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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zatím co rok 2013 začal velkým
množstvím sněhu a starostmi co
s ním, je k nám letošní zima velmi
milosrdná, proto 200 tis. Kč, které jsme loni dali za úklid sněhu,
letos ušetříme a můžeme dát více
peněz do oprav místních komunikací. V každém prvním zpravodaji
vás informuji o projektech, které
chceme v nadcházejícím roce realizovat.
Díky příznivému počasí byly již zahájeny práce na rekonstrukci a zateplení
přístavby městského úřadu (knihovna).
Práce provádí Stavební firma PLUS z Hodonína, vítěz výběrového řízení. Probíhá

práce na přístavbě MÚ

také výběrové řízení na dodavatele stavby
„Parkoviště v ulici Stráže a rekonstrukce
chodníku“. Rozpočtované náklady jsou ve
výši 1,5 mil. Kč. Taktéž probíhá výběrové
řízení na dodavatele stavby „Komunikace
a kanalizace v ulici Souhrady“, kde jsou
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rozpočtované náklady ve výši 800 tis. Kč.
Stavby budou zahájeny počátkem dubna.
Samozřejmě pokračují i práce na dalších
projektech. U plánovaných rekonstrukcí
komunikací v ulicích Hrnčířská, K. Černého a U Stadionu čekáme na vydání stavebního povolení. Na komunikaci Na Dílni,
chodník ulice Školní a parkoviště u staré
školy se dokončují projekty. Na akce, jako
rekonstrukce městského úřadu, oprava
a zateplení staré školy a chodník v ulici
F. Palackého II. etapa, máme podány žádosti o dotace. Na opravu muzea, kde musíme vyměnit okna, opravit fasádu a vyměnit dlažbu na vstupu a vjezdu, máme
souhlas památkového ústavu za dodržení
určitých podmínek, např. okna musí být
ve stejném provedení jako ta stará. Dále
připravujeme projekt na rekonstrukci
elektroinstalace na I. stupni základní školy. Rekonstrukce proběhne v době prázdnin, předpokládaný náklad je asi 700 tis.
Kč. Na smuteční síň jsou vypracovány dvě
studie, jak by smuteční síň mohla vypadat.
Zastupitelstvo rozhodlo, která varianta se
bude realizovat. Samozřejmě, že obě studie zveřejníme.
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kávový odpad včetně filtrů a ubrousků.
Ze zahrady sem patří: tráva, plevel, košťály, celé rostliny, zbytky rostlin, listí, zemina
z květináčů, seno a sláma. Nic jiného sem
nepatří. Pro sběr bioodpadu z domácností
a zahrad budou sloužit speciální nádoby
hnědé barvy označené samolepkou. Nádoby připomínají klasické popelnice, jsou
opatřeny provzdušňovacími otvory a roštem, což zajišťuje oddělení kapalné a tuhé
části bioodpadu. Tím je omezeno zahnívání a vnik zápachu. Díky vysychání ztrácí
bioodpad již v nádobě část své hmotnosti.
Samozřejmě, že kdo si bioodpad likviduje sám pomocí kompostérů, nemusí
se do tohoto systému zapojit, ale bylo by
žádoucí, aby se do projektu zapojilo co
nejvíce domácností. Když budeme bioodpad poctivě třídit, mělo by se to projevit
na snížení množství komunálního odpadu
v popelnicích. Tím i město zaplatí za svoz
komunálního odpadu méně. V letošním
roce zaplatí náklady na svoz bioodpadu
město Lanžhot a po vyhodnocení poznatků a nákladů za tento rok rozhodneme jak
dál. Nádoby budou poskytovány zdarma.
Dále se bude bioodpad samozřejmě ukládat i na sběrném dvoře, kde budou k tomuto účelu přistaveny kontejnery. Svoz
bude prováděn ve 14tidenních intervalech.

V minulém zpravodaji jsem vás informoval a znovu připomínám, že nám nastane povinnost zavést likvidaci biologicky rozložitelného odpadu z domácností.
Bioodpad je organický odpad, který tvoří
až 30 % komunálního odpadu z domácností. V současné době končí převážná
část tohoto odpadu na skládce. Vhodným
zpracováním – kompostováním však lze
získat kvalitní hnojivo. Do bioodpadu
z domácností patří: zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny včetně
citrusových plodů, květiny a čajové sáčky,

Chtěl bych upozornit všechny řidiče na
dodržování dopravních předpisů. Nejenomže mnoho řidičů zapomnělo, že platí
pravidlo pravé ruky, ale také nedodržují
dopravní značení na místech, kde může
jejich zaviněním dojít k dopravní nehodě.
Velmi nebezpečná místa, kde řidiči nedodržují dopravní značení, jsou na ulici
Komenského před masnou Hakalík, dále
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by se vám líbilo nacházet hromady exkrementů na trávníku, který chcete posekat?
Dovedete si představit, kolik toho je na
travnatých plochách, které sečou pracovníci města? Svým miláčkům kupujete drahé žrádlo, někteří i oblečky, ale uklízet po
nich mají jiní. Všichni víte, že svým jednáním porušujete obecně závaznou vyhlášku
o pravidlech pro pohyb psů na veřejných
prostranstvích, za což vám může být uložena pokuta. S Městskou policií Břeclav
máme připraven harmonogram kontrolních akcí, kdy policie bude dohlížet na
porušování této obecně závazné vyhlášky
a občané za její porušování budou pokutováni.

před mateřskou školou a hlavně u obchodu před křižovatkou u kostela. Na
všech těchto místech platí zákaz zastavení.
Městská policie se bude zaměřovat na dodržování tohoto značení v ranních i odpoledních hodinách a bude řidiče porušující
tento zákaz pokutovat. Několik pokut již
bylo uloženo.
Pořád dokola upozorňujeme občany,
kteří chovají psy, na zákaz jejich volného
pohybu v zastavěné části obce. V Lanžhotě
máme evidováno 552 psů, kolik je jich neevidovaných nevíme, ale určitě jich bude
dost. Majitelé psů by si měli uvědomit, že
svým jednáním, kdy nechávají běhat psy
vědomě po ulicích bez náhubků a bez
vodítka ohrožují ostatní občany, zejména
děti. Kolik z vás odstraňuje po svých miláčcích exkrementy (znám asi 5 lidí)? Jak

11.
12.
13.
14.

František Hrnčíř, starosta města
15.

Výpis usnesení z jednání
Zastupitelstva města Lanžhot - 10. 12. 2013
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
1. schvaluje program jednání
2. schvaluje ověřovatele zápisu Helenu Svačinovou a Mgr. Marka Uhlíře a zapisovatelku Annu
Moučkovou
3. bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení a zprávu kontrolního výboru
4. bere na vědomí zprávu z jednání rady města za období od 12. 09. 2013 do 3. 12. 2013
5. bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru a zprávu o plnění rozpočtu za období
1.-11. 2013
6. schvaluje návrh investičních akcí a oprav v roce 2014 dle předloženého návrhu
7. schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2013 dle přílohy
8. schvaluje rozpočet města Lanžhot na rok 2014
9. schvaluje rozpočtový výhled 2015-2019
10. schvaluje odměny výborům a komisím:
- kontrolní výbor
6 000 Kč
- finanční výbor
6 000 Kč
-6-
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- kulturní komise
8 000 Kč
- sociální komise
4 000 Kč
- komise výstavby
7 000 Kč
- rada školy
2 500 Kč
schvaluje Dodatek č. 5 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
schvaluje Dodatek č 1 Smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky Římskokatolické farnosti
Lanžhot a prodloužení splátky půjčky do 30. 6. 2014
schvaluje vyřazení projektové dokumentace vedené na účtu nedokončených investic
• půdní vestavba malometrážních bytů na základní škole v hodnotě 121 680,20 Kč
• půdní vestavba učeben na základní škole v hodnotě 145 761,00 Kč
schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace a příspěvku z rozpočtu města v roce 2014:
Mateřská škola Lanžhot
610 000 Kč
Masarykova základní škola Lanžhot
2 410 000 Kč
Tělovýchovná jednota Sokol Lanžhot, Na Šlajsi 153, 691 51 Lanžhot 1 500 000 Kč
Oblastní charita Břeclav, Svatoplukova 18, 690 02 Břeclav 610 000 Kč
Město Břeclav
200 000 Kč
DSO Region Podluží
95 000 Kč
KORDIS JMK, spol. s r.o.,
203 000 Kč
schvaluje smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města v roce 2014 s:
• TJ Sokol Lanžhot, Na Šlajsi 153, 691 51 Lanžhot ve výši 1 500 000 Kč
• Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Břeclav, Svatoplukova 18, 690 02 Břeclav
ve výši 610 000 Kč
schvaluje prodej pozemku parc. č. KN st. 94/1 o výměře 209 m2 za cenu 135 Kč/m2
a pozemku parc. č. KN 2619/252 o výměře 77 m2 za cenu 70 Kč/m2 Jiřině Uhrové
schvaluje prodej pozemku parc. č. KN st.1308/24 o výměře 639 m2 za cenu 135 Kč/m2
a pozemku parc. č. KN 1609/125 za cenu 70 Kč/m2 Radku Bartošovi
schvaluje prodej pozemků parc. č. KN st. 1308/5 o výměře 444 m2 , parc. č. KN st. 1739
o výměře 88 m2 a parc. č. KN st. 1310/1 o výměře 27 m2 za cenu 135 Kč/m2 a pozemků
parc. č. KN 1609/118 o výměře 158 m2 a parc. č. KN 1609/119 o výměře 412 m2 za 70 Kč/m2
manželům Kořínkovým
schvaluje prodej pozemku parc. č. st. KN 1609/124 o výměře 22 m2 za cenu 70 Kč/m2 Petru
Uhlířovi
pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly uzavřených smluv v roce 2013 v termínu do
28. 02. 2014
neschvaluje poskytnutí neinvestiční dotace občanskému sdružení IQ Roma servis
schvaluje Návrh plánu společných zařízení pro Komplexní pozemkové úpravy obce Kostice
V Lanžhotě dne 10. 12. 2013
starosta města Lanžhot František HRNČÍŘ
místostarosta města Lanžhot Josef BARTOŠ
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Výpis usnesení z jednání
Zastupitelstva města Lanžhot - 10. 2. 2014
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
1. schvaluje rozšíření programu jednání
2. schvaluje rozšířený program jednání
3. schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Petru Říhovou a Břetislava Osičku a zapisovatelku Annu
Moučkovou
4. bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení
5. bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru a zprávu o plnění rozpočtu
k 31. 12. 2013
6. schvaluje koupi nemovitostí pozemku parc. č. st. 1128 zastavěná plocha o výměře 205 m2
se stavbou Lanžhot č. p. 986, bydlení a pozemku parc. č. 87/2 zahrada o výměře 368 m2
zapsaných na LV 50 pro k. ú. Lanžhot, obec Lanžhot, Katastrálního úřadu pro JmK,
Katastrální pracoviště Břeclav za cenu celkem 1 000 000 Kč za podmínek stanovených
v návrhu kupní smlouvy a Smlouvu o úschově finančních prostředků advokátem s JUDr.
Vítězslavem Machovským
7. schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014 dle přílohy
8. schvaluje přísedícího okresního soudu v Břeclavi Františka Kořínka, nar. xxx, trvale bytem
xxx
V Lanžhotě dne 10. 2. 2014
starosta města Lanžhot František HRNČÍŘ
místostarosta města Lanžhot Josef BARTOŠ

Bezpečné chodníky pro všechny
Lenka Topolanská,
koordinátorka projektu „Bezbariérové pěší trasy ve městě Lanžhot“

Chodník je taková malá silnice pro pěší.
Vede nás tam, kam potřebujeme, bez přeskakování výmolů a kaluží. Zvýšeným obrubníkem nás chrání před auty a cyklisty.
Navádí nás k přechodům pro chodce, k autobusovým zastávkám. Můžeme se na něm
bezpečně zastavit a poklábosit se sousedy.
Na ulicích, kde není, po něm toužíme. Bezbariérový chodník je v podstatě stejný, jen
s vyššími nároky na bezpečnost, danými

stavebním zákonem. Je více přátelský ke
zdravotně postiženým občanům – vozíčkářům nebo lidem o holi, k seniorům i rodičům s kočárky a malými dětmi. Nabízí
chodcům dostatečnou šířku, bezpečné ná-8-

Lanžhot
jezdy, protiskluzová opatření, na autobusových zastávkách pohodlná nástupiště.
Na výstavbě a opravách chodníků se
v Lanžhotě pracuje celá desetiletí. Jsou jednou z vizitek města. A také je jejich výstav-

ul. Kostická

ba a údržba pro městský rozpočet velmi
nákladná. Proto začal Lanžhot před čtyřmi
lety využívat možnosti získání dotací ze
Státního fondu dopravní infrastruktury. Jde
o státní fond ČR, který
zajistí až 85 % nákladů
stavby. Samozřejmě při
splnění určených podmínek a úspěšné žádosti
o dotaci. V roce 2011 byl
z tohoto fondu bezbariérově upravený chodník
na Masarykově ulici od
nákupního střediska až
na konec města směr
Břeclav o celkové délce
505 m. O rok později byl
stejně upraven chodník
na ulici Kostická v obou směrech od lékárny po konec města. Lanžhotu přibylo 756
m bezbariérových chodníků a čtyři místa
pro přecházení.

zpravodaj městského úřadu

Dalším krokem ke zlepšení stavu chodníků bylo zařazení Lanžhota do projektu
Národní rozvojový program mobility
pro všechny. Projekt zaštiťuje Úřad vlády
ČR, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany. Využívala ho hlavně velká
města, Lanžhot je jedním z prvních úspěšných menších sídel. Cílem programu je
vytvoření ucelených bezbariérových tras
ve městech a obcích, odstranění bariér ve
veřejně přístupných budovách. Díky účasti Lanžhota v tomto programu byl v roce
2013 opraven chodník na ulici Palackého
s dotací 85 %. V letošním roce bude následovat bezbariérová úprava trasy, která vede
od Náměstí přes autobusové nádraží k základní škole. Účast v programu Lanžhotu
také zajistí možnost získat dotaci na bezbariérový přístup radnice. Úpravou vstupních dveří, instalací dvou schodišťových
plošin a vybudováním
sociálního zařízení pro
imobilní se stane radnice pohodlně přístupná
všem občanům. O dotaci
z rozpočtu Ministerstva
pro místní rozvoj město
požádalo v únoru 2014.
Městu Lanžhot se podařila mimořádná věc
– už čtyři roky úspěšně
čerpá dotace na opravy chodníků ze státního
rozpočtu. Přestože jsou
ul. Masarykova
podmínky získání dotace
velmi náročné a není běžné na dotaci dosáhnout. Až 85 % celkových
nákladů na opravu lanžhotských chodníků
tedy zaplatil stát. V rozpočtu města je to významná úspora, kterou může Lanžhot využít na jiné akce, prospěšné svým občanům.
-9-
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Zemřel František Bartoš
Hana Tučková

Za zemřelým Františkem Bartošem se vydáme v příštím čísle
zpravodaje, neboť toto vydání bylo již zpracované. Přesto vyslovujeme celé jeho rodině upřímnou soustrast. Náhlým a nečekaným
odchodem ztratili manžela, tatínka, dědečka, sportovci vzor a kamaráda a všichni ostatní spoluobčana, který nikoho nezarmoutil,
na dálku každého s úsměvem zdravil, nad nikoho se nepovyšoval.
Snad může zarmoucené rodině zmírnit bolest hojná účast na jeho
pohřbu, kterou projevili svou náklonnost, přátelství a i touto formou poděkovali za všechno, co dobrého vykonal. Jeho život spojený se sportem si připomeneme (jak je výše uvedeno) v příštím čísle
zpravodaje.

Statistika obyvatel za rok 2013 (2012)
Hana Tučková
Stav obyvatel k 01. 01. 2013
Narození
Přihlášení
Úmrtí
Odhlášení
Stav k 31. 12. 2013
Sňatky
Rozvody

3 686
36 (21 chlapců,15 dívek)
51
44 (20 mužů, 24 žen)
44
3 685
19 (8 v Lanžhotě,
11 našich občanů mimo obec)
7

Jak dál?
Hana Tučková

Chcete mít na kabelové televizi i ve zpravodaji společenskou kroniku? Snad se nemusím ani ptát a už ze všech stran slyším
– samozřejmě, proč ne, vždyť každý měsíc
na to čekáme a teď od nového roku – nic.
Ano – nic. Všichni (nebo téměř všichni)
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k 01. 01. 2012 - 3 684
23 (10 chlapců, 13 dívek)
52
35 (18 mužů, 17 žen)
38
k 31. 12. 2012 - 3 686
15 (6 v Lanžhotě,
9 našich občanů mimo obec)
3

se v Lanžhotě známe a jsme rádi, když se
naši známí objeví ve společenské kronice.
Sama jsem nerozhodná, neboť jednou
z mých vlastností je – co nejvíce vyhovět
všem lidem, vyjít jim ve všem vstříc. Na
druhé straně – zákon o ochraně osobních
údajů zakazuje i zveřejňování jubilantů.
Jak se tedy zachovat? Vystavovat se nebezpečí, že v případě stížnosti některého zveřejněného občana za to budu odpovědná
pouze já, nebo vyhovět lidem, jít do toho
a čekat, co se bude dít, jak to dopadne.
Vzpomínám si, že po účinnosti zákona
o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.
od 01. 06. 2000 jsem objížděla obec a od
jubilantů jsem si nechala podepsat, že mohou být zveřejněni. Protože jsem se nesetkala s negativním postojem, odmítla jsem
objíždět každý měsíc Lanžhot a u každého
objasňovat, proč k nim jdu a co potřebuji.
Při vyhledávání jubilantů, narozených
dětí, sňatků, jubilejních sňatků a úmrtí

zpravodaj městského úřadu

čerpám veškeré údaje z evidence obyvatel
obce, ale žije zde mnoho lidí, kteří nejsou
v Lanžhotě přihlášeni k trvalému pobytu
a já o nich nemám žádný zdroj informací.
I když moje osobní znalosti o občanech
jsou za léta mé praxe značné, nemohu vědět úplně všechno.
A co teprve, když se stane taková nemilá
věc - na někoho zapomenu. I já (tak jako
všichni) jsem člověk omylný, svou chybu
uznám. Ale také tvrdím, že každá chyba se
dá napravit, ale pokud se omluva nepřijímá, jakékoliv vysvětlování je marné, pak
už se nedá nic dělat. Po této špatné zkušenosti se rozmýšlím, zda se mám vystavovat nebezpečí porušování zákona.
Nechci hrotit situaci a také nechci, aby
lidé přicházeli o možnost číst jednu z oblíbených rubrik jak kabelové televize, tak
i zpravodaje. Možná, že dělám špatně (to
ukáže až čas), ale ke zveřejňování společenské kroniky se vracím.

Les

Miluše Linhová
Co krásy v lese uvidíš,
jen trochu porozhlédnout snaž se!
Pozor! Nešlápni na květ fialky,
sic nerozkvete zase.
A všude kolem dokola, duby a jasany
a jejich listy ve větru jakoby šeptaly.
Příroda, která čtyřikrát šat svůj si oblékne,
je tak blízko – blízko na dosah,
a proto ji máme tolik rádi
– tu zeleň stromoví, tu vůni domova.
- 11 -
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Společenská kronika
Hana Tučková

Sňatky
Martina Pardíková, Lanžhot
a Stanislav Stejskal, Šitbořice

Narozené děti
Adrian Uher
Kateřina Rathuská a Přemysl Uher,
Komárnov
Michal Uher
Vladimíra a Pavel Uhrovi, Stráže
Denis Buršík
Helena a Milan Buršíkovi, Luční
Tereza Tučková
Veronika a Jiří Tučkovi, Školní
Martin Ciprys
Pavlína Vašíčková a Martin Ciprys,
Dolní
Aneta Kazdová
Dominika Reháriková a Filip Kazda,
Vinohrady
Lara Létalová
Lenka a David Létalovi, Školní
Amélie Skočková
Veronika Dugheishová a Vítězslav Skoček,
Masarykova
Veronika Šošková
Martina a Petr Šoškovi, Hrnčířská
Justýna Košutková
Veronika Hüblová a Jiří Košutek, Dolní
Timotej Fejerčák
Petra a Marek Fejerčákovi, Gagarinova
Tereza Černá
Romana a Richard Černí, Nová
Elena Lanžhotská
Miroslava a Zdeněk Lanžhotští,
Lesíčková

Jubilejní
sňatky
60 LET SPOLEČNÉHO ŽIVOTA
Barbora a František Michalicovi,
Kostická

55 LET SPOLEČNÉHO ŽIVOTA

Ludmila a Ivan Vlaschinských,
Masarykova
Zdenka a Antonín Ciprysovi,
Zahradní
Ludmila a Ladislav Klvaňovi,
K. Černého
Anna a Tomáš Polachovi,
Zámecká

Výročí
narození
92 let
Drahomír Maděřič, Masarykova
Františka Kubíková, Břeclavská
91 let
Jan Balga, B. Němcové
- 12 -

Lanžhot
90 let
Marie Fialová, MUDr. Kepáka
85 let
Božena Zonygová, Stráže
Marie Mikuličová, Stráže
Růžena Fojtíková, Stráže
Marie Lucová, Sokolská
Růžena Uhrová, I. Olbrachta
80 let
Bohuslava Dohnalová, Mlýnská II.
Ludvík Hrubý, M. Šolochova
Jan Grbavčic, Kout I.
Josef Škrobáček, U Hřiště
Marie Černá, Nová
Růžena Uhrová, Na Peci
75 let
Jarmila Straková, Břeclavská
Ladislav Straka, Břeclavská
Antonín Kraicinger, Gagarinova
70 let
Květoslava Tučková, Na Peci
Lubomír Vystrčil, Vinohrady
Jaroslav Adámek, Kostická
Martin Čapka, Stráže
Josef Vilda, Havlíčkova
Anna Holobrádková, K. Černého
65 let
Štefánia Balgová, B. Němcové
Jan Švirga, Mlýnská II.
Miloslav Václavík, U Hřiště
Petr Svačina, Dolní
František Bača, Kostická
Jana Černá, Nádražní
Jindřiška Tučková, Smetanova
Anastázie Žižlavská, Na Dílni
Josef Tuček, MUDr. Kepáka
Jiří Čápek, Kout II.
Josef Bača, Nádražní

zpravodaj městského úřadu

Peter Hladík, Nová
Štefan Toth, Dolní
Milada Trčková, Kostická
Josef Bartoš, Zahradní
Růžena Uhrová, Hrnčířská
60 let
Josef Fojtík, J. Wolkera
Anna Fojtíková, Mlýnská III.
Františka Šuláková, Gagarinova
Dana Zonygová, Břeclavská
Jaroslav Popelka, Krátká
Oldřich Budín, Gagarinova
Milada Uhrová, Kout III.
Josef Balga, I. Příční
Milena Šestáková, Dolní

Úmrtí
Lidmila Poláchová, 84 let, Kostická
Vlasta Šošková, 86 let, Nová
Marie Bartošová, 87 let, Komárnov
Marie Horáková, 88 let, Hrnčířská
Zdeněk Černý, 71 let, II. Příční
Jindřiška Bartošová, 81 let, F. Palackého
Růžena Hrubá, 79 let, Sokolská
Jan Hostina, 91 let, U Stadionu
Marie Tučková, 86 let, Vinohrady
Anton Slováček, 74 let, U Struhy I.
František Bartoš, 67 let, MUDr. Kepáka
Miroslav Žužič, 38 let, F. Palackého
František Kosek, 72 let, F. Palackého

Žádáme občany, kteří si nepřejí zveřejnění svých jmen nebo jmen svých příbuzných (narozené děti, sňatky,
výročí narození, výročí sňatků, úmrtí) ve společenské kronice zpravodaje, aby toto nahlásili vždy před uzávěrkou
zpravodaje v kanceláři městského úřadu. Naopak upozorňujeme ty, kteří slaví jubilejní sňatky a neměli svatbu
v Lanžhotě, že nemáme možnost toto zjistit z matričních knih uložených na městském úřadě.
Pokud chcete, aby vaše jubileum bylo zveřejněno, oznamte toto také na úřadě.
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
LANŽHOT
Velikonoce, čas Božího milosrdenství
Milí čtenáři městského zpravodaje,
když uvažuji o příspěvku pro letošní velikonoční číslo městského zpravodaje, myšlenky mě vedou k tomu, co se odehrálo
před rokem. Ano, je to právě rok (13. 3.),
co byl zvolen novým papežem kardinál
a arcibiskup v Buenos Aires Jorge Bergoglio a přijal jméno František.
Zamýšlel jsem se s vámi nad překvapivým rozhodnutím papeže Benedikta XVI.
abdikovat. Tento krok nečekal opravdu vůbec nikdo a myslím si, že stojí za to, aby
byl velice dobře a opakovaně promýšlen.
Benedikt svým rozhodnutím funkci papeže vlastně zhumanizoval a znovu přiblížil
lidem. Rozhodnutí Benedikta XVI. nepochybně zapadalo do liturgického období
Roku víry, který jsme minulý rok prožívali.
K duchovní obnově snad papež ani nemohl vybídnout mocnějším a přitom mírumilovnějším způsobem. Každý tak byl postaven před zásadní otázky víry, svého vztahu
k církvi a k Bohu, dokonce i mnozí z těch,
kteří se za věřící nepokládají, byli krokem
Benedikta XVI. osloveni a pohnuti.
Co nám přinesou letošní Velikonoce.
Ano, asi tušíte, papež Jan Pavel II. bude zapsán společně s papežem Janem XXIII. do
seznamu svatých v neděli 27. dubna 2014 –
tedy o druhé neděli velikonoční, kterou Jan
Pavel II. ustanovil nedělí Božího milosrdenství a připomeňme si, že také jeho blahořečení se odehrálo právě na tuto neděli.

„Toto je intuice bl. Jana Pavla II. On
měl „čich“ pro dobu milosrdenství. Vzpomeňme na beatifikaci a kanonizaci sestry
Faustyny Kowalské. Potom zavedl svátek
Božího milosrdenství. Pozvolna se v tom
pokročilo a postoupilo vpřed.“ (papež
František – z homilie ke kněžím)
V homilii při kanonizaci roku 2000 Jan
Pavel II. zdůraznil, že poselství Ježíše Krista sestře Faustyně spadá mezi dvě světové
války a těsně se pojí k dějinám dvacátého
století. A s pohledem do budoucna řekl:
„Co nám přinesou roky, které jsou před
námi? Jaká bude budoucnost člověka na
Zemi? Není nám dáno to vědět. Je jisté, že
vedle nových pokroků, bohužel, nechybějí
bolestné zkušenosti. Avšak světlo božského milosrdenství, které Pán chtěl jako by
znovu odevzdat světu skrze charisma sestry Faustyny, bude osvěcovat putování lidí
třetího tisíciletí.“ To je jasné. Tady to říká
výslovně, ale v jeho srdci to zrálo dlouho.
Ve svojí modlitbě měl tuto intuici.
Chtěl bych zde přidat pár osobních slov
papeže Františka z jeho promluvy ke kněžím římské diecéze, v aule Pavla VI., začátkem letošní postní doby.
V Buenos Aires byl jeden kněz, proslulý
zpovědník. Byl svatý. Skoro všichni kněží
se u něho zpovídali. Když během svých
dvou návštěv Jan Pavel II. chtěl na nunciatuře zpovědníka, přišel on. Byl starý,
velmi starý. Byl provinciálem své řeho-
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le, profesor… ale stále zpovídal, vždycky.
A vždycky u něho byla fronta v kostele
Nejsvětější Svátosti. Já jsem byl v té době
generálním vikářem a bydlel jsem na kurii.
Každý den brzo ráno jsem šel k faxu, abych
viděl, jestli něco nepřišlo. A jednou ráno
o Velikonocích jsem četl fax superiora
komunity: „Včera před Velikonoční vigilií
zemřel otec Aristi… myslím, že v 94, či 96
letech. Pohřeb bude tehdy a tehdy…“ A na
Velikonoce jsem měl jít na oběd s kněžími
v kněžském domově, jako obvykle o Velikonocích, a po obědě jsem si řekl, že půjdu
do toho kostela. Byl to velký kostel, velmi
prostorný s krásnou kryptou. Sestoupil
jsem dolů a tam byla rakev, pouze dvě stařenky, které se modlily, ale žádný květ. Pomyslel jsem si: Tento muž, který odpouštěl
hříchy všem kněžím z Buenos Aires, včetně mne, tady nemá žádnou květinu. Vyšel
jsem nahoru a šel do květinářství, protože
v Buenos Aires jsou na křižovatkách ulic
květinářství a koupil jsem si růže… A vrátil jsem se, abych ozdobil jeho rakev květinami… A spatřil jsem, že drží v rukou
růženec… A hned mne to napadlo – toho
lotra, kterého všichni nosíme v sobě – a zatímco jsem upravoval květy, uchopil jsem
křížek toho růžence, trochu jsem zabral
a odtrhnul jej. A v té chvíli jsem se na něho

podíval a řekl jsem: „Dej mi polovinu svého milosrdenství.“ Pocítil jsem něco silného, co mi dalo odvahu to učinit a říci tu
modlitbu! A potom jsem ten křížek vložil
sem do kapsy. Hábity papeže nemají kapsy,
ale já s sebou vždycky nosím takový malý
měšec a od toho dne až do dnes s sebou
tento křížek nosím. A když mne napadne
nějaká špatná myšlenka proti někomu,
ruka mi zajede sem. A pocítím milost! Cítím, že mi to prospívá. Příklad milosrdného kněze, který se umí přiblížit ranám, velice prospívá… Zamyslíte-li se, jistě znáte
mnoho, mnoho takových kněží.
Přál bych vám, aby letošní Velikonoce
byly pro vás novou a hlubší osobní zkušeností Božího milosrdenství přijatého ve
svátosti smíření. Je to právě letošní postní
doba, která zve celé rodiny k přijetí svátosti smíření. Připravte se na ni společně!
A nezapomeňte se omluvit i jeden druhému dřív, než půjdete ke zpovědi. Bude to
možná těžké, ale pak budete moci jeden
druhého vidět úplně nově. A pak: co odpustíte, už nikdy nepřipomínejte. Ani Bůh
nepřipomíná, co odpustil.
Požehnané velikonoční svátky přeje
Váš otec Josef

Statistika farnosti
za rok 2013
Svatby
Křty
Pohřby
1. sv. přijímání
Svátost nemocných
Náboženství

zpravodaj městského úřadu

2 (2012 – 2)
19 (2012 – 14)
28 (2012 – 19)
11 (2012 – 7)
80 (2012 – 66)
45 (2012 – 46)
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Třešnička na dortu

O jaké knížky je největší zájem

Josef Smetana, předseda o. s. MAS Dolní Morava

Jaroslava Bartošová

Již v době realizace první fáze oprav věže
kostela, při které bylo provedeno zpřístupnění vyhlídkové terasy pro návštěvníky,
připravilo vedení římskokatolické farnosti ve spolupráci s Místní akční skupinou
Dolní Morava druhé pokračování těchto
prací zahrnující dokončení stavebních
úprav věže a její zpřístupnění veřejnosti
jako „Malá muzejní expozice ve věži s vyhlídkou“.
Obohacení a zatraktivnění turisticky
přístupné části lanžhotského kostela představovalo investici přesahující částku 330
tis. Kč a mělo se jednat z pohledu duchovního otce Františka Putny o pověstnou
„třešničku na dortu“.
Tato investice byla vedením občanského sdružení MAS Dolní Morava šikovně
zahrnuta do připravovaného projektu „Po
stopách prapředků“, jehož cílem bylo především podrobné
zmapování vývoje
území na Podluží
a Hodonínsku v dobách od prvního
osídlení až po období Velké Moravy.
Malá
muzejní
expozice je situována v prostorách
schodiště ve věži
a v přilehlé místnosti, které se říká
knížecí podle účelu,
ke kterému v dřívější době v kostele
sloužila (šlechta se
zde zúčastňovala

bohoslužeb, aby nemusela být mezi „obyčejnými“ lidmi).
Díky finanční podpoře ve výši 90 %
z celkových rozpočtových nákladů, kterou MAS Dolní Morava získala z Programu rozvoje venkova ČR, se podařilo
v loňském roce opravu zdárně dokončit
a „malá muzejní expozice“ ve věži kostela
je pro nadcházející turistickou sezónu připravena k prohlídce nejen návštěvníkům
města, ale také jeho občanům.
Poděkování si zaslouží nejen Hana Tučková, která pomohla s vybavením knížecí
místnosti zajímavými exponáty a Zdeněk
Kořínek, jenž vyrobil charakteristický stylový nábytek, ale také manželé Dreslerovi za přípravu expozice ve věži a Městské
muzeum a galerie Břeclav za zapůjčení
vystavovaných předmětů pro tuto novou
expozici.
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detail dveří do knížecí místnosti

Vážení čtenáři, obracím se na vás, kteří nevlastníte doma žádný kousek papíru, který byste použili jako záložku do
knihy a musíte tudíž na knížkách ohýbat
rohy, dělat si značky propiskou do textu,
nebo – hrůza – dělat na listech zátrhy.
Záložku si můžete vzít volně v knihovně.
Na výpůjčním pultu jich máme stále dostatek. Také bych chtěla poprosit, abyste
byli opatrní při pití kávy a různých jiných
nápojů při čtení, aby se vám nápoj nevylil
na knížku. A pokud už se nějaká taková
katastrofa stane, bylo by slušné na to knihovnici upozornit. Ale většina čtenářů ví,
jak s knížkou zacházet, vždyť se to učili už
jako prvňáčci základní školy.
Možná vás zajímá, kolik knížek máme
v knihovně, kolik knížek se v loňském
roce půjčilo nebo kolik čtenářů navštěvuje naši knihovnu. Mám radost, že čtenářů
opět přibylo a také počet výpůjček se zvýšil. Je vidět, že o knížky stále ještě zájem
je, i když televize a internet je velký konkurent.
KNIHOVNA V ROCE 2013
knihovní fond celkem
z toho beletrie
naučná literatura
přírůstky
úbytky
počet registrovaných čtenářů
z toho do 15 let
počet návštěvníků knihovny
počet návštěv internetu
výpůjčky celkem
z toho naučné literatury
beletrie

zpravodaj městského úřadu

dětská naučná literatura
beletrie dětská
výpůjčky periodik

626
2 727
2 721

Meziknihovní výpůjční služba – 83 požadavků, 82 bylo kladně vyřízeno. Z jiných
knihoven jsme obdrželi 13 požadavků
a všechny jsme kladně vyřídili. Z výměnného fondu MěK Břeclav jsme přivezli celkem 337 knih.
Opět nepatrně stoupl počet čtenářů
a to zvláště dětí, což je dobře. Proto jsem
i tentokrát vyhodnotila nejpilnější dětské
čtenáře. Na prvním místě s počtem 143
výpůjček se umístil Jakub Létal (6.A),
na druhém místě s počtem 115 výpůjček
se umístila Michaela Kováčová (5.A)
a z loňského druhého místa se na třetí letos posunula Karla Hrúzová (6.A) se 103
výpůjčkami.

19 564
13 800
5 764
730
928
455
154
8 300
1 125
20 737
2 254
12 409
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pisky odstřelovače. Z dětských naučných
vede Příručka přežití pro holky.
Závěrem připomínám, že informace
o knihách si můžete zjistit na našich webových stránkách www.lanzhot.knihovna.cz
– on-line katalog. Přes elektronický katalog si můžete knížky rezervovat, zjistíte
ve svém kontu všechny informace o knížkách, které jste měli půjčené a rovněž si
můžete výpůjčky sami prodloužit, pokud
knížka není rezervována dalším čtenářem.
Do svého konta se dostanete zadáním čísla svého čtenářského průkazu a data svého
narození v pořadí RRMMDD (poslední
dvě čísla roku, měsíc a den narození).
Přeji všem čtenářům hezké chvíle nad
hezkou knihou.

K. Hrúzová

A o jaké knížky je největší zájem? V jednom časopise jsem si přečetla žebříček
nejprodávanějších knih, který začal větou – Jídlo a sex vládnou domácnostem.
V prodeji jasně zvítězila autorka erotických románů E. L. James s trojicí svých
Padesáti odstínů. Také v naší knihovně
byla nejčtenější knihou Padesát odstínů
šedi, která se půjčila 16x. Stejný počet
výpůjček získala také kniha Táni Keleové-Vasilkové Ranč u dědečka. Tato slovenská
autorka se u nás drží už několik let mezi
nejžádanějšími. Z dětských knih, stejně
jako v žebříčku prodeje, se i u našich dětských čtenářů nejvíce půjčovaly Deníky
malého poseroutky od Jeffa Kinneye. Šestý díl této série se půjčil loni 20x. Pak následují, stejně jako loni, knížky o Barbie.
Z naučné literatury se u nás nepůjčovaly
nejvíce kuchařky, tak jak to bylo u prodeje. Na nejvyšší příčce se umístily tři knihy
– Guy Gilbert: Ať se ti život povede!, David Laňka: Štěpánkovi a Vasilij Zajcev: Zá-

„Nemilovat knihy znamená nemilovat
moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.“
Jan Amos Komenský
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Kdo nedělá nic pro druhé,
nedělá nic pro sebe (J. W. Goethe)
Jaroslava Bartošová

Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá
každoročně Charita České
republiky. Skupinky koledníků, doprovodné
akce i distribuci
pokladniček pak
organizují jednotlivé místní
Charity často ve
spolupráci s farnostmi, školami či různými
mládežnickými
organizacemi.
Ús p ě c h c e l é
sbírky tedy
závisí na aktivitě tisíců lidí ve
všech koutech republiky, často i v obcích
o několika desítkách
obyvatel. Tříkrálová
sbírka je tak největší
dobrovolnickou akcí
u nás. Díky věrným koordinátorům, koledníkům i dárcům byla letos
uspořádána již po čtrnácté.
Výtěžek sbírky je určen na
pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám
s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to
zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je

každoročně určena také na
humanitární pomoc do zahraničí. (Informace čerpány
z www.breclav.charita.cz)
V Lanžhotě se letos vybralo
91 954 Kč. Je to o 6 353 Kč
více než v loňském roce.
S tím opravdu nikdo
nepočítal. Stále si držíme třetí místo po
Břeclavi – 154 567
Kč a Velkých Bílovicích 114 698 Kč.
Průměr na jednoho obyvatele je
u nás 24,01 Kč,
celookresní průměr je 22,54 Kč.
V Lanžhotě sbírku v posledních letech
organizuje Marie
Uhrová. Nikdo, kdo
se přímo neúčastní
organizování sbírky, si
nedovede představit, co starostí a úsilí ji to stojí. Kolik
je to přemlouvání, telefonátů
a když si myslí, že už konečně
bude koledníků dost, několik
jich na poslední chvíli vypoví,
třeba kvůli nemoci, nebo jiným
důvodům. Proto se není co divit,
že M. Uhrová uvažuje o tom, že už příští
sbírku organizovat nebude. Kdoví, třeba si
to do příštího ledna ještě rozmyslí. Každopádně jí patří velké poděkování.
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Tři králové v kostele

zpravodaj městského úřadu

Druhý dětský fašank se vydařil

kolektiv MŠ

JaŠ

Jako každý rok, i letos jsme navštívili s dětmi z mateřské školy
místní kostel na svátek Tří králů.
Tento svátek mají děti rády. Je svou
podstatou totožný se slavností Narození Páně, je dvanáctým dnem
Vánoc a fakticky jím Vánoce vrcholí a končí. V čele průvodu šly
v kostýmech oblečené tři děti za
krále. V kostele nás přivítal farář
otec Josef a katechetka Věra Hostinová. Po krátkém úvodu děti
zazpívaly písně pro Ježíška, hodily
drobné mince andělíčkovi do pokladničky a společně se vyfotografovaly u oltáře s betlémem. Zpěv
písní se kostelem rozléhal a děti
i učitelky potěšil. Poděkovali jsme
za návštěvu a v novém roce popřáli hodně zdravíčka.

Mateřská škola v Lanžhotě uspořádala
dětský fašank, letos za účasti dětí z Břeclavi, Moravského Žižkova a lanžhotských
dětí, převážně školčat.
Sraz dětí se uskutečnil ve Společenském
domě, kde proběhla malá zkouška a pak
už vyrazil průvod maškar a krojovaných
dětí na fašankovou obchůzku. První zastávka byla na radnici u starosty Františka
Hrnčíře, který fašank malým fašankářům
za určitých podmínek povolil. Děti pojaly fašankovou obchůzku tradičně, jak se
patří. Za doprovodu malé muziky v čele
s Petrem Uhlířem se neslo Lanžhotem Fašanku, fašanku už je ťa namále, Podšable,
podšable, Dobré byly fašankové šišky a další
popěvky, které k fašanku patří. Chlapci si
dokonce podšable zatančili. Další zastavení bylo v pizzerii, na faře, v Kacabaru
a v Podlužanu. Všude bylo vše připraveno, takže na fašankové říkanky dětí reagovali hospodáři napichováním slaniny,
klobásků a nebo koblih na šablu a dostalo

foto. J Ciprysová

děti z MŠ

Školka, folklor, tradice
Co se v mládí naučíš…
kolektiv MŠ

Folklornímu kroužku, zaměřenému na lidové tradice a pohybovou výchovu, se v mateřské
škole v Lanžhotě ve spolupráci
s Jaroslavem Švachem věnujeme
již druhým rokem. Děti rády tancují, zpívají a tím si upevňují první
vědomosti o krásách lidové tvořivosti na Podluží. Získávají samostatnost, sebevědomí, nenásilně

foto. J Ciprysová
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vnímají hudbu a lidové nástroje. Vytvářejí
si první krůčky k lásce ke kroji, k lidem
v naší obci i dobrý vztah ke krásné tradici,
která přetrvává z generace na generaci.
Místní i lidé z okolí se zúčastnili mnoha
akcí, které mateřská škola s J. Švachem pořádala, například dětské krojované hody
v Lanžhotě, v době adventního času vystoupení na pěší
zóně v Břeclavi, v synagoze
v Břeclavi, v Domě seniorů
v Lanžhotě a mnoho dalších,
včetně nové tradice dětského
fašanku. Nejen pro děti, ale
i pro všechny zúčastněné je to
vždy velká událost a radost.
Je pěkné, že i v dnešní době
se najdou lidé, kteří věnují
svůj veškerý volný čas dětem
a kulturním tradicím našeho
krásného Podluží.
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Folklorní soubor ano, či ne

se i drobných cikánkám
na kašičku pro dětičky, ale
i něco dobrého k občerstvení. Děti si pozpívaly,
potančily za výborného
doprovodu muziky, která
hrála pro malé fašankáře
jak jinak, než zadarmo, za
což jim patří dík.

Jaroslav Švach

Maškary na faře

Věra Hostinová, katechetka

Také letos byl otec Josef
Chyba požádán přijmout dětský fašankový průvod na faře. Po domluvě s otcem

– Natálka Ciprysová a Verunka Šimková
s bráškou Marečkem. Děti přivítaly všechny přítomné a nabízely cukroví. Děvčata
byla oblečena v kroji jako
malé „ děvečky sloužící na
faře“. Pasovalo to i malému
„ pacholkovi“ Marečkovi.
Muzikanti a ostatní dospělí
si zavdali pohárkem vína
a slivovičkou. Těšíme se na
příští rok.

foto. J Ciprysová

Josefem, jsem přichystala
pohoštění a požadované suroviny pro vedoucího průvodu J. Švacha
(špek, klobása, kobliha)
a cukrovinky pro děti.
Přijetí „ fašankářů “ bylo
na farním dvoře a vítala
je děvčata ze Scholičky

foto. J Ciprysová
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a soutěže v dětském lidovém
zpěvu. Následuje přehlídka
dětských souborů, která je
každý druhý rok postupová.
Tady se prezentují soubory
různými pěvecko-tanečními
pásmy. Následuje soutěžní
přehlídka ve verbuňku a další
tradiční akce jako svatý Ján,
dožínky, hody apod. Rok děti
končí vánočními pořady. Je
to skutečně tvrdá, celoroční
práce, ale smysluplná.
V březnu se v Lanžhotě
za podpory radnice a občanů rozjel nábor do dětského
Matěj Kořínek folklorního souboru Lanžhotčánek. Věřili jsme, že rodiče
pochopí, že toto je šance pro jejich děti, jak
strávit smysluplně čas, něco se naučit a reprezentovat Lanžhot na různých společensko-kulturních akcích doma i v zahraničí.
Bohužel veškerá snaha vyšla na prázdno.
Přestože se do souboru přihlásilo asi 15 dětí,
na první zkoušku se dostavily jen dvě.

soutěž dětských verbířů 2008

Vývoj v žádné lidské činnosti nezastavíš. Svět jde
sice dopředu v technických
oborech mílovými kroky, ale
krása, kterou nám tu zanechali naši předkové, zůstává.
A my jsme povinni ji uchovat pro příští generace.
Ve většině obcí na Břeclavsku již pochopili jak na
to. Jak toto bohatství našich
předků zachovat a udržovat. Nejde to jinak než začít
u dětí v dětských folklorních souborech. Když se
rozhlédnete kolem sebe
v Břeclavi je Břeclavánek, v Poštorné Koňárek, v Charvatské Nové Vsi Charvatčánek,
v Hruškách Šáteček, ve Tvrdonicích a Kosticích Pomněnka, v Moravské Nové Vsi
Jatelinka, v Moravském Žižkově Žižkovjánek, ve Valticích Borověnka, v Bulharech
Hrozének a mohl bych jmenovat další obce
a dětské soubory. Více jak dvě třetiny uvedených souborů mají své cimbálové muziky.
Jinak to prostě nejde. Děti se zde naučí zpívat, tančit, různým lidovým zvykům a tradicím, prostě dovednostem, které uplatní
v pozdějším věku při organizování lidových
zábav a udržování lidových tradic v obci.
Ihned po Novém roce se v souborech začíná nácvikem na dětské plesy. Zde se děti učí
základní podlužácké tance, valčík, polku,
vrtěnou, verbuňk, hošije a předtančení besed. Pak je to fašank s tradičními popěvky
a tanci (fašankové tance, podšable). Potom
vítání jara (vynášení Moreny, Velikonoce)

Soukromý názor šéfredaktorky:
Když přijdu k muzice, dívám se jak (ne
jenom kaštánci) neumí tancovat, na vrtěnů
zpívají dva kluci, k desáté hodině se děvčata
vytrácejí se převléct. Odjakživa jsem slýchávala Lanžočané pyšní, ale na co? Kritizovat
umíme všichni, i já, to přiznávám. Ale děláme taky něco proto, aby tomu bylo jinak?
Víme, že děti se potřebují naučit tancovat
i zpívat, ale když se najde nějaký obětavec,
který by se jim věnoval, tak mu je nesvěříme. Kladu si otázku – Proč to všude v okolí
funguje, jen v Lanžhotě ne?
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Kurzy malování lidových ornamentů
Marie Petrlová

Tím větší budou tvé zásluhy,
čím více lásky a nadšení
vkládáš do každé práce.
Otto František Babler
Malérečka Marie Švirgová je ve svém
věku stále čilá a aktivní. V dobré pohodě
je díky její celoživotní lásce k malování,
při kterém zapomíná na nemoc a starosti. Vedle běžného malování mašlí, šátků,
keramiky a skla vymalovala žudro pro
TV Šlágr a obal na Zpěvník Daniely
Magálové. Fotografka Dagmar Benešová přišla s nápadem vydat omalovánky
ornamentů pro děti, které by sloužily jako pomocná učebnice pro školy
a k podchycení mladých talentů. Ve
spolupráci s M. Švirgovou, která sestavila základní vzory, vyšla zdařilá publikace Omalovánky ornamentů z Podluží.
Součástí projektu D. Benešové se staly
kurzy malování lidových ornamentů.
Ředitel břeclavské knihovny Marek
Uhlíř s Dagmar Benešovou požádali
paní Švirgovou o d a l š í spolupráci.
První kurz se konal 13. listopadu 2013
v malém sále břeclavské knihovny pro
učitele a za týden 20. listopadu pro veřejnost. Účastníci se seznamovali s lidovými ornamenty. Omalovánky ornamentů z Podluží zde byly představeny
v celé své kráse a předány k prodeji pro
široký okruh zájemců. Pro mimořádný
ohlas a zájem se konaly další kurzy 23.
a 24. ledna vždy v 17 hodin opět v malém sále knihovny. Tady se už malovalo
na mašle za použití barev. Je potěšitelné, že se zapojili do malování také čtyři

muži. 14. ledna natáčela televize ve 2.
třídě ZŠ Slovácká v Břeclavi. Pod odborným vedením učitelky Ščukové měly již
děti vymalovány papírové mašle. Marie
Švirgová malovala na tabuli žudro a děti
podle omalovánek kreslily ornamenty
ze srdíček, jablíček, jatelinky, slimáčků
chrp a dalších prvků. Na závěr si děti
zazpívaly a zatančily. Možná se některé
pro malování zapálí a bude pokračovat
v lidové tradici. Bylo by vhodné uspořádat kurz malování ornamentů také na
naší základní škole. Na květen se připravuje kurz Malování na keramiku. Paní
Švirgová si nenechává své umění pro
sebe, předává zkušenosti mladší generaci. Zaučila již šest děvčat z Lanžhota
a jednu paní ze Staré Břeclavi. Velké poděkování patří Dagmar Benešové a Marii Švirgové, že se starají, aby krása lidového ornamentu nezanikla.
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Přání
Pavel a Marie Švirgovi

Přejeme si, aby znovu začal psát
J. Uher - Jožulka články do lanžhotského
zpravodaje. Rodáci bydlící mimo naši obec
říkají, že bez jeho příspěvků zpravodaj
nemá duši. Taky velká část místních lidí
si přeje, aby do zpravodaje psal. Někomu
se nelíbí, že píše o minulosti, ale většina
starších lidí je přesvědčena, že se nemůže
a nesmí udělat za tím, co bylo, tlustá čára.
Vždyť mladí lidé nevědí o historii a minulosti nic, a proto se musí připomínat.

Jožulka je ze všech dopisovatelů poslední pamětník a jeho příspěvky do zpravodaje určitě patří. Zásluhy pro obec má
velké. Vzpomeneme mimo jiné spoustu
krásných jeho písní, které reprezentují
Lanžhot v republice i v zahraničí.
Nekamenujte proroky.
Neb pěvci jsou jak ptáci:
kdo hodil po nich kamenem,
k těm víc se nenavrací.
V. Hálek

Poznámka redakce

Jistě sami uznáte, že nikdo nemůže tvrdit, že jsme J. Uhrovi nedávali v našem zpravodaji
prostor. I přesto, že jsme otiskovali jen 50 % jím dodaných příspěvků, myslíme si, že
prostor jemu poskytnutý byl dostačující.
Také chceme upozornit, že J. Uhra jsme jako přispěvovatele neodmítli. Jeho rozhodnutí nepřispívat je svobodné a vedlo ho k tomu, jak sám v minulém čísle vysvětlil, naše
odmítnutí jeho osmistránkové reakce na článek. Dal nám ultimátum. Buď příspěvek zveřejníme, nebo přestane přispívat.
Máme stanovena pravidla, kterými se snažíme v rámci možností řídit. Jestli se nám naše
práce daří nebo ne, necháme na posouzení našim čtenářům.
Pokud pan J. Jožulka Uher změní někdy názor, budeme s ním opět rádi spolupracovat.

Za redakci Martina Čadová

Sedm let se zpravodajem… a s panem Uhrem
Jaroslava Bartošová

Pan Josef Uher, všem známý spíš jako
Jožulka, se rozhodl, že už nebude publikovat své články ve zpravodaji. Jako redaktorka jsem s ním sedm let spolupracovala
(přesně to bylo 27 čísel zpravodaje) a musím přiznat, že to nebylo vždy jednoduché.
Pan Uher měl své představy, své přesvědčení a od nich v žádném případě nechtěl
odstoupit. Jeho články nesměly být krá-

ceny a až na úplné maličkosti nijak upravovány. Při předávání složky s hromadou
článků mne jímala hrůza, jak mu budu
opět vysvětlovat, že nemůže mít v jednom
čísle zpravodaje tolik příspěvků. A nakonec ty, které bych já vyřadila, byly pro něj
nejdůležitější a ty, které se mi líbily, vyřadil.
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Přestože naše spolupráce nebyla bez
problémů, chtěla bych panu Uhrovi za těch
sedm let poděkovat. Neměl jen odpůrce,
kteří mi říkali – proč tam tomu Jožulkovi
toho tolik dáváš. Měl i sympatizanty, kteří
se těšili na další číslo – s čím Jožulka zase
vyrukuje. Starší si s ním rádi zavzpomínali
na svá mladá léta, i když mu mnozí vyčítali, že píše, aniž by si různá fakta ověřil.
A vím, že i někteří mladí, ti, kteří se zajímají o historii našeho města, mají rádi
starou dobu, se těšili na jeho články. A je
přece stará pravda, že není na světě člověk
ten, který by se zalíbil lidem všem.
Myslím, že články o historii do zpravodaje také patří. A pokud se najde někdo,
třeba i z mladší generace, kdo bude ochoten se do naší minulosti nořit a různé za-

zpravodaj městského úřadu

jímavosti ve zpravodaji zveřejňovat, bude
to jenom dobře. Jste staří a znáte nějakou
zajímavou událost z minulosti, ale nemáte sílu ji napsat? Povyprávějte ji někomu,
zavolejte redaktorce. V dnešní době není
problém zaznamenat vyprávění diktafonem a přepsat.
Náš zpravodaj byl nastaven spíš jako
všeobecný časopis o našem městě, o lidech, kteří v něm žijí nebo žili, za což byl
také v celostátní soutěži oceněn. Bylo by
škoda v tom nepokračovat. Přeji nové redaktorce Martině hodně pevných nervů
při tvorbě zpravodaje (vím, o čem mluvím), hodně zajímavých příspěvků, dobré
dopisovatele a dobrou redakční radu, aby
v tom nebyla sama. Když se tyto skutečnosti spojí, tak se dílo podaří.

Vítěz je z Lanžhota
Tisková zpráva

Desátý ročník Mistrovství ČR v řezu
révy zná svého vítěze. Stal se jím Václav
Macháček z valtického Vinařství Procházka. V kategorii Junior zvítězil Milan Uher ze Střední vinařské školy Valtice. Akci, jejímiž organizátory jsou Svaz
vinařů České republiky ve spolupráci se
společností BS vinařské potřeby, hostilo
mírně prosluněné, ale větrné Vinařství
Sonberk.
Přímo před moderní budovou vinařství
odstartoval soutěžní klání juniorů v 9:00
hodin výstřelem Miloš Balga ze společnosti BS Vinařské potřeby. O hodinu později se do boje zapojili i soutěžící z kategorie seniorské. Na každého ze soutěžících
čekalo 25 keřů odrůdy Pálava, které bylo
nutné ořezat v časovém limitu 15 minut.
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Odborná porota hodnotila kvalitu řezu
a u nerozhodných výsledků měla možnost
přihlédnout k času soutěžících. Za správné ořezání keřů bylo možné získat 5 bodů,
celkem tedy 125 bodů. Oba vítězové měli
plný počet bodů a absolutní vítěz zvládnul
stanovený úsek za 5 minut 34 vteřin.
„Z celkového počtu 70 přihlášených
startovalo v pátek dopoledne 50 soutěžících, mezi nimi i 8 žen,“ uvádí Miloš Balga,
jednatel společnosti BS Vinařské potřeby,
která je organizátorem soutěže. A doplňuje: „Soutěžní pole bylo letos velmi vyrovnané a kvalitní. A rozdíly mezi soutěžícími
na stupních vítězů minimální.“
Na druhém místě ve skupině Elite se
umístnil Libor Komínek z Chateau Bzenec. Na třetím místě pak Vladimír Meszároš za Vinofrukt Dolní Dunajovice. Na
druhém místě ve skupině Junior se umístil
Jan Garčic z pavlovského vinařství Garčic,
který si proti svému loňskému výkonu
polepšil o jedno místo. Třetí místo získal
Mário Gončár ze Střední odborné školy
v Piešťanech.

Lanžhot

stupně vítězů

„První v obou kategoriích si již tradičně
odváží trofej v podobě pozlacených nůžek
od BAHCO a vinařské vybavení od firmy
AKP,“ říká Martin Chlad, marketingový
a PR ředitel Svazu vinařů ČR. Dodává:
„Vítěz seniorské kategorie si navíc na týden může vyzkoušet automobil FORD.“
Soutěž vznikla v roce 1993 jako neformální setkání vinařů, kteří měli chuť ukázat svůj um v řezu révy vinné. Postupně
se z amatérské akce stala seriózní a vyhledávaná celostátní soutěž nejlepších řezáčů
révy vinné, která má dobrý zvuk jak mezi
vinaři, tak i odborníky z oboru vinohradnictví.

blahopřejeme ke krásnému umístění v této
soutěži. Vždyť množství účinkujících souborů i jednotlivců se stále rozšiřuje a konkurence je velká. Hlasují diváci nejen naší
republiky, ale také ze Slovenska a umístění
na předních místech je výsledek toho, že
tito lidé svou lásku k hudbě, písničce, rodné obci a lidem umí tzv. „prodat“. A spokojenost diváků i posluchačů je jejich velkou
odměnou.
Ještě jednou – velké poděkování a přání
– aby i v dalších pořadech zněly písničky
v podání Lanžhotčanů zpívané od srdce
a s láskou. Přejeme jim mnoho úspěchů
i v osobním životě.

Díváte se nebo dívali jste se na Šlágr? Tuto
otázku můžeme slyšet téměř denně nejenom při rozhovoru mezi našimi občany,
ale i při setkávání s lidmi tzv. „přespolními“.
Samozřejmě - tak znějí odpovědi. A není se
co divit. Vždyť žádný televizní program nenabízí nám tak známé a oblíbené melodie.
A co teprve, když se na televizní obrazovce objeví občané Lanžhota – Jitka a Břeťa

Osičkovi, Franta Uher a mužácký sbor.
Již od prvopočátku vysílání této televize
zde vystupují a při každé příležitosti dodávají, že jsou z Lanžhota. Je to snad malá
nebo zanedbatelná reprezentace naší obce?
Při vyhlašování soutěže Šlágr jedničky obsadili výborné 2. místo (manželé Osičkovi)
a 3. místo (Franta Uher) v kategorii lidových písní. Samozřejmě, že jim děkujeme
(i mužákům) za reprezentaci, ale vítězům
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Okénko do historie
Břetislav Osička

I Lanžhot má své celebrity
Hana Tučková
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manželé Pyskatí

Na této staré fotografii je manželský
pár – Anna Pyskatá, roz. Gálová, a Pavel
Pyskatý (Petlák).
Anna Pyskatá byla narozená v roce
1889. Pocházela z původního domku na
Komenského ulici č. 80. Měla děti – Jitku,
která zemřela velmi mladá, a Pavla, který
se oženil s Annou Osičkovou.
Pavel Pyskatý, nar. r. 1889, pochází
z domu na Kostické ulici č. 171. Na konci
války byl zastřelen pravděpodobně slovenskými gardisty, kteří věděli, že pomáhá
partyzánům. Dostal vyznamenání Dr. Ant.
Švehly. Zajímavostí je, že jeho bratr Josef,
nar. r. 1878, studoval na gymnáziu v Uherském Hradišti společně s pozdějším ministerským radou Josefem Folprechtem,
spisovatelem Broumovským a profesorem
Hodonským. Sám Josef Pyskatý pracoval
v advokátní kanceláři v Břeclavi a bojoval
- 29 -
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za české školy v Břeclavi. Když potřeboval
místo na stavbu české měšťanky v Břeclavi, směnil svoji louku v Lanžhotě na Bačovské za louku knížete Lichtejnštejna,
na které dnes stojí škola na ulici Kupkova
v Břeclavi. Po tomto Josefu Pyskatém je
také pojmenována ulice v Břeclavi. Další
bratr Pavla Pyskatého – Michal byl akademický malíř. Několik jeho obrazů vlastní
Anna Pyskatá, roz. Osičková.
Zajímavosti fota:
Anna má šátek – střapčák, vyšívanou
šňůrku, kacabaju – bélešnicu. Zajímavé
jsou šňůrky na fěrtochu uvázané vpředu.
Říkalo se o ní, že je „parádnica“. Nosila zástěry ne se šňůrkou, ale s modrou látkou
ukončené výšivkou. Na barevném přebalu

Lanžhot

zpravodaje je fotografie jejího vlňáku, který má až indiánský vzor.
Pavel má mužácké fiauky s barevným
kapesníkem. Šátek na krku také barevný.
Ratýňák nevyšívaný, košela s bílým vyšíváním u krku.
Možná by bylo dobré pro zajímavost
a porovnání seznámit se se starými fotografiemi blíže a porovnat vývoj kroje
v běžném životě i při slavnostních příležitostech. Problém není v množství fotografií, těch by se nasbíralo po rodinách dostatek, ale problém je v tom, že tyto fotky
nejsou datované ani popsané fotografované osoby, a tudíž roky jejich pořízení jsou
jen odhadnuty.

Vše je jednou poprvé
Martina Čadová

Toto motto je stará pravda, která letos dostihla i nás.
K začátku každého roku už neodmyslitelně patří turnaj Regionu Podluží v kuželkách
a jinak tomu nebylo ani letos. Ale jak již nadpis sám hlásá, přece se stalo něco, čím se ten
letošní od minulých ročníků liší. Ano je to
tak. Na čtrnáctém ročníku tohoto turnaje
se poprvé lanžhotské družstvo neumístilo
na stupních vítězů, ba co víc, neprobojovalo se ani do finálového večera. Pánové, kteří
zastupovali Lanžhot, se snažili, jak mohli,
ale štěstíčko se tento rok přiklonilo k jiným
družstvům. Svědčí o tom už jen to, že od postupu nás dělil jen jeden jediný bod. Bohužel, matematiku neošálíme a Pohár starosty
města putoval do Prušánek. Pořadí finálového večera bylo následující: 1. Prušánky (395
kolků), 2. Moravská Nová Ves (327 kolků),

foto: E. Tesaříková

3. Týnec (307 kolků), 4. Starý Poddvorov
(279 kolků), Moravský Žižkov (262 kolků), 6. Nový Poddvorov (255 kolků). Trofej
nejlepšího hráče si odnesl Zdeněk Zálešák
z družstva Prušánek, který na 20 hodů skolil
108 kuželek.
Holt, jak se říká: „Není každý den posvícení.“ Ale my už se stejně těšíme na příští rok,
abychom mohli „pohár“ ukořistit zpátky.
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Setkávání s důchodci z Velkých Levár
Marie Petrlová

Přátelství je to nejcennější,
co člověk může získat.
		
J. Foglar

Setkání proběhlo ve velmi srdečném
duchu s občerstvením. Byly jsme pozvány
na novoroční kapustnici s posezením, ale
nejdříve jsme chtěly oplatit
V září jsem dostala milý
návštěvu u nás v Lanžhotě,
dopis od Jozefíny Fábikokterá se uskutečnila 4. únové, předsedkyně Základní
ra za přítomnosti pěti žen
organizace Jednoty důz Velkých Levár, sedmi člechodců Slovenska z Velnek a jednoho člena z naší
kých Levár. Našla si na
místní organizace. Dobře
internetu stránky našeho
jsme se bavili a plánovali,
města a kontakt na naši
abychom mohli do setkáváorganizaci. Požádala nás,
ní zapojit co nejvíce členů.
jestli bychom měli zájem
Hodláme uspořádat záo vzájemnou spolupráci
jezd do Velkých Levár
a výměnu zkušeností, když
a okolí. Velké Leváre se
jsme téměř sousedé.
Jejich organizace vznikla
pohlednice pyšní největším kostelem
na Záhorí. Kostel P. Marie
teprve v roce 2012, ale už
z roku 1733 byl postavený na památku vízorganizovala hodně kulturních a spotězství nad Turky. Je tam také vzácný klášlečenských akcí. Spolupracuje s kulturní
ter a památková rezervace lidové architekkomisí. Vyměnily jsme si e-mailové adretury Habánský dvůr.
sy a pět členek výboru přijalo pozvání na
My je hodláme pozvat na Pohansko,
19. listopad, kdy jsme se setkaly s výborem
k posezení na Polince a na Soutok. Jméz Velkých Levár v Klubu důchodců.
nem výboru srdečně děkuji
MěÚ a hlavně starostovi
Fr. Hrnčířovi za vstřícnost
a ochotu, že jsme mohli setkání s našimi hosty uskutečnit v zasedací místnosti.
Paní Fábiková posílá vřelé
díky za pěkné přijetí, cítili
se u nás velmi dobře a těší se
na další spolupráci.
Doufáme, že tato setkávání přispějí k vzájemnému
setkání v Levárech
kulturnímu obohacování.
- 31 -
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Výstava vín 2014
Jaroslav Třetina

Lanžhotští vinaři pokračují v tradici pořádání výstav vín v našem městě. Tu letošní pořádala 8. března ZO ČZS v Lanžhotě,
kterou zaštiťuje město Lanžhot. Výstava je
realizována s podporou Vinařského fondu, který se podílí na úhradě části finančních nákladů. I když nemůžeme říct, že by
rok 2013 byl pro vinaře špatný, přesto se
trochu vymykal vegetaci minulých 10-15
let. Zima byla dlouhá a mírná, jaro nastoupilo později, v květnu a červnu bylo často
chladnější počasí a vegetace se zpožďovala. Od počátku července nastalo teplé,
často horké počasí, réva zpoždění dohnala
a vše bylo nadějné. V polovině září však
skončilo krásné léto a přišel špatný podzim, který vegetaci značně zkrátil. V některých vinicích se projevila částečná ztráta vlivem padlí, takže pořadatelé výstavy
se trochu obávali o zájem vystavovatelů.
Obavy se však nepotvrdily a počet vzorků je na úrovni i lepších ročníků. Vinaři
se představili se 405 vzorky vín. Mimo
domácích podpořili výstavu i vinaři z 18
okolních obcí. Srovnání počtu vzorků vín
z Lanžhota oproti loňsku vychází lépe

foto J. Bartoš

letos o 7 vzorků, což je příznivé zjištění.
Věřme, že takový trend bude pokračovat.
Výstava vín byla hodnocena na degustaci 2. března 13 komisemi pod vedením Ing.
Radka Sotoláře. V subkomisi, která vybrala šampiony, zasedali z Lanžhota Uhrové
Antonín, Josef a Milan, z Kostic Ing. Sotolář a Zdeněk Uher, Jan Bartoš z Tvrdonic a Ing. Stanislav Výmola z Mikulčic.
Ze vzorků navržených jednotlivými komisemi pak subkomise vyhodnotila nejlepší.
U bílých vín to bylo Neuburské z Vinařství u sv. Martina Velké Bílovice, nejlepším
z červených Dornfelder Jana Uhra č. 1016,
s nejlepším růžovým se představil Roman
Konrád z Lanžhota a úspěch domácích vinařů potvrdil Josef Uher s nejlepší kolekcí.

V čase svátku svatého Mikuláše se konala,
tak jako každý rok, akce
pro veřejnost s názvem
Slavnost světel. U rozsvíceného stromu na
Náměstí se sešlo několik
čertů, andělů a Mikulášů. Společně jsme vyšli
průvodem
večerním
Lanžhotem směrem za
tenisové kurty. Bohužel
díky silnému větru jsme
nemohli vypustit lampiony štěstí. I tak se ale
akce těšila hojné účasti
veřejnosti, která byla zakončena u ohně a teplého občerstvení.
Končící advent a přicházející vánoční
čas pro náš oddíl znamená, že přichází
tradiční vánoční besídka. Každý přinese
vlastnoručně vyrobený dáreček, který se
dá pod stromeček. Na dárečky se napíší
čísla, která se losují, takže každý člen si
něco s sebou domů odnese. Po společném
zazpívání koled a ochutnávce domácího
cukroví jsme v klubovně přespali, abychom se na druhý den rozdělili. První sku-
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pinka se vydala na břeclavské vlakové nádraží
pro betlémské světlo,
které přivezli brněnští
skauti vlakem. Se světlem v lucerničkách jsme
zamířili přes Pohansko
do Lanžhota. Na druhý
den jsme světlo přinesli
na nedělní mši. Druhá
část šla na Kazůbek, kde
jsme opět ozdobili stromeček zvířátkům.
Druhý březnový pátek
mladší děti jeli do břecnaše nadílka lavského kina zhlédnout
nový animovaný film
Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana. Film se nám moc líbil a to nejen
díky 3D brýlím.
A co nás čeká na jaře? Velikonoční prázdniny strávíme opět v některém
z moravských měst. Koncem dubna se
také zúčastníme Závodu vlčat a světlušek.
Věříme, že jako oddíl neuděláme ostudu
a jako v minulých letech se umístíme na
prvních příčkách.
www.bantuove.blog.cz

Péče o koně je práce i radost

Skautský půlrok

B. Kořínková,
za spolek Koňské stezky Podluží

Kateřina Holobrádková

S končícím podzimem náš oddíl opět
zasadil strom u rybníku Kout. Akce byla
spojena s bojovou hrou, ve které jsme si
prověřili nejen skautské znalosti. Poslední listopadovou sobotu jsme se vydali do
břeclavské knihovny na představení Rych-

lé šípy, které
bravurně zahrálo divadlo působící při obchodní akademii. Společně jsme byli vtaženi do tajemných Stínadel, kde jsme čelili nástrahám Černých jezdců či Bratrstva
kočičí pracky.
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Zřejmě většina místních obyvatel nás
už zná, jelikož za dobu své činnosti měli
možnost se s námi setkat na různých akcích, které spolek organizuje.
Spolek funguje už čtvrtým rokem. Činnost spolku jsme začínali s počtem 20 členů a v dnešní době se náš spolek rozrostl

už na 33 členů. Věkové rozmezí je od 15 let
do 65 roků. Máme tedy zastoupeny všechny generace, a to je to, co nás nejvíc těší.
I když navazujeme na staré místní tradice,
nezajímá to jenom starší a střední generaci, ale zájem o tuto práci a aktivity má
i naše mládež, což je v dnešní době facebooků a internetového sdílení vzácná věc,
protože dnes už pro mladé není ”in” se

- 33 -

zpravodaj městského úřadu

Lanžhot

někde scházet a něco
organizovat, stačí jim,
když se „sejdou“ na
internetu. Jsme rádi,
že máme nástupce. Hlavně doufáme
a snažíme se jim pomoci, aby jim to vydrželo.
Po loňském ukončení sezóny svatoštěpánským žehnáním koní, které se po
počátečním nevlídném počasí nakonec
vydařilo, bychom vás chtěli pozvat na naše
letošní akce.
Chceme navázat především na aktivity,
které byly úspěšné v předešlých letech.
Během roku určitě uspořádáme nějaký
zájezd, předběžně plánujeme zavítat do
zahraničí a to do vyhlášeného slovenského hřebčína v Topoľčiankách. Na 16. srp-

na připravujeme již
4. ročník Dne koní
v Lanžhotě. Po úspěšném ohlasu v loňském roce, bychom
chtěli i letos secvičit nějakou scénku
s koňmi, abychom
obohatili program záŽehnání 2013 vodů. Na podzim nás
čeká klasická Hubertova jízda a na závěr roku žehnání koní.
Plánů na další akce by bylo ještě dost,
ale každá veřejná akce je organizačně i finančně náročná, tak bude záležet hlavně
na aktivitě a zájmu našich členů.
Víme, že máme v Lanžhotě i okolí dost
příznivců a podporovatelů, za což jsme
velmi vděčni. Děkujeme vám a věříme, že
nám svou přízeň zachováte a budeme se
těšit na další setkání.

Budujeme letní zahrádku
Antonín Hostina, předseda TJ Sokol Lanžhot

V uplynulém roce tělovýchova na celorepublikové úrovni zaznamenala dvě významné změny. K první změně došlo po
aféře Sazky, kdy se ČSTV z důvodu soudních sporů s bývalým
vedením transformovala a používá novou hlavičku „Česká unie
sportu“. Druhá změna nastala
novelizací Občanského zákoníku,
kdy se z občanských sdružení staly „spolky“. Co se týká dotací na
sport od státu, jsou tak mizivé,
že se o nich nechci ani zmiňovat.
Hlavní část financí tvoří sponzorské dary a dotace, kde největší díl

jde z města. Další nezanedbatelnou součástí
příjmu jsou členské a oddílové příspěvky.
U členských ročních příspěvků to činí 200
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Kč u mládeže do 18 let a 300 Kč u dospělých. 200 Kč máme příspěvek oddílový
(některé oddíly si vybírají na svou činnost
podstatně víc). Přispívající členové a důchodci platí 50 Kč ročně. Ostatní platí 200
Kč ročně.
Často slýchám od osob, které nejsou s financováním Sokola dostatečně seznámeni, názor, že Sokol je černá díra. Toto bych
rád vyvrátil. Každá koruna, která projde
pokladnou tělovýchovy, jde na řádný účet
v bance. Oddíly dostávají do rozpočtu částky nutné na provoz zařízení a na dopravu
(cesťák). Ostatní nákupy a platby se uskutečňují na základě schválení požadavku výborem TJ. Účet máme pouze jeden a jednu
právní subjektivitu.
Co se týká činnosti sportovních oddílů.
Naše oddíly dosahují velmi dobré úrovně
a lanžhotská základna sportu je pro své výsledky uznávána celorepublikově. O výsledcích oddílů jste pravidelně informováni ať
už cestou kabelové televize, nebo tisku od
vedoucích oddílů.
K činnosti tělovýchovy po stránce ekonomické asi tolik. Jak už jsem uvedl v předešlém čísle, došlo ke kvalitativní změně
nájemce restaurace. Změna nastala jak po
stránce kvality stravy, cenové nabídky, tak
především kultury stravování. Chystáme
rozšíření provozu restaurace o předzahrádku s posezením, kterou ocení především
cykloturisti a ti, kteří se nebojí sluníčka.
V areálu Sokolské za finanční pomoci města Lanžhot zrekonstruujeme poškozenou
střechu posilovny po listopadové vichřici
a postupně budeme areál připravovat na
letní sportovní a kulturní vyžití pro občany
Lanžhotu. Kulturní sezónu chceme zahájit maškarním karnevalem pro vycházející
školáky a nejen pro ně. Následovat by měli
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letní sportovní akce a kulturní vystoupení
pro všechny věkové skupiny. Na fotbalovém hřišti chystáme vybudování přístřešku
u bufetu a naši zaměstnanci opraví vstupní
bránu na hřiště a další.
Tyto akce a přípravy včetně údržby objektů a zařízení tělovýchovy budou zajišťovat
jak zaměstnanci, tak členové Sokola. Tělovýchovná jednota vytvořila spolu s Úřadem
práce ČR šest pracovních míst pro zdravotně znevýhodněné občany. Dále počítáme
s dotací na pracovníky veřejně prospěšných
prací, kde by měli být vybráni tři zaměstnanci, od měsíce dubna chceme rozšířit
službu recepce o informační centrum, kdy
využijeme projekt pro studenty po ukončení studia. Toto pracovní místo má sloužit k získání potřebné praxe k uplatnění na
trhu práce. Tyto všechny aktivity vytváříme
nejen pro zlepšení činnosti tělovýchovy,
ale taky pro to, abychom ukázali občanům
Lanžhotu, že si vážíme pomoci města a na
oplátku rádi pomůžeme.
V měsíci únoru jsme změnili účetní firmu, čímž bychom měli snížit náklady na
tuto činnost o více než sto tisíc ročně. Začali jsme lépe hospodařit s energiemi a dbát
na zlepšení celkového životního prostředí
v našich areálech. Určitě to poznáte při každé nové návštěvě našich zařízení.
Nabídli jsme spolupráci městu Lanžhot
a Biosférické rezervaci Dolní Morava,
v. p. s. při přípravách studie k projektu pod
Lanžhotem. Netajíme se tím, že si od tohoto kroku slibujeme vyjmutí areálu Na Šlajsi
z aktivní záplavové zóny a navíc by nám měl
tento počin usnadnit cestu k dotacím.
Čeká nás náročný rok 2014. Cílů jsme si
stanovili až dost. Držte nám palce a buďte
tolerantní, když nám něco nevyjde.

- 35 -

zpravodaj městského úřadu

Lanžhot

Basketbalistky nezahálí
Zita Hloušková

Příprava na basketbalovou
sezónu
2013/2014 pro žákyně a kadetky byla
zahájena tradičním
srpnovým soustředěním v Kyjově, během
kterého nás bohužel
omezovala tropická
horka. Domů se tedy
děvčata vracela o něco
více unavená než obvykle, ale přesto plná sportovních i osobních zážitků. Dále již následovaly kondiční
tréninky a několik přátelských zápasů, více
jsme toho v rámci přípravy nestihli, neboť
sezona začala velmi brzo, koncem září.
Do soutěží oblastního přeboru jsme přihlásili tři družstva. V žákyních U15 jsme
obsadili po podzimní části soutěže 2. místo,
čímž jsme si zajistili postup do finálové části
soutěže „Moravské koše 2014“, kde změříme síly se soupeřkami z Ostravy, Šumperku, Hranic na Moravě, Lipníku nad Bečvou
a Bruntálu. Tato část soutěže začala na začátku února, takže se doposud odehrála pouze
některá utkání a to se střídavými úspěchy.
S výkonem v kategorii kadetek do sedmnácti let můžeme být velmi spokojeni, tady
nám holky udělaly radost. Díky výborným

výkonům děvčata naši skupinu OP U17 východ vyhrála, a tím postoupila do finálových
bojů o 1. - 4. místo. Utkání se soupeřkami
z Velkého Meziříčí naše hráčky sice herně
nezvládly a zbytečně prohrály, ale s družstvem Blanska máme zatím vyrovnanou bilanci. Družstvo Brna, které také postoupilo
z naší základní skupiny, je v tabulce až jako
čtvrté.
Ženy, hrající soutěž OP II, se potýkají
s velkým nedostatkem hráček, proto hrají
zápasy se střídavými úspěchy. Momentálně
se nachází v dolní části tabulky a mají před
sebou ještě poslední kolo této soutěže.
V basketbalu nám skončí soutěž začátkem
června a tak doufáme, že umístění našich
děvčat bude příznivé ve všech kategoriích,
neboť sezona je rozehraná velmi dobře.

Koulím, koulíš, koulíme
Radek Janík

V lanžhotské kuželně U Bartošů byl
ukončen čtvrtý ročník Uliční ligy v kuželkách. Celá soutěž, které se zúčastnilo

jedenáct družstev, byla postavena na podzimní a jarní části. Poté bylo rozehráno
play off o celkového vítěze. Do finální části
nastupovalo z první příčky družstvo Luž-
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pody U Bartošů, které v play
off neokusilo hořkost porážky a zaslouženě zvítězilo. Ligy
se zúčastnilo 65 hráčů, z toho
6 žen. Nejlepším hráčem byl
vyhlášen člen vítězného týmu
Fr. Létal s průměrem na zápas
230 sražených kolků. Nejlepším
průměrem na zápas se mohou
pyšnit Lužničáci (822). Celkově
bylo sraženo 107 701 kuželek.
Průměr na hráče je 184 kolků,
což je o devět více než v minuTým hospody spolu s majitelem kuželny a starostou
lé sezóně. Zde je patrno, že celá
ničáků, ale tuto pozici neudrželo a muselo
soutěž se za své trvání zkvalitňuje.
se spokojit s druhou příčkou před třetíPoděkování patří všem hráčům a zemi Hodináři. Vítězství a možnost držet
jména pak majitelům kuželny manželům
po celý rok putovní pohár starosty města
Osičkovým za vytvoření příznivých podobhájilo z minulého roku družstvo Hosmínek pro tuto krásnou hru.

Ohlédnutí za probíhající sezónou 2013-2014
Filip Štofka

Stejně jako v minulých letech, i v sezóně 2013-2014 má stolně tenisový klub TJ
Sokol Lanžhot registrované 4 týmy dospělých a jeden tým mládeže. Cíle pro tuto
sezónu byly jasné,
a to udržet stávající soutěže i do roku
příštího. Již teď, dvě
kola před koncem,
můžeme říci, že se
nám to podařilo.
Naše nejvýše postavené A mužstvo
hrající 3. ligu skupiny
D dosáhlo v loňském
roce velkého úspěchu
a jen krůček chyběl

k postupu do druhé ligy. Ve finále play-off
podlehlo nyní již druholigovému mančaftu Moravské Slavii, která své postavení ve
druhé lize v této sezóně udrží. Před sezónou odešel do slovenské extraligy tahoun
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týmu Adrián Gajdoschík, který zde působil dva roky. Vzniklou mezeru v mančaftu nahradil Dávid Metelička, který před
sezónou do Lanžhota přestoupil. Začátek
sezóny nám vyšel podle představ, z prvních pěti utkání jsme čtyři vyhráli a vše
vypadalo jako v sezóně minulé. V dalších
kolech to už ovšem nešlo tak lehce a propadali jsme se tabulkou stále více dolů.
Hrozbu sestupu jsme definitivně zažehnali dvě kola před koncem, a to výhrou nad
Studenou a Znojmem. Zvláště výhra, nad
s největší pravděpodobností již sestupující Studenou, byla klíčová, neboť v případě
prohry by byli v těsném kontaktu za námi.
Sportovní hala Lokomotivy Plzeň hostila od 28. února do 2. března mistrovství
České republiky ve stolním tenise. Lanžhotský stolní tenis zde měl svého zástupce a to 22letého hráče nastupujícího za
A tým Sokola Lanžhot Filipa Štofku. Svůj
první zápas v kvalifikační skupině vyhrál
s přehledem 3:0 a o postup ze skupiny si

zahrál s extraligovým hráčem SK Kotlářky
Praha a momentálně třetím dorostencem
v České republice. Po prohře v pátém setu
jeho účast na mistrovství republiky skončila, ale rozhodně se nedá považovat za
nevydařenou. Vítězem se stal hráč extraligového El Ňiňa Tomáš Konečný, který
si ve finále poradil s nasazenou jedničkou
mistrovství Dimitrijem Prokopcovem.
Od začátku června tohoto roku čeká
svět stolního tenisu velká změna. Celuloidový míček, který byl na trhu již více než
115 let, bude nahrazen míčkem plastovým. Podle prezidenta federace ITTF není
změna míčku až tak volbou jako nutností
z hlediska toho, že celuloid bude v příštích
letech nedostupný. U hráčů tato změna
vyvolala vlnu kontroverze a negativních
ohlasů, a to hlavně s ohledem na jiný zvuk
při dopadu a změnu herních vlastností.
Změně se ovšem nikdo z hráčů nevyhne,
a tak nezbývá, než si na nový míček zvyknout.

Lanžhot

Český rozhlas Brno v novém kabátě
oslaví letos své devadesátiny
Alena Podlucká

Mnozí naši posluchači jistě zachytili
změny ve vysílání rozhlasové stanice Český rozhlas Brno. A možná si řekli, proč
zase něco mění, vždyť jsme spokojeni. Věřím, že teď budete spokojeni ještě víc a budete nás poslouchat a jistě o tom řeknete
i svým známým. Teď rovnou k věci.
Především bych vás chtěla upozornit,
že ranní vstávání vám zpříjemní vtipné
aktuální glosy z Deníčku redaktora a moderátora, autora rozhlasových Toulek českou minulostí, Josefa Veselého, zařazené
do ranního proudu Dobré ráno, Moravo!
před půl osmou hodinou každý den.

Poděkování
M. Švirgová, L. Ciprysová a M. Kořínková

Za pěkný dárek k Ježíšku, kterým je
krásná obrazová kniha regionu Podluží a
některých přičleněných obcí Lidé, kroje,
tradice, děkujeme Haně Tučkové, která
se nejaktivněji podílí na uchování tradic
v našem městě Lanžhotě. Pro tuto knihu byla určitě zapálená a jistě nebudeme
daleko od pravdy, když řekneme, že co se
týká příspěvku za Lanžhot, ležel celý na jejích bedrech. Ale ne vždy se vše podaří, jak
bychom si přáli. Počasí neporučíme a májový déšť zhatil plány fotit v přírodě v zeleni a na různých místech, jak tomu bylo

Josef Veselý

v jiných dědinách. Musely se tedy dodržet
instrukce fotografa, který byl tím nejdůležitějším, aby tato kniha vznikla. Buďme
pokorní a buďme za to rádi, že i přes malé
komplikace vznikla kniha, která je pro
současnost a také pro další pokolení.
Hanko, ještě jednou děkujeme za tuto
knihu a jiné záslužné věci, které děláš pro
obec a občany.
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Rozšířili jsme i vysílání odpoledního
Rendez-vous. Ve všední dny je začátek již
ve 13 hodin a tříhodinový proud přinese
informace, hudební evergreeny, písně na
přání a výběr toho nejlepšího z archivu
brněnského rozhlasu, který v roce 2014
slaví devadesát let od prvního vysílání
brněnského Radiojournalu. Tak máme

Zdeněk Junák

důvod slavit ty naše narozeniny společně
s vámi po celý rok.
Chceme a vyhlašujeme tento rok 2014
Rokem štěstí. Již to nastínil ve svém vysílání známý brněnský herec Zdeněk Junák. Lehce připomenu, že jej znáte jako
jednoho z četníků z oblíbeného televizní seriálu Četnické humoresky. A právě
Zdeněk Junák je novou moderátorskou
posilou a novým hlasem a chcete-li i tváří naší stanice. Uslyšíte jej každou sobotu
ve dvouhodinovém Rendez-vous se začátkem ve 14 hodin. On sám svůj pořad
nazval a také se tak hlásí při vysílání do telefonu „Rendez-vous s Junákem“. Bude si
s vámi povídat a vy mu můžete na oplátku
říct svůj příběh obyčejného lidského štěstí. Ani v neděli nezůstanete bez Rendez-vous, kterým vás provede Marcela Antošová. S ní i s jejím hostem si poslechnete
spoustu krásné hudby, samé hity a evergreeny.
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Pomáháme, kde je potřeba
Místní sociální služby,
obecně prospěšná společnost

Jsme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů.
Pečovatelskou službu poskytujeme
všem, kteří jí potřebují z důvodu věku
(starší 65 let), chronického onemocně-

ní nebo zdravotního omezení trvalejšího
rázu (od 19 let).
Umíme zajistit komplexní péči o osobu
klienta, péči o domácnost, doprovod klienta k lékaři, na úřad či poštu a doplňkové
činnosti.
V rámci transparentnosti výběru úhrady účtujeme výkon úkonů po minutách!
Kontaktujte nás na bezplatné lince
800 888 722.
Pracujeme ve všední dny od
7:00 do 20:00 hod., ale v případě požadavku jsme schopni se
přizpůsobit individuálním potřebám klienta.
Naši pečovatelskou službu
poskytujeme po celém Jihomoravském kraji, jsme v každém
městě i obci a hlavně tam, kde
nás budete potřebovat.
Veškeré informace o nás najdete na adrese:
www.mssluzby.cz

Kariérní poradenství bezplatně pomáhá
občanům Jihomoravského kraje
Bezplatně se poradit o svém životě
a profesním směřování - přesně takovou službu nabízí JMK svým občanům
v brněnském Centru vzdělávání všem.
Jak takové kariérní poradenství vypadá
a k čemu je dobré, jsme se zeptali kariérní poradkyně Martiny Ježkové.

1) Co kariérní poradenství je a komu je
určeno?
Kariérní poradenství je určeno všem.
Nechápeme kariéru jenom ve smyslu
„ten ale udělal kariéru“. Kariérou rozumíme profesní život a snahu každého z nás
o dobré uplatnění, díky kterému něco vytváříme a vyděláváme peníze. Někdy je ale
člověk spíše ve vleku událostí, necítíme
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se šťastni, práce nás nebaví nebo chceme
změnu. V takovém je potřeba se zastavit
a zmapovat si, co vlastně chceme v životě dělat. A s tím vám mohou pomoci naši
školení konzultanti. Na rovinu - poradit si
sám nebo mít k ruce odbornou pomoc je
pořádný rozdíl…
2) Proč bych ho měl potřebovat zrovna já?
Radit se k nám chodí lidé různých oborů – od maminek po mateřské dovolené,
přes řemeslníky až po úředníky. Pocit, že
se chci pracovně někam posunout může
mít zkrátka každý. Lidé k nám chodí
konzultovat nejrůznější pracovní otázky
– když nemohou dlouho najít práci, když
neví, zda práci změnit, nebo raději zůstat.
Stává se, že potřebují jenom poradit, jak
být lepší u pohovorů, nebo zvednout sebevědomí.
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a co je potřeba udělat, aby se mohl profesně posunout. Můžeme samozřejmě pomoci se sepsáním životopisu, motivačním
dopisem nebo s praktickou přípravou na
pohovor.
5) Co byste vzkázala lidem, kteří váhají,
zda k vám do CVV přijít?
Není na co čekat! Za zkoušku nic nedáte, naše služby jsou zcela zdarma. Můžete
u nás získat jiný pohled na věc, mnoho
podnětných myšlenek. Podpoříme vás
v hledání nových věcí v životě a pomůžeme tu změnu v praxi rozvinout. Zkrátka nejenom o ní mluvit, ale také ji uskutečnit.
Služby Centra vzdělávání všem (zdarma)
- Kariérní poradenství
- Informace o celoživotním vzdělávání v JMK
- Zprostředkování zahraničních stáží pro
absolventy SOU

3) Jak kariérní poradenství probíhá?
Stačí nás jednoduše kontaktovat a domluvit si termín. Na první schůzce vlastně
zmapujeme, čeho chcete dosáhnout, jaká
je vaše představa o profesním životě. Pak
si stanovujeme jednotlivé kroky, které se
klient snaží s naší pomocí uskutečňovat – ať už během jednoho setkání
nebo dlouhodobého poradenství.
4) Dokážete lidem pomoci i s praktickou stránkou věci? Třeba hledáním zaměstnání?
Databázi volných pracovních míst
u nás v Centru vzdělávání všem nenajdete, nesuplujeme práci Úřadu
práce, i když s jednotlivými úřady
spolupracujeme. S každým člověkem si ale v klidu sedneme a pátráme, jaká oblast kariéry ho oslovuje
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Centrum vzdělávání všem:
Pražská 38b, Brno-Bosonohy
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
Email: info@vzdelavanivsem.cz

Lanžhot „včera”Lanžhot
a dnes

Lanžhot
Žehnání koní 2013

zpravodaj městského úřadu

Plánované akce
na další měsíce
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Na Kradlově u Stániska,
ulice Jana Nerudy

20. dubna

Velikonoční zábava

Podlužan

11. května

Den matek

Náměstí

18. května

Zpívání ženských sborů

Podlužan

25. května

1. svaté přijímání

Průvod, kostel

20. června

Lanžhotské ro(c)kování

Stadion Sokolské

21. června

Den dětí

Ostředek

22. června

Boží tělo

Průvod, kostel

05. července

Lanžhot Metoděje Prajky

Slovácký dvůr hospody U Bartošů

05. července

Hasičské závody

Hřiště Na Šlajsi

13. července

Krojový výlet

srpen

Výstava na "Limpíně"

03. srpna

O lanžhotský přegulňák

16. srpna

Den koní

Hlavní křižovatka
24. srpna
Zahrávání hodů

Dětský karneval

foto: M. Čadová

Slovácký dvůr hospody U Bartošů
Náměstí

vlňák Annyy Pyskaté
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