový o průměru 90 cm, nový prům. 150 cm (rozpočet 70
tis.). Barevná krytina na věž byla po svízelném jednání zajištěna od Trčky z Kostic, který
ji měl na stodole. Ostatní barevná krytina byla
zajištěna výměnou za obyčejnou od lesní
správy z Ruských domů a ze zámečku. Oplechování měděným plechem provedl klempíř
Pavel Svačina.
V sobotu 16.11.1946 byla oslavena v hostinci Hrubá hospoda glajcha. 10. – 13.11. zase
mrazy, koncem listopadu byly práce dokončeny. Nastříkání fasády bylo odloženo až na
jaro 1947, takže lešení zůstalo po celou zimu
až do jara.
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Kůň
V roce 1945 byl první duben nedělí velikonoční. O týden později už byla v naší dědince
Brodské Rudá armáda. Když nastupovala
do útoku v bitvě o Lanžhot, my, mladí muži
v Brodském, jsme byli povoláni k zakopávání mrtvých vojáků i zvířat. Spolu se čtyřmi
kamarády jsme chodili kolem Brodského,
vyhledávali jsme padlé a uhynulé a co nám
síly stačily, tak
jsme je v jámách
zahazovali hlínou.
Nejhorší a nejtěžší to bylo
s pohřbíváním
koní a krav.
Kopat pro tak
velká zvířata
jámy, to by
byla dřina, do
toho se nám
moc nechtělo,
a tak jsme je
jenom hlínou zaházeli. Aby se z nich nešířil
kolem zápach.
Na takové už čerstvě jarně zelené louce,
poblíž nějakého járku s vodou, ležel kůň.
Usoudili jsme, že je to další zdechlina. Byla
to kobyla a ani ne tak ještě stará a vyzáblá.
Říkali jsme si, že škoda jí, ještě by se s ní dalo
ledasco porobit. Jak jsem tak stál u její hlavy
a chystal se rýčem zakopnout do půdy, málem
jsem poodskočil úlekem jako před nějakým
pohádkovým drakem. Kobyla na mne mrkla
jedním okem. A po chvíli zase. Vykřikl jsem:
Chlapi, nehážte na ňu hlinu, ona žije! Kamarádi si spolu se mnou dřepli k její hlavě, jejíž
jedno oko unaveně, ale přece pomrkávalo.
V tom, kdo ví kým a proč, k smrti uštvaném
zvířeti přebývala ještě jiskérka života!
Jeden z kamarádů uviděl kousek od nás plechovou helmu po nějakém vojákovi. Napadlo
ho, že může posloužit jako kbelík na vodu.
A hned ji v ní začal rychle nosit z nedaleké
tůňky k tlamě kobyly. Pila! Žíznivě pila a pila
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a pila. Kamarád od radosti běhal od kobyly
k tůňce a zpět, s vodou v helmě, jako malý
kluk. A my ostatní? Trhali jsme rukama silou
jara zelenou trávu a nabízeli ji kobyle. Neodmítla. Pustila se hladově do žraní. Pila, žrala,
pila, žrala. Už se začalo stmívat, když zvedla
hlavu a kopyty předních nohou vzpřímila
i polovinu těla. Třásla se, ale nevzdávala to.
Nakonec se
postavila i na
zadní nohy.
Třes jí doslova lomcoval,
ale slábl a
ustupoval.
Kamarád,
který křísení
tohoto jakoby
už mrtvého
a k smrti
odsouzeného
tvora začal,
říká, a to už
byla skoro tma: Dite, kamarádi, dom, já tu
s ňú ostanu. Až bude moct jít, odvedu si ju
dom a skovám v šopě…
Ještě než začalo svítat, měl ji doma. Dosti
dlouhý čas po tom frontovém dubnu pětačtyřicátého s ní orával a do vozu ji zapřahal. Byla
to jeho kobyla, ale i nás ostatních. Krotká a
vděčná a snaživá. Jako kdyby si každého z nás
dobře pamatovala. Říká se o koních, že mají
dobrou paměť.
Každého dubna, každého roku od konce
války mám na co z těch frontových dní vzpomínat. Mezi ty vzpomínky patří i příběh, který
jsem ti povyprávěl. Pokaždé s nevyslovitelným dojetím, ale i s lítostí, že žádný z těch
padlých vojáků, a co na tom už dnes záleží, že
to byl třeba Němec, na nikoho z nás, jako ta
kobyla, nezamrkal okem, nezamrkal…
(Vyprávěl pamětník Oldo Papánek z Brodského, pravidelný čtenář našeho zpravodaje
a dobrý soused i kamarád některých našich
občanů. Zapsal J.U.)
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ZLODĚJI NA FAŘE
Jožulka Uher
PROLOG: „Odlož hněv a zanech rozhořčení, nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého, neboť zlovolníci budou vymýceni, ale kdo naději skládá v Hospodina, obdrží zemi. Ještě
maličko a bude po svévolníkovi, všimneš-li si
jeho místa, bude prázdné.“ (Žalm 37, 8-11)
Když ho za „trest“ z moci světské (OV
KSČ) a bezmoci církevní, direktivně a proti
vůli farníků, určili k přemístění do jiné farnosti
než byla ta, kterou díky početné obci věřících
a jejich folklorním tradicím cítil pár let jako
domov, netušil, jaká budoucnost ho na nové
vinici Páně očekává. Ale tušil, že v ní na růžích ustláno mít nebude, avšak vědomí starostí
o více kostelů mu dávala naději, že prací přežije
i nejhorší dny.
Stěhoval ho odvážný traktorista z JZD Jenda Létal s traktorem a vlečkou. Však byl potom
kvůli tomu „popotahován“. Jako kdyby si měl
vyhnanec „svých pět švestek“ převést na tragači – trakaři sám. Mnoho nescházelo k tomu,
že by byl této vystěhovačky ušetřen, a možná
navždy by spočinul na lanžhotském hřbitově
vedle jiných kněží.
To byl ten za totalitního režimu utajený a nevyřešený případ, kdy se ho neznámý atentátník
pokoušel odstřelit jako nějakou škodnou, pravděpodobně z některého místa zahradní zídky
u silnice, mezi farou a prodejnou zvanou konzum. Bylo to v podvečer, už za tmy, když seděl
u stolu ve své přízemní pracovně s oknem do
zahrady. Kulka proletěla sklem, jen těsně minula jeho hlavu a skončila v obraze na zdi pracovny. Podle ráže použil odstřelovač malorážku
– flobertku. Kdo to byl? Jaký měl, či ještě má
osud? Takové starosti dávno pustil z hlavy…
Měl v ní možná jenom lítost z toho, že musel
opustit opravený kostel a faru, ale i dobré dílo
mezi mládeží a ostatními věřícími.
V nové farnosti velmi brzo pro starosti
a povinnosti zapomněl, kde mu hlava stojí, jak
se říkává. Začali ho vážně a s respektem i uznáním brát i komunisté na národním výboru, než
přišel listopad 1989…

I když region – okrsek, který mu byl jako
knězi svěřen, ani zdaleka nedosahoval té religiozity (zbožnosti, nábožnosti, síly víry), jakou
poznal a zažil v lanžhotské farnosti na Podluží,
s nějakým zákeřným zlem se v něm nesetkával
a jak se říkává, klacky mu pod nohy nikdo
neházel. Byla to skutečná ironie (výsměch),
když až několik let po tzv. sametové revoluci
mu ukradli auto! Pár hospodských štamgastů
starého, rudě levicového, atheistického jádra,
vyjádřilo hluboce upřímnou lítost nad tím, že
mu s tím autem neuzmul zloděj i faru, tomu
bývalému muklovi, „namočenému“ do případu
Babice.
Faru mu nechal. Ti ze štamgastů, kteří se dožili loňského roku, mohli si dojít se škodolibou
radostí na své, že jiný „chmaták“ se jí alespoň
podíval na „vnitřnosti“.
V dopise ze dne 27. ledna 2009 mi píše:
„Trochu jsem se odmlčel, důvod jistě znáte, nejen mnoho předvánočních úkolů, ale hlavně vykradení dvou far. Nešlo jen o ztrátu peněz a počítače, obrazů a barevných lanžhotských talířů,
ale hlavně o ten strašný binec, který po sobě
zanechali. Všechno vyházeli ze všech složek,
šuplíků, skříní, postelí – no hrůza. Dosud jsem
byl v životě za bývalého režimu zatčen a okraden o všechno, ovšem ten binec jsem nezažil,
až dnes. Vizitka dnešního člověka, který jde po
penězích, nezáleží mu na tom, že zničí víc, než
si odnese! Nejsou takoví lidé chudáci?“
Okamžitě jsem mu odpověděl dopisem, v němž jsem projevil lítost nad tím, co ho potkalo,
ale i poněkud razantní hněv na adresu neznámých pachatelů – ničemů. V dopise ze 4. února
2009 mi potvrdil velikost a sílu své osobnosti,
když píše: „Váš názor je pochopitelný, ale není
v souhlase s Láskou Boží. Já jako kněz musím
denně odpouštět, chci-li, aby i mně bylo odpuštěno. A krádež hmotných věcí? Co je to proti
krádeži Boha ze srdcí milionů lidí? Bez něho
se může všechno! Stopy se zahladí, svědomí
utlumí, a krade se dál! Do hrobu si to nevezmou a bránou věčnosti s tím neprojdou. Nejsou
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to opravdoví chudáci? (…) Pro kněze platí
slova: Vezmi svůj kříž a následuj mne! To jsem
si připomínal ve chvílích kruté nespravedlnosti
a posiloval se větičkou: Trp, synu můj, já jsem
vytrpěl víc. Vezmi svůj kříž a já setru slinu, jež
hyzdí tvou líc, jen dál, já jsem přece tvůj ideál!
Modlil jsem se za ně a modlím dosud. Nevyčítám. Škola utrpení je největší bohatství.“ Síla?
Ano, ale i pokora…
A čtu pozorně USNESENÍ ze dne 28. ledna
2009, vypracované praporčíkem a nadporučíkem Policie České republiky: „Dne 10. 12.
2008 v 19.28 hod. telefonicky na Policii České
republiky oznámil pan JOSEF VALERIÁN
(…) vloupání do římskokatolické fary v obci
Moravec a odcizení věcí. Provedeným prověřováním na místě, jeho ohledáním a výpovědí oznamovatele a dalších osob bylo zjištěno,
že neznámý pachatel…“ Následuje popis toho
kdy a jak byla loupež provedena a co všechno,
dohromady v hodnotě cca 25 tisíc bylo zcizeno. „Oznámení JOSEFA VALERIÁNA bylo
kvalifikováno jako trestný čin krádeže…“
Podrobnosti jsem pominul, zde jejich uvádění
není potřebné. Místo toho bych chtěl upozornit na jednu „zvláštnost“! V USNESENÍ je
uvedeno dvakrát jméno JOSEF VALERIÁN.
V každém nezasvěceném čtenáři zcela přirozeně vyvstane otázka: A kdo to vlastně je ten
oznamovatel pan Josef Valerián? Snad někdo
ze sousedství fary? Náhodný kolemjdoucí?
Nebo sám pan farář? Sepsali by to stejným
způsobem i někdejší soudruzi esenbáci?
My víme, že oznamovatel je kněz, někdejší
lanžhotský pan farář, ale též duchovní otec,
dnes je panem farářem v obci Moravec, pečující o věřící i v dalších okolečních obcích. Jenže
před časem byl páteru Valeriánovi přiznán ne
nevýznamný titul monsignore, zkráceně mons.
To slovo je z italštiny a znamená oslovení a titul vysokých katolických hodnostářů! Toto že
by nebylo autorům USNESENÍ známo? Oni
jejich tituly – šarže uvádí!
V souvislosti se zmínkou o farářování
mons. Valeriána u nás v Lanžhotě, už drahně
let zpátky, dodám, že když jsem se mu loni
zmínil o probíhající sbírce na opravy našeho
kostela, okamžitě si vyžádal číslo bankovního
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konta, na které by mohl poukázat svůj, určitě
nemalý finanční dar. Při své prosbě o informaci
napsal: Vždyť je to stále i můj kostel! Chápeme, jak to myslí; je v tom ušlechtilost jeho
nezapomínání!
EPILOG. Spisovatel a básník VICTOR
HUGO ve své básni z ledna 1835 říká: „Utrpení je plod; Bůh dozrát nedává mu na větvích, které by se pod ním zlomily.“ Monsignore Valerián dál slouží četné mše, křtí, žehná
mladým manželstvím, pomáhá pozůstalým,
když ukládají do hrobů své blízké, navštěvuje
nemocné, naslouchá těm, jímž nenaslouchá
nikdo jiný, přivádí k víře děti a mládež, připravený v každou denní i noční hodinu, o dnech
všedních, slunných, větrných, mrazivých a deštivých. Nechodí do zaměstnání. Slouží! A TO
MU V BŘEZNU LETOŠNÍHO ROKU
BUDE UŽ ČTYŘIAOSMDESÁT LET!
Věru, pevná to větev pro všechny ty plody
utrpení, na ní dozrávající! O té jeho i o mnoha
dalších se píše také v dramatické dokumentární
knize Mlynáři od Babic. Po jejím přečtení,
jako i na konci tohoto vyprávění, lze souhlasit
se Senecou, který říká: Za zády pyšných kráčí
Bůh jako vítěz!
MEMENTO
Jestliže kulka z malorážky neměla jenom
vystrašit, ale zabít, je možné považovat za
čirou fantazii domněnku, že ve skutečnosti nešlo o krádež auta či vyloupení fary, jako spíše
o jiný, hlubší záměr? Jaký a koho? Je pozoruhodné, že pachatelé dobře věděli, že dne 10. 12.
2008, mezi 16.30 a 19.20 hod., kdy ve faře pobývali, nebude mons. Valerián doma v Moravci
přítomen. Na binec, který po sobě zanechali,
potřebovali totiž více než pouhých pár minut!
Nenávist má výdrž pro v čase dlouhý běh!
P.S.
V roce 1990 vydával Místní národní
výbor v Lanžhotě LANŽHOTSKÝ ZPRAVODAJ, jehož redaktorkou byla RNDr. Eva
Šupinová. V srpnovém čtvrtém čísle vyšel
tenkrát můj článek pod titulkem LANŽHOT JAKO DALLAS? V něm jsem podrobně
popsal střelbu na Mons. J. Valeriána, jak se
o ní pouze okrajově zmiňuji v dnešní reportáži
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Zloději na faře. Tehdy v srpnu 1990, kdy byl
předsedou MNV (ještě jsme neměli radnici
a starostu) JAN PETRLA, měl můj článek
LANŽHOT JAKO DALLAS? tento zajímavý
závěr. Stojí za to si ho připomenout.
Letos na jaře pracovala ve svém huménku
za domem v Hrnčířské ulici Marie Ciprysová,
známá malérečka. Vedle nohy měla postavený
plechový kbelík, zvaný ompr. O paní Ciprysové
je mimo jejího kumštu známo i to, že zrovna
jako duchovní otec Valerián, patřila i ona mezi
statisíce politických vězňů padesátých let, a že
ji neměly státní orgány rády.
Onoho letošního jarního dne, když se paní
Ciprysová sehnula k zemi, zarachotilo něco
v ompříku u její nohy, až se vylekala. Z ompříku byl „poléváček“ na dvě strany. Že jde

o průstřely malorážkou, to jí bylo vysvětleno na
MNV. (Kde si byla stěžovat s ompříkem v ruce.)
Detektivové však tentokrát povoláni nebyli.
A tak zůstal dohad: byly kulky, z nichž tu
první zachytila Panna Maria do rámu obrazu
sebe sama a ta druhá proděravěla ompřík,
vypáleny jednou malorážkou, jednoho a téhož
střelce?
Otázka je o to vážnější, protože odstřelovač
nezasáhl zřejmě to, co trefit chtěl. Člověka!
Tolik z mého článečku, který vyšel v Lanžhotském zpravodaji už před téměř devatenácti
roky. Aniž by byla za tu dobu záhada střelce
nějak objasněna. Jak by mohla, když nikdo
o objasnění neusiloval. Minulost je plná nevyřešených případů, flobertkový atentátník bude
patřit mezi ně…

Na co jsem si vzpomněla
Jitka Uhrová

Chtěla bych se vrátit k článku Paběrky
z čísla 4/2008, kde se píše o hospodách. Článek se zmiňuje o majiteli hospody před panem
Škápíkem. Tato hospoda nikdy nebyla Odryskova, ale vždycky Kocandova. Pamatuji si,
že ještě jako dítě jsem chodila ke Kocandům
dědovi Tučkovi pro cigarety nebo pro pivo

do konvičky. Nikdy ne k Ondryskom. Pan
Kocanda byl postava podobná panu správci
pivovaru z filmu Postřižiny. Jezdil na podobném motocyklu se sajdou a nosil taky takovou
koženou kuklu. Paní Kocandová byla menší paní
s drdůlkem, trošku zakulacená a moc hodná.
Jestli měli víc dětí nevím, vzpomínám si jen
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na jejich dceru, která si vzala Ondrysku a pak
bydleli v Břeclavi. Měli syna Mirka Ondrysku,
který je v mém věku. Ten jezdil k babičce a
dědovi na prázdniny a s námi, dětmi z ulice,
se kamarádil a my často byli i u nich doma.
Ještě dnes ho občas potkávám v Břeclavi.
A co ještě pamatuji, tak hospoda za pana Škápíka
byla také útočištěm rybářů, možná víc než sportovců. A jaké slavné plesy se tam pořádaly! Můj
otec byl kdysi předseda rybářů a my jsme museli
pomáhat při výzdobě sálu. Sešlo se několik žen
rybářů a vyráběly z „krepáku“ růžičky, které
pak připevňovaly na záclony a na girlandy kolem jeviště. Vzpomínám si na velkého drátěného
kapra potaženého papírem a pěkně namalovaného, který měl uvnitř žárovku a svítil – dokud jednou neshořel. Také na velký obraz Petra rybáře
s nápisem Petrův zdar!, který visel nad vchodem
do sálu. V pekárně „u Dorina“ se zase pekly

zvlášť velké ryby do tomboly – pamatuji si na
jednoho zvlášť kapitálního sumce. Bylo by toho
ještě hodně, na co vzpomínat, ale už dost! Sotva
člověk začne lovit v paměti, tak je sám překvapen, kolik věcí vytane na mysl a co všechno se
mu vybaví při vzpomínkách na jednu hospodu,
spojenou se jmény Kocanda a ještě více Škápík.
Dokonce jsem zaslechla, že před panem Kocandou patřila hospoda krátký čas panu Kristoňovi.
Ještě se zmíním o obecním vězení – šatlavě
na Hrubé hospodě. Já si vzpomínám, když jsme
chodili do obecné školy, na rohu křižovatky byl
do areálu fary vestavěn „domeček“ se zamřížovaným okénkem, o kterém se říkalo, že je to
obecní vězení. Rodiče nás strašili, že jestli nebudeme poslouchat, tak nás tam Macalík (tehdejší
obecní strážník) zavře. Nějaký čas tam měl trafiku Toneček Ošťádal. Zná někdo historii tohoto
domečku? Bylo to skutečně vězení?

Komíny jsou často v katastrofálním stavu
Luděk KOCOUREK
„Kominík - chytni se za
knoflík“, říkávali si lidé odedávna, když spatřili kominíka.
Ale vzpomeňte si, kdy jste
naposledy viděli kominíka?
Povídá se, že kominík přináší lidem štěstí. Možná
to bylo tím, že se pravidelně staral o všechny
komíny ve svém rajónu.
Když kominík chodil po
ulicích, vesnicích, městech, dům od domu,
všichni věděli, že jim zkontroluje a vyčistí komíny a pak mohou v klidu topit, vařit a spát.
Do konce osmdesátých let minulého století
fungovaly „komunály“, pod kterými kominíci
pracovali. Ti pravidelně obcházeli své přidělené rajóny a lidé byli na jejich návštěvy zvyklí.
Začátkem devadesátých let ale „komunály“ zanikly, někteří kominíci pověsili své řemeslo na
hřebík, jiní začali podnikat soukromě. Kominičtí mistři postupně odcházeli do důchodu a už
nestíhali pravidelně obcházet své rajóny dům
od domu, jak tomu bylo dřív, a lidé na tuto zavedenou tradici a povinnost dávno zapomněli.
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A jaká je situace dnes? Lidé se často přiznávají, že kominíka několik desetiletí ve svém
domě neviděli! Mnohé z komínů jsou proto
v katastrofálním stavu. Počet tragédií zaviněných vadným stavem komínu přibývá.
A přitom podle vyhlášky č. 111 o čištění
komínů se má komín kontrolovat dle typu
spotřebiče a druhu paliva - dvakrát ročně
u plynových spotřebičů, tři až šestkrát
u spotřebičů na pevná paliva.
Kominíkům dnes už nestačí jenom obyčejná štětka. S rozvojem technologie spalovaní
různých druhů paliv, s neustále se zvyšujícími
požadavky na ekologii se musí rozvíjet i znalosti kominíků. Kominík musí ovládat práci
s moderním vybavením – digitální měřiče
emisí a odtahu spalin, kamery pro kontrolu
komínů, různé typy konstrukcí komínových
systémů při stavbách nových a rekonstrukcích
starých komínů.
Také dnes stále platí, že majitel objektu,
ve kterém je spotřebič zapojen do komínu, je
povinen umožnit kominické firmě vstup do
objektu za účelem kontroly a čištění komínu.
Kominická firma tímto po kontrole, zhodno-
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cení stavu upozorní majitele na odstranění
případných závad. Pokud majitel objektu,
ve kterém je spotřebič zapojen do komínu,
neumožní kominické firmě vstup do objektu
za účelem kontroly komínu, je kominická
firma povinna oznámit tuto skutečnost příslušnému stavebnímu úřadu. Stejně je tomu
u havarijního stavu komínu. Kominická firma
je oprávněna vydat zákaz používání vadného
komínu. Stavební úřad musí ze zákona zahájit
s příslušným majitelem objektu správní řízení
vedoucí k nápravě.
Nejčastější závady na komínech:
1. V komínech pro plynové spotřebiče
nejsou vložky, spaliny narušují maltu, ta se vydroluje. Ucpává komínový průduch, statika komínu je narušena, někdy hrozí i jeho zřícení.
2. Nekontrolovaný komín na pevná paliva
- hrozí vznícení sazí, velmi nebezpečné, připomíná výbuch sopky! Teplota v komínu dosahuje až 1000 stupňů C.
3. Neodborně instalovaná komínová vložka
a nesprávně nainstalovaný spotřebič znemožňuje kontrolu a čištění komínu.
4. Nekontrolovaný komín ucpávají uhynulí
ptáci.

5. Vymetací dvířka musí být pod spotřebičem a také na půdě volně a bez problémů
přístupná, jinak nelze provést kontrolu a čištění komínu.
6. Pokud nelze komín čistit skrze vymetací
dvířka na půdě, má být zajištěn bezpečný průlez na střechu a komínová lávka ke komínu.
7. Keramické komínové vložky, které se
dříve používaly – dnešní plynové kotle, už
nehoří trvale jako dřív. Kotel střídavě hoří a je
vypnutý. Vlivem střídání teplot vložky praskají, spaliny narušují maltu, která se vydroluje.
Tím se narušuje statika komínu, hrozí průnik
spalin do obytných prostor a následné riziko
požáru a udušení osob.
8. Nevhodný průměr starších keramických
vložek - příliš velký. Při instalaci nového kotle
je nutné instalovat certifikovanou nerezovou
komínovou vložku. Je přitom nutná revize kominíka, což topenáři často opomíjejí.
9. Pavučiny v komínu, který se pravidelně
nečistí, snižují jeho tah, kotel má menší výkon
a vyšší spotřebu.
10. Prasklý beton na komínové hlavě v horní části komínu. Vlivem počasí dochází
k narušení komínu.

Sbor dobrovolných hasičů
HLÁŠENÍ O PÁLENÍ
F. Gál
Upozorňujeme na zákon č. 133/1985 Sb. ve
znění pozdějších předpisů, který v § 5 odst. 2
zakazuje právnickým a podnikajícím fyzickým

osobám vypalování porostu. Při spalování
hořlavých látek na volném prostranství jsou
právnické a podnikající fyzické osoby povinny,
se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit
opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování
hořlavých látek na volném prostranství včetně
navrhovaných opatření jsou povinny předem
oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit
další podmínky pro tuto činnost, popřípadě
takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních
právních předpisů nejsou tímto dotčena.
Na stránkách www.firebrno.cz je možnost
v položce „odkazy“ ohlásit „ PÁLENÍ „.
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Za bobkovým listem
Dalibor Horák
Předloni v létě nakládám ryby na kyselo a
zjistím, že zase doma nemáme bobkový list.
Tak mě napadá, proč si pro něj nezajet rovnou tam, kde roste. V práci dostávám pár dní
volno, kupuji si místenku pro sebe i pro kolo
a rychlíkem Jadran vyrážím směr Chorvatsko.
Počasí není nic moc, každou chvilku se přežene
srpnová bouřka. Moknu dokonce hned ve vlaku. V Maďarsku už lije v jednom kuse. Sedím
u okna, které netěsní. Než se nám ho podaří
utěsnit, kupé rychlíku je úplně mokré.
Za bouřky, v půl třetí ráno, vystupuji
v chorvatském městě Gospič. Všude je bílo
od předešlého krupobití, takže si připadám
spíš jako někde na severu než ve Středomoří.
Oblékám si věci do mokra a hned vyrážím.
Čeká mě celkem náročný, ale nádherný přejezd
pohoří Velebit. Vše je umocněno brzkou ranní
atmosférou. Svítání mě zastihne na hřebenu,
odkud je už v dálce vidět moře a taky vzduch
dostává slanou příchuť. Počasí se umoudřuje
a tak několikakilometrový sjezd k pobřeží už
absolvuji pod pálícím sluncem. Čeká mě cesta
kolem pobřeží až do Rijeky.
Mým druhým cílem cesty je totiž Triglavský
národní park ve Slovinsku. Zpočátku se jede
nádherně, cesta sice vede z kopce do kopce,
ale to mně nikdy nevadilo.V Karlobagu musím
ochutnat moře a trochu si odpočinout. Provoz
je zpočátku snesitelný, silnice tady ale nejsou
široké a jako cyklista se tu necítím moc dobře.
Krásné okolí a přímořská atmosféra všechny
negativní vjemy přehlušuje. Provoz vždycky
zhoustne, když se přiblížím k nějakému přístavu s trajektem. Navečer přijíždím do letoviska
Crikvenica. Kupuji vodu, pivko a uléhám na
pláž, ať si taky chvilku připadám jako na normální dovolené. Dokonce mě ve vodě kousl
krab, z čehož mám tentokrát skoro dětinskou
radost. Spát odjíždím do lesa, kousek dál od
všeho toho ruchu. Našel jsem keř s bobkovým
listem, a tak stylově ulehám pod něj. Za zvuku
nedaleké diskotéky rychle usínám. V noci,
poté co přišla pravá přímořská bouřka, se stejně
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rychle probouzím. Můj přístřešek nevydržel
nápor větru a vody, proto ráno ždímám věci,
včetně spacáku. Ještě, že tu mají teplý déšť.
Ráno po probdělé noci vyrážím dál. Kolo lesní
pěšinou jen tak tak vytlačím. Takový stoupák
jsem dlouho neviděl. Urazil jsem teprve dva
kilometry a spotřeboval síly na půl dne. A to
nevím, co mě ještě toho dne čeká. Provoz neuvěřitelně houstne a fouká nepříjemný protivítr.
Pořád na mě někdo troubí. Mosty bez zábradlí
projíždím s křečovitě sevřenými řidítky a pokud mě na nich zrovna předjíždí kamión, tak to
je opravdu adrenalin. Ovšem nejvíc mi dávají
zabrat místní tunely. To je vždy buď a nebo. Za
každým musím zastavit a rozdýchat to. Časté
vraky aut a motorek v okolí mi na klidu taky
moc nepřidávají. Od mostu na ostrov Krk je
provoz už nesnesitelný. Chtěl jsem podél pobřeží dojet až do Rijeky, ale za městem Bakar
je pobřeží uzavřené, sídlí tam nějaká těžařská
společnost. Musím zpátky do kopce a po hlavní
silnici přijíždím do Rijeky.
Město mě moc nezaujalo, dokonce na
místním tržišti poprvé padám. Projíždím si
místní obrovský přístav a vyrážím dál. Dlouho
se nemůžu vymotat z města po silnici správným směrem, a tak po několika neúspěšných
pokusech ze zoufalství najíždím na dálnici a
pokračuji dálničním kanálem s tím, že sjedu na
nejbližším sjezdu. Bohužel tam několik kilometrů žádný není a skončím až před dálničním

Senj
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tunelem. Tak tohle už nehodlám riskovat. Musím se vrátit k nejbližšímu mostu, odstrojit kolo
a všechny věci vynosit nahoru na most. V první
vesnici zajíždím do hospůdky spláchnout nervozitu a taky se zorientovat, kde vlastně jsem.
Doufám, že dnešek je nejhorší den cesty.
Už klidný a zorientovaný pak přijíždím na
chorvatsko-slovinskou hranici za městem Rupa.
Dávám si poslední chorvatské pivko s kávou a
přejíždím do Slovinska. V městečku Jelšane
měním peníze, kupuji vodu a v klidu po vedlejších silničkách pokračuji na sever. Za vesnicí
Ribnica pro dnešek končím. V koutku obrovské
zvlněné louky vařím polévku a uléhám.

Slovinsko
Ráno je opět zamračeno. Oblékám znovu
věci do mokra a jedu. Musím říct, že ve Slovinsku se cítím líp než na Jadranské magistrále.
Pokračuji přes město Postrojna, dál pohořím
Hrušica až ke známému Predjamskému hradu
(Predjamski grad). Pořád vytrvale prší. Ve vesnici Col si dokupuji zásoby. Prodavačka z obchůdku mě nechává trochu se osušit ve skladu.
Přejíždím další sedlo, tentokrát v pohoří Trnovski gozd. Následuje skoro dvacet kilometrů
dlouhý sjezd až do města Idrija. V dalším městě
Cerkno zastavuji na benzince. Nikdo tam není,

a tak se konečně pořádně umývám. Vystoupám
ještě kousek do hor a pro dnešek si nacházím
na spaní opuštěný a hlavně zastřešený seník.
Doufám, že mě nikdo nevyžene. Přestože celý
den pršelo, jsem spokojený. Slovinsko mě chytlo za srdce.
Ráno vstávám už před šestou. Zpočátku je
mlha, ale se sluníčkem dostává vše zvláštní
nádech. To ráno v podhůří Julských Alp je prostě neopakovatelné. Míjím malinkaté horské
vesničky s kostelíky a pasoucím se dobytkem
v okolí. Všude klid a překrásná příroda. Právě
dozrávají jablka a hrušky, takže mám o jídlo
postarané. Cítím se tady moc dobře. Po sjezdu
do dalšího údolí si dávám pivko. Vím, že mě
čeká přejezd přes Bohinjské sedlo, tak čerpám
síly. V hospůdce mě místní varují, že se pěkně
nadřu. Měli pravdu, čeká mě pár hodin dřiny
v pořádných serpentinách s těžkým kolem pod
sebou. Psychicky mě deptají ,,důchodci“, když
mě lehce předjíždějí na silničkách. Dostávám
„hlaďáka“, a tak se na vrcholu dávám trochu
dohromady a dělám si oběd. V dálce už vidím
bělavé vrcholky Julských Alp a to mi rychle
vrací sílu. Následuje sjezd až do Bohinjské Bistrice. Pokračuji dál až k Bohinjskému jezeru,
které se už nachází v Triglavském národním
parku. Další cíl splněn! Dopřávám si zaslouženou koupel v překrásně čisté alpské vodě. Po
pravdě, trošku se na břehu mydlím, než tam
skáču, rybky prchají na všechny strany. Úplně
pookřívám a rozhoduji se pokračovat dál. Kochám se krásou ,,Julek“. Přijíždím k dalšímu,
snad ještě známějšímu a krásnějšímu, jezeru
Bled s kostelíkem na ostrově. Je tu kemp a taky
dost Čechů. Chvilku váhám nad noclehem.
Nakonec se spokojuji s jedním pivkem a jedu
si ustlat do lůna Triglavského národního parku.
V průvodci píší, že tu žijí medvědi. Spím plný
očekávání a nic. Ale je fakt, že napjatě vnímám
každý zvuk.
Ráno si zbytečně zajíždím do Jesenice, ale
i tak se delší cestou dostávám do Mojstrany,
nádherné vesničky, výchozího místa mnohých
turistických tras. Jedu kousek po cestě k slapu
Peričnik a dál k Aljaževu domu, výchozímu
místu výstupu na Triglav. Určitě se sem někdy
vrátím s pohorkami! Teď se ale vrácím zpátky
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a jedu úbočím přes Kranjsku
Goru ke známému horskému
středisku Planica. Jsem u italských hranic a váhám, jestli si
cestu ještě neprodloužím… Nakonec neriskuji hazard s časem
a stoupám na Korenske sedlo,
kde je slovinsko-rakouská
hranice. Následuje nejprudší a
trošku hororový sjezd mé cesty.
Trošku jsem to přehnal s rychlostí. Z rozžhavených brzd se
kouří, přestávají účinkovat a
když začínám předjíždět auta,
dostávám vážně strach. PouSvítání
ze se štěstím vybírám první
velkou serpentinu. Brzdy jsou
v háji a náhradní destičky nemám. Další sjezdy
sjíždím už velmi opatrně. Naštěstí už jich moc
není. Přes Villach se dostávám na Drávskou
cyklostezku a dál ke Korutanským jezerům,
kde si opět dopřávám koupel v rámci očisty a
také dosušuji věci. Voda je krásně teplá, plná
plachetnic a rekreantů. Na hladině se krásně
zrcadlí okolité vrcholky Alp. Za Klagenfurtem
se stáčím na sever a přichází asi stokilometrový
úsek, pro který nemám mapu. Najednou zjišťuji, že nemám cyklocomputer, vracím se pomalu
zpět na místo, kde mi při focení spadlo kolo.
Bylo to asi čtyři kilometry, computer nacházím
na zemi. Moc se mi ulevilo. Jedu až do setmění.
Přespávám u lesa za městem Brükl mezi balíky
slámy, tentokrát mě strašili divočáci.
Ráno vyrážím a řídím se pouze světovou
stranou, jedu prostě na sever. Čekám, kde
vyjedu na další mapě, kterou mám. Nejede
se moc dobře, cesta vede převážně do kopce
táhlými údolími. Dostávám se do Štýrska.
Údolí jsou tady široce otevřená, všude plno
slunce a louky rozkvetlé, jako by tady právě
začínalo jaro. Na odpočívadle před jedním
z tunelů si vařím oběd. Odpočívající italská
rodinka obdivuje můj liháček. Najíždím na
cyklostezku řeky Mur. Postupně romantická
krajina mizí, dostává průmyslový ráz. Už toho
není moc k dívání, tak jedu, co se dá. Zastávky
dělám pouze od žízně, většinou za 2,5 eura…
Spaní nechávám až na poslední chvíli, proto
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spím nepohodlně pod keřem, kousek od silnice za městem St. Marein. Tentokrát mě straší
policisté.
Ráno v šest jsem v plném tempu. Přeji si
dojet až domů. Ve městech se line nádherná
vůně koláčků, neodolávám. Vítr mi fouká do
zad, jedu nadprůměrným tempem a jsem úplně v pohodě. Dopoledne přijíždím na Semmering. A to si říkám, že jsem skoro doma. Sem
přece jezdíme v zimě lyžovat. Myslel jsem,
že to tady znám, ale nádherné údolí pod Semmeringem mě přesvědčilo o opaku. Připadám
si, že sjíždím snad až někam do pekla. Tak
hluboké a skalnaté údolí jsem tu nečekal. Pak
už následuje nudná rovinka přes Wr. Neustad
až do Vídně. Město Wien mně dalo překvapivě
zabrat. Autem ho projedu celkem v pohodě,
ale na kole jsem se pěkně zamotal. Nemám
mapu a snad hodinu bloudím. Až podle známého „ruského“ kola se orientuji a konečně
se vymotávám ven. Hned za městem smývám
špínu velkoměsta v nějakém rybníku. Cestu
z Vídně do Lanžhota mně už znepříjemňuje
jen jediný defekt cesty a to v Cahnově u obchodu, kde chci koupit něco domů. Hraniční
přechod Rainthale projíždím po celní kontrole už za šera. Cestu slavnostně zakončuji po
dnešních 243 km a po celkových 1004 km stylově u Esmeraldy - to abych si nepřipadal jako
nějaký sportovec. S větvičkou bobkových listů
na zádech jsem po sedmi dnech zase doma.
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Lidé kolem fotbalu
Josef Říha
Fotbal je nejrozšířenějším
sportem na světě a hraje se
proto od oblastí rovníkových
až po oblasti nejsevernější
i nejjižnější, stejně jako v nížinách i horských oblastech.
Jedinou podmínkou je mít
dostatečně velkou a rovnou
plochu a tu nějakým způsobem připravit ke hře. Způsobů přípravy této plochy je
nepřeberné množství, vždyť
se hrává na površích, které
jsou z hlíny, ze škváry, mlatu,
písku, ze šotoliny a jiného
materiálu. Nejrozšířenějším
povrchem fotbalového hřiště
je však tráva. Přípravu hřiště ovlivňuje také
roční období a počasí, protože se hraje jak
v třeskutém mrazu, tak i při parných letních
dnech, za deště stejně jako za déletrvajícího
sucha.
Tady jsou proto v nesporné výhodě především halové sporty, ale i jiné, které mají svá
sportoviště neustále připravena, tato jsou ve
stejném stavu jako v předešlých dnech a týdnech a bez přípravy se na nich dá téměř ihned
sportovat.
Stejně jako jinde i v Lanžhotě se připravují
hřiště k utkáním a tréninkům. Máme celkem
tři fotbalová hřiště, dvě z toho jsou travnatá
a jedno škvárové. Hlavní plochou je hřiště na
stadionu na Šlajsi. Vznik tohoto hřiště je jistě
na samostatnou kapitolu, nicméně mezníkem
v jeho historii je září roku 1981, kdy zde byla
zaseta tráva a správcem se stal Josef Jablonický.
Tehdy ještě samozřejmě nebylo v dnešní podobě, teprve později vyrostly kolem hřiště např.
betonový chodník se zábradlím, stupňovité
ochozy a nakonec i tribuna, ke které byly přistaveny kabiny se zázemím v dnešní podobě.
První oficiální sportovní akcí na tomto stadionu bylo okrskové kolo spartakiády v květnu
1985 a prvním fotbalovým utkáním byl zápas

našeho mužstva se Sigmou Olomouc, který se
uskutečnil dne 27. 7. 1985 a kterým se naplnilo mnohaleté úsilí členů fotbalového oddílu.
V příštím roce tedy oslavíme již čtvrt století
od této významné události. Za tu dobu se na
tomto hřišti představila celá řada fotbalových
osobností a událostí, jen pro příklad zde na lavičce seděl jako trenér Karel Brückner, branku
zde hájil Petr Čech a mnozí další. Z událostí se
zde např. konalo roku 1986 finále žáků Čech
a Moravy, na jaře 1999 potom dvě utkání ME
hráčů do 16 let, další utkání zde hrávají naše
fotbalové reprezentační výběry mládežnických
kategorií.
Trenérů a hráčů, nejenom těch slavnějších,
se za dobu existence tohoto hřiště představilo
již nepřeberné množství, jedno však zůstává
přesto stejné. U všech těch akcí byl a správcem
travnaté plochy na Šlajsi je stále Josef Jablonický. Nikdo již nemůže nikdy spočítat, kolik
hodin na tomto hřišti strávil, kolik tun trávy zde
posekal, kolikrát hřiště „nalajnoval“ k zápasu,
kolik hnojiva na hřiště navezl, kolik problémů
se zavlažováním musel řešit. Jen pro základní
představu: tráva na tomto hřišti se pravidelně
seče od dubna do října a to 2x až 3x týdně! Při
rozměru celé travnaté plochy 112 x 75 m to za
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měsíc tvoří plochu pro sečení o téměř neuvěřitelné velikosti 10 ha. A záběr „jeho“ sekačky?
Pouhých 120 cm…
Sečení je jen jednou částí jeho „pracovní“
náplně, je jich ještě plno dalších. Při některých
se neobejde bez nezbytné pomoci dalších brigádníků z fotbalového oddílu, nicméně „Pepa“
je vždy ten, který stojí v čele.
Toto všechno by určitě nemohl dělat takovou dobu a s pečlivostí sobě vlastní bez toho,
aby práce pro něj nebyla současně velkým koníčkem a radostí, bez podpory a tolerance v rodině. Odměnou jsou mu jistě pochvalná slova
naprosté většiny hostů na kvalitu připraveného
hřiště a někdy také výsledky nebo jen předvedená hra našich fotbalistů všech kategorií.
Na návrh fotbalového oddílu byl na začátku
letošního roku Josef Jablonický na slavnostním
vyhlášení Okresního fotbalového svazu v sále

divadla v Boleradicích oceněn za svou dlouholetou činnost plaketou Funkcionář roku 2008.
Za celý fotbalový oddíl mu tímto blahopřejeme a hlavně děkujeme s přesvědčením, že pro
nás bude v tomto směru ještě dlouhou dobu
opravdovou fotbalovou oporou.

Stolní tenisté úspěšně zakončí sezónu 2008–2009
Marcela Polášková, hráčka
„A“ družstvu, hrajícímu krajskou soutěž I.
třídy, zbývá v době před uzávěrkou odehrát do
konce základní části tři kola. S bilancí 18 výher
a 1 remízou suverénně vede tabulku s náskokem 6 bodů před druhým MS Brno „D“. Nehledě na výsledky zbývajících zápasů postoupí do
divize, což je dosavadní největší úspěch stolního tenisu v Lanžhotě. O úspěch se především
přičinili Michal Koníček, Zdeněk Darmovzal,
Jiří Hanák a Radomír Brozák. Z toho první tři
jmenovaní jsou v úspěšnosti jednotlivců v této
soutěži do 4. místa.
„B“ družstvo hraje prvním rokem krajskou
soutěž II. třídy. Posilou týmu je nově příchozí
Filip Štofka, který v polovině sezóny přestoupil
z Břeclavi. Podle doposud odehraných utkání je
„B“ družstvo na 9. místě v tabulce, které postačí k udržení se v soutěži pro příští rok a splnění
vytyčeného cíle.
„C“ družstvo hraje okresní přebor. Prozatím
je v základní části na 4. místě, které ještě zaručuje play-off a další boje o postup do krajské
soutěže.
„D“ družstvo, hrající okresní soutěž, se drží
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uprostřed tabulky. Družstvo je doplněno o mládež, která získává zkušenosti v této soutěži.
Družstvo dorostu dohrálo svou základní část
a naši mladí hráči obsadili 4. místo.
Také náš oddíl se snaží vychovávat mladé
hráče. Velkým talentem je Denisa Pyskatá,
které patří v žebříčku ČR nejmladších žákyň
pěkné 4. místo. Dne 25. 1. 2009 se konal republikový bodovací turnaj nejmladšího žactva
v Děčíně, kterého se zúčastnila i naše hráčka.
V jednotlivcích postoupila do druhého stupně, kde v prvním kole narazila na budoucí
finalistku Svatoňovou (SKST Liberec) a těsně
s ní prohrála 2:3. Oproti tomu se jí s Kamilou
Hlávkovou (SK Dobré) dařilo ve čtyřhře, kde
podlehly až ve finále dvojici Kašová (Sokol
Dřímov) – Svatoňová (SKST Liberec). O měsíc
později pořádal oddíl ČSAD Hluk republikový
bodovací turnaj nejmladšího žactva za účasti 16
hráček. Ve dvouhře Denisa bez problémů postoupila z prvního místa z tabulky do druhého
stupně, kde se v semifinále utkala s pozdější vítězkou Blechovou (SKST Dubňany) a podlehla
jí 0:3 na sety. Stejného umístění dosáhla i ve
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čtyřhře se spoluhráčkou Kamilou Hlávkovou.
Oddíl stolního tenisu již tradičně pořádal ve
spolupráci s JmSST bodovací turnaje a krajské
přebory mládeže, ale především jsme měli
možnost se podílet na pořádání finále Českého

poháru mužů a žen za účasti nejlepších českých
hráčů a hráček. Tímto bychom chtěli poděkovat městu Lanžhot, TJ Sokol Lanžhot, všem
sponzorům a příznivcům za podporu a rozvoj
stolního tenisu v Lanžhotě.

„A“ družstvo, zleva Radomír Brozák, Zdeněk Darmovzal,
Michal Koníček, Jiří Hanák

Konec florbalové sezóny se blíží
<PG>
Všem týmům florbalového oddílu se sezóna blíží ke konci. Pro některé úspěšná, pro
jiné méně. To ale neznamená, že by se hráči a
hráčky chystali ulehnout k letnímu spánku, už
od května začínají různé „letní“ turnaje. Účast
mužské části na těchto akcích je již tradicí, letos si ale premiérově na mezinárodním turnaji
Open game v Brně zahrají i dorostenci.
V probíhající sezóně bojuje A tým o udržení ve třetí lize. Velkým problémem již na začátku sezóny byla ztráta kompletního druhého
útoku kvůli dlouhodobému zranění Bartoše a
pracovním povinnostem Fanty a Pátečka. Stabilizovat sestavu se povedlo až po polovině
sezóny, jenomže poté se zranil ještě Mach, na
kterém stály úspěšné přesilové hry. Když se
k tomu přičtou další krátkodobé výpadky kvůli
zranění, nelze se postavení týmu v tabulce

divit. Tolik zranění, co bylo v letošní sezóně,
bychom nenapočítali ani za předchozích pět let.
Pokud se záchrana nepovede, bude cíl pro příští
sezónu jasný, zúročit získané zkušenosti a do
třetí ligy se vrátit.
B tým si s přehledem drží v jihomoravském
přeboru druhé místo a stále pomýšlí i na první,
protože pětibodová ztráta je vzhledem ke dvěma dohrávaným zápasům lehce smazatelná. Do
konce sezóny zbývá včetně dohrávky ještě 8
zápasů, což je celá třetina.
Dorostenci se po třech čtvrtinách zápasů
vyhoupli do první poloviny tabulky. Zatím
nebodovali pouze se suverénním Holešovem.
Cílem pro letošní sezónu je minimálně udržení
čtvrtého místa. Někteří hráči v týmu jsou ještě
žákovského věku, proto je třeba zmínit velký
úspěch našeho oddílu. Milan Hübner a Jakub
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Stodůlka byli vybráni do širšího kádru starších
žáků Jihomoravského kraje pro letní olympiádu
dětí.
Mladší žáci se po slibném začátku propadli
do dolní poloviny tabulky. Na jednom turnaji
museli hrát pouze v šesti hráčích a nabrali
tím ztrátu. I v této kategorii jsme zaznamenali úspěch. Do širšího výběru mladších žáků
Jihomoravského kraje se dostali František Zapletal a Jan Uher. Na začátku dubna se odehrají
v lanžhotské sportovní hale dva víkendy po

sobě turnaje mladších žáků.
Družstvo žen má své první body a i v této
kategorii se snad blýská na lepší zítřky.
Závěrem bych ještě zmínil statistickou
perličku portálu florbal.cz. V průběhu prosincového mistrovství světa byly naše webové
stránky www.florballanzhot.cz devatenáctým
nejvíce odkazujícím webem v české republice
(tzn. kolik lidí se na florbal.cz dostalo přes naše
stránky).

Co nového v šachové soutěži
Ing. Svatopluk Adámek
Náš šachový oddíl se zúčastňuje okresního
přeboru osmičlenných družstev. Soutěž začíná
vždy na podzim a končí na jaře příštího roku.
V základní části soutěže jsme se umístili na třetím místě. Před námi jsou jen Velké Pavlovice a
Prostor Břeclav. Za námi zůstaly oddíly: Tatran
Poštovná C, Dobré Pole – hráči Mikulova, Brumovice a Velké Bílovice.
V současné době probíhá další část soutěže.
První čtyři oddíly bojují o postup do krajského
přeboru a zbývající bojují o umístění. Postoupit
do krajské soutěže náš oddíl nemůže, přesto
je třetí místo v základní části soutěže pro nás
úspěchem.
50

Závěrem chci připomenout, že šachový
kroužek pro mladé zájemce je každou středu
v 15 hodin na Šlajsi.
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POSTŘEHY -SVANEKNeúspěšná výsadba
Namísto topolů, vysázených před lety na
místech vykácených starých stromů, je dnes
houština, kde většina stromků uhynula. Kde?
Podél „panelky“ za rybníkem v Koutě, vedoucí
ke Kyjovce.
Najdeme vůli a finanční prostředky na náhradní výsadbu a potřebné ošetření?
Rekonstrukce ulice U Stadionu
Koncem loňského roku byla zprovozněna
rekonstruovaná část ulice U Stadionu. Byla rozšířena vozovka a souběžně s ní byla vybudována parkoviště pro návštěvníky dětského hřiště,
tenisových kurtů a tělocvičny kulturistů.
Této užitečné investici snad už chybí jenom
nalézt vhodné opatření pro zklidnění dopravní
situace na této ulici.
Všimli jste si?
V loňském roce byla dokončena velká část
generální přestavby břeclavské železniční křižovatky, dnes jedné z nejmodernějších nejen
v České republice. V řádu miliard Kč byl v našem těsném sousedství vybudován terminál se
šesti nástupišti a podchody.
V letošním roce bude ještě přestavěn železniční most „Vídeňák“, podchod pro pěší a
zbývající kolejiště za téměř 1 miliardu Kč.
Dočkali jsme se zimy
Při čtení zpravodaje už jenom vzpomínáme
na letošní zimu, která nás obdařila jak pořádnými mrazy, tak i nadílkou sněhu. Když se
prolomily bariéry ledu na řece Moravě, měl led
vyplavený na břehu sílu až 25 cm.

Vandalismus
Na co všechno si budeme ještě zvykat a kdy
a jak to skončí?
Dopravní značka na výjezdu z klidové zóny
na Strážích ještě sice neohrožuje bezprostředně
dopravní bezpečnost, ale příště to bude dopravní značka „dej přednost“ nebo „stop“. Povalení
nebo poškození dopravní značky je bez diskuze
vandalismus, a tak bychom jej měli soudit.
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Za bobkovým listem
Foto Dalibor Horák

Nad Bakarem

Jezero Bled

Stoupám na Bouinské sedlo (1277 m.n.m.)

Predjamsky Grad

Ráno ve Slovinsku

Divoké labutě

Kočičky u rybníka Kout

Foto Miroslav Hřebačka

