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LANŽHOTSKÉ HODY 2013

Slovo starosty

Pátek 13. 9.

Vážení spoluobčané,

Hodové folklorní akce, společenské události a zábavy, sportovní akce
17.00
19.30
20.00
20.00

stavění máje v areálu Sokolské
Předhodové zpívání mužského sboru a jeho hostů
sál restaurace Podlužan
Hostinec U Zámečku - FIVE LIVE
diskotéka Pod Víchů

Sobota 14. 9.
13.45
14.00-18.00
14.00-18.00
15.00
15.30
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

kopaná dorost – Sokol Kobylí (Pastvisko)
výstava ve dvorní části muzea ke 130. založení SDH Lanžhot
místní muzeum
předání stárkovského práva
stavění máje
Pizzerie Toscana– skupina Čtyřlístek
Vinařství Uher – hodová zábava s dechovkou
cim. muzika Jožky Severina Pod Víchů
Hostinec U Zámečku – THE TEACHERS
KACABAR – skupina APOLLO

Neděle 15. 9.
8.00
10.30
10.00
13.00
14.00-18.00
14.00-18.00
15.00
20.00
21.00

ranní mše svatá
kopaná Sokol Lanžhot – Slavoj Podivín (Šlajsa)
hodová mše svatá
odchod chasy pro 1. stárka
výstava ve dvorní části muzea
místní muzeum
krojovaná zábava pod májů – DH Podlužanka
diskotéka Pod Víchů
večerní zábava v Podlužanu – DH Podlužanka

Pondělí 16. 9.
9.00

mše svatá
Po mši svaté v 9.45 hodin bude společný odchod průvodem na
hřbitov, kde vzpomeneme na všechny zemřelé spoluobčany. Duchovní
otec P. Josef Chyba zve do průvodu i na vzpomínkovou pobožnost
všechny občany i ty, kteří se nezúčastní mše svaté v kostele.
10.00
Letní terasa Podlužan – zábava - ESSO (popř. sál)
10.00
Hostinec U Zámečku – malá DH FANDOVA SEDMIČKA
10.00-14.00 hodovní posezení s Lanžhotčankou - Sokolské
10.00-18.00 místní muzeum
11.00-18.00 výstava ve dvorní části muzea
13.00
odchod chasy pro 2. stárka
15.00
krojovaná zábava pod májů – DH Podlužanka
20.00
večerní zábava v Podlužanu – DH Podlužanka

Úterý 17. 9.
9.00
16.00

tenisový turnaj neregistrovaných hráčů
taneční zábava v Podlužanu – DH Podlužanka
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blíží se hody, což znamená, že jsou za
námi téměř tři čtvrtiny letošního roku,
a tak bych vás rád seznámil s průběhem
akcí schválených na tento rok.
V prvé řadě byla ukončena rekonstrukce křižovatky u kostela. Křižovatka je zejména pro chodce přehlednější a vybudováním chodníku k poště i bezpečnější.
Změnou parkování před poštou se docílilo
bezpečnějšího vyjíždění na komunikaci.
Na ulici Smetanova byla provedena
úprava prostranství, odvodnění a výsadba
zeleně. U Masarykovy základní školy byl
vybudován zvýšený přechod pro bezpečnější přecházení komunikace žáky této
školy.
V mateřské škole bylo provedeno zpevnění prohnutého stropu ve třídě v přízemí
a instalace nových kazetových podhledů
se zabudovaným osvětlením. Třída v prvním poschodí byla rozšířena o část šatny,
abychom splnili předepsané limity plochy
na žáka.
V muzeu bylo vybudováno nové
sociální zařízení, které může být
používáno při veškerých akcích konaných na Náměstí.
Byl zbourán dům č. p. 184 na Náměstí. Záleží na zastupitelstvu, jak
rozhodne o využití pozemku. Bylo
by vhodné ještě odstranit betonový
sloup venkovního rozvodu elektrické energie, který teď vzhledově
narušuje okolí křižovatky. Oslovili
jsme firmu E-on o možnosti odstranění sloupu a vyčíslení nákladů
na jeho odstranění.

zpravodaj městského úřadu

V září začneme s rekonstrukcí chodníku
na ulici F. Palackého, na který jsme dostali
dotaci ve výši 900 tis. Kč. Na rekonstrukci
kotelny a zateplení dvorní přístavby městského úřadu (knihovna) máme slíbenou
dotaci ve výši 1,8 mil. Kč, ale stále čekáme na potvrzení smlouvy k čerpání peněz.
Tento měsíc hodláme také začít s rekonstrukcí hasičské zbrojnice, kde vznikne
nové sociální zařízení, šatna a klubovna
v půdní vestavbě. Další akcí v letošním
roce bude zatrubnění dešťového příkopu
v Nové ulici a výměna obrubníků kolem
komunikace. Poslední akcí by měla být
výsadba aleje podél Kazůbkové cesty, na
kterou jsme obdrželi dotaci ve výši 500 tis.
Kč. Výsadbu provede firma Malinkovič,
která vyhrála výběrové řízení.
Přeji vám pěkné a příjemné prožití hodů.
František Hrnčíř, starosta města

křižovatka u kostela

Další fota k článku na zadní straně obálky
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Výpis usnesení z jednání
Zastupitelstva města Lanžhot - 13. 6. 2013
ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Lanžhot

Nařízení č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád
1. Provozovatelem míst pro nabídku,
prodej zboží a poskytování služeb je město Lanžhot.
2. Kapacita tržiště uvedeného v čl. 1 odst.
2 odrážka první je omezena stanoveným
prostorem o velikosti 700 m2, dle vyznačení na mapce v příloze 1 tohoto nařízení.
3. Kapacita tržiště uvedeného v čl. 1 odst.
2 odrážka druhá je omezena stanoveným
prostorem o velikosti 400 m2, dle vyznačení na mapce v příloze 2 tohoto nařízení.
4. Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb musí být vybavena:
a) prodejním pultem,
b) dalším vybavením, které je vyžadováno na základě zvláštních předpisů.
5. Tržiště uvedené v čl. 1 odst. 2 tohoto
nařízení jsou určena pouze pro dočasná
prodejní místa, na které si prodejci po
dobu pronájmu místa umisťují dočasné
stánky po předchozí dohodě s provozovatelem.

Rada města Lanžhot se na svém zasedání dne 16. 07. 2013, usnesla vydat na
základě zmocnění dle § 18 odst. 1 a 3
zákona č. 455/1991 Sb, o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11
odst. 1 a § 102 odst. 2, písm. d) zákona č.
128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

1. schvaluje program jednání
2. schvaluje ověřovatele zápisu MUDr. Libuši Burýškovou a Petra 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 18. 3. – 4. 6. 2013
5. bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru a zprávu o plnění rozpočtu za období 1. - 5. 2013
6. bere na vědomí závěrečný účet DSO Čistý jihovýchod a zprávu nezávislého auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Čistý jihovýchod za rok 2012
7. bere na vědomí závěrečný účet Regionu Podluží a zprávu nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření Regionu Podluží za období roku 2012
8. schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích ve
znění pozdějších předpisů závěrečný účet města Lanžhot za rok 2012 včetně zprávy auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012 a dle § 17 odst. 7 zákona
č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením města Lanžhot za rok 2012, a to bez výhrad
9. schvaluje účetní závěrku k rozvahovému dni 31. 12. 2012
10. schvaluje OZV č. 1/2013 o regulaci hlučnosti činností spočívajících v provozu plašících
zařízení ve vinicích
11. schvaluje dotaci ve výši 320 tis. Kč na údržbu a rekonstrukce zařízení TJ Sokol Lanžhot
12. schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace TJ Sokol Lanžhot
13. schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013
14. ukládá radě města připravit dohodu s obcí Kostice o změně katastrální hranice mezi k. ú.
Lanžhot a k. ú. Kostice
15. schvaluje nabytí kříže na hřbitově do majetku města Lanžhot v hodnotě 70.000 Kč
16. pověřuje radu města a vytvořenou komisi v termínu do konce r. 2013 vypracovat zadání,
oslovit projekční firmy a provést výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace
smuteční obřadní síně
17. pověřuje radu města přípravou projektu kamerového systému

Čl. 1
Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
1. Na území obce je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1 nabízet a prodávat zboží a poskytovat
služby pouze na místech uvedených v odstavci 2 tohoto článku a v době stanovené tímto nařízením, nejde-li o druhy
prodeje zboží nebo poskytování služeb,
na které se toto nařízení nevztahuje – viz
č. 6 nebo které jsou zakázány – viz č. 7
(dále jen „místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb“).
2. Místy pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb na území města Lanžhot
umožňující celoroční prodejní činnost
mimo provozovnu jsou:
- Náměstí - pozemek parc. č. 2619/24
(prostor vyznačený na mapce v příloze č.
1 tohoto nařízení)
- prostory u nákupního střediska - pozemek parc. č. 673/72 (prostor vyznačený
na mapce v příloze č. 2 tohoto nařízení).

V Lanžhotě dne 13. 6. 2013
starosta města Lanžhot František HRNČÍŘ
místostarosta města Lanžhot Josef BARTOŠ

Čl. 2
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst pro nabídku, prodej zboží
a poskytování služeb
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Čl. 3
Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro nabídku, prodej
zboží a poskytování služeb
Tržiště uvedené v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení jsou provozována po celý rok, doba
prodeje zboží a poskytování služeb je
možná pondělí až pátek od 8.00 do 17.00
hodin, sobota a neděle od 8.00 do 15.00
hodin.
Čl. 4
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
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Prodejci zboží a poskytovatelé služeb na
místech pro nabídku, prodej zboží poskytování služeb jsou povinni:
a) zabezpečovat čistotu prodejních míst,
trvalý a řádný úklid, schůdnost plochy
v provozní době,
b) k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu
určená, neumísťovat v jejich okolí překážky, které mohou znemožňovat nebo
ztěžovat průchod zákazníků a ostatních
osob, průjezd automobilů na přilehlých
komunikacích,
c) uposlechnout pokynů provozovatele
míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb nebo jím pověřené osoby
k zajištění pravidel pro udržování čistoty
a bezpečnosti míst pro nabídku, prodej
zboží a poskytování služeb.

prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem, na vánoční prodej
ryb a stromků, jmelí a chvojí, na velikonoční prodej kraslic a pomlázek a na
prodej v pojízdné prodejně a obdobném
zařízení sloužícímu k prodeji zboží nebo
poskytování služeb.
2. Za vánoční prodej ryb a stromků, jmelí
a chvojí se pokládá jejich prodej od 7. do
24. prosince běžného roku.
3. Za velikonoční prodej kraslic a pomlázek se pokládá jejich prodej v období 20
dnů před Velikonočním pondělím.
Čl. 7
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb
Na území města se zakazuje mimo provozovnu:
a) prodávat následující druhy zboží: pornografické zboží, pyrotechnický materiál
pro zábavné účely třídy nebezpečnosti II.
a III.2,
b) pochůzkový prodej,
c) podomní prodej zboží a poskytování
služeb, kdy je bez předchozí objednávky
nabízeno, prodáváno zboží a poskytovány služby osobami, uživatelům v objektech určených k bydlení.

Čl. 5
Pravidla k zajištění řádného provozu
míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
Provozovatel míst pro nabídku, prodej
zboží a poskytování služeb je povinen:
a) zveřejnit tržní řád,
b) prodejní místa provozovat v souladu
s tímto tržním řádem,
c) určit prodejcům zboží a poskytovatelům služeb konkrétní prodejní místa, dle
kapacity míst pro nabídku, prodej zboží
poskytování služeb.

Čl. 8
Závěrečná a zrušovací usnesení
1. Práva a povinnosti prodejců zboží,
poskytovatelů služeb a provozovatelů
stanovená zvláštními právními předpisy
nejsou tímto nařízením dotčena.
2. Zrušuje se nařízení města Lanžhot č.
1/2012, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje.
3. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Čl. 6
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje
1. Toto nařízení se nevztahuje na prodej
zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech, sportovních podnicích nebo jiných podobných akcích, na
-8-

Lanžhot
Vyvěšeno na úřední desce dne:
22. 07. 2013
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Podle vyhlášky č. 174/1992 Sb, o pyrotechnických výrobních a zacházení
s nimi.
2

Sejmuto z úřední desky dne:
07. 08. 2013

Nařízení i s přílohami je na internetových
stránkách města.

Zákon č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

1

Obecně závazná vyhláška města Lanžhot
č. 1/2013 o regulaci hlučných činností
spočívajících v provozu plašících zařízení
ve vinicích
1. Provoz plašících zařízení je v době od
20.00 do 6.00 hodin zakázán.
2. V době od 6.00 do 20.00 hodin je provoz plašících zařízení povolen pouze od
vzdálenosti 200 metrů od zastavěné části
obce.
3. Provoz plašících zařízení musí být regulován tak, aby v žádném případě nedošlo
k překročení hygienického limitu hluku
v chráněném venkovním prostoru.

Zastupitelstvo města Lanžhot se na
svém zasedání dne 13. 06. 2013 usnesením č. 10 usneslo vydat na základě § 10
písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Článek 1
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být
v rozporu s dobrými mravy, ochranou
bezpečnosti, zdraví a majetku
Činností, která by mohla narušit veřejný
pořádek ve městě, je provoz plašících zařízení mimo vymezenou denní dobu a jejich používání nad limit stanovený touto
vyhláškou.

Článek 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá
účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Vyvěšeno na úřední desce dne: 18. 06. 2013
Sejmuto z úřední desky dne: 04. 07. 2013

Článek 2
Omezení činnost
-9-
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Společenská kronika
Hana Tučková

Jubilejní
sňatky
Narozené děti
Šimon Volf
Monika a Václav Volfovi, Dolní
Vít Bartoš
Lucie a Jaroslav Bartošovi, Luční
Klára Markovičová
Hana Markovičová a Roman Kouřil, Luční
Tibor Hallang
Anna a Pavel Hallangovi, Komárnov
Jakub Nečas
Libuše a Zdenek Nečasovi, Sadová
Nikol Kolajová
Kateřina Benešová a Petr Kolaja,
Masarykova
Jakub Machala
Miroslava a Jan Machalovi, Sokolská

Sňatky
Miroslava Janulíková, Lanžhot
a Jiří Kaňa, Hodonín
Helena Moučková, Lanžhot
a Milan Buršík, Lanžhot
Miroslava Brantalíková, Lanžhot
a Roman Fojtík, Lanžhot
Naděžda Žaloudková, Lanžhot
a Kamil Šulák, Lanžhot

50 LET SPOLEČNÉHO ŽIVOTA
Marie a Martin Ciprysovi, Hrnčířská
Božena a Oldřich Holobrádkovi, Na Peci

Výročí
narození
93 let
Božena Fojtíková, Lipová
92 let
Marie Holobrádková, Nová
91 let
Marie Bendíčková, Masarykova
Marie Uhlířová, Sokolská
90 let
Jaroslav Škápík, Kostická
Božena Štvrtecká, Hrnčířská
Ludvík Uhlíř, Kout II.
85 let
Růžena Hakalová, Kout III.
Marie Lehetová, J. Wolkera
80 let
Miloslav Trčka, Břeclavská
75 let
Anna Trčková, Stráže
Ludmila Gergelová, Kout II.
70 let
Božena Šišková, Na Peci
Božena Holobrádková, Na Peci
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Jana Kurcová, Nová
František Petrla, Gagarinova
František Tuček, Lesíčková
Svatopluk Adámek, Kostická
65 let
Marie Suchanska, B. Němcové
František Ciprys, Komárnov
František Bača, Kostická
Jitka Křístková, Nová
Lubomír Kosek, Dolní
Jan Kostka, Gagarinova
Ludmila Boltvanová, K. Čapka
Jaroslav Strnad, Břeclavská
60 let
Eva Hrubá, U Hřiště
Hana Třetinová, Lesíčková
Ludmila Bačová, Kostická
František Švirga, Nová
Marie Mikulicová, Nádražní
Marie Helešicová, Zahradní

zpravodaj městského úřadu

Růžena Třetinová, Gagarinova
Vlasta Uhlířová, Gagarinova
Hana Ciprysová, Masarykova

Úmrtí
Blažena Svačinová, 89 let, Kout III.
Vladimír Zrubec, 69 let, Zahradní
Libuše Šuláková, 92 let, Kostická
Ludmila Ciprysová, 89 let, Nová
Anna Škápíková, 87 let, Kostická
Jarmila Tučková, 78 let, Luční
Marie Bartošová, 58 let, Nová
Štefan Billa, 63 let, Lesíčková

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.

Malá Scholička

foto: J. Ciprysová

Věra Hostinová

Naše první začátky – po domluvě a na přání duchovního otce Josefa Chyby se v říjnu
2011 začala scházet zpívající skupina dětí na
faře pod vedením katechetky Věry Hostinové, Markéty Šulákové – zpěv doprovází na
klávesy a Cyrila Bartoše – někdy doprovází
na kytaru.
Zpívají se kratičké písničky ze zpěvníčku
„Chválíme Pána s nejmenšími“. Scházíme se
každou neděli v 9 hodin na faře na zkoušku
a potom jdeme na mši, kde zpíváme při při-
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Lanžhot

Lanžhot

ti každému k dispozici. Oběd začal modlitbou a všem chutnal! Kratičký odpolední klid
a příprava na sportovní odpoledne pro rodiče a mladší děti.

foto: J. Ciprysová

jímání. V tomto roce zkoušíme zpívat i celou
mši. Páteční mše jsou zaměřeny pro děti.
Scholička zpívá v kostele na svátek Mláďátek betlémských, na Křest Páně, při Noci
kostelů, při rozsvěcování vánočního stromu
na Náměstí. Letošní Květná neděle byla velmi studená, ale nás to neodradilo, a zpívalo se
venku při svěcení kočiček. Křest kamarádky
Very Chauvin byl také doprovázen zpěvem
a ráda si spolu s námi také zazpívala. Oslavy Dne matek loni i letos se Scholička také
zúčastnila. Děti předškolního věku se představily i básničkami. Oblečené děti v krojích
byly a jsou vždy roztomilé.
Před prázdninami děti za odměnu strávily
farní noc a den. V pátek 28. 6. 2013 po dětské
mši přišly děti na faru, kde se ubytovaly se
spacáky a karimatkami, spalo se v kanceláři
na zemi.
Večeře, krátký písemný znalostní testík
a promítání filmu Putování do Betléma.
Modlitba před spaním a spát. Sobota začala
rozcvičkou, v půl sedmé společná modlitba
Anděl Páně, paní Šuláková předzpívávala –
to bylo pěkné! Hygiena, úklid, snídaně. Na
celé dopoledne měly děti připraveny doplňovačky, testíky, kreslení, sportovní hry se
stanovišti a připravily ohniště na podvečerní
táborák. Ovoce, buchty, koláče, cukrovinky
a šťáva s vodou byly celé dopoledne dle chu-

foto: J. Ciprysová

Stanoviště:
1. hod kroužku na tyč – Maruška Švirgová,
Natálka Doláková
2. hod míčkem do kbelíku – Hanička Uhrová
3. vázání uzlů – Natálka Ciprysová
4. chůze po laně – Verunka Šimková
5. „vojáci“- přenášení kamenů a hod šiškou
na cíl – Jirka Šulák
6. chůze na chůdách – Vašík Uher
7. létající talíře – Filípek Beneš
8. hod přivázané kuličky do kelímku – Verka
Chauvin
Sportování bylo pro mladší děti i pro rodiče a prarodiče, kteří přišli na táborák. Moc se
všichni nasmáli, jak to komu jde, a děti měly
radost, že se všichni zapojili. Opékáním špekáčků a mlsáním dobrot bylo naše setkání na
faře zakončeno!
Už se těšíme na další setkávání při zpívání v kostele a zveme i ostatní děti, které rády
zpívají.
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Lanžhotští stárci (1928 – 2013)

V seznamu může být chyba v datech, nebo se mohlo na některého stárka zapomenout.
Za upozornění na chybu nebo případné doplnění předem děkujeme.
Žijící lanžhotští stárci před II. světovou válkou a za okupace (1928–1945)
Hostina Jan..................................1944........................................................................Souhrady 1

Zemřelí lanžhotští stárci z let 1928 – 1945
Škrobáček Jakub...................................................................................................... Na Dílni 354
Hodonský Josef......................................................................................................Havlíčkova 16
Kubík Jan.................................................................................................................Nádražní 873
Ciprys František nejst................1928, 1931, 1932, 1934................................. Komárnov 122
Čekal Josef...................................1933, 1934............................................................... Dolní 581
Gajda Josef...................................1934...................................................................Havlíčkova 15
Petrla František...........................1934, 1935, 1936................................................ Kostická 160
Bartoš Jan st.................................1936..................................................................Břeclavská 229
Kořínek František.......................1936, 1937, 1938............................................ Komárnov 100
Bača František.............................1937.................................................................. J. Wolkera 270
Bartoš Antonín...........................1938................................................................................... USA
Švirga Jan.....................................1939................................................................ Mlýnská II. 416
Maděřič Miroslav.......................1939...................................................................Sokolská 1010
Hakala Jan....................................1939....................................................................Pastvisko 504
Uher František............................1939.......................................................................Kout II. 449
Mikulič Jan..................................1943 (?)............................................................... Kostická 907
Trpělka Vojtěch.................................................................................................. B. Němcové 345
Škrobáček Martin.......................okupace............................................................. Masarykova 4
Uher Jan.......................................okupace................................................................... Školní 948
Gál Josef.............................................................................................................. Komenského 22
HRUBÁ HOSPODA (1945 – 1959)

U VEDRALA (1945 – 1959)

1945
+ Ciprys Jan, Kostická 159
Hostina Jan, Souhrady 1
1946
+ Šoška Vojtěch, Stráže 413
Bartoš Jan, Luční 955
1947
+ Tureček František, Komárnov 120
+ Ciprys Josef, Stráže 545

1945
+ Tuček František, Náměstí 182
+ Fojtík Antonín, J. Wolkera 273
1946
+ Třetina Vojtěch, Havlíčkova 7
+ Fojtík Antonín, U Stadionu 633
1947
+ Jarec Jan, Havlíčkova 11
+ Uher Antonín, I. Olbrachta 1079
- 13 -
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1948
+ Tureček František, Komárnov 120
+ Zonyga František, Stráže 938
1949
+ Zonyga Pavel, Na Dílni 230
+ Uher Václav, Stráže 949
1950
+ Šesták František, Kostická 173
+ Zonyga Pavel, Na Dílni 230
1951
+ Michalica František, Tvrdonice
+ Ciprys Jan, Hodonín
1952
+ Osička Václav, Kostická 937
+ Michalica František, Tvrdonice
MVDr. Hodonský Josef, Most
1953
+ Šesták František, Kostická 173
+ Ciprys Jan, Sokolská 942
1954
+ Gál Antonín, Masarykova 357
+ Hostina Antonín, Dolní 239
1955
Tuček Ludvík, Břeclavská 232
+ Šesták František, Kostická 173
1956
+ Bartoš Ludvík, Školní 948
Ciprys Antonín, Nová 662
1957
Škrobáček Jan, Školní 1102
Ševčík Ludvík, Poštorná
1958
+ Tuček Frant., J. Wolkera 398
+ Šiška Antonín, Na Peci 1094
1959
Tuček Jan, Kostice
Škrobáček Jan, Školní 1102

Lanžhot
1948
+ Bartoš Cyril, Komenského 71
+ Kratochvíl Josef, Argentina
1949
+ Zonyga Martin, Komenského 72
+ Ciprys Josef, Hrnčířská 532
1950
+ Straka František, Komárnov 126
+ Říha Jan
+ Straka Bohumil, Kostická 163
1951
+ Zonyga Martin, Komenského 72
+ Straka Bohumil, Kostická 163
1952
+ Ciprys Antonín, Havlíčkova 10
+ Černý Josef, Palackého 397
+ Bartoš Jan, Školní 865
1953
+ Bartoš František, Komárnov 98
+ Uher Jan, Sokolská 537
1954
+ Sláma Jan, Luční 459
+ Straka Frant., Komárnov 126
+ Kycl František, Břeclavská 448
+ Petrla Milan, Komárnov 970
1955
+ Straka Jiří, Břeclavská 204
+ Uher Martin, Náměstí 181
1956
+ Ciprys Martin, Masarykova 4
+ Antálek Martin, Palackého 523
Vystrčil Vlastibor, Syrovice
1957
+ Létal Jan, Luční 1082
+ Antálek Martin, Palackého 523
1958
Ing. Uher Josef, Havlíčkova 13
+ Říha Oldřich, Na Dílni 529
1959
Ing. Uher Josef, Havlíčkova 13
+ Kořínek Jan, Havlíčkova 20
- 14 -
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U VEDRALA - PODLUŽAN
(1960 – 2013)
1960
Kosek František, Palackého 1001
+ Bartoš Jan, Břeclavská 418
+ Ondryska Jan, J. Nerudy 144
1961
Straka Ladislav, Břeclavská 135
Tuček Jan, Kostice
1962
+ Dr. Uhlíř Josef, Hrnčířská 996
Gajda Josef st., Kostická 560
Škrobáček František, Sokolská 1008
1963
+ Bartoš Jindřich, Havlíčkova 85
+ Bartoš Jan, Břeclavská 418
Gajda Josef st., Kostická 560
1964
Šulák Jaromír st., Lesíčková 37
Hakala Antonín, MUDr. Kepáka 1062
1965
Bartoš Jan, Lesíčková 64
Uher Josef, Komenského 70
1966
+ Lenkovič Josef, Břeclavská 241
Holobrádek Josef, Pastvisko I. 830
+ Šesták Josef, Na Peci 1024
1967
Ciprys Antonín, Sokolská 1064
+ Bartoš Antonín, Na Peci 929
1968
Svačina Miroslav, Nová 812
Švirga Antonín, Kanada
1969
Svačina Miroslav, Nová 812
+ Bartoš Antonín, Na Peci 929
1970
Sedláček Jiří st., Gagarinova 1046
Uher Antonín, Stráže 27
1971
Škápík František, Kostická 1182
Ciprys František st., Komárnov 122

zpravodaj městského úřadu

Šesták Pavel, Gagarinova 1116
1972
Šesták Pavel, Gagarinova 1116
Hrnčíř František, Břeclavská 25
1973
Bartoš Josef, Luční 1180
Uher Jan, Dolní 67
1974
Bartoš Cyril, Komenského 71
Straka Josef, Vinohrady 1217
1975
Gál František, Kostická 159
+ Sedláček Jan, Masarykova 514
1976
Uher Jiří, Kout III. 1178
Prajka Milan, Poštorná
Tuček Josef, Lipová 1254
1977
+ Petrla Antonín, Palackého 397
Vlk Josef, Velké Bílovice
1978
Bartoš Jiří, Vinohrady 1167
Tureček František, Kout III. 683
1979
Straka František, Hrušky
Prajka Milan, Poštorná
1980
+ Říha Lubomír, Břeclavská 275
Moučka Vlastimil, Komárnov 123
Ševčovič Milan, Komárnov 125
1981
Tropp Jozef, Břeclavská 24
Ing. Jarec František, Havlíčkova 11
1982
Holobrádek Milan, Břeclavská 225
+ Tuček František, J. Wolkera 398
1983
Říha Oldřich, Na dílni 529
+ Vališ Libor, Komenského 80
1984
Osička Břetislav, Kostická 937
Mlýnek Ladislav, Týnec
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1985
Švirga Pavel, Kostice
Šimko František, Kostice
1986
Kořínek Zdeněk, Luční 1311
Ferstl Miroslav, Břeclavská 232
1987
Uher Josef, Hrnčířská 1260
Kováč Dalibor, U Stadionu 962
Levák Jan, Na Peci 910
1988
Juroška Michal, Pastvisko I. 885
Létal Jiří, Sokolská 993
1989
Uher Zdeněk, Zámecká 1303
Ciprys Zdeněk, Kostická 851
1990
Švirga Petr, Nádražní 188
Michalica František, Kostická 162
1991
Létal Jiří, Sokolská 993
Zapletal Petr, Lesíčková 68
1992
Gajda Josef ml., Kout II. 109
Uher Pavel, M. Šolochova 879
1993
Ciprys František, Komárnov 122
Netopilík Jiří, Školní 1101
1994
Šulák Jaromír ml., Lesíčková 37
Sedláček Jiří, Gagarinova 1046
1995
MUDr. Jiří Bartoš, Břeclav
Gajda Josef ml., Kout II. 109
1996
Svačina Milan, Nová 555
Šimko Jan, Kostická 466
1997
Bartoš Jiří, Dolní 277
Uher Pavel, Stráže 1329
1998
Sedláček Jiří, Gagarinova 1046
Uher Libor, Kout III. 1178

Lanžhot
1999
Bartoš Cyril, Lipová 1349
Uher Luděk, Masarykova 964
2000
Uher Jiří, Lesíčková 64
Svačina Pavel, Smetanova 106
2001
Uher Pavel,Kout III.1326
Kříž Petr, Stráže 1330
2002
Uher Ondřej, Na Peci 1190
Kubík Jiří, U Stadionu 968
2003
Ing. Tuček František, Náměstí 182
Tuček Jiří, Školní 1347
2004
Uher Michal, Komárnov 121
Hrnčíř Libor, Břeclavská 25
2005
Salčák Zbyněk, Nádražní 1031
Bača Josef, Nádražní 1099
2006
Létal Roman, Dolní 240
Tuček Antonín, Břeclavská 261
2007
Tuček Vratislav, J. Wolkera 284
2008
Veverka Petr, I. Olbrachta 1297
Prajka Michal, Vinohrady 1223
2009
Bartoš Jan, Školní 865
Uher Jaroslav, Na Peci 1002
2010
Jeřábek Jindřich, Luční 1258
Dubský Jaroslav, Komárnov 120
2011
Šenk Josef, F. Palackého 872
Zapletal Petr, Lesíčková 68
2012
Ciprys Zdeněk, Kostická 851
Trubač Petr, Dolní 309
2013
Zapletal Petr, Lesíčková 68
Šenk Josef, F. Palackého 872
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Nemůžeme zapomenout na toho,
koho jsme měli rádi
Marie Petrlová

Čas neúprosně utíká a s ním
pomalu odchází obětavé ženy, které
milovaly rodný Lanžhot se všemi
tradicemi a zvyky.
Anna Škápíková patřila k několika ženám, které se naučily zaplétat vlasy na zahrádku. Chodila se
zaplétat k paní Pyskaté. Pozorovala, jak se to dělá, a poněvadž měla
trpělivost a cit pro precizní práci,
brzy začala zaplétat sama. Nejdříve zaplétala dceru a neteře, později
k ní chodilo stále víc děvčat. Tento
starodávný účes k rožkám obdivovali cizí návštěvníci hodů. Kompletní zahrádka i s copy trvala celou
hodinu. Po takovém předhodovém
zápřahu pořádně bolely prsty. Fotograf Vojtěch Prokop nafotil celý
postup zaplétání pro regionální
muzeum v Mikulově. Album, které
dostala, bude vzácnou památkou
rodiny pro příští generace. Zaplétala také pro televizi a ve Tvrdonicích jako
součást přípravy na slavnosti.
Moderní doba přinesla změnu v zaplétání, začaly se vytvářet paruky. Paní Škápíková vlasy se zapletenými copy našila
na širší šňůrku a upletla zahrádku. Tak
už děvčata nemusela chodit se zapletenou
hlavou do Břeclavi do školy jako my, když
jsme nedostaly volno.
Dceru a dva syny s láskou oblékala do
krojů. Ráda také vypomohla vnoučatům
při praní a žehlení krojových součástí.
Také uměla dobře vařit a péct cukroví.

Anna Škapíková při práci

S manželem měla pěkný vztah. Všude
chodili spolu. Často jsme vzpomínali na
nezapomenutelné zážitky ze zájezdů. Paní
Anička byla společenská se smyslem pro
humor. Její životní cesta byla vydlážděna
dobrými skutky. Byla velkou oporou celé
rodině, které zanechala příklad obětavosti
a skromnosti.
Rodná země ji přijala ve svou náruč, tichý vánek jí nad hlavou šeptá: Děkujeme.
Měli jsme vás rádi, nikdy nezapomeneme.
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Každá práce pro mne byla požehnání
a radost mého dlouhého života

Bůh ví…
Marie Švirgová, rozená Svačinová

Vracím se k minulému číslu zpravodaje konkrétně k článku o Anně Švirgové,
rozené Zonygové. V začátcích mého malování jsem k ní chodívala na rady. Velmi
jsem obdivovala její dílo – malbu v kostele. Musím připomenout, že také společně s Růženou Kyclovou vymalovala staré
lanžhotské nádraží (okolo oken a dveří),
které sloužilo v době, kdy hlavní nádražní
budova byla po válce rozbombardovaná
a vyhořelá, a jako náhrada se používalo
skladiště s rampou. Rovněž spolu vymalovaly na měšťanské škole oblouky mezi
dvěma okny a vchod.
Jako členka JZD sama vymalovala žůdro
Pod Víchou, které je tam doposud. Když
se Vícha opravovala, tak jsem jako jezedačka dostala úkol – malbu obnovit. Formu jsem si obkreslila a znovu nanesla na
nové vybílené žůrdo, a tak zachovala i dílo
Aničky Švirgové.
Když se měl naposledy malovat kostel,
řekl tehdejší farář Stejskal, že každou rekolekci v Lanžhotě jsou připomínky od
okolních kněží a děkana k malovaným
ornamentům na zdech kostela. Tak farář
podlehl a řekl, že se chvíli nechá bez malby a někdy později, až to bude lidem chybět, tak se malby ornamentů doplní. Farář
Stejskal odešel, přišel Pavel Holešínský,
kterému se naše kroje i vše, co k nim patří,
velmi líbilo. Při opravě fary bylo vymalováno žůdro u vchodu do patra a po zimě
jsem se měla pustit do malby v kostele.
Pravděpodobně při konzultaci na biskupství tento záměr neprošel a k malování ornamentů v kostele opět nedošlo.

Hana Tučková

Anička Švirgová měla z toho zlomené
srdce. Řekla mi, tehdy již nemocná, že
když ji manžel přiveze do kostela a to její
dílo, které dělala se sestřenicí Drahomírou
Trčkovou, nevidí, že jí tečou slzy. Slíbila
jsem jí, že se všemožně pokusím o obnovu
malovaných ornamentů. Ještě mi řekla, že
to původně měly být kalichy, ale obrácením a upravením formy vzniklo srdce, pro
které se rozhodly.
Protože roky ubíhají a léta přibývají,
ozývají se různé neduhy a nemoci, asi bych
sama malbu ze žebříku nezvládla, ale jsou
zde mladá děvčata, která jsou už zacvičená
a určitě by s malováním pomohla. Záleží
jen na vyslovení přání občanů znovu vidět
krásnou malbu i na církevních budovách.
Dědictví otců zachovej nám, Pane!
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V lanžhotských zpravodajích se stále
více můžeme dovídat bližší informace o lidech, kteří odešli z našich řad v současné
době. Podle mne je to velmi vhodné, protože tyto lidi téměř všichni spoluobčané
znají, při čtení článku vědí, o koho jde.
Potkávali se s nimi při různých radostných
i smutných příležitostech a sami vzpomínají nebo si vybavují podrobnosti o jejich
činnosti a vlastnostech, nebo o zážitcích
při společném setkání. Vím, že tyto vzpomínkové články hodnotí velmi kladně.
Ztotožňuji se i s názorem, že „není ten,
který by se zalíbil všem“. Nemůže jeden
člověk být oblíben u všech ostatních, což
je ale věc každého z nás.
Chci se zastavit u skromné a obyčejné
ženy Libuše Šulákové, která se dožila vysokého věku 92 let.
Když jsem za ní
docházela v den
jejích narozenin,
byly to dlouhotrvající besedy, kdy
paní Šuláková vyprávěla své zážitky
od dětství a mládí
až do stáří a nemoci. A mohu potvrdit, že paměť
měla
výbornou.
Měla ve velké úctě
své rodiče, sourozence a celou rodinu. Vzpomínala
na pomocné práce

doma při hospodářství, v poli i v samotné
domácnosti. Už od mládí byla ráda, že se
mohla něčemu přiučit, nějaké práce osvojit. Pracovala v zemědělství, a jak už to
bývalo, od jara do podzimu byli tito lidé
v poli, v zimě se věnovali ručním pracím.
Ručně vyšívala fěrtochy, obojky, košile,
které si rodina uchovává dodnes. Pamatujeme si ji jako cukrářku a kuchařku, bez
které se neobešlo mnoho svateb v Lanžhotě. Své cukrářské a kuchařské vědomosti
a umění netajila, ráda se podělila o zkušenosti a recepty s každým, kdo měl o tuto
práci zájem nebo se chtěl něco naučit.
V roce 2005 dokonce začala sepisovat do
sešitu recepty některých jídel, která se vařila na svatební hostinu. Na první straně
sešitu je napsáno: „Každá práce pro mne
byla požehnání a radost mého dlouhého
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života.“ Podepsaná - maminka, stařenka a prastařenka Libuše Šuláková, nar.
18. října 1920. Aniž by se mi kdy předtím
dostal její sešit do rukou, říkám také, že
každou práci dělám ráda a to už je poloviční úspěch. Určitě tomu bylo tak i u paní
Šulákové, neboť nadstavovala dny nocemi
a mnohdy i beze spánku další den pokračovala v započaté práci, jen aby všechno
v termínu stihla.
Denně děkovala Bohu za dar víry, síly
a zdraví. V posledních letech jejího života
byla šťastná, že pravnuk Miroslav úspěšně
dokončil studium na teologické fakultě,
byl vysvěcen na jáhna a po roce jáhenské
služby na kněze. Plně ho v tomto jeho přesvědčení podporovala a vždy vzpomínala,
jak on, už jako malý kluk na otázku, čím
bude, odpovídal, že knězem.

Nechci se žádného spoluobčana dotknout, ale ze zkušenosti vím, že pokud
si na tyto obyčejné pracovité lidi nevzpomene ten, kdo má k jejich práci blízko, tak
mimo rodiny asi nikdo. A protože si myslím, že k práci paní Šulákové mám blízko,
vím, co obnášela a obnáší, velmi si těchto
obyčejných a skromných lidí vážím (i když
se o nich nepějí chvalozpěvy a neděkuje
se jim veřejně). A takových lidí bylo a je
v obci mnoho. Ať už řemeslníků různých
činností nebo lidí samouků se snahou jiným vždy pomoci. Určitě svou práci dělali
a dělají rádi.
Paní Šuláková byla jednou z nich, a proto si ji i uchovejme ve své paměti.

Zemědělství minulého století
Martina Čadová

Víte, že…
- v Lanžhotě je ke zhlédnutí výstava modelů starých zemědělských strojů?
- tyto modely vytváří náš rodák František
Kořínek?
- modely jsou velikosti dětských hraček
a při tom funkční?
- se pan Kořínek také pustil do vytvoření
zmenšenin významných budov Lanžhota?
- pan Kořínek zrenovoval také betlém
v kostele?
Pro ty, kteří o tomto neměli dosud ani zdání, jsme pana Kořínka trošku vyzpovídali.
Kdy jste s výrobou modelů začal?
Už jako školák jsem dělal modely letadel. Později v učení, asi v roce 1958, jsem

v jedné soutěži vyhrál vyhlídkový let v leteckém taxiku Morava. Dostal jsem se
dokonce až do celostátní soutěže, ale tam
jsem bohužel neuspěl.
Máte i jiné záliby nebo jiné nadání?
Jako mladý jsem maloval obrázky. Některé mám dodnes zarámované. Pak ornamenty na porcelán, především na talíře
a také jsem malovával žudro na mém rodném domě v Komárnově. Pak přišla práce
a rodina a na koníčky nezbyl čas.
Když už jsme u té rodiny, zdědil některý z potomků vaši zálibu?
Syn Zdeněk si jako mladý sám postavil
velkou železnici. A vnuk Martin vypadá,
že by ho modelařina také mohla zajímat,
ale zatím je příliš malý, tak uvidíme.
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Kdy jste se k modelařině opět vrátil?
Až už jsem byl v důchodu a měl na to
čas. Jako první jsem udělal vůz s koňmi,
který jsem věnoval starostovi. Stále ho má
vystavený v kanceláři. Bylo to v roce 2004.
Proč vlastně staré zemědělské stroje?
Je to takové připomenutí. Vývoj jde velmi rychle kupředu a už další generace nebude mít ani tušení, jak a s čím ještě naši
otcové pracovali.
Kolik modelů jste už vyrobil
a kolik to zabere času?
Modelů mám už asi 30. A kolik
času při výrobě strávím, to záleží
na okolnostech. Někdy když mám
náladu, tak jsem v dílně i celý
den. V podstatě by se dalo říct, že
se modelům věnuji denně, i když
někdy třeba jen hodinu. A co se
týká výroby jednotlivých modelů,
tak například kostel jsem dělal
něco přes měsíc a oproti tomu samovaz celý rok. Hodně záleží na
tom, jak je model náročný a kolik hodin
denně mu věnuji.
Kde berete materiál a jak je tento koníček finančně náročný?
Kovové části jsou z různých zbytků železa, které mám doma. Dřevěné díly mi
dodává syn. Kožené věci jsou ze zbytků od
místního ševce. Šroubky, barvy a samozřejmě koně kupuju. I přesto, že většinu
materiálu tvoří vlastně odpad, který zpracovávám sám, tak tento koníček nepatří
zrovna k nejlevnějším.
Co na Vaši zálibu říká manželka?
Moje žena téměř veškerý volný čas stráví u šicího stroje a vyšívá, tak se vlastně
nenudíme ani jeden. Jediné co jí vadí, že
má záliba, na rozdíl od její, je velmi špinavá záležitost. Při různém řezání, pilování,
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broušení, smirkování, barvení a lepení se
opravu hodně ušpiním a občas večer vypadám, že jsem přišel z uhelných dolů a ne
z vedlejší místnosti.
Nějaké plány do budoucna?
Ještě chci vyrobit model školy, ale zatím jsem se nerozhodl jakým způsobem.
A také připravuji parní stroj k mlátičce,
která už je vystavená.
František Kořínek ve své dílničce

Tímto panu Kořínkovi děkujeme, že
nám věnoval trochu svého času a přejeme
mu, aby měl ještě spoustu času, trpělivosti
a možností k vytvoření všeho, co má ještě
naplánováno.
V závěru jen několik vět. Pan Kořínek
má už úctyhodných sedm křížků na zádech, zrak už dávno není orlí a prsty nejsou tak hbité, jak by chtěl, a přesto jsou
jeho modely do posledních detailů věrné
kopie originálů v měřítku 1:7 a k tomu
částečně nebo dokonce plně funkční.
Kdo má zájem, může se na modely přijít
podívat. Jsou v domě v ulici Komenského.
Výstava je otevřená v době lanžhotských
hodů a po domluvě kdykoli během roku.
Informace na telefonu: 720 560 330
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Chodníkový rozumbrada
Martina Čadová

Každý den, když přijdu
domů z práce, tak se mě mamka zeptá, co je nového. A každý
den slyší odpověď, přečti si kabelovku. Nevymýšlím si, můžete se jí zeptat. Za těch pár let,
co dělám na úřadě, se to stalo
jakýmsi pravidelným pozdravem. A ještě jedna
věc se u nás doma stala nepsaným pravidlem.
Pokaždé, když přijde mamka s něčím „z ulice“
a ptá se mě, co o tom vím a já si dovolím říct,
že nevím nic, tak se rozčílí, jak to můžu nevědět, když sedím na radnici. Troufám si říct, že
pro většinu lidí, nejen pro moji mamku, znamená „sedíš na radnici“ to stejné jako „jsi děd
Vševěd a musíš vědět všechno o všem“. Bylo
by to fajn, kdyby to byla pravda, ale skutečnost
je jiná. Za prvé – každý máme přidělený svůj
díl povinností a nemůžeme vědět (není to ani
v našich silách), co se momentálně řeší ve vedlejší kanceláři. A za druhé – i když se právě
řešená věc týká konkrétně mé práce, tak jsem
vázána jistou mlčenlivostí a nemůžu o tom vykládat hned, jak vyjdu na chodník.
Všichni jsme nejchytřejší, když probíráme
všechno možné v hospodě, na ulici, doma

nebo na návštěvě, ale jen
málokdo z nás se zajímá
o skutečnou pravdu. Každý si na informaci, kterou
slyší, udělá vlastní názor
a pak ji, o tento názor trochu upravenou, posílá dál.
Nikomu asi nemusím připomínat, co se říká
o začátku a konci ulice. V některých případech
je také vhodnější přísloví – Po válce je každý
generál. Každý z nás vždycky ví, co je nejlepší, a každý to ví na 100 % a když neví, tak se
na „chodníkové“ nebo jiné, ve stejném duchu
podobné schůzi doví. Ale jít a zjistit informaci
přímo u zdroje… to už je složitější.
A proč vlastně tento článek píšu? V minulém čísle jsme vás informovali o nové rubrice
„Odpovídáme na vaše dotazy“, ve které se budeme snažit odpovědět na vše, co vás zajímá.
Bohužel v tomto čísle, žádné odpovědi nebudou, protože zřejmě všichni všechno vědí
a žádný dotaz nepřišel. Nebo je to všechno
trochu jinak? Třeba někdo v budoucnu najde
odvahu a veřejně se na něco zeptá. Já osobně
už mám jednu otázku do dalšího čísla připravenou.

SABRAGE
J. J. Uher

Víte, co to slovo v titulku znamená? Většina čtenářů odpoví, že ne, a já bych se byl
k nim přidal tehdy, když jsem se s tímto
výrazem setkal poprvé. Moji milí, jde o sekání sektů, cizím slovem, jde o sabráži.
Borci, a už i dokonce borkyně, utínají
štíhlá hrdla láhví vína pomalu čímkoliv, co

se jim namane do ruky. Dokonce i okrajem holínky čižmy!
Odložil jsem si do archivu výstřižek
oslavného článku o mistru mistrů v sabrage. Jeho jméno raději vynechám. Tento úřadující mistr české republiky otevřel
stovky láhví z jeho vlastní produkce a to
tak, že poodsekával hrdla láhví sekerou,
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imbusovým klíčem (nepovím vám, co
to je), plátem od pily, obručemi od sudu
i sklenicemi na sekty. Zopakoval prý divácky atraktivní sabrage na své vlastní
hlavě bez přidržování pomocí bajonetu.
Vrcholem jeho vystoupení pak bylo odseknutí patnáctilitrové láhve Nabuchadonozor Riesling Sekt dvěma sekyrami,
čímž se zapsal i do Guinessovy knihy
světových rekordů. A dověděl jsem se, že
klasická šumivá vína vyráběná metodou
kvašením v láhvi, jsou jako jediná vhodná pro slavnostní otevírání šavlí.
A kdo že si tento „originální způsob otevírání
láhví“ vína vymyslel? Nedočkaví vojáci, dobyvší
území s vinnými sklepy,
nebo rozmařilí, opilí a bohatí oficíři při různých
mejdanech v bordelech
i mimo ně. Tedy, řeknu
vám, je opravdu co a koho
napodobovat, že?! „Popravčí“ láhví se na mne
určitě budou zlobit, ale já
považuji tento vandalský
„přístup“ k vínu za neúctu k práci a dílu sklářů,
a k těm, kteří víno tvoří.
Ale když už si v této „metodě“ tolik libují
a mají dokonce své obdivovatele, napadlo mne, že by mohli předvádět i takové
sabrage, jaké v dubnu 1945 uskutečnily
týmy rudoarmějců poté, co obsadily Lanžhot a pronikly do velkosklepa podnikatele s vínem Václava Osičky při Hrubé hospodě, kousek od kostela.
V čem že to jejich rudoarmějské sabrage
spočívalo? Nejprve ze sklepa vyhnali (teď
už myslím na vojáky) v něm poschováva-
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né lanžhotské občany a potom…Potom?
Žízniví do morku kostí nehledali koštýře. Kdo ví, jestli by s nimi uměli zacházet.
Vzali to jednodušeji: pár dávek ze samopalů a víno stříkalo z obrovských sudů
jako gejzíry v kašnách. Stačilo se k nim
šikovně postavit, huby pootevírat a nezapomenout dýchat. Ti, kteří „padli“, byli
vytaženi na dvůr a nahrazeni čerstvými,
stejně žíznivými posilami záloh.
Jenomže nastal problém. Huby na
všechno víno gejzírů nestačily a tak brzo
bylo ve sklepě vína po kolena. Žíznivcům
se v něm brodit nechtělo
a jako „váleční hrdinové“
by se cítili ponížení, kdyby
si měli poklekat a usrkávat
víno jako jejich koně. Kdo
ví, kde a jak jim přišel do
rány chudák svobodný šohaj Ludva Šesták z uličky za
farou, hned naproti Hrubé
hospody. Možná si ho vybrali proto, že byl obutý do
černých čižem, s holínkami
až po kolena, jako felčar
v dezinfikovaných gumákách.
Zatáhli Ludvu do sklepa,
poručili mu zabrodit do
vína a podávali mu jeden ompr za druhým, jako kdyby jim za zády na dvoře
hořela střecha celé Hrubé hospody. Ale
kdeže: víno z omprů přelévali do všeličeho, co nebylo díravé. Samozřejmě, že sebe
nešetříce, ač jejich těla měla dole pod hubou ještě navíc další dvě odpadní díry.
Jakmile byli nuceni opustit sklep i dvůr
Hrubé hospody, býkovci-nahajkami popohánění jako dobytek, „šenkýř“ Ludva
se mohl odbelhat domů. S vínem snad
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i v uších. Mamička s tatíčkem ho marně
z čižem vyzouvali. Nakonec museli holínky rozřezat od kolen po kotníky. Týden
chodil Ludva po dvoře jako na protézách
a víno od Osičků ze sklepa se dlouhé měsíce zdráhal pít.
Vážení sabragisté! Co kdybyste davu
senzace chtivému předvedli co by sabrage
nástřel vinných sudů samopaly a potom si
na konce těch gejzírků na zem s hubama
otevřenýma poléhali a už nevstali? Jedině
že by vás ze sklepů někdo s čistou hlavou
a pomocí pořádného biče vyhnal.

To, čím chci toto povídání ukončit sice
pod téma sabrage nespadá, ale jako nemravné a neetické se mi jeví též. Jsou to
ony rok co rok se opakující reprízy různých dávných i nedávných válečných
bitev, kdy je všechno sice jenom „jako“,
avšak co kdyby měli všichni interpreti nabito ostrými? A skutečně umírali a doopravdy přicházeli o různé části těl?
Asi ne. Je však móresnější stínat láhve
a nastřelovat sudy?

STÚPKY
J. J. Uher

Než se Martinův tatíček
zvedl od obědního stolu,
pravil: „Chlévy čekajú na
sušinu. Mělo by sa s tým
neco udělat. Zima co chvíla začne skřípat zubama
a prasata s nima drkotat
zimú. S takovú by to bylo
chudobné s oškvarkama.“
Když to řekl tatíček, tak o udělání se už
musel někdo postarat. Martin obešel hajného, ten zavedl v lese nádenice na místo,
kde směly sušinu kosákama naséct do otýpek, a odvoz dostal na starost Martin.
Zapřáhl pár koní do menšího žebřiňáčku, a když jej v lese přistavil ke stohu
otépek sušiny, pomysle1 si, že taková fůra
se mu mezi žebřiny ani nevejde. S nakládáním se „neponáhlal“. Řekl si, že to kolem obejde, jestli by náhodou nenatrefil na
něco, co by se dalo k sušině přihodit. Už
by se byl snad vrátil s nepořízenou, když

tu sama štěstěna ho dokopla
až k té skládce sloupků. Čerstvé, dubové, na jednom konci
otesané do špicí. Lesní dělníci rubači celoročáci je tu měli
připravené do drátěné oplocenky. „Les je kolem nečeho
takového plný, tak pár kúščkú jim snád scházat nebude.
Označené jich nemajú a ani
istě spočítané.“ Filozofoval Martin v duchu, když na dno žebřiňáčku naložil šest
nejšikovnějších. Ale daly mu sakra pěkně
zabrat. Teprve potom doplnil žebřiňáček
otépkama sušiny. Fůra jak hrom. Málem
že by potřeboval pavúz. Kdyby byl trpěl
v zádech chorobou zvanou „húser“, tak
ten by mu musel cestou domů hned několikrát zdechnout a on s ním. Martin byl
mladý, při síle a nějaký ten přetažený sval
ještě pod kůží necítil.
Do sedláckého gruntu zarajtoval zadem,
humnem, rovnou do stodoly. Otépky su-
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šiny poskládal dvěma prsty na vyhrazené
místo, a když se chystal vedle nich oběma rukama vyložit sloupky, ouha, ouha!
„Krucinál, snád nenasákly cestú vodú?“
nadáva1 a divil se zároveň. To najednou
nebyly sloupky, ale „klady“! A tak chca
nechca musel jít za tatíčkem. „Podstrčil
sem pod sušinu pár stúpkú, šak to nestójí ani za řeč, ale víte, jak sa nám hrbí plot
od súsedů. Zhoďá sa do něho…“
Tatíček Martinovi se složením sloupků
ze žebřiňáčku pomohl rád a ještě syna
i pochválil, zvláště když se ujistil, že nikdo nic neviděl. Málem že potřebovali
ještě třetího, neboť prostřední část každého sloupku byla těžká jako šprajc u máje.
Však také Martinův tatíček výpomoc synovi týden odležel. Už jen s malými bolestmi uvelebený na stróžoku říká synovi:
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„Ná šak posúchaj, Martine, tak mja
fčilkáj napadá: ná gdo ti v lesy pomohél
ty stúpky do žebřiňáčku naložit?“
Martin se začal kroutit jako přišlápnutá
hlísta, aby nakonec z něho vylezlo: „Ále,
tatíčku, šak víte, že na takovú prácu dvá
byt nemosá…“
„Máš recht!“ odpověděl rozbolavěný
tatíček o to přesvědčivěji, kdykoliv se podíval na plot, který sloupky držely pevněji
než židovská víra. Ale když před další zimou pravil u obědního stolu o potřebě sušiny k zateplení chlévů pro prasata, tak po
odmodleném otčenáši dodal:
„Myslím, že stúpky už nepotřebujeme,
čúl sem, že švelery sú lepší a hned tak
skoro od spodu nehnijú…“
Martinovi se ulevilo, protože na takovou práci ne pokaždé stačí jenom jeden.

Můj pobyt v lázních
Vlasta Ciprysová

Jsem mezi mnoha lanžhotskými občany, kteří byli klienty hodonínských lázní.
Všichni si je pochvalovali. Ochotné lázeňské, odborní lékaři, výborná strava.
Letošní horký červenec jsem i já prožila,
už podruhé, v lázních Hodonín. Za ty tři
roky se mnoho změnilo ještě k lepšímu.
Dokončily se opravy pokojů, nové vany, na
poschodích je k dispozici studená a horká
voda (je z ní výborná káva). Přestože byl
pobyt zkrácen o týden, na profesionální péči to nebylo vidět. Když mně volala
kamarádka z Hamburku (často jezdí do
staré vlasti), ptala se, ve kterých lázních
jsem, hned pohotově řekla: „Slyšela jsem,
že v Hodoníně nejlépe vaří.“ Mohla jsem
to jen potvrdit. I dieta byla chutná. Kuchař

byl na svém místě a servírky denně slyšely
jen chválu. Také v knize přání a stížností
jsem nenašla ani jediný negativní zápis.
Manželé Gergelovi z Lanžhota, kteří absolvovali lázeňský pobyt v Hodoníně vícekrát, by moje slova potvrdili. V každém
pokoji nová televize a opět mě potěšilo, že
nejvíce se poslouchal Šlágr. Ráno se vždy
diskutovalo, co se komu nejvíce líbilo. Vyhrávala „Veselá trojka“ a „Duo Yamaha“.
K léčebnému procesu patřilo i kulturní vyžití. V plánu byly zájezdy do okolí,
vystoupení souborů, hudba všeho žánru.
K dispozici byla i knihovna. Ing. Čermáková hledala stále nové formy. Velký zájem o folklor regionu byl od klientů z celé
republiky, nejen od místních. Různé další
služby zpříjemňovaly pobyt v lázních.
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Srdéčko i to moje nové koleno
potěšilo vystoupení dechové hudby
Fialenky a pěveckého dua manželů
Osičkových z Lanžhota. Zaplněný sál
často velkým potleskem odměňoval
jejich vystoupení. Břeťa Osička zaujal i jako moderátor. Usměvavý jako
vždycky svými vtipy a vzpomínkami na školu vyvolával salvy smíchu.
Panovala tam radostná nálada. Pěsničky Jitky a Břeti profesionálně zazpívané podtrhly krásný večer a jistě
přispěly k ozdravnému pobytu.
Druhým velkým zážitkem bylo vystoupení souboru Svéráz z Tvrdonic. Chasa
oblečená v domácím i slavnostní kroji už
počtem lidí zaujala. Autorky vystoupení
koncipovaly tak, aby ukázaly nejen zpěv,
ale i různé zvyky u nás na Podluží. Mohu
říci, že byli jedineční, a když jim vydrží
elán, dotáhnou to daleko a opět budeme
mít výborného reprezentanta našeho regionu. Nejen mě, ale celý sál nejvíce zaujala
scénka, kdy děvče i šohaj ve slavnostním
kroji s pomocí chasy představovali jednotlivé části kroje. Postupně je odkládali, až
nakonec děvčica zůstala v košilce a šohaj
v trenýrkách. Bylo to velmi vtipné a poučné pro ty, kteří kroj neznají. Musím ocenit i výborné verbování. Protože jsme na
Slovácku, tak jeden člen souboru naléval
do koštovaček dobré víno. Přeji souboru
další úspěšná vystoupení, autorkám zdařilé nápady a všem chuť do této kulturní
činnosti.
Z tisku jsem se dozvěděla, jaké další plány má v budoucnosti ředitel lázní Ing. Milan Sýkora. Aby v lázních zamezili úbytku klientů na účet zdravotního pojištění,
chtějí uskutečnit projekt „Denních lázní“.
Město Hodonín na jejich realizaci získalo

Lanžhot
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Dejme odpadu ještě šanci. Třiďme!
Mgr. Anežka Bartošová

39 miliónů. Co se skrývá za tím projektem? Přístavba relaxačního centra a oranžérie, která doplní hlavní budovu, přibydou parkoviště a pevné plochy. Kdo zná
hlavní budovu Vladimír – bude to právě
vpředu u vchodu.
Dnes se české lázeňství výrazně přetáčí ve prospěch léčebného lázeňství, ředitel dodává, že je to správný směr. Nové
procedury by se mohly nabídnout nejen
pacientům ze zdravotního pojištění, ale
i samoplátcům. Léčbu chtějí nově na gynekologické indikace, také kůži, ale pokračovat budou v indikacích pohybových.
Jedno patro lázeňské budovy je nově přeměněno na tzv. překlady z lůžka na lůžko.
Dává šanci využít sousední nemocnice.
Takovou blízkost nemocnic a lázní jsem
jinde neviděla. V nemocnici pacient nějaký čas poleží a ihned může rehabilitovat
buď v odborném léčebném ústavě, nebo
v lázních. Projekt nabízí prostor i místním
živnostníkům – ubytování v soukromí
a v lázních absolvují procedury. Přeji, aby
se projekt v plné šíři zdařil k prospěchu
nejen klientů našeho regionu, ale z celé republiky. A tak k dobré nemocnici v Břeclavi budou i výborné lázně v Hodoníně.
Je hodně důvodů, proč se vracet právě do
lázní Hodonín.
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Každý z nás vyhodí za rok asi 200 – 250
kg odpadů. Pokud však odpady už doma
třídíme a dáváme je do pytlů k tomu určených, do barevných kontejnerů či přímo
na sběrný dvůr, umožníme tak recyklaci
více než třetiny tohoto množství. Za rok
tak můžeme vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg
plastů, 15 kg skla. Co vše tedy můžeme tří-

dit? Mezi základní tříděné odpady patří
papír, sklo, plasty, tetrapak a bioodpad. Ale
dá se vytřídit téměř vše – kovy, oděvy, elektronika, nebezpečný odpad (léky, osvětlení,
baterky, barvy, lepidla oleje, ledničky) atd.
Pokud budeme jednotlivé druhy odpadů
správně třídit, umožníme tak jejich další
zpracování.
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Doba rozkladu odpadu		

Úspory výroby z druhotných surovin

materiál
Polystyrén
Sklo
Jednorázová plenka
Plastový kelímek
Igelit
Cigaretový nedopalek
Plechovka
Krabice od mléka
Ponožka
Pomeranč
Papír
Jablko

materiál
Hliník
Zinek
Plasty
Pryž
Ocel
Sklo
Papír

doba rozkladu
nikdy
3 000 let (odhad)
250-500 let
50-80 let
20-30 let
10-20 let
5-15 let
6-10 let
1-2 roky
6-18 měsíců
2-5 měsíců
7-20 dní

úspory
97%
95%
94%
79%
61%
43%
26%

Život v krajině staletých dubů
Přijďte se podívat na vernisáž výstavy Život v krajině staletých dubů, kterou
bude hostit podkroví Lichtenštejnského
domu. Expozice zahájí v úterý 17. září vernisáží v 17 hodin, jejíž součástí bude také
přednáška Aleše Vorla z České zemědělské univerzity o bobrovi na jižní Moravě.
Výstava představí na padesát unikátních
fotografií od více než deseti autorů s tematikou ptačí fauny, hmyzu (brouků, motýlů, vážek),
savců, ryb i obojživelníků,
kteří žijí v lužních lesích nejjižnějšího cípu jižní Moravy.
Návštěvníci si prohlédnou
také několik roll up bannerů
a dioráma biotopu bobra. Ve
spolupráci s městem Břeclav výstavu pořádá ekolog
a fotograf Filip Šálek z Občanského sdružení Lužánek.
Výstava potrvá až do konce
letošního roku.
- 28 -
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Říčka Kyjovka a její ztracená krása
Filip Šálek

Voda v krajině, její podoba, množství
a hospodaření s ní se stává neopomenutelným tématem pro každé město i obec
nacházející se v blízkosti vodního toku.
Pro naše město Lanžhot je jedním z témat
říčka Kyjovka, která za svou existenci několikrát změnila podobu i samotnou trasu
koryta. To, jak říčka vypadala dříve a jaké
důsledky na sebe navázala její regulace
a současné hospodaření, by měl osvětlit
následující článek.
Říčka Kyjovka, která se někdy nazývá
Stupava, pramení v Chřibech na jižním
svahu kopce Vlčák. Kyjovka od svého pramene až po dnešní ústí do řeky Dyje urazí
cestu dlouhou 86 km. Trasa Kyjovky a její
soutok s řekou Dyjí vždy nevypadal tak,
jak jej známe dnes. Levostranným přítokem řeky Dyje se řeka Kyjovka stala
až po vodohospodářských úpravách, které proběhly na přelomu
18. a 19. století. Ještě na mapách z I.
vojenského mapování (1764-1768)
je zřejmé, že Kyjovka ústila do rybníku pod Hodonínem (rybník je na
mapách uváděn pod názvem NimmersattTeich, na pozdějších mapách
jako Nesytý). Tento rybník byl napájen přímo z řeky Moravy. Kyjovka
se tak prakticky s vodami Moravy
v minulosti slévala v rámci rybníku
Nesytý.
Teprve až někdy na přelomu 18.
a 19. století došlo k zániku rybníku
Nesytý – na mapách z II. vojenského mapování (1836 – 1852) je rybník vypuštěný.
Zachovalé hráze jsou však z map patrné,
stejně jako vyznačené linie tehdejších vo-

dohospodářských úprav. Tyto linie vyznačovaly nové meliorační kanály, které byly
zbudovány, aby odváděly vody Kyjovky
až ke Tvrdonicím, kde se napojovaly na
trasu meandrujícího říčního ramene Moravy (Mühlgraben). Toto rameno bylo využíváno k pohonu vodních mlýnů. Jelikož
se však jednalo o přirozené rameno řeky
Moravy, měla i nová trasa Kyjovky od Tvrdonic po dnešní soutok s Dyjí přirozený
charakter. Kyjovka se tedy po úpravách
stala z původně levostranného přítoku
řeky Moravy říčkou, která se v oboře Soutok vlévá do řeky Dyje.
Nová trasa Kyjovky si svůj přirozený
charakter meandrujícího vodního toku
mezi Tvrdonicemi až po soutok se Svodnicí uchovala do poloviny 70. let minu-

Tvary koryta v meandrech

lého století. V tu dobu byla i ona v rámci
dalších vodohospodářských úprav prováděných na jižní Moravě, jejíž součástí byla
i úprava řeky Moravy, Dyje a vybudování
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vodního díla Nové Mlýny, zcela odpřírodněna. V rámci těchto úprav byl do té doby
volně meandrující vodní tok s hlubokými
tůněmi, kolmými břehy na nárazových
(konkávních) březích meandrů a úseky s mělkou vodou se štěrkovo-písčitým
dnem změněn. Tento stav je dnes už jen
ve vzpomínkách pamětníků, kteří se v Kyjovce koupali a lovili ryby. Členité koryto
Kyjovky poskytovalo životní prostor řadě
živočichů vázaných na vodní prostředí. Ti
zde nacházeli vhodné úkryty, místa pro
rozmnožování i zdroj potravy. To vše se
zahloubením, napřímením a ohrazováním koryta Kyjovky zcela zaniklo. Celkově
lze říci, že v regulovaných vodních tocích,
kde není součástí říční dřevo a kde nevznikají hluboké tůně, brody a nátrže, najde jen málo živočichů svůj prostor. Dnes
se již také ví, že technickými úpravami se
snižuje samočisticí schopnost vodního
toku. Důsledky úprav ze 70. let minulého
století jsou na dnešní podobě Kyjovky patrné dodnes.
Důvodem pro tehdejší úpravy bylo
omezení do té doby běžných záplav přilehlých pozemků. Většinou se jednalo
o louky či pastviny. Tyto pozemky byly po
vodohospodářských úpravách a vyloučení
záplav ve velké míře rozorány za účelem
intenzivního zemědělského hospodaření.
Omezením tehdejších záplav došlo k rozšiřování zástavby na místa, kde běžně stávala voda.
Jedním z negativ omezení přirozených
záplav bylo, že veškerý sediment, který
Kyjovka přinášela z výše položených území a který se před vodohospodářskými
úpravami volně usazoval do okolní nivy
podél samotné Kyjovky, se začal usazovat
přímo v korytě toku. To je důvodem, proč

je Kyjovka v současnosti zcela zanesena
bahnem a úroveň vodní hladiny je v úrovni okolního terénu.
Pro navrácení původní podoby říčky
Kyjovky, jejích retenčních a samočistících
schopností, by bylo potřeba udělat nové
a zásadnější změny, které by respektovaly
dnešní znalosti z oblasti vodohospodářství
a revitalizací toků. Současně se ukazuje,
nejen na základě zkušeností s povodněmi
v posledních dvaceti letech, že jakékoliv
protipovodňové opatření není všespásné. Zvyšuje se zájem o přírodě blízká
protipovodňová opatření, která spočívají
především v ochraně zastavěných území
a ponechání dostatečného prostoru pro
přirozený vývoj vodnímu toku.
V případě řeky Kyjovky se jedná např.
o studii, která řeší revitalizaci Kyjovky
od Hodonína po Lanžhot. V rámci studie je navrhováno odsazení v současnosti
přilehlých protipovodňových hrází řeky
Kyjovky. Samotné koryto by bylo zpřírodněno (zvlněno) a ponecháno svému vývoji
v prostoru, který by byl vymezen odsazenými hrázemi. Byla by tak zajištěna zvýšená protipovodňová ochrana okolních
pozemků i zástavby obcí a Kyjovka by zároveň měla možnost obnovit svou přírodní hodnotu.
V dnešní době možností čerpání dotací
z Evropských fondů není taková realizace
nereálná ani tak z hlediska finančního,
ale spíše majetkoprávního. Mnohdy sami
vlastníci okolních pozemků, kterých by
se přírodě blízká protipovodňová opatření dotkla, se záměrem nesouhlasí. Je tedy
možné, že se přírodního charakteru říčky
Kyjovky nikdy nedočkáme. Do té doby
můžeme pročišťovat její koryto a snažit se
tak eliminovat jeden z neduhů vodohos-
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podářských úprav ze 70. let minulého století. Nutno ovšem říci, že tyto zásahy nelze
chápat jako navrácení přírodní podoby
ztracené krásy Kyjovky tak, jak si ji někteří
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z nás pamatují z dob před vodohospodářskými úpravami.
Veškeré historické mapové podklady
jsou volně k dispozici na oldmaps.geolab.cz/

Říčka Kyjovka pod Lanžhotem, letecký snímek z roku 1953 a 2009

Jak dál v realizaci Protipovodňové ochrany
města Lanžhot
Josef Bartoš, místostarosta

Vzhledem k tomu, že došlo k podstatným změnám v návrhu na řešení protipovodňové ochrany na dolním toku Dyje
(bylo projednáváno na veřejném jednání),
svolal starosta 5. 8. 2013 na městský úřad

v Lanžhotě schůzku za účasti zástupců
Povodí Moravy, občanského sdružení
Soutok a Moravského rybářského svazu
o. s., místní organizace Lanžhot. Zde byly
projednány a všemi zúčastněnými odsouhlaseny navržené změny projektu a pokračování v jeho přípravě.
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Zápis z projednávání návrhu na úpravu ochranné hráze SO 02 v Lanžhotě dne 5. 8. 2013
Jednání zahájil starosta města Lanžhot
František Hrnčíř. Informoval o tom, že studie protipovodňových opatření navržená
firmou Pőry obsahuje navýšení plánované hráze a její prodloužení. Starosta jednal
o těchto navržených úpravách s projektantem Ing. Zlatuškou a ten navrhuje změnit
část trasy původního projektu, čímž by se
splnily požadavky dle studie firmy Pőry při
současném zkrácení délky budované hráze.
Mgr. Hostina souhlasí se změnou projektu a připomíná požadavek použít na zbudování hráze zeminu z prohloubeného rybníka
Kout, pokud bude tato zemina použitelná.
Dle Ing. Pehala je na dodavateli stavby,
kde si materiál zajistí. Každý však upřednostní vhodný materiál z bezprostřední
blízkosti stavby. U zeminy vytěžené z rybníka je potřeba jejího deponování minimálně
na půl roku, aby vyschla. Návrh nové trasy je
potřeba patřičně vodohospodářsky zdůvodnit. Dobré je, že pozemky za touto novou
hrází jsou v majetku města Lanžhot, protože
by byl problém zdůvodnit ochranu soukromých pozemků.
Ing. Pehal navrhuje zpracovat pro novou
část hráze dokumentaci pro územní rozhodnutí a získat územní rozhodnutí. V sou-

časné době se však neví vzhledem k tomu,
že byly záplavy v Čechách i vzhledem k současné politické situaci, jaké budou vypsány
dotace.
Mgr. Hostina se zajímá, zda by udržování
hráze nemohlo přejít na Povodí Moravy.
Ing. Pehal konstatoval, že správce toku
udržuje pouze svoje zařízení, údržba dle
podmínek dotace připadne na toho, jehož
majetek se chrání.
Starosta informoval, že vyčištění Zavezeného Járku již nemůže být součástí protipovodňové ochrany, ale lze na ně získat dotaci.
Jestliže je Zavezený Járek v plánech Povodí
Moravy, je dotace 100%, jinak je spoluúčast
žadatele 30%. Zavezený Járek je v majetku
Lesů České republiky, proto Ing. Vágner navrhuje požádat je o zaplacení spoluúčasti.
Starosta se zajímal, zda by nebylo možné
získat nějakou dotaci na protipovodňové
hráze a nový most u Šlajse. Dle zástupců Povodí je získání dotace na most problém. Pokud most brzdí průtok při povodních, bývá
v návrhu jeho odstranění. Zástupce Povodí
Moravy prostuduje připravený projekt a posoudí možnosti získání dotace a jeho realizaci.

Informace občanského sdružení Soutok
Lanžhot a lesní úsek Tvrdonice
Za o. s. Soutok Lanžhot Miroslav Máčala

Dne 5. 8. 2013 se na městském úřadu
v Lanžhotě sešla pracovní skupina protipovodňové ochrany Lanžhotu ve složení:
zástupci města (starosta, místostarosta),
rybářský svaz (Jiří Balga, Josef Mikulič),
Povodí Moravy (Ing. Pehal, Ing. Vágner),

o. s. Soutok Lanžhot a lesní úsek Tvrdonice (Mgr. Hostina, JUDr. Máčala).
Pracovní skupina se shodla na změně
návrhu umístění protipovodňové hráze
do místa, kde lépe zajistí potřeby města
před případnou povodňovou záplavou.
Důležitým bodem, na kterém se zástupci
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pracovní skupiny shodli, je společná snaha
využít pro stavbu hráze zeminu ze stávajících vodních nádrží (Kout, Jasenová, Fajlérovka, Žabák a dalších), čímž by došlo
jak k vybudování potřebných retenčních
nádrží, tak vyčištění a prohloubení stávajících vodních nádrží, které budou moci
občané využívat k rekreačním i sportovním účelům.
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Projekt Zavezený Járek se bude realizovat jako samostatný projekt po společné
schůzce zástupců města Lanžhot a ředitelství Lesy ČR, jako správce vodního toku.
Zástupci o.s. Soutok Lanžhot jsou spokojeni s tím, že našli společnou řeč s městem i zástupci místního sdružení rybářského svazu.

Skautský tábor

Kateřina Holobrádková, Popleta

Letošní školní rok jsme oficiálně zakončili
již tradičním desetidenním táborem. Tentokrát jsme jej strávili ve vojenském prostoru Libavá, nedaleko vesnice Lipná. Táboření začalo
v neděli 28. 7. na zdejším vlakovém nádraží.
V počtu 31 dětí a osmi vedoucích jsme se rozloučili s rodiči a nasedli do vlaku. Posledním
zamáváním započalo to pravé dobrodružství.
Chvilku po příjezdu se tábořištěm rozlehly
podivné zvuky. Na prostranství před stožárem
jsme uviděli muže, který zápasí se dvěma bojovníky. Muž se představil jako Devrim. Bojovníci byli sultánovi vojáci, kteří se ho snažili
zabít, protože se pokoušel proniknout do harému, kde je vězněna jeho manželka Ilayda.
My jsme se samozřejmě nabídli, že Devrimovi
pomůžeme a manželku ze zajetí vysvobodíme.
A tak jsme po celou dobu tábora čelili nástrahám země pod nadvládou sultána. Nakonec
se nám podařilo sultána zabít a Ilaydu vysvobodit. Čekala nás bohatá odměna, která byla
opravdu zasloužená.
A co jsme dělali dál? Krom každodenní
ranní rozcvičky, nástupu, poledního klidu,
večerního zpívání, nočních hlídek a koupání nemohl chybět výlet. Společně jsme se asi
v půlce cesty okoupali v přírodním koupa-

lišti Hadinka. U Spálovského mlýna jsme se
rozdělili. Mladší děti šly do tábora a starší
přespaly v lese. Všichni jsme ušli nejméně 20
kilometrů. Pondělní večer se nesl ve znamení
slavnostního táboráku, který byl spojen se slibem. Skautský slib si splnili dva členové, stejně jako slib na světlušku a vlče. Našlo se i pár
odvážných, kteří se pokoušeli splnit velmi
těžkou zkoušku – Tři orlí pera, tedy 24 hodin
nemluvit, nejíst a být mimo dosah tábořiště.
Podařilo se to třem našim členům.
Letošním táborem zazníval neustálý smích,
panovala dobrá nálada a čas neúprosně utíkal.
Shodli jsme se, že to byl jeden z nejlepších
táborů vůbec. Dokázali jsme si v mnoha případech, že nejsme jen oddíl, ale že jsme parta
správných kamarádů, která drží vždy při sobě.

- 33 -

zpravodaj městského úřadu

Lanžhot

Lanžhot

Hasičská sezóna 2013

Den koní v Lanžhotě

Dagmar Jurošková,
za sportovní družstvo SDH Lanžhot

B. Kořínková, za o. s. Koňské stezky Podluží

Po loňské, ne příliš vyvedené sezóně,
jsme se nenechali odradit a začali pravidelně trénovat již v zimě, což dopomohlo
kýženým výsledkům.
Družstvo mužů, až na jednu výjimku
běhají ve stejné sestavě jako loni, dosa-

závodech také obsadily třetí místo z týmů
břeclavské hasičské ligy, ale sebevědomí si
zvedly časem 19:81 s, konečně letos prolomily hranici 20 s. Za zmínku také stojí,
že SDH Poštorná zaběhly rekord ligy, čas
17:80 s, s od nás vypůjčenou proudařkou
Katkou Janíkovou. Na momentálně posledních
závodech
v Poštorné zaběhly
ženy náš „lanžhotský“
rekord a to 18:96 s.
Před námi jsou už
jen poslední závody,
pořadí našich mužů
se už bohužel změnit
nemůže, ale ženy budou bojovat o první
místo v celkové tabulce Břeclavské hasičské
ligy s SDH Kobylí.

huje stále přibližně stejných výsledků.
Svůj nejlepší letošní čas 19:20 s zaběhli na
domácí soutěži a umístili se s ním na 9.
místě z celkového počtu dvaceti mužských
týmů. Vyhrálo družstvo z Nesvačilky s časem 17:07 s. V celkové výsledné ligové
tabulce se naši kluci pohybují na 7. místě
z jedenácti týmů.
Týmu žen, který se loni potýkal s problémy na všech postech a obsazoval suverénně poslední příčky soutěží, se ujala na
postu trenérky Lenka Palkovičová a jejich
výkony šly strmě vzhůru. První troje závody vyhrály, další troje se jim moc nepovedly, obsadily třetí místa. Na dalších
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Už třetím rokem pořádá občanské sdružení Koňské stezky Podluží prázdninovou
akci Den koní v Lanžhotě. Letos připadl na
sobotu 17. srpna. A nejenom, že nám počasí
přálo, i divácky byla tato akce hojně navštívena nejen z řad domácích příznivců, ale jak
už se stalo u nás zvykem, i nemalým počtem
přespolních diváků.
Hlavním a neměnným bodem programu byla vozatajská soutěž O pohár starosty
města a westernová soutěž O pohár rančera. Vozatajské soutěže se zúčastnilo celkem
dvanáct spřežení, z toho jeden z Moravské
Nové Vsi. Vítězem této soutěže se stal Zdeněk Uher ml. s párem haflinských klisen.
Westernová soutěž měla dvě kola a to praporkovou soutěž a jízdu mezi barely – Barrel
race. Soutěže se zúčastnilo sedm jezdců
z řad našeho sdružení a jedna jezdkyně
z Kostic. Ve westernové soutěži opět zvítězil,
a to už po třetí v řadě, teprve dvanáctiletý
Michal Blažej s kobylkou Delta Jane. Navíc
jsme zařadili nejen pro pobavení diváků, ale
i jezdců, soutěž kloboukovou, ve které zvítězila Žaneta Prajková. Všichni tři vítězové
jsou naši mladí a nadějní jezdci!

zpravodaj městského úřadu

Letošními hosty Dne koní byli kovbojové
z Bezměrova, kteří nám předvedli své umění
s biči, lasy a kolty. Jsou to mladí kluci, kteří
se zúčastňují různých soutěží v tomto oboru
a mají na svém kontě nejeden republikový
titul.
Během odpoledne si samozřejmě přišly
na své i děti, které trpělivě a s elánem si vystály frontu na svezení na koni a po skončení programu měly možnost se povozit i na
vozech. Novinkou letošního Dne koní byla
westernová scénka secvičená členy našeho
sdružení.
I přes krátkou dobu přípravy na tuto
scénku se podle diváckého ohlasu stala nejlepším bodem programu, protože zde nechybělo napětí, romantika a trocha nadsázky. Věříme, že se nám v příštím roce podaří
opět připravit nějakou poutavou podívanou
pro naše stálé příznivce a přilákat ty, kteří
ještě naše akce nenavštívili.
Děkujeme všem, kteří nám zachováváte přízeň, a budeme se těšit na již tradiční
žehnání koní v Lanžhotě, které se koná na
svátek sv. Štěpána a těší se velkému zájmu
diváků.

Závěr tenisové sezóny
Radek Janík

Tenisový oddíl Lanžhot ukončil další ročník závodního hraní pořádaný Českým tenisovým svazem. Výstavní skříní našeho oddílu je již druhým rokem starší žactvo, které
hraje nejvyšší soutěž a to I. ligu a v letošním
ročníku obsadilo bronzovou příčku, když za
naším klubem zaostala taková města, jako
- 35 -
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je Uherské Hradiště, Znojmo, nebo Jihlava.
Jejich kamarádi s B-týmu však tolik radosti
neměli a ukončili soutěž na předposledním
místě ve III. třídě. Dobrého úspěchu dosáhli
dorostenci, kteří obsadili střed tabulky a můžou se soustředit na novou sezónu. Tato sezóna vůbec nevyšla dospělým a mladším žákům, kteří sestupují do nižších tříd. Po velmi
dobrých ročnících jsou tyto výsledky zklamáním, ale snad i poučením pro další roky. V kategorii Babytenis (8-9 let) jsou pro nás příslibem nový hráči, kteří ve své kategorii obsadili
3. příčku (tým A) a na 5. místě skončil tým
B. Těmto hráčům se věnuje nejen kondičně
František Bartoš, který má zajisté co hráčům
nabídnout ze své profesionální dráhy atleta.
I v poslední kategorii Minitenis (6-7 let) jsme
měli zastoupení. Naši nejmenší obsadili střed
tabulky.
Dalšími družstvy, která se podílejí na prezentaci našeho oddílu, jsou neregistrovaní
tenisté, kteří hrají pod hlavičkou Amatérského tenisového sdružení Podluží. Dvě družstva v II. lize, seskupení veteránů a družstvo
žen. Zde jsou soutěže ještě rozehrané, ale jedno z týmů II. ligy má našlápnuto k celkovému

vítězství. Tak snad to vyjde a uvidíme v Lanžhotě ty nejlepší hráče I. ligy této soutěže.
Tenisté uspořádali také několik turnajů.
Mladší žáci bojovali na místním turnaji A-Technology cup, starší žactvo na Lanžhot
Trophy a dorostenci na Stillus cup. V zóně
mimozávodní proběhly turnaje Fet cup a Cyrilometodějský. Zde, mimo umístění, jde především o setkání s kamarády a radost z tenisu. Bližší výsledky najdete na webu oddílu.
Jelikož žebříček jednotlivců není ani zdaleka uzavřen pro tuto sezónu, je třeba zmínit
i několik lanžhotských odchovanců, kteří okupují velmi dobré postavení. Nejvyšší postavení
mezi ženami zaujímá Hana Kováčová, které na
celostátním žebříčku patří 66. příčka (15. místo
v kraji). Její sestra Pavla je mezi dorostenkami
na 51. místě (11.) a mezi dorostenci Dominik
Kunický 216. (41.). Starší žákyně mají nejvýše
Marii Kacrovou - 129. (31.) následovanou Denisou Venglovičovou - 291. (59.).
Touto cestou bych chtěl za vedení tenisového oddílu poděkovat všem vedoucím družstev za čas strávený při mistrovských utkání
a zvláště pak trenéru Tomáši Bartošovi za přípravu hráčů k těmto utkáním.

Denisa Pyskatá znovu úspěšná
Stanislav Hošek

Lanžhotská stolní tenistka Denisa Pyskáta navázala v uplynulých týdnech na
vynikající výsledky z květnového Mistrovství České republiky staršího žactva,
na kterém získala zlatou a bronzovou medaili.
Třikrát zlatá
Ve dnech 23. 6.–28. 6. 2013 se uskutečnily Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže České republiky. Součástí her byla
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Lanžhot
i soutěž ve stolním tenise, které jasně
dominovala Pyskatá reprezentující Jihomoravský kraj. V kategorii staršího žactva
ovládla turnaj jednotlivců, když postupně
porazila Polcarovou a Pěnkavovou. Finálovým vítězstvím nad Čechovou si zajistila
jednu ze tří zlatých medailí. Druhou zlatou medaili vybojovala společně s mladší
žákyní Anežkou Ilčíkovou ve čtyřhře. Třetí zlatou medaili získala Pyskatá společně
s Janem Vašíčkem ve smíšené čtyřhře.
Oporou reprezentace kadetek
Denisa Pyskatá byla jako jednička českého žebříčku starších žákyň oporou re-
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prezentačního družstva kadetek na 56.
mistrovství Evropy juniorů v Ostravě.
V základní skupině neztratila ani jeden
set a výrazně tak pomohla českému celku
k postupu ze skupiny. Celek kadetek nakonec obsadil 11. místo.
V hlavním turnaji jednotlivců se
Pyskatá v silné mezinárodní konkurenci
nedokázala prosadit. Po sedmisetové bitvě
podlehla Chorvatce Cakalové 4:3 na sety
a skončila tak již v prvním kole. Velkým
úspěchem je však prvenství Denisy v útěše, soutěži hráček, které v hlavní soutěži
nevyhráli ani jednou.

Královská hra
Svatopluk Adámek

Šachový oddíl Sokola Lanžhot pokračuje i nadále ve své činnosti v okresním
přeboru. Bohužel se nám tuto sezonu příliš nedařilo. Vymstilo se nám, že jsme ve
třech utkáních nenastoupili v plné sestavě.
Takže jsme se umístili na pátém místě ze
sedmi účastníků. Z tohoto důvodu jsme
do sestavy přijali jednoho nového hráče,
aby byl v budoucnu nasazený vždy plný
počet hráčů a výpadky se neopakovaly.
Naše činnost se neomezuje pouze na
účast v jiných soutěžích, ale sami také pořádáme například vánoční a velikonoční
turnaje, kterých se účastní také neevidovaní hráči. Na tyto turnaje každý účastník
přinese nějakou cenu a na závěr si pak každý hráč vybere cenu podle umístění.
Po dohodě se základní školou organizujeme šachový kroužek pro děti v budově
školy. Na začátku jsme opravili šestery
vyřazené šachy, se kterými děti hrály. Na
naši žádost uvolnil výbor TJ Sokol pro

tento kroužek dva tisíce korun. Za tisíc
korun jsme koupili dvoje nové šachy a za
druhou tisícovku jsme nakoupili ceny na
školní šachový turnaj, který jsme pořádali
koncem školního roku. Za tento příspěvek
výboru TJ Sokol děkujeme.
Do šachového kroužku pravidelně chodí dvanáct hráčů. Z páté třídy jsou to tři
žáci, ze třetí třídy také tři žáci, a zbylých
šest je z první a druhé třídy.
Pokud budou mít další děti o šachy
zájem, můžou se mezi nás přijít podívat.
Pravidelné schůzky zahájíme během měsíce října. Informace budou včas vyvěšeny
na nástěnce ve škole.
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Informace z tělovýchovy

Maják se „našel“

Antonín Hostina,
předseda TJ Sokol Lanžhot

J. J. Uher

Přestože jsou letní měsíce ve sportu
spojovány spíše s přestávkami v soutěžích,
soustředěními a relaxací, mnozí členové
tělovýchovy se právě v těchto měsících
nezastaví. Svůj volný čas věnují opravám
a rekonstrukcím sportovišť a plánům přípravy na nadcházející sezonu. Stejně to
probíhá i v naší tělovýchovné jednotě.
Co jsme již udělali
- Dokončená je rekonstrukce zařízení
na Sokolském (zimní stadion), včetně nových záchodů v areálu a topení v posilovně kulturistiky.
- Naši tenisti vybudovali nový tenisový
kurt pro nejmladší hráče a v zadní části
areálu Sokolské jsme umístili bránu pro
potřebu nákladní dopravy.
- Fotbalové hřiště Na Šlajsi má nové
ozvučením fotbalového stadiónu a upravené hlediště pro vozíčkáře.
- Byly uspořádány dvě letní taneční zábavy na Sokolském.

Co chystáme
- Chceme obnovit tradici pondělních
hodů na Sokolském, stavění máje i pondělní posezení s Lanžhotčankou.
- Chystáme vytvoření čtyř pracovních
míst pro zdravotně znevýhodněné občany.
Mělo by se jednat o místo účetní, recepční
a údržbu. Pokud se mezi námi najde účetní, která má zájem o práci v tělovýchově,
rádi ji přivítáme.
- Obrátilo se na nás místní občanské sdružení Mamina klub se zájmem o pronájem
části prostor v nově zrekonstruovaném zařízení na Sokolském. Pokud dojde k dohodě,
staneme se sdružením, které je využíváno
našimi občany od nejranějšího věku – možná budoucími členy tělovýchovy.
Na závěr nám dovolte vás všechny pozvat na nedělní dopolední hodovní zápas
našich fotbalistů s podivínským mančaftem a k pondělnímu posezení s Lanžhotčankou na Sokolském.

Zrekonstruovaný areál Sokolské 2013

- 38 -

Ve třetím čísle roku 2010
našeho zpravodaje uveřejnil
lanžhotský rodák Jan Maděřič
z Velkých Bílovic zajímavé pojednání o majáku na tak zvaném Hrubém vŕšku při staré
cestě z Lanžhota (od Jazerka)
do Břeclavi. Tenkrát redakce
sháněla fotografii majáku jako
přílohu k jeho textu. Marie
Hodonská z Nové ulice poskytla fotografii maják sice zachycující, ale velmi nezřetelně.
S odstupem času mi maják,
pravděpodobně jako jediný
snímek takto jej zachycující,
dodal Vojtěch Gál, lanžhotský
rodák z Nové ulice, syn kdysi
známého podnikatele – stolaře
Gála, žijící v Českém Těšíně. Za jeho fotografii mu moc děkujeme.
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Na závěr dodávám, že jednou z nejodvážnějších lezkyň
na vrchol majáku bývala Jaroslava - Jaryna Šestáková - Jagošová, známá též jako vynikající
a nadmíru rychlonohá házenkářka. Nositelem bobříka statečnosti se pak stával každý
lanžhotský kluk, který se odvážil na horní plošinu majáku
vylézt a dokonce maják spolu
a dalšími kamarády „rozhoupat“.
Škoda, že byla odstraněna
tato technická dominanta, připomínající první lety dopravních letadel na trase z Brna do
Bratislavy i směrem opačným,
a to ve večerních a nočních
hodinách. Jeho světlomet jim ukazoval
správný směr.

Poděkování
Mužácký sbor v Lanžhotě děkuje
městu Lanžhot za organizaci a finanční
podporu akce Regionální zpívání mužských sborů uskutečněné dne 15. června t. r. Rovněž děkují všem sponzorům,
kteří svými dary podpořili vystoupení
patnácti mužských sborů z celého regionu Podluží. Poděkování patří i všem
návštěvníkům za hojnou účast, ze které
je vidět, že zájem o tento druh zábavy
je dostatečný a pořady tohoto typu jsou
v naší obci i obcích okolních vítány.
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Modré snění
Jožka Tureček

Tu dívku spatřil v plavkách oblečenou
jen několik málo hodin po ránu
Nohy omývané ji mořskou pěnou
brouzdaly v pobřežních vodách Jadranu
Bárky čluny a také plachetnice
kotvily dosud v poklidném přístavu
Hned snil jak po boku té krasavice
popluje až v nedozírnou dálavu
A tam v modravých vodách Pacifiku
kdy vlnám skýtá lesk hvězdný Jižní kříž
naplňují se sny všech romantiků
A duše spřízněné mají k sobě blíž
Byl to jen blud navštívit souostroví
Dívka na pláži vůbec o tom neví

Lanžhot
Michaela děkuje za vaši pomoc
Marie Petrlová

Nikdo nemůže udělat všecko,
ale všichni můžeme udělat něco.
Michaela Hlavatá bydlí v Lednici. Narodila se s komplikovaným tělesním postižením. Aby její život dostal nějaký smysl, studuje Obchodní akademii v Břeclavi. Je zcela
závislá na své mamince, která ji každodenně
do školy a ze školy odváží. Také ji vozí k lékařům, na rehabilitaci i do lázní. Ani koncerty a kulturní pořady, které jsou její radostí, by
nemohla navštívit bez její pomoci.
Staré auto jim dosloužilo, oprava by se už
nevyplatila. Půjčovala si auto od otce, ale ten
se od rodiny odstěhoval a vyžádal si jej zpět.
Michaela potřebuje takové auto, ve kterém se
dá převážet mechanický vozík, tolik potřeb-

ný ke každodennímu životu. Když přidají
k úsporám příspěvek, na který má nárok,
ještě jim nějaká částka chybí. Chtějí ji získat
sběrem víček od PET lahví.
Mám velmi dobrý pocit z toho, kolik lidí
z našeho města se do této akce zapojilo. Vřelé
díky všem, kteří přispěli jakýmkoliv množstvím, žákům MZŠ i těm anonymním, od
kterých jsem tašky s víčky našla u dveří. Můžeme ve sběru pokračovat, ukončení bude
oznámeno v KTV.
Často jsme nespokojeni s dětmi nebo
vnoučaty, že nesplnily naše očekávání, trápíme se nad maličkostmi. Teprve při setkávání
s tělesně postiženými dětmi si uvědomíme,
že zdravé dítě je tím největším darem, který
můžeme v životě dostat.

Nově otevřená prodejna

ČASOPISY – TABÁK
Komenského 62/5, LANŽHOT

prodej lahvového a sudového vína
sortiment drobné galanterie
PRODEJNÍ DOBA:
Po – Pá 5.00 – 18.00, So 6.00 – 12.00, Ne 8.00 – 12.00
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TROMBA

Lanžhot

Regionální zpívání mužských sborů

zpravodaj městského úřadu
foto J. Bartoš

J. J. Uher

U okna stál jsem, nad střechou vichr hukotem zněl.
Za šopou v humně ořešák starý vyvracel v pád.
Bylo to děsné, jako by barák rozebrat chtěl.
Odněkud letěl přes akát plechu ze střechy plát.
Ale ten dupot jakoby stáda splašených koní,
přes lidská srdce hnal se a v zemi probouzel třes.
Vír černým prachem oblohu zakryl tak jako houní.
Na všechno živé jakoby padl z olova děs.
Jakoby stáda samotný vůdce hřebec se zvedá,
do okna buší kopyty vztekem proti mé tváři.
Za hřívu ďábel zuřící snad mu zloby pln sedá,
chce se mnou prohnat tak jako Čas, jenž přináší stáří.
Lavina ticha náhle zavalí vyoranou brázdu zkázy;
hřebec a stádo v dáli. Hvězdy jak květy noc na nebe sází…
Léta Páně tisícího devítistého devadesátého čtvrtého, dvacátého šestého dne měsíce
května, za zády večera, přihnalo se od západní světostrany na bezstarostně poklidný Lanžhot NĚCO lidi do náruče úzkosti uvrhujícího, nevysvětlitelné hučení, jaké tu nikdo před
tím neslyšel. Zkázonosnější, než krupobitná lavina léta Páně 1953. Stařenky oživily svíčky
Hromničky plamínky na knůtcích, záchranou potom hledající pod duchnami. Mužům
připomínal hluk skřípění zubů vichřice, která později dostane jméno tromba, dusot kopyt obrovského stáda koní, s velkým černým hřebcem na čele. Když po něm nezůstala ani
jedna ztracená podkova, nastala tmou černá utišená májová noc, v níž lidé v brázdě zkázy
ohledávali škody, s úlevou, že nikdo nepřišel o život. Jeden mladičký poeta si do Deníčku
pro svou milou vepsal:
Kdyby ten hřebec rovnou do ráje běžel, za hřívou, lásko, rád bych mu s tebou ležel…

Výstava modelů Františka Kořínka
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Co je nového

WC muzeum

křižovatka u kostela

parkoviště u pošty
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parkoviště Smetanova

