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Čelenka z listí
Miluše Linhová

Večer se obul do větrných bot,
aby své kroky tichu neprozradil,
snad aby snáze přeskočil každý plot,
lehčeji vklouzl do kapradin.
Čelenku pestrou střásá v každé chvíli,
list jako drobný peníz nechá u pěšiny.
Snaží se, aby zbytky slunce skryl,
jež nepostačil schovat přes prázdniny.

foto na titulní straně: Kulturní léto
- 2 v- Senátu, foto Miroslava Straková
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LANŽHOTSKÉ HODY 2017

LANŽHOTSKÉ HODKY 2017

Hodové folklorní akce, společenské události a zábavy, sportovní akce

SOBOTA 23. 9.

PÁTEK 15. 9.
17.00
19.30
20.00

08.30
20.00

stavění máje v areálu Sokolské
Předhodové zpívání mužského sboru a jeho hostů
sál restaurace Podlužan
Galerie vín - restaurace na Šlajsi - skupina MERLLIN

NEDĚLE 24. 9.

15.00

místní muzeum a vyhlídka ve věži
předání stárkovského práva
stavění máje
výstava ve dvorní části muzea
hospoda U Bartošů - skupina THE TEACHERS
hostinec U Zámečku - skupina FIVE LIVE
Galerie vín - restaurace na Šlajsi - cimbálová muzika DUR

NEDĚLE 17. 9.
8.00
10.15
10.00
14.00
14.00-18.00
14.00-18.00
15.00
21.00

ranní mše svatá
fotbal TJ Sokol Lanžhot – Tatran Bohunice (Šlajsa)
hodová mše svatá
odchod celé chasy a dětí pro starostu
výstava ve dvorní části muzea
místní muzeum a vyhlídka ve věži
krojovaná zábava pod májů – DH ZLAŤULKA
večerní zábava v Podlužanu – DH ZLAŤULKA

PONDĚLÍ 18. 9.
9.00

10.00
10.00
13.00-18.00
13.00-18.00
13.00
15.00
21.00

mše svatá
Po mši svaté v 9.45 hodin bude společný odchod průvodem
na hřbitov, kde vzpomeneme na všechny zemřelé spoluobčany.
Pan farář Pavel Römer zve do průvodu i na vzpomínkovou pobožnost
všechny občany i ty, kteří se nezúčastní mše svaté v kostele.
letní zahrádka Podlužan – skupina ESSO
hostinec U Zámečku – DH LANŽHOTSKÁ OSMA
místní muzeum a vyhlídka ve věži
výstava ve dvorní části muzea
odchod celé chasy, dětí a mužáků pro pana faráře na faru
krojovaná zábava pod májů – DH ZLAŤULKA
večerní zábava v Podlužanu – DH ZLAŤULKA

ÚTERÝ 19. 9.
15.00

krojovaná zábava pod májů – DH ZLAŤULKA
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Hodovní turnaj v tenise - areál Sokolské
taneční zábava v sále Podlužan - DH PIVOŇKA
Celý den se bude vybírat réž.

SOBOTA 16. 9.
14.00-18.00
15.00
15.30
14.00
20.00
20.00
20.00

zpravodaj městského úřadu

zábava pod májů - DH PIVOŇKA

V případě nepříznivého počasí se odpolední zábavy konají v sále Podlužanu.
Celá chasa Vás všechny srdečně zve!

Průběh letošních hodů
Lanžhotská chasa

Jak asi všichni víte, v Lanžhotě nebyli
letos zvoleni stárci. Vyvstala tím otázka,
jak budou probíhat letošní hody. Po setkání s vedením města jsme se shodli
na následující variantě. V neděli bude sraz
krojovaných chlapců a děvčat ve 14 hodin
na náměstí. Do průvodu jsou zvány i děti
v kroji. Z náměstí se průvodem přesuneme pro pana starostu
k jeho domu, odkud
se po krátkém zastavení vrátíme s panem
starostou i s paní místostarostkou
zpátky
pod máju. Zbytek zábavy bude probíhat obvyklým způsobem.
V pondělí budeme
rádi, když se k chase
a dětem přidají i mužáci. Ve 14 hodin odejde
průvod z náměstí tentokrát na faru pro nového pana faráře. Poté

se stejně jako v neděli vrátíme pod máju,
kde budou hody pokračovat tak, jak bývalo v pondělí zvykem. Večer po odskákání
hošijí se muzikanti přesunou na večeři
do restaurace Podlužan, kam také srdečně
zveme všechny mužáky, aby si poseděli,
pozpívali a dál se s námi bavili při večerní
muzice.
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Po loňské dobré zkušenosti s průběhem
úterních hodů bychom v tom chtěli pokračovat i letos. Taneční zábava tedy začne už
v 15 hodin. V případě dobrého počasí se
bude odehrávat na náměstí, jinak v restauraci Podlužan, kde se zvolí úterní stárci
a stárkové. Hrát se bude do 19 hodin. Poté
odejdeme s muzikanty k úterním stárkům
a zpátky do sálu se už vracet nebudeme.

začnou v 15 hodin hošijemi pod májů, už
bez průvodu.
Chtěli bychom poprosit rodiče, aby
do krojovaného průvodu poslali pouze
děti, které mohou jít samostatně a bez doprovodu rodičů. Fotograf bude zajištěn,
a tak budeme rádi, když do průvodu nebudete vstupovat, fotit děti z blízka a necháte
tak vyniknout krásu našich krojů.

Hodky budou probíhat tradičním
způsobem. Během sobotního dne bude
po obci chasa s muzikou „vybírat réž“.
Večerní zábava se bude konat v restauraci Podlužan od 20 hodin. V neděli hodky

Potěší nás, když se tohoto netradičního
průběhu hodů zúčastníte a podpoříte tak
tradice a chasu v Lanžhotě. Jste srdečně
zváni!

Lanžhot

Nejbližší plánované akce
13. 9.

Hody v mateřské škole

15. 9.

Předhodové zpívání

17. - 19. 9.

Hody

17. - 19. 9

Hodová výstava

24. 9.

Hodky

24. 9.

Poděkování za úrodu

24. 9.

Dívčí vínek

22. 10.

Pěvecké sdružení moravských učitelů

28. 11.

Kateřinská zábava

26. 11.

Koncert

2. 12.

Vánoční jarmark

2. 12.

Vánoční výstava

26. 12.

Štěpánská zábava

26. 12.

Žehnání koní

26. 12.

Žehnání vína

28. 12.

Koncert a ohňostroj
-6-
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Slovo starosty
Tak jsme se konečně dočkali!
Slova z jedné písně o prvním kosmonautovi mi vytanula na mysli v poslední
době hned několikrát.
Poprvé, když jsme přebírali hotovou
in-line dráhu na Sokolském. Ovšem
kromě mne se dočkaly především děti
a školáci. Oživení stadionu byl původně
totiž jejich nápad. V době, kdy moje žena
ještě učila a byla vedoucí školního klubu,
zorganizovala anketu ve škole na téma, co
by žáci i jejich rodiče v Lanžhotě uvítali
v oblasti sportu a volnočasových aktivit.
Jedno z prvních přání byla právě in-line
dráha. Později pod vedením paní učitelky
Zdenky Hrubé pak v rámci tzv. projektového vyučování vznikla dokonce vizualizace využití stadionu, která se dostala až
k zastupitelům obce. Jsem velmi rád, že se
nám toto přání lanžhotských dětí podařilo
splnit.

ské mladé generaci nabídneme další alternativu pro pohyb na čerstvém vzduchu.
Navíc jsem přesvědčen, že i ti starší se rádi
připojí. Svou polohou uvnitř areálu, mimo
silniční provoz, je zaručena i bezpečnost.
Nikoli ovšem ta osobně zdravotní. Ta se
bude samozřejmě odvíjet od šikovnosti
jednoho každého.
Po dráze bude možno se pohybovat
na čemkoli, co má kolečka – in-line brusle, skateboardy, koloběžky a jakékoli jiné
samohyby poháněné však pouze silou lidských svalů. Motorová vozítka budou muset jezdit jinde.
Zatím jsme vybudovali základní ovál
a zpevněnou plochu. V budoucnu počítáme s postupným vylepšením současného
stavu a doplněním o další prvky, například
tribuny, osvětlení, altán atd.
Vedle oválu se našlo ještě místo pro nové
hřiště na pétanque. Hru, která je velmi oblíbená zejména u francouzských seniorů.
S trochou nadsázky tak můžeme tvrdit, že
areál Sokolské je teď připraven pro všechny generace!
Možná se dočkáme i podruhé. Podařilo se nám dostat do Lanžhota bankomat!
Smlouva je podepsaná, instalace by měla
proběhnout v nejbližší době. Když jsem to
slíbil na začátku volebního období, ještě
jsem netušil, o jak nesnadný úkol se jedná,

Nepočítáme-li Brno, je lanžhotská
in-line dráha teprve druhá v našem kraji.
A její propojení na velkou bývalou hokejovou plochu je dokonce ojedinělé! V našich
podmínkách na jihu Moravy to umožní
téměř celoroční bruslení. A pokud přece
jen bude mrznout, nevadí, připravíme led
a jede se dál! Osobně doufám, že lanžhot-8-

Lanžhot
jelikož banky se do toho příliš nehrnou.
Provoz je poměrně náročný na servis,
bezpečnost i techniku. Návratnost této poměrně nákladné investice je nejistá. Přesto
doufám, že to Lanžhotčané ocení a budou
toto zařízení využívat stále víc.
Zatřetí. Kromě dráhy jsme školákům,
a nejen jim, do začátku školního roku
ještě „nadělili“ chodníky na ulici Školní
a Masarykova. K tomu ještě úpravu dopravního značení v okolí školy. Umožní
jim to bezpečnější přesun do školy i do jídelny. Objevují se sice k této stavbě nějaké
výhrady ohledně provedení. Věřte ale, že
stavba byla pod poměrně přísným inženýrským dohledem a provedení je zcela
v souladu se stále náročnějšími normami,
které jsou kladeny na bezpečnost.

zpravodaj městského úřadu

techniku náležitě starat. To hlavní a podstatné je na tom však to, že auto bude sloužit především nám, Lanžhotčanům!
Mám radost z věcí, které se nám daří,
dech mi bere lidská zloba a závist. Je bohužel mezi námi jedinec, tvor veskrze
zbabělý a zákeřný, jehož cílem je uškodit
a ublížit. A to za každou cenu. Co sleduje? V podstatě jen svůj či něčí osobní prospěch! Manipuluje s vědomím a schovává
to za rádoby blaho všech. Používá propagandistické metody estébáků. Těží ze zvědavosti a touhy po senzaci těch ostatních.
Jenže, pozor, oběťmi jsme nakonec my
všichni, protože to nic dobrého nepřináší.
Nikomu!
Problémy bychom měli řešit se vzájemnou pokorou a úctou. Jsem přesvědčen
o tom, že to umíme. Hlavně ti, kdo opravdu chtějí věci posouvat vpřed a nejde jim
jen o prázdné věty plné pohrdání a vymyšlených „pravd“ a vlastní prospěch.
Naštěstí mám pořád kolem sebe lidi,
se kterými se mi dobře pracuje, a víru, že
„pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“.
Užívejme si zbytek léta plnými doušky
a neznepříjemňujme si úmyslně životy
navzájem. Je třeba načerpat síly do druhé
poloviny roku. Dopřejme si klidné a veselé
hody.
Mgr. Ladislav Straka
starosta města

Za čtvrté se dočkali naši lanžhotští hasiči. Díky dobře připravenému projektu
jsme dosáhli na dotaci na pořízení v současné době nejmodernějšího hasičského
auta. Multifunkční cisterna v hodnotě
cca 7 milionů korun na podvozku Scania
nám byla vyrobena na míru v české firmě v Poličce. Jedná se o „nadupané“ auto
na profesionální úrovni. Myslím, že si to
naši mladí hasiči zaslouží (už třeba kvůli
vynikajícím výsledkům v požárních soutěžích) a že se budou s nadšením o novou

Omluva
Vedení města Lanžhot se tímto omlouvá paní L. Tučkové za nedopatření
vzniklé s vyklizením pozemku parc.
č. 1724/23.
-9-
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Výpis z usnesení ze 14. zasedání
Zastupitelstva města Lanžhot ze dne 20. 6. 2017

Lanžhot
ROZHODLO:
Z14/17/8

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LANŽHOT
SCHVALUJE:
Z14/17/2
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Z14/17/3

tento program jednání
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
4. Zpráva o činnosti
5. Zpráva kontrolního výboru
6. Plnění rozpočtu k 31. 5. 2017
7. Schválení Závěrečného účtu města Lanžhot za rok 2016
8. Schválení účetní závěrky města Lanžhot za rok 2016
9. Záplavové území
10. Převod nemovitosti – koupě pozemku parc. č. PK 1307/1- Pod Ploty
11. Převod nemovitosti – koupě části pozemku parc. č. PK 1312/1 – Pod Ploty
12. Převod nemovitosti – koupě části pozemku parc. č. PK 2061 - Šlajsa
13. Převod nemovitosti – koupě pozemku parc. č. PK 2066/1 - Šlajsa
14. Převod nemovitosti – koupě pozemku parc. č. PK 2067 - Šlajsa
15. Převod nemovitosti – koupě pozemku parc. č. PK 3037 - Šlajsa
16. Převod nemovitosti – prodej pozemku parc. č. st. 2073
17. Převod nemovitosti – prodej pozemku parc. č. st. 2077
18. Odmítnutí návrhu vyhlášení aktivních záplavových území v k. ú. Lanžhot
19. Diskuse
20. Závěr
ověřovatele zápisu pana Tomáše Bartoše a pana Josefa Říhu a zapisovatelku paní
Annu Moučkovou

BERE NA VĚDOMÍ:
Z14/17/4
Z14/17/5
Z14/17/6

zprávu o činnosti
zprávu kontrolního výboru
zprávu o plnění rozpočtu k 31. 5. 2017

VYJADŘUJE SOUHLAS:
Z14/17/7
		

s celoročním hospodařením města Lanžhot za rok 2016, a to bez výhrad,
a SCHVALUJE Závěrečný účet města Lanžhot za rok 2016 včetně zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016
- 10 -
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poměrem hlasů 18:3, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích
na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, věrný
a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace města Lanžhot a účetní
závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2016.
Zastupitelstvo města Lanžhot SCHVALUJE účetní závěrku města Lanžhot
za rok 2016.

SCHVALUJE:
Z14/17/10 koupi pozemku parc. č. PK 1307/1 o celkové výměře 1311 m2 v lokalitě Pod Ploty
od xxx, za cenu v místě a čase obvyklou: 1280 m2 á 100 Kč/m2 a zbývající část
o výměře 31 m2 za cenu 18 Kč/m2
Z14/17/11 koupi id. 4/6 pozemku parc. č. PK 1312/1 o celkové výměře 4029 m2 v lokalitě
Pod Ploty od xxx, za cenu v místě a čase obvyklou: 1948 m2 á 100 Kč/m2
a zbývající část o výměře 738 m2 za cenu 18 Kč/m2
Z14/17/12 koupi části pozemku id. ¾ parc. č. PK 2061 o celkové výměře 5039 m2 v lokalitě
Šlajsa od xxx, za cenu v místě a čase obvyklou 50 Kč/m2
Z14/17/13 koupi pozemku parc. č. PK 2066/1 o celkové výměře 1851 m2 v lokalitě Šlajsa
od xxx, za cenu v místě a čase obvyklou 50 Kč/m2
Z14/17/14 koupi pozemku parc. č. PK 2067 o celkové výměře 2572 m2 v lokalitě Šlajsa
od xxx, za cenu v místě a čase obvyklou 50 Kč/m2
Z14/17/15 koupi pozemku parc. č. PK 3037 o výměře 1056 m2 v lokalitě Šlajsa od paní xxx,
za cenu v místě a čase obvyklou 18 Kč/m2
Z14/17/16 prodej pozemku parc. č. KN st. 2073 zastavěná plocha o výměře 13 m2, 		
odděleného dle GP č. 1795-118/2016, vyhotoveného Ing. Marie Osičková,
Mírová 577, 691 02 Velké Bílovice, z pozemku parc. č. PK 2619/2, xxx, za cenu
v místě a čase obvyklou 135 Kč/m2
Z14/17/17 prodej pozemku parc. č. KN st. 2077 zastavěná plocha o výměře 12 m2, 		
odděleného dle GP č. 1825-015/2017, vyhotoveného Karel Krčmař, nám. TGM
9a, Břeclav, z pozemku parc. č. PK 2619/2, xxx, za cenu v místě a čase 		
obvyklou 135 Kč/m2
- 11 -
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Společenská kronika

Ludovít Vladár, Nová
Michal Tuček, Luční
Anna Benadová, Hrnčířská

Hana Tučková

Narozené děti
Jakub Kurec
Monika Hesková a Miloslav Kurec,
MUDr. Kepáka
Amálie Křivánková
Nikola Dvořáková a Tomáš Křivánek,
Dolní
Matyáš Liška
Pavlína Tučková a Roman Liška,
Kout I.
Martin Černý
Romana a Richard Černí, Nová
Sofie Ciprysová
Eliška a Petr Ciprysovi, Komárnov
Sofie Kopejtková
Renata Dvořáková a Michal Kopejtko,
Na Dílni
Jasmína Straková
Linda Odehnalová a Jan Straka,
Břeclavská
Tereza Straková
Eva Gergelová a Jaroslav Straka,
Kostická
Jan Srholec
Martina a Josef Srholcovi, Nová
Simona Tučková
Kateřina a Petr Tučkovi, Stráže
Zoe Létalová
Lenka a David Létalovi, Školní

Lanžhot

Výročí
narození
95 let
Marie Bendíčková, Masarykova
94 let
Ludvík Uhlíř, Kout II.
93 let
Anna Kostková, Kout III.
Věra Tučková, Gagarinova
90 let
Stanislav Žáček, Kostická
85 let
Miluše Klouparová, Masarykova
Anna Hasilová, Kostická
Marie Ciprysová, Břeclavská
80 let
František Michl, Kout II.
Anna Hladíková, Pastvisko II.
Ladislav Bartoš, Na Peci
Jaroslav Ciprys, Sokolská
Anna Straková, Masarykova
Ladislav Polách, Lesíčková
75 let
Eva Uhlířová, Hrnčířská
Jaroslav Třetina, Kostická
Miloslav Kurec, Nová
Antonín Hakala, Kostická
- 12 -

70 let
Marie Michlová, Hrnčířská
Božena Venglovičová, Zahradní
Ladislav Ondryska, M. Šolochova
Jiří Ciprys, Dolní
Radmila Meluzínová, Lipová
Margita Adamová, Vinohrady
Anna Vránová, F. Palackého
Anna Uhrová, J. Husa
Stanislav Vrbík, Gagarinova
Jana Třetinová, Mlýnská III.
Ludmila Šuláková, MUDr. Kepáka
Růžena Bakaljarová, Nová
Jiří Motl, Vinohrady
Božena Šuláková, Lesíčková
Marie Trčková, Havlíčkova
Ludmila Skusilová, Na Peci
Anna Švirgová, Dolní
Jana Závodská, Smetanova
65 let
Jolana Stohanzlová, MUDr. Kepáka
Anna Švirgová, Mlýnská II.
Jaroslav Pláteník, M. Šolochova
Antonín Petrla, Vinohrady
Růžena Tučková, Náměstí
Josef Bartoš, Luční
Michal Bača, MUDr. Kepáka
Václav Šerák, K. Čapka
60 let
Jarmila Hüblová, Hrnčířská
Ludmila Petrlová, U Stadionu

zpravodaj městského úřadu

Jan Sláma, Luční
Marie Uhrová, Školní
Miroslav Janulík, Luční
Věra Zonygová, Mlýnská II.
Karel Vlk, U Hřiště
Antonín Uher, Vinohrady
Helena Svačinová, Smetanova

Sňatky
Drahomíra Uhrová, Lanžhot
a Petr Veverka, Lanžhot
Alena Garčicová, Lanžhot
a Vojtěch Osička, Lanžhot
Ladislava Rehortová, Lanžhot
a Dušan Hudák, Lanžhot
Romana Darmovzalová, Lanžhot
a Adam Kvěch, Lanžhot
Jiří Krásný, Lanžhot
a Hana Lenghartová, Závod
Radmila Bartošová, Lanžhot
a Jan Andiel, Jirkov
Anna Hladíková, Lanžhot
a Jan Trčka, Moravská Nová Ves
Lukáš Ciprys, Lanžhot
a Kateřina Hřebačková, Lanžhot
Martina Poláčková, Lanžhot
a Ondřej Šáro, Kroměříž
Kateřina Šestáková, Lanžhot
a Aleš Winkler, Brno
Kateřina Macháčková, Lanžhot
a Petr Tuček, Lanžhot
- 13 -
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Lanžhot

Jubilejní
sňatky

Úmrtí

60 LET MANŽELSTVÍ
Anna a Josef Ševčovičovi,
MUDr. Kepáka

Vojtěch Šiška, 81 let, Lesíčková
Miloslav Tuček, 64 let, Kout II.
Marie Uhrová, 89 let, Mlýnská II.
František Hakala, 88 let, Kout I.
Zdeněk Ciprys, 54 let, J. Wolkera
Ludmila Hrubá, 77 let, U Stadionu
Jan Kořínek, 71 let, Sokolská
Božena Slezáková, 90 let, Kout III.
Antonín Tuček, 68 let, Kostická
Patrik Šlezinger, 28 let, Na Peci

50 LET MANŽELSTVÍ
Květoslava a Ludvík Vlkovi, Stráže
Radmila a Libor Meluzínovi, Lipová
Žofie a Josef Hnilicovi, Gagarinova

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.

Lanžhot

zpravodaj městského úřadu

jenského uměleckého souboru ONDRÁŠ, které jsme
objednávali již v loňském
roce. Vystoupení tanečníků i cimbálové muziky bylo
ohromující a patřičně oceňováno potleskem diváků.
Již třetím rokem zajišťujeme promítání kina v příVojenský umělecký soubor Ondráš, foto Miroslava Létalová
rodním prostředí. Letos
byla velká návštěva na film
pracovní nasazení všech členek. Lidé jsou
pro děti a rodiče, což nás velmi potěšilo.
však omylní, a proto prosíme o prominutí
Budeme v tom i nadále pokračovat.
případných nedostatků, které se mohou
Přehlídku dechovek také nechceme vyv naší práci vyskytnout. Věřte, že naší odnechat a hledáme dechové hudby, které
zde ještě nehrály a které jsou mezi lidmi
měnou je plná spokojenost Vás, návštěvznámé a oblíbené.
níků i ostatních občanů. Budeme se i nadále snažit o co nejdokonalejší organizaci
kulturních akcí a rádi se s Vámi setkáme.

Kulturní léto 2017
Hana Tučková

Malování ornamentů, foto Kateřina Paulíková

V loňském roce jsme veškeré kulturní
akce pořádané kulturní komisí ve spolupráci s městem zahrnuli do tzv. KULTURNÍHO LÉTA. Ani v letošním roce tomu
není jinak. Již od jarních měsíců nabízíme
občanům kulturní akce různých žánrů.
Mohou si vybrat od sportovních akcí –
běh městem, přes zpívání sborů, oslavou
Dne matek, návštěvou muzea u příležitosti celodenní ukázky zhotovování krojových součástí a her pro děti, vystoupení
rockových skupin až po folklor a dechovou hudbu. Přesto se ozývají lidé, kteří

namítají, že se
v Lanžhotě nic
nedělá a neděje. Dělá a děje, jen si vybrat ze široké nabídky programů a některý z nich navštívit.
Z praxe vím, že návštěvníky našich akcí
jsou stále stejní občané, že poměr našich
občanů k návštěvníkům cizím je poloviční, mnohdy i nižší. Opravdu není zájem
mezi lidmi? Nebo čekají, že se bude organizovat něco mimořádného? Pro letošní
rok bylo mimořádnou akcí vystoupení vo-
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Pro zpestření nabídky v neděli 22. října vystoupí v Lanžhotě Pěvecké sdružení
moravských učitelů. Koncert se uskuteční
v místním kostele.
Kalendářní rok zakončíme jako každoročně předvánočním jarmarkem v sobotu
2. prosince a koncertem na náměstí spojeným s ohňostrojem.
Vážení občané, celá kulturní komise se
snaží zajistit co nejpřitažlivější kulturní
program. Organizace jednotlivých akcí je
někdy velmi složitá a vyžaduje maximální
- 15 -

Rockování, foto Radek Novák
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
LANŽHOT
Putovali jsme do Koclířova
Jaroslava Bartošová

Na jednom jarním zasedání farní rady
padla také otázka, kam by bylo vhodné
uspořádat letošní farní pouť. Bylo nám
jasné, že jelikož je v letošním roce sté
výročí fatimského zjevení, bylo by dobré
zaměřit pouť na takové místo, které toto
výročí připomíná. Návrh zazněl od otce
Josefa a byl to Koclířov. Proč zrovna Koclířov? Protože Koclířov je národním centrem hnutí Fatimský apoštolát ČR.
Fatimský apoštolát během svého působení vybudoval v Koclířově u Svitav
poutní místo - Českomoravskou Fatimu.
Toto místo je zároveň Národním centrem
Fatimského apoštolátu pro celou ČR. Celé
centrum je vybudováno v areálu bývalého
kláštera redemptoristů, kteří ho později
prodali řádu Školských sester sv. Františka. Světový apoštolát Fatimy je tvořen jednotlivými členy, kteří žijí v různých místech světa a následují zásady hnutí.
Panna Maria ve Fatimě vyzývala ke slavení 1. sobot. Poutě na 1. mariánskou sobotu se pořádají v Koclířově již od založení v roce 1995 Mons. Karlem Otčenáškem.
K pravidelnému programu patří žehnání
nemocným, mše sv. na úmysl poutníků,
modlitba sv. růžence, přednáška hlavního
hosta, pobožnost ke sv. Filoméně, patron-

Kostel Fatimy, foto J. Bartošová

Socha andělského zjevení, foto J. Bartošová

ce živého růžence, průvod se sochou Panny Marie Fatimské.
My jsme si na naši farní pouť vybrali
první sobotu v červnu, tedy 3. června. Už
dopředu jsme si zjistili program na internetu, takže jsme přibližně věděli, do čeho
jdeme. Poutní program jsme zahájili už
cestou v autobuse, když jsme se pomod-
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lili růženec a korunku anděla – modlitbu,
kterou při fatimském zjevení řekl anděl
malým pasáčkům. Na místo jsme dorazili
s předstihem, a protože už začátek června ukazoval na horké léto, bylo příjemné
posadit se do chladného kostela před mší
svatou. Někteří čas využili pro svátost smíření, a komu to nevyšlo před mší, mohl
jít ke zpovědi i během mše, protože je
v kostele zvlášť zpovědní místnost. O tuto
službu byl požádán náš duchovní otec Josef. Před mší se také modlil dvojjazyčně
růženec, protože zároveň s námi se mše
účastnili také poutníci ze Slovenska. Takže
jsme se střídali, jeden desátek česky, jeden
slovensky. Bylo to příjemné sblížení. Mši
svatou sloužil Mons. Mgr. Pavel Dokládal
a všichni jsme se shodli, že jeho kázání
bylo velmi působivé. Po mši byla duchovní přestávka, tedy čas na světské věci jako
je oběd, mlsání v cukrárně, případně nakupování upomínkových předmětů nebo
duchovní literatury.
Odpolední program začal ve farním
kostele sv. Filomény a Jakuba pobožností ke sv. Filoméně a následoval průvod se
sochou Panny Marie Fatimské. Socha byla
umístěna ve venkovním areálu svatého

Jana Pavla II. Poutníci se sešli opět v kostele ČM Fatimy, kde byla přednáška hlavního hosta Prel. Mgr. Václava Píchy, JC.D.
z Českého Krumlova. Vzpomínal při ní
na různé osobní zkušenosti a „náhody“
při jeho cestách do Fatimy. Bylo to moc
zajímavé, dokázali bychom poslouchat
ještě dlouho, ale vymezený čas rychle utekl a Prel. Pícha se musel připravit na pontifikální mši svatou, která byla ve venkovním areálu v 17 hodin a kterou celebroval.
Této druhé mše sv. jsme se ale my už neúčastnili. Než jsme se vydali na cestu domů,
byla nám ještě nabídnuta komentovaná
prohlídka celého areálu. Nabídky jsme
využili, byla to pěkná tečka za naší poutí a s velkým uspokojením jsme se vydali
na cestu domů.
Většina farníků byla s poutí moc spokojená, shodli jsme se na tom, že to byla
jedna z nejlepších farních poutí. Odnášeli jsme si duchovní zážitky i pěkný pocit
z krásného okolí areálu. A teď už můžeme
přemýšlet, kam budeme putovat příští rok.
Organizací pouti se ujaly Marie Petrlová
a Hana Tučková a nezbývá, než jim poděkovat.
informace o Koclířově: www.cm-fatima.cz
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Z farnosti
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MATEŘSKÁ ŠKOLA LANŽHOT

Hana Tučková

V neděli 30. července 2017 jsme se rozloučili s naším farářem R.D. ThLic. Josefem Chybou. Šest let působil v Lanžhotě.
Dnem 1. 8. 2014 byl jmenován děkanem
břeclavského děkanství a k 1. 8. 2017 byl
ustanoven do sídla děkanátu - Břeclavi.

Za spolupráci s městem mu poděkoval
starosta Ladislav Straka, za farníky a mládež sourozenci Kořínkovi. Za dobu jeho
působení v Lanžhotě - šesti let se provedlo
zateplení půdy kostela, rekonstrukce elektrického vedení v celém kostele, které bylo
v havarijním stavu, a přidaly se další zdroje osvětlení. Začala renovace všech vstupních dveří a pořídily se nové dveře u vchodu do sakristie. Osazením ozdobné mříže
a zasklením hlavního vchodu se turistům
a kolemjdoucím umožnila návštěva kostela kdykoliv, protože může být odemčený
přes celý den. Prováděly se drobné udržovací práce jak kostela, tak fary. Finanční
krytí bylo z pravidelných sbírek v kostele,
které jsou vyhlášeny vždy jednu neděli

v měsíci na opravu
a údržbu kostela.
Po stránce duchovní - pan farář
ve svých promluvách
mluvil ke všem generacím věřících, nikomu nic nevnucoval, ale nabádal k vlastnímu zamyšlení se
nad lidským jednáním a odstraňování negativních jevů
v chování lidí. Často říkal, že
každý musí začít sám u sebe
a nehledat chyby na druhých.
Mohli jsme si jeho slova vzít
k srdci, zamyslet se nad sebou
a přizpůsobit naše jednání jeho
slovům. To už je ale věcí každého jedince, neboť nepřísluší
nám soudit druhé.
Od 1. srpna vykonává duchovní službu v Lanžhotě farář Mgr. Pavel Römer, který k nám přišel
z farnosti Ivančice. S ním se seznámíme
v příštím čísle zpravodaje.
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Okénko školky
Kniha Policejní pohádky potěšila děti
z Mateřské školy Lanžhot
Iveta Uhrová

Mateřskou školu Lanžhot 15. června
2017 navštívily břeclavské policistky. Poutavý preventivní program byl doprovázen
různými situacemi, názornými ukázkami a samozřejmě nechyběl ani vlastní
prožitek dětí. Na závěr nás čekalo milé
překvapení v podobě policejních omalovánek a knihy Policejní pohádky, určené
předškolním dětem a mladším školákům.
Součástí knihy je také CD s jednotlivými pohádkami, které namluvili samotní
policisté a soudce. Děti tak můžeme, pro
ně nejpřirozenější formou, seznámit se
zásadami bezpečného chování v různých
situacích.

Mezinárodní den dětí
Markéta Procházková

foto Jiří Kubík st.

Čtvrteční dopoledne 1. června nemohlo
patřit nikomu jinému než našim dětem.
Dětský den jsme společně oslavili plněním
úkolů na jednotlivých stanovištích po celé
zahradě mateřské školy. Před zábavným
dopolednem si děti vyrobily papírové kornouty na sladké odměny. Disciplíny už
byly pro děti připravené, jen začít. Na pa- 19 -
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Lanžhot

Lanžhot

pírovou kartičku sbíraly razítka za splnění
úkolů. Například v disciplíně Zachraňte
Willyho – rybolov magnetických rybek,
Formule 2 – slalom na odrážecích kolech,
Tobogán – lezení po lanové stěně a sklouznutí na skluzavce, Aport tygra – hod tenisovým míčkem, Včelka Mája – chytání
včelek na dřevěných kolíčcích, Kimovy
hry – hmatem poznej předmět se zavázanýma očima. Nechyběly ani kuželky a skákání v pytlích. Na závěr jsme si společně
zatancovali disco tanec. Počasí nám přálo,
bylo krásně slunečno a všichni jsme si zábavu užili.

učitelkám a všichni jsme zamáčkli slzu.
Děti si odnesly šerpu a knížku jako
vzpomínku na mateřskou školu. Za šerpy tímto děkujeme manželům Strakovým. Akce se povedla a počasí nám taky
přálo. Teď už nezbývá nic jiného než jen
popřát našim předškolákům úspěšný
start do první třídy.

Rozloučení s předškoláky

Tak se jmenoval projektový den, který
jsme připravili dětem v mateřské škole
v posledním měsíci školního roku. V rámci tohoto projektu jsme se dětem snažili
přiblížit život v Africe. Přestože se jednalo o projektový „den“, trvala tato aktivita
vlastně celý týden. V prvních dnech jsme
si povídali s dětmi, ukazovali jim obrázky
obyvatel, hledali společně v mapách, tvořili si svoje vlastní mapy, vyráběli hudební nástroje, poznávali nejznámější zvířata
Afriky a spoustu dalších zajímavostí.
Hlavním dnem „afrického týdne“ byla
středa, kdy jsme se všichni ustrojili dle
fantazie za obyvatele Afriky a snažili jsme

zpravodaj městského úřadu

Hurá do Afriky
Martina Kužmová

Martina Čapková

Tak je tu opět konec školního roku!
Nastal čas se rozloučit s nejstaršími dětmi, a proto se ve čtvrtek 8. 6. 2017 v hostinci U Bartošů konala akce „Rozloučení
s předškoláky“. Tímto děkujeme za po-

skytnutý prostor manželům Osičkovým.
Děti, které odchází do první třídy, zde
byly pasovány na školáky. O doprovodný program se postarala agentura Koráb,
která si pro všechny děti připravila například malování na obličej, balónkového klauna, ale i různé soutěže v tanci,
a diskotéku. Všichni předškoláčci udělali ten důležitý a správný krok – vykročili pravou nohou do školy, která na ně
po prázdninách čeká. Poděkovali svým
- 20 -

si přiblížit, jak se v daleké krajině vlastně
žije. Protože celý den svítilo krásně sluníčko, tak už to v Africe bývá, nic nám nebránilo postavit chýše a vytvořit si africkou
vesnici, vyrobit a ozdobit bubny, vyrobit
si africké šperky z korálků, zabubnovat
si na pravé africké bubny a vyzkoušet si,
jak se nosí voda v nádobách na hlavě. Projektový den jsme ukončili slavnostním
průvodem přes naši africkou vesnici za
doprovodu vlastního orchestru.
Den se opravdu vydařil a všichni jsme
měli plno nových zážitků. Děkujeme všem
rodičům a prarodičům, kteří nám pomohli s realizací.
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Mateřská škola pro Dočasky
Martina Kužmová

Mateřská škola se rozhodla uspořádat
sbírku pro organizaci Dočasky.cz z Lanžhota. Dočasky.cz je organizace, která
zajišťuje dočasný domov opuštěným zvířatům (převážně psům a kočkám), která
nemohou být umístěna v útulku. Zvířatům poskytují nutnou péči, starají se o ně,
ale hlavně se snaží najít jim nový domov.
Do sbírky děti přinesly spoustu darů,
například granule, hračky pro zvířata,
konzervy, prací a čisticí prostředky, staré
ručníky, hadry a spoustu dalších užitečných věcí pro zvířata v tomto zařízení.
Všem dárcům moc děkujeme.

Lanžhot
s obrazem Ze života krtka obsadilo 4. místo, byl pro děti připraven velmi pestrý
a záživný program. Děti si mohly vyzkoušet činnosti z doby Velké Moravy, například vytepat si vlastní šperk z drátů, šít
kostěnou jehlou, mlít obilí kameny, rozdělat si oheň křesadlem, malovat jílovými
barvami či vyzkoušet si práci archeologů.
Mimo to bylo možno navštívit stálou expozici Slovanského hradiště s průvodcem
nebo se podívat na vyhlídkovou věž. Velkým zážitkem pro děti však byl koncert
rockové kapely Šroti.

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Okénko školy

Ze života krtka
Martina Kužmová

Mateřská škola se i letos přihlásila
do malířské soutěže pro děti a mládež
s názvem Čarovné barvy země, kterou
vyhlašuje Masarykovo muzeum v Hodoníně pod záštitou Jihomoravského kraje.
Tento rok se konal již 21. ročník soutěže.

zpravodaj městského úřadu

Děti tvoří kolektivní výtvarná díla, která jsou výhradně z přírodních materiálů,
jako jsou jílové barvy, přírodniny (sušené
květy, hlína, písek atd.), bez použití syntetických barev či pojiv. Soutěž je rozdělena do věkových kategorií od nejmladších
předškoláků až po žáky
středních škol. My jsme
se zúčastnili první věkové kategorie (4–6 let)
na téma Svět kolem nás
(Otisk přírody).
I letos naše mateřská škola byla v červnu
pozvána na vyhlášení
výsledků soutěže na Slovanské hradiště v Mikulčicích. Kromě vyhlášení
výsledků, kdy naše dílo
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Učitelé versus žáci. Jen ve florbale
Petr Vlasák

Den před vydáváním vysvědčení jsme
podobně jako předloni zakončili povinnou školní docházku našich deváťáků
přátelským florbalovým zápasem proti
výběru učitelského sboru Masarykovy

základní školy. Celý zápas se nesl ve skvělé atmosféře. Bylo vidět, že nám ze školy
odchází sympatičtí a vychovaní mladí lidé
a v dobrém jsme se rozloučili. Učitelé po
lítém boji vyhráli 5:4.
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Bleší trh před školou

Lanžhot
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Region Podluží
Denisa Spevárová

Petr Vlasák

Cyklovýlet „Otvírání jara
na Podluží a Hodonínsku“

Stejně jako v předchozích
dvou letech se i letos v posledním týdnu školního
roku konal bleší trh před
naší školou. Na dekách se
na něm rozložilo se svým
zbožím ještě více prodejců
než loni. K dostání byli plyšáci, knihy, komiksy, hračky, módní doplňky i ručně
šité tašky. Zapojily se děti
z 1. i 2. stupně a všichni
prodejci odcházeli spokojení s vydělanými penězi,
které jim během prázdnin
jistě přišly vhod. Počasí vyšlo opět dokonale a skvěle
připravené prodejce přišlo
podpořit i mnoho rodičů
a prarodičů.

V pátek 19. května se konal XIV. ročník tradičního cyklovýletu, který pořádá
Region Podluží ve spolupráci s Mikroregionem Hodonínsko. Akci zahájil předseda RP v Bořeticích, kde také pronesl svůj
projev „prezident“ republiky Kraví hora.
Peloton poté pokračoval do Velkých Pav-

lovic na prohlídku Tančících sklepů a Vinařství Poliak.
Dále se pokračovalo do Bulhar na prohlídku kravína a poté už do cíle – tábořiště
v Nejdku u Lednice, kde bylo úsilí kolařů
zakončeno obědem a malým posezením.
Trasa byla vhodně vybrána, její délka byla
25 km. Letošního ročníku se zúčastnilo
105 cyklistů.

Přehled školních výletů
Lednice

1.A, 1.B

Mikulov

2.A, 2.B

Janohrad

3.A, 3.B

Mikulčice

4.A, 5.A

Přechod Pálavy

5.A

Archeopark Pavlov

6.A, 6.B

Rožnov pod Radhoštěm

7.A, 8.A

Lednice

7.B

Baldovec

9.A

Brno

speciální třída
- 24 -

Setkání mužáckých sborů
20. května 2017 se konal další ročník setkání mužáckých sborů, tentokrát v obci Týnec
v areálu vinných sklepů na Velkém Hradíšťku. Akce se zúčastnilo 15 mužáckých sborů,
které doprovázela CM Jožky Severina a CM
Břeclavan. Svým vystoupením přispěl také
ženský sbor z Týnce a folklorní kroužek Pohárek z Týnce. Celou akci moderoval František
Čech.
- 25 -
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Poděkování

Verbíř Podluží
V neděli 21. května 2017
se v Dolních Bojanovicích
v Obecním domě konal
další ročník soutěžní přehlídky Verbíř Podluží. Děti
soutěžily ve třech věkových
kategoriích, doprovázela je
CM M. Kůrečky. Celý program uváděl a moderoval
Jaroslav Švach. Vítězové si
odnesli krásné skleněné plakety, všichni účastníci pak
pamětní list a sladkost.

Psal se 14. srpen roku 2016
a my jsme vyhořeli. Věřte, nikomu bychom to nepřáli, ale stalo
se a nedá se to vzít zpět. Dovolte
nám, abychom se pozastavili nad
tím, jací jsme lidé. Ne nadarmo
se říká, že v nouzi poznáš přítele. Chtěli bychom poděkovat
paní Prdové, kdyby nás nevzbudila, tak tu už nejsme, rovněž
panu Tučkovi, který zalarmoval hasiče.
Velké díky patří i pracovníkům Městského úřadu v Lanžhotě, až na přímluvu
starosty pojišťovna začala jednat. Na závěr patří poděkování všem, kteří nám pomohli jakoukoliv finanční částkou, všem
zasahujícím hasičským jednotkám, ať už
jsou z Lanžhota nebo Břeclavi. Poděkovat

Atletické přebory Podluží
Ve dnech 29 - 30. 5. 2017 se v Lanžhotě pod záštitou Regionu Podluží konal XII. ročník přeborů dětí
základních škol Regionu Podluží
v atletice. První den soutěžily starší
děti – II. stupeň ZŠ, následující den
I. stupeň. Akce probíhala za úmorného vedra, ale i tak bylo rozdáno
obrovské množství medailí. Putovní
pohár zůstal v Lanžhotě, na druhém místě se umístily děti z Prušánek a na třetím Tvrdonice.

Požár domu Gašparových

chceme jmenovitě čtyřem mužům, kteří nám přišli pomoct místo, aby po práci
odpočívali. Jsou to Radek Novák, Zdenek
Prda, Petr Švirga a Josef Haluza, kteří nám
i teď pomáhají, když potřebujeme.
Ještě jednou všem děkujeme,
manželé Gašparovi.

Žádáme o objektivní posouzení
záplavových území
Antonín Hostina,
předseda spolku Soutok Lanžhot

Fotografie ke všem akcím jsou k dispozici ve fotogalerii na webových stránkách Regionu Podluží.
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Odbor životního prostředí Jihomoravského kraje (dále jen „krajský úřad“) obdržel
z podniku „Povodí Moravy, s. p.“, se sídlem
Dřevařská 11, 601 75 Brno (dále jen „Povodí“) v měsíci květnu 2017 opakovaný návrh
na vyhlášení „ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ“
v jednotlivých regionech „Povodí“.
Původní návrh schválil a vydal „krajský
úřad“ dne 18. srpna 2009 na návrh správce vodního toku, tj. „Povodí“, pod zn. PM
005448/2009-219/Jel, na podkladě § 66
odst. 1, 2 vodního zákona a § 7 vyhlášky č.
236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpraco-

vání návrhu a stanovování záplavových území. Stanovil tak záplavová území, která se
bezprostředně dotýkají všech katastrálních
území obcí v blízkosti povodí řek Moravy
a Dyje. Současně s tímto vyhlášením vymezil „AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÝCH
ÚZEMÍ“ (dále jen „AZÚ“), které mají zásadní dopad na dotčené obce a majitele pozemků a negativně ovlivňují veškerou činnost v těchto administrativně vyhlášených
zónách. Vyhlášení „AZÚ“ je významným
zásahem do územních plánů a plánů rozvoje
jednotlivých obcí.

- 27 -

zpravodaj městského úřadu

Lanžhot

V letošním roce, tj. devět let od předešlého vyhlášení „ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ“,
„Povodí“ předkládá stejný návrh bez vyhodnocení rizik, který i přes připomínky k neopodstatněnému vymezení „AZÚ“ se snaží
tento návrh prosadit u „krajského úřadu“
a opakovaným vyhlášením i nadále významně ovlivnit aktivity obcí, občanů a hospodařících subjektů.
Každý občan, který se jen trochu orientuje v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách ví, že
§ 67 tohoto zákona zakazuje veškerou činnost, která by mohla bránit průtoku vod
v tzv. „AZÚ“.
Citace: § 67, odst. 1), zákona č. 245/2001
Sb., o vodách: „V aktivním záplavovém území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se
upravuje vodní tok (dále jen citace zákona
o vodách)……. § 66, odst. 2), zákona č.
245/2001 Sb., o vodách stanoví „v aktivní
zóně je zakázáno, a) těžit nerosty a zeminu
způsobem zhoršujícím odtok povrchových
vod, b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, c) zřizovat oplocení, živé plo-

ty a jiné podobné překážky, d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.
Zástupci spolku Soutok Lanžhot, z. s.
s tímto jednostranným neopodstatněným
krokem „Povodí“ k vyhlášení „AZÚ“ nesouhlasí a soustavně poukazují na rozpory
mezi předloženým návrhem a platnou zákonnou normou. Tento návrh předkladatele
k administrativnímu vyhlášení je dle našeho názoru v rozporu se zákonem o vodách.
I přes veškerá jednání s odborníky na vodu
nás nikdo doposud nepřesvědčil o smysluplnosti a opoře vyhlášení „AZÚ“ v zákoně.
Pro jednodušší vysvětlení se budeme zaobírat pouze územím, které se bezprostředně
dotýká aktivit činnosti našeho spolku, a tím
je katastr města Lanžhot a Břeclav.

ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ
Zákon č. 245/2001Sb., o vodách, stejně
jako SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2007/60/ES říká, že
povodně jsou přírodním jevem, kterému
nelze zabránit. Směrnice EP navíc v odstavci č. 11 říká: „V některých oblastech Společenství lze povodňová rizika považovat
za nevýznamná, např.
v řídce osídlených či
neosídlených oblastech nebo v oblastech
s omezenými hospodářskými aktivy nebo
ekologickou hodnotou. V každé oblasti
povodí nebo správní
jednotce by měla být
posouzena povodňová rizika a potřeba
dalších opatření, jako
například vyhodno-
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cení případného potenciálu pro ochranu
před povodněmi.“
To, jak můžeme
čelit povodním, je
zahrnuto v § 65 zákona o vodách. Jde
o povodňová opatření prováděná při
nebezpečí povodně,
Protržená hráz mezi Hodonínem a Lužicemi při povodních v roce 1997
za povodně a opatření prováděná po povodni. Záplavová území (§ 66) jsou adminímu lesu pod Lanžhotem byla tato voda
nistrativně určená území, která mohou být
životabudičem.
při výskytu přirozené povodně zaplavena
Od doby vybudování vodního díla Nové
vodou.
Mlýny a výstavby protipovodňových hrází,
které kopírují koryta řek Moravy a Dyje pod
AKTIVNÍ ZÓNA
Lanžhotem, toto území přirozené záplavy
ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ
nepoznalo, a tudíž se nemůže jednat o příO dopadech vyhlášení „AZÚ“, které je
rodní jev, jak uvádí směrnice Evropského
vymezeno a stanoveno § 67, se zmiňujeme
parlamentu. Ten, kdo tvrdí něco jiného, lže
výše. Tato administrativně stanovená úzesám sobě. (Nové Mlýny byly vybudovány
v 70. - 80. letech dvacátého století. Plocha
mí vycházejí ze skutečnosti, že vody v tomvšech tří jezer dohromady činí 3227 ha.
to území proudí a vše co by mohlo proud
Obora Soutok má plochu 4500 ha. Obora
a směr proudu vody jakkoli ovlivnit, se neSoutok pojme cca 13 mil. m3 vody.)
smí stát překážkou této neřízené (aktivní)
vodě. Proto zákon o vodách v § 67 stanoví,
Záplavy, které registrujeme v roce 1997,
že v této zóně nesmí být žádné stavby, oplo2006 a 2010, byly řízené nebo se jednacení ani jiné překážky ovlivňující tok těchto
lo o tzv. „zvláštní povodně“ (§ 69, zák. č.
vod jak při nástupu, tak při ústupu vod, čímž
245/2001 Sb., o vodách). V těchto výjimečby došlo ke snižování odtokových průměrů
ných případech se postupuje v souladu se
po povodních.
zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
(krizový zákon).
NÁZOR
V roce 1997 došlo k protržení pravobřežV žádném případě netvrdíme, že naše
ní hráze odlehčovacího ramene řeky Moraúzemí není dotčeno záplavami. Naopak,
vy mezi Hodonínem a Lužicemi (viz foto),
naši předci s vodou bojovali i hospodařičímž došlo k zaplavení území tzv. „zvláštní
li dávno před tím, než někdo zaregistroval
povodní“.
vznik podniku, kterým je „Povodí“. Jarní
V roce 2010 se vody do území pod Lanvody, o kterých se říkalo, že mají sedm mlažhotem napouštěly „Povodím“ řízeně na zádých do roka, přišly a odešly. Lukám a lužkladě rozhodnutí hejtmana Jihomoravského
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kraje. Důvodem zaplavení území
bylo odlehčení řece Moravě, u které
hrozilo přelití vod přes korunu levobřežní hráze do obce Brodské, a tím
ohrožení životů a majetku občanů.
I v tomto případě se jednalo o krizovou situaci, která byla řešena podle
zvláštního zákona.
Od roku 2010 se vody z koryt řek
Současný stav Kyjovky asi 1 km od soutoku Dyje a Kyjovky
ve větší míře nerozlily. Většinou se
jednalo o lokální záplavy, které „Povodí“ bez
ostatním subjektům, které mají v těchto závětších problémů zvládlo díky důmyslným
plavových územích jakékoli aktivity. Největprotipovodňovým opatřením. V současné
ší z těchto výjimek je vyjmutí oborního plotu
době je situace s vodou opačná. Vod ubýa všech oplocení, která jsou pro hospodaření
vá, koryta řek jsou prázdná, tvoří se ostrovy
Lesů České republiky zásadní a přitom jsou
a v řekách jsou místa, která celoročně přenejvětší překážkou „aktivním vodám“. Dalo
brodíme v holínkách. Některá stávající vodby se tvrdit, že „Povodí“ svými opatřeními
ní díla (převážně hráze) jsou spíše překážkou
brání podnikání. Stále dokola tvrdíme, že
přirozeného rozlivu a ještě větší překážkou
slovní výraz „aktivní vody“ předpokládá, že
se stávají při ustupujících povodních, kdy
vody do území přitékají, odtékají a proudí.
vody díky těmto dílům nemají možnost se
V našem katastru, kde je voda do katastru
dostat nazpět do svých koryt. Nebýt přirozenapouštěna dvou set kubíkovými stavidly
na řece Moravě a stavidly se stejným průtoného odparu a průsaku, zůstaly by tyto vody
hnít v našem území celoročně. V této době,
kem na řece Dyji u Pohanska, se navíc nedá
kdy vod prokazatelně ubývá (kdo nevěří, ať
mluvit ani o přirozených povodních. Navíc
se podívá do vlastní studny), „Povodí“ svá
návrh vyhlášení záplavových území je poprotipovodňová opatření zvyšuje a nadále
staven na nepřesných nadmořských výškách
vyhlašuje ničím nepodložené „AZÚ“.
(zdokladováno vlastním měřením). Tuto
skutečnost připouští i předkladatelka návrProč nesouhlasíme s předloženým návrhu. Výšky dvacetiletých a víceletých vod jsou
hem vyhlášení záplavových území, a s ním
stanoveny administrativně a nemají oporu
spojeným vyhlášením AZÚ?
v realitě. Pokud „Povodí“ návrh záplavových
Voda v uzavřeném ohrázovaném prostoru
území zdůvodňuje ochranou území před
pod Lanžhotem neproudí, což je v rozporu
dalšími aktivitami, které by ohrožovaly dos podmínkou pro administrativní vyhlášetčená území, i zde říkáme, že je to vyhlášení „AZÚ“. Stanovení záplavových území je
ní nadbytečné. Tato území jsou dostatečně
v rozporu se stávající právní úpravou zákona
chráněna vyhlášenou soustavou chráněných
o vodách. Jeho schválení dle stávajícího náúzemí „Natura 2000“, kterou společně vyvrhu vyžaduje mnoho výjimek ze strany „Potvářejí členské státy Evropské unie.
vodí“ tak, aby nebránilo v hospodářské činDne 11. 5. 2016 na společném jednání
nosti podniku Lesy České republiky a všem
zástupců města Lanžhot, spolku Soutok
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Lanžhot
Lanžhot, z. s. a zástupců „Povodí“ (Ing. Fína
- technickoprovozní ředitel, Ing. Vágner –
vedoucí provozu Břeclav) se všichni účastníci jednání shodli na názoru, že území
pod Lanžhotem není území s aktivní vodou
a nemůže být z výše uvedených skutečností
zařazeno do „AZÚ“. Území pod Lanžhotem
můžeme pojmenovat „suchým poldrem“,
který se napouští v době, kdy dojde k ohrožení lokalit města Břeclav.
Dne 13. 9. 2016 proběhlo na „Povodí“
jednání zástupců spolku Soutok Lanžhot,
z. s. s předkladatelkou návrhu záplavových
území Ing. Ivou Jelínkovou (vedoucí Útvaru hydroinformatiky a geodetických informací). Sama předkladatelka připouští, že
návrh vyhlášení záplavových území není až
tak v souladu se stávající citací zákona o vodách, ale i přesto předkládá návrh ke schválení „krajskému úřadu“, který ponese konečnou odpovědnost za to, jak bude s územím
pod Lanžhotem naloženo. Dne 17. 5. 2017
zástupci spolku „Soutok Lanžhot“ jednali na půdě „krajského úřadu“ s vedoucím
Oddělení vodního a lesního hospodářství
Ing. Mojmírem Pehalem, jehož podpis
rozhodne o tom, jak bude naloženo s návrhem předkladatelky. Výsledkem jednání
byly tři zásadní body: 1/ „Povodí“ by mělo
přehodnotit návrh dřív, než jej předloží
ke schválení. 2/ Schvalovací orgán není nakloněn výjimkám. Zvlášť když návrhy výjimek jsou na přibližně stejné nadmořské
výšce. (Povolení výjimky hrozí žalobou ze
strany subjektu, kterému výjimka schválena
nebyla.) 3/ Obce by měly předložený návrh
připomínkovat, pokud nejsou o správnosti
návrhu přesvědčeny a pokud by návrh měl
být v rozporu s územním plánem a plánem
rozvoje města.

zpravodaj městského úřadu

Zda zvítězí zákon o vodách, zdravý rozum a zkušenosti za poslední hodnotící
období, nebo návrh úředníka, který trvá
na svém subjektivním názoru a nepřipouští jiný názor, je na „krajském úřadu“, který
o návrhu rozhodne. Náš názor, na kterém
se shodují i odborníci na vodu, je takový,
že ochrana území před „možnými“ povodněmi by se měla diametrálně změnit a stávající návrh záplavových území zásadně
přehodnotit. Za všechny chceme jmenovat
starostu obce Lednice Libora Kabáta, který
je rovněž přesvědčen, že návrh záplavových
území je předimenzován, není v souladu
s realitou a předkladatel by měl návrh přehodnotit. Názor náš i všech, se kterými jsme
jednali, se shoduje v jednom, správci vod
by se měli více zaměřit na čištění koryt řek
od sedimentů a nánosů, zpevňování břehů
řek, zvyšování retenční schopnosti území,
budování nových nebo čištění stávajících
nádrží. Správci vod by měli mít možnost
aktivně ovlivňovat hospodaření a využívání
zemědělské půdy a její údržbu s cílem celkového zvýšení retenční schopnosti krajiny.
Vyhlašování záplavových území a „AZÚ“
by mělo být v souladu s územním plánem
a dlouhodobým plánem rozvoje obcí a měst.
Vyhlášením záplavových území by mělo mít
za cíl chránit a ne poškozovat danou lokalitu. Jsme přesvědčeni, že tím, kdo by měl
prokazatelně zdůvodnit oprávněnost vyhlášení záplavových území, je předkladatel stávajícího návrhu a ne, aby se vyjadřovali obce
a občané k návrhu, který nekoresponduje
s realitou. Domníváme se, že za stávající situace, kdy obecně vod ubývá, lesy a porosty
trpí nedostatkem vody, není čas na administrativní vyhlašování neodůvodněných záplavových území, ale měli bychom společně
hledat řešení, které vodu do regionu vrátí.
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Navštívili jsme letní sídlo Habsburků
Marie Petrlová

Historie je učitelkou života
Marcus Tullius Cicero
30. května za krásného slunečního
počasí jsme se rozjeli za romantikou
do Vídně. Okresní organizace STP uspořádala zájezd do Schönbrunnu, kterého
se zúčastnilo 21 Lanžhotčanů.
Aleš Tuček nás ochotně vyzvedl v Lanžhotě a pak jsme odjeli v devět hodin
z Břeclavi. Po příjezdu jsme nejdříve zajeli vláčkem k památníku Gloriette, který připomíná vítězství Rakouska v bitvě
u Kolína. Z dvacetimetrové terasy je krásný výhled na celou Vídeň. V kavárničce se
pořádají nedělní koncerty. Po příjemném
posezení u dobré kávy jsme pokračovali s průvodcem do parku se svěží zelení,
pestrými květinovými záhony a spoustou
vodotrysků a fontán se sousoším.
Velmi nás zaujala fontána Neptunbrunnen s výjevy z řecké mytologie.
O fontáně Schönnen Brunnen říká legenda, že, kdo se z ní napil, byl krásný.
Nepřehlédnutá je kašna Obeliskbrunnen

Fontána Neptunbrunnen

Naproti tomu Zrcadlový sál je nejhonosnějším slavnostním sálem na zámku.
Sloužil pro plesy, audience a koncerty.
Jako šestiletý se zde uvedl slavný W. A.
Mozart. V Čínském salonku se Marie
Terezie radívala s kancléřem hrabětem
Kounicem o osudu země. Milionový po-

koj obložený růžovým dřevem s miniaturami z Indie a Persie patří k největším
skvostům zámku.
Po prohlídce jsme zakončili pěkný
den návštěvou rozária prosyceného vůní
růží. Na zpáteční cestě jsme se zastavili
na menší nákup v obchodě Hofer.
Díky B. Kolínkové a D. Netopilíkové
za organizaci a zajištění průvodce, který
měl velké znalosti nejen o památkách, ale
také o historii Rakouska. I když mnozí
jsme nebyli v Schönbrunnu poprvé, zatoužili jsme se vrátit do tohoto pohádkového prostředí, které od roku 1996 patří
mezi světové kulturní dědictví UNESCO.

Gloriette

a také Římské ruiny připomínající zřícení
Kartága.
Prohlídka zámku Schönbrunn, která
následovala, svou okázalostí splnila očekávání všech návštěvníků. Každý měl
k dispozici mobilního průvodce, který je
ve všech jazycích včetně češtiny. Schönbrunn byl původně lovecký zámeček,
který byl od poloviny 18. století přestavován až do dnešní doby. Stal se letním
sídlem rodiny Habsburků. Obývala ho Marie
Terezie s rodinou a císař
František Josef se svou
manželkou známou jako
Sissi. Z 1441 pokojů je
zpřístupněno jen 45.
Vedle bílých ploch s ornamenty ze zlata jsou
i české křišťálové lustry
a kachlová kamna. Pokoje císaře Josefa jsou
Zámek Schönbrunn, foto Zdeňka Bartošová
zařízeny skromně.
- 32 -
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Lanžhotští invalidé na zájezdu
Marie Uhrová

Když v měsíci březnu
na výroční schůzi otevřeme téma zájezd, vždycky
přemýšlíme o nějakém
zajímavém místě. Návrhů
našich členů bývá dost,
ale ten, o který je největší zájem, uskutečníme.
Letošní zájezd jsme naplánovali na 19. července.
Hlavními cíli jsme určili
hrad Bouzov a Svatý Kopeček u Olomouce.
Už v autobuse jsem seznámila účastníky se zajímavostmi z okolí. Vzhledem
k tomu, že nás bylo šedesát, romantický
hrad Bouzov jsme si prohlédli postupně
ve dvou skupinách. Do roku 1696 jej střídavě vlastnili příslušníci různých českých
a moravských rodů, pak panství s hradem

Hrad Bouzov, foto Josef Prachniar

koupil Řád německých rytířů. Dnešní podobu získal hrad po rozsáhlé přestavbě
v letech 1895 - 1910. Hrad je plně zařízen
a vybaven. Nejcennější částí hradu je novogotická kaple, unikátní jsou dva funkční
padací mosty a padací mříž. Někteří z nás
se nechali zlákat k prohlídce arboreta, které patřilo k hradu.
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Poté jsme navštívili Mladečské jeskyně,
jde o složitý labyrint puklinových chodeb
a dómů, vytvořený ve vápencovém vrchu
Třesín. Podzemní prostory jsou bohatě
zdobeny krápníky a sintrovými náteky.
Mají celkem 1 250 metrů chodeb a síní
o výškovém rozpětí 30 metrů, návštěvní
okruh je dlouhý 380 metrů s malou archeologickou expozicí. Prohlídka trvala asi
hodinu, byla náročná, ne všichni jsme si
na ni troufli jít.

Na Svatém Kopečku u Olomouce jsme
zavítali do poutního barokního kostela
(baziliky minor) Navštívení Panny Marie,
kde jsme zazpívali mariánskou píseň.
Na závěr jsme se chtěli zastavit v Olomouci, ale protože v centru probíhá celková rekonstrukce celého uličního prostoru,
jen jsme tudy projeli a poslední zastávka
byla na motorestu Rohlenka.
Podělím se s Vámi o úsměvnou příhodu, která se nestává tak často. Sami víte,
jak důležité je dobré oblečení
a obutí na cestách. Poté, co jsme
vyšli z Mladečských jeskyní,
jedna účastnice našeho zájezdu
byla málem bosá, rozpadly se jí
boty, a tak si v Lošticích koupila
nové. Když jsme se tam scházeli u autobusu, přišla jiná paní,
měla jen jednu botu a druhá
bota byla na dranc. A do třetiMladečské jeskyně, foto Josef Prachniar
ce jsem ani já nezůstala pozadu.
Dcera mi říká: „Mami, co máš
s botama? Šak ty v nich dom nedojedeš!“
Dalším cílem naší cesty byly Loštice,
Zájezd se vydařil, díky patří všem účastznámé díky dlouhé tradici výroby olo
níkům i řidiči Vlastiku Strakovi. Tak kam
mouckých tvarůžků. Tady jsme poobědvyrazíme příště?
vali a nakoupili místní speciality.

Lanžhot
polovině 19. století se tato
kvalitní textilní výroba stala nejvýznamnější v celé
Rakousko-uherské monarchii. V textilních dílnách
se tkaly pověstné vlňáky,
také se vyráběly z vlněné
látky, nejčastěji s kostkovanými vzory. Z jemných
textilií to byly právě černé
tibetové šátky. Přerušení
výroby tohoto druhu textilií způsobila I. světová válka. K ukončení této výroby
dochází také při vypuknutí
II. světové války. V obou
případech se válečná výroba soustředila na textilie
pro uniformy. Po druhé světové válce se
továrny k předválečnému výrobnímu programu už nevrátily.
Proto vlňáky, tabulové látky i černé šátky, které nosily naše ženy, byly vyrobeny
v období mezi dvěma válkami, jak říkáme,
za první republiky.
Po roce 1945 se v obchodech ještě tyto
látky objevily, protože je měli obchodníci
nakoupeny z dřívější doby. Byla tam však
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podmínka, že ženy musely mít kupony, kterým
se říkalo šatenky. Byla to
obdoba potravinových
lístků, kterými se řídil
poválečný obchod.
V Lanžhotě chodila
v kroji v té době většina žen. Proto se na látky
u obchodu stávala fronta.
V naší rodině se traduje příhoda spojená
s tímto nakupováním.
V prodejně textilu v Lanžhotě se dne 22. 12. 1951
prodávaly látky na tubulové šaty. Moje maminka
Marie se však už do fronty netroufala zařadit, protože měla termín
porodu. Její sestra Růžena se prodavače
ptala, jestli by nemohla vzít látku i pro
svou sestru. On odvětil, že když si pro ni
přijde sama, bude mít přednost před čekajícím davem. Tak se také stalo a maminka
si odnesla zelenou látku na pověstné tabulové šaty. Ještě když přede dveřmi obchodu stály poslední čekatelky, už kolemjdoucí oznamovali, že u Bartošíků majú

Výstava krojů v muzeu
Marie Prajková

Součástí „Dne muzea“ bylo v letošním
roce také otevření výstavy krojů, které
v Lanžhotě denně nosily a z části ještě nosí
některé ženy. Bylo to oblečení převážně
zimní. Takový zimní kroj tvořily slovácké
šaty jednobarevné nebo tabulové (kostkované), zástěra, šátek černý - tibét nebo
šátek bílý a vlňák.

Už jako mladá jsem slyšela název „libikový vlňák“. Myslela jsem, že je tak pojmenován jeden ze vzorů tohoto ošacení.
Ale vlněné libikové vlňáky byly všechny,
které vyšly z textilních manufaktur a později továren, které vlastnila rodina Liebigů
v Liberci a okolí. Jejich vznik se datuje kolem roku 1830, kdy se bratři Johan a Franz
vrátili ze zkušené z Londýna. V první

- 34 -

foto Kateřina Paulíková
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Lidušku. A takových různých příhod se
k tomuto kroji jistě váže daleko více.
Když se tyto sváteční šaty pořídily, byly
pro majitelku na celý život, protože jejich
vzhled byl neměnný, a tak nepodléhal
měnícím se módním vzorům u oblečení
nekrojového, jak naše maminky říkaly oblečení „paniček“.
Po vyprodání starých zásob se už v obchodech kvalitní vlněné látky koupit nedostaly. Ženy proto vyhledávaly látky, které by byly pro kroj vhodné.
V 70. a 80. letech minulého století výrobní družstvo ÚLUV podle starých vzorů
zhotovilo několik vzorů vlněných kostko-

vaných látek, takže došlo k obohacení šatníku našich krojovaných žen.
Ale jak čas plyne, naše stařenky a maminky odchází a po nich nám zůstává
oblečení, kterého ony samy si velmi cenily. Poslední ženy, které se do tohoto kroje
obléknou alespoň v neděli, jsou ročníku
1940 a dříve.
Je nám moc líto, že kroje, na kterých
naše dřívější generace lpěly, jsou pro nás
k nepotřebě. Proto také kulturní komise
chtěla alespoň naší výstavou v muzeu tuto
krásu přiblížit dnešním mladším generacím a také návštěvníkům lanžhotského
muzea.

Kulturní vystoupení v Senátu
České republiky
Marie Prajková

Ne nadarmo se říká, že do třetice všeho
dobrého. Toto přísloví se letos do písmene
potvrdilo na našem pásmu, které jsme nazvali „Lúčení ze svobodú“.
V dubnu jsme je prezentovali na zpívání
ženských sborů, v rozšířené verzi na 64.
ročníku tvrdonských slavností a do třetice
jsme toto pásmo představili i pražskému
publiku ve Valdštejnské zahradě v rámci
senátního Kulturního léta.
Toto vystoupení se uskutečnilo ve čtvrtek 15. června 2017, kdy nás do Senátu pozval a celou akci zaštiťoval senátor za náš
volební obvod Jan Hajda.
Než ale celá skupina mohla nastoupit
do autobusu, předcházela tomu spousta
korespondence s pracovníky Senátu, kteří zabezpečují senátní kulturní čtvrtky
od jara do podzimu. Důležité bylo také

objednat ozvučení, které by pro tak velké
prostory parku vyhovovalo. Nápomocen
nám byl také asistent senátora Václav Rišica.
Přesto, že naše skupina čítala 45 účinkujících včetně pěti maminek na oblékání děvčat, objednali jsme autobus pro
60 lidí. Měli jsme strach, že menší autobus
by objemná zavazadla krojovaných a také
hudební nástroje cimbálové muziky Hu-
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saři neměl šanci pobrat.
V sedm hodin ráno naložený autobus opouštěl
náměstí v Lanžhotě a zamířil na dálnici ku Praze.
Měli jsme dobrý časový
náskok, který jsme proměnili v hodinové zácpě
na dálnici, takže jsme
do Prahy přijeli těsně
před polednem. Po uložení krojů do šatny následoval oběd, na který nás
pozval senátor. Po obědě
nás pracovníci Senátu
provedli prostorami tohoto našeho zákonodárného shromáždění. Měli jsme také
možnost zasednout za poslanecké lavice,
kam za námi přišel i náš hostitel Hajda.
V krátkém rozhovoru se zmiňoval o práci
Senátu, vzpomněl i některé zákony, které
jsou na pořadu dne. Zvláště nás zajímal
zákon o vinařství, blízká nám byla také
problematika zemědělství. Po tomto rozhovoru část naší výpravy navštívila senátora Hajdu v jeho kanceláři, kde jsme mu
předali drobné dárky.
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Ale to už měla děvčata nejvyšší čas
na oblékání slavnostních krojů, protože
přesně v sedmnáct hodin na terase Valdštejnského paláce začínal náš program.
Nejprve nás přivítal senátor Hajda
a hned poté náš starosta Ladislav Straka
poděkoval za pozvání a obecenstvo v krátkosti seznámil s Lanžhotem, s místem, odkud k nim krojovaná skupina zavítala.
Po tomto krátkém úvodu už se rozezvučely písně v podání našeho ženského
sboru. Nejdříve to bylo pásmo svícových
a svatebních písní, doplněné chasou,
jak tomu bylo také
ve Tvrdonicích. Poté
se představili mladí
zpěváčci, kteří byli
úspěšní v jarních pěveckých
soutěžích.
Naši mužáci diváky
ve svých písních zavedli k hodové tradici (stavění máje),
aby pomyslně pod ní
mladí chlapci zazpívali a zaskákali hošije a verbuňk. Spolu
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nou píseň „U breclavskej pile“.
I když jsme vystoupení o čtvrt
hodiny protáhli, divákům se
nechtělo odcházet. Ti, kteří
chodí na tato vystoupení pravidelně, říkali, že tolik krásy
najednou v těchto prostorách
ještě nezažili. A toto jejich tvrzení bylo pro nás účinkující
tou nejlepší odměnou.
Nám zbývalo sbalit kroje,
foto Miroslava Straková
zavazadla naložit do autobusu a nastoupit cestu k domovu. Cesta to byla velice příjemná, protože
s děvčaty se dostali i do víru hodovního
byla doprovázena zpěvem našich pěsniček
sóla, zakončeného vrtěnou.
z bezedné pokladnice.
Až na místě samém jsme zjistili, že
z nachystaného repertoáru bychom mohli
Za naše hostování v Praze všem Lannaplnit i dvouhodinový program. Ale čas
žhotčanům veřejně poděkoval senátor
byl striktně vymezen, od 17 do 18 hodin.
v Břeclavském deníku Nový život.
Závěrem všichni účinkující za doprovoA já jsem přesvědčena, že takový zádu cimbálové muziky Husaři s primášem
žitek se snad uskuteční pouze jedenkrát
Stanislavem Pavkou zazpívali naši oblíbev životě.

Lanžhot
renci na celém Slovácku, snad ani v celé
republice. Kromě třech sborových CD
vydaných naším sborem jsme se účastnili
natáčení dalších CD s CM Hudci, CM J.
Severina, CD našeho ženského sboru, CD
Kameníkovi muzikanti, CD sourozenců
Baťkových, CD manželů Uhrových a rovněž natáčení v TV Šlágr.
Co zbývá ještě připomenout – ač jádro sboru zůstává, s politováním je nutno
připomenout, že na věčnost už odešly takové opory jako J. Uher (Janík), F. Kycl,
F. Rabušic, L. Steiner, L. Prajka a P. Straka.
Dále pak někteří sbor opustili ze zdravotních či služebních důvodů. Sbor však
pokračuje dál, protože se našli další, kteří mají rádi zpěv a dovedou se obětovat.
Ano, zpívání ve sboru si žádá i určité sebeobětování, také pochopení manželek
a rodinných příslušníků, za což jim patří
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dík! Věřte, neděláme to žádný pro svoji
slávu, ale pro reprezentaci Lanžhota. Srdce bolí nad tím, když vidíme, že v obcích,
kde žádné tradice neexistovaly, se folklór
mobilizuje a vytváří uměle, a u nás – nenechme ho pohřbít! Proto všichni vy dobří zpěváci i mladší, kterým záleží na tom,
aby Lanžhot byl řazen tam, kam patří,
přijďte si zazpívat a posílit naše řídnoucí
řady. Nenechme zaniknout to, co Lanžhot
dělá Lanžhotem nejen v oblasti zpěvu, ale
i v dodržování tradic spojených s uchováním a nošením krojů.
Závěrem chceme poděkovat MÚ Lanžhot za finanční a organizační podporu
za celou dobu naší existence. A přejeme
si, ať krásné písničky v podání nás i našich
pokračovatelů zaznívají věčně, vždyť podle
Jožulky: „Krásná píseň je to dobré v člověku, dobrý člověk je to krásné v písni.“

Mužáci z Lanžhota –20 let
J. Uher

Náš mužácký sbor navazuje na zpěvy
našich otců a dědů.
Při jednom sborovém loučení s kamarádem (p. Černým) jsme si slíbili, že budeme zpívat pro radost svoji i jiných a začali jsme se od ledna roku 1997 pravidelně
scházet a vystupovat na různých akcích jak
doma, tak i v širokém okolí. Náš nový sbor
byl protkaný velkým elánem, kamarádstvím a vervou všech členů sboru, a tak se
za krátkou dobu propracoval mezi přední
mužské sbory. Byl a je stále zván na různé
akce pořádané jinými sbory. Při společných vystoupeních více sborů jsme často

zaslechli, že na Lanžhotčany nikdo nemá.
Kéž by to byla pravda a ještě dlouho trvala. Náš sbor je známý svým vystupováním
nejen na celém Slovácku, ale i Slovensku
a v Rakousku.
Mimo tato živá vystoupení jsme natočili a vydali na třech našich nosičích
přes padesát písniček, z toho přes čtyřicet je od lanžhotských skladatelů. Vždyť
Lanžhot má už deset skladatelů lidových
písní, takže v tomto ohledu nemá konku-
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Kde to vlastně žijeme?

Tanečníci na světovém šampionátu v Poreči

Miroslav Beneš

Lenka Žůrková

Nevím, zda je to povýšením Lanžhotu na statut města, ale poslední dobou
vadí řadě občanů v naší obci chov domácího zvířectva. Z toho vzniká řada
sousedských sporů, které musí řešit až
vedení obce. Navštívil jsem jednoho
přítele, který celý život až do důchodového věku chová drobné domácí zvířectvo (králíky, slepice). Na můj dotaz,
kde má kohouta, mi sdělil, že si jeho
soused stěžoval, že kohout skoro ráno
zpívá (kokrhá): „Tak jsem ho zařezal!“
Na to jsem mu odpověděl, „že zařezal
toho chytřejšího“. Komu vadí, že kohout ráno zpívá a husy gagotajú, ať se
odstěhuje na činžák, nejlépe do třetího
patra bez výtahu. Tam bude poslouchat,
jak soused naklepává řízky a možná milostné zvuky. Mně osobně by natloukání
řízků vadilo, protože řízky nemám rád.
Milostné zvuky by mi nevadily, ale bylo
by mi to líto. Autor písně, kde se zpívá: „Kohúti pěkně zpívajú, když sa rozednívá“, byl asi jiného názoru než naši
stěžovatelé. Kolik se za socialismu, příznivého pro chov domácího zvířectva,
chovalo mimo ZD domácího zvířectva?
Nikomu nevadilo, že od podzimu každou sobotu a neděli ráno kvičelo prase
a od deseti hodin se zpívalo. Říká se, že
prase má nejvíce příbuzných až na zabijačce, což také udržovalo rodinné a přátelské vztahy a možná také folklór.
V krajském městě Olomouci na radničním orloji zpívá kohout jako budíček
a nikomu to nevadí. Ten se nedá zařezat.
V tak proti nám vyspělých zemích, jako

Taneční studio N.C.O.D. získalo na Světovém šampionátu, který se konal 22. – 28.
5. 2017 v chorvatské Poreči, celkem tři
trofeje:
2. místo a titul více mistra světa v kategorii MTV commercial – juniors v lize A

2. místo v kategorii MTV commercial
juniors v lize B
3. místo za společnou choreografii se skupinou E.M.Dancers v kategorii Production number v lize B

je Rakousko, Švýcarsko, Německo a další, za kterými v mnohém zaostáváme,
nikomu hospodářské zvířectvo nevadí,
naopak, umí s ním žít a nenarušuje to
sousedské vztahy. Řidič zastaví, nechá projít krávy přes silnici a jede dál.
Pokud po kravách na silnici něco zůstane, tak se to uklidí a jede se dál. To,
co po těch kravách zůstane, je dneska
velmi drahé. Jeden metrický cent kvalitního kravského hnoje dneska stojí pět
set korun. Dražší než pšenice. Neobstojí
tvrzení, že je jiná doba. Vše je v povaze
a myšlení lidí (ubohost a malost). Kam
to dopracovalo naše zemědělství a myšlení?!

Více informací na
www.ncod.cz

Je chybou, že mnozí naši chovatelé
drobného zvířectva se nesdružují a nevytvářejí chovatelské spolky v naší obci,
ale jsou registrováni a podporují tyto
aktivity v sousedních obcích, které jsou
menší než Lanžhot. Věřím, že naše obec
by tyto aktivity podpořila a přivítala.
Chovatelé, držte se.

- 40 -

Konkurence byla obrovská a kromě titulů jsme si
přivezli také spoustu krásných zážitků a nových zkušeností.
Děkujeme všem sponzorům včetně města Lanžhot
za podporu. Moc si vážíme
toho, že jste nám dali možnost reprezentovat Českou
republiku, která v celkovém
pořadí skončila na krásném
9. místě.
Pokud i Vy se k nám
chcete přidat, od září máme
opět tréninky i v Lanžhotu.
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Florbal v letní přestávce
Marek Uhlíř

Během letních měsíců probíhá již tradičně ve florbalovém světě letní přestávka
a od dubna do září se nehrají žádná mistrovská soutěžní utkání a sportovci se připravují na nadcházející sezonu. Ne jinak
tomu bylo i letos, ovšem až na jednu výjimku. Tou se na počátku léta stal nadějný
lanžhotský florbalista Michal Konrád, který se díky svým výkonům a nespornému
florbalovému talentu prosadil v obrovské
konkurenci do florbalového výběru Jihomoravského kraje pro VIII. letní olympiádu dětí a mládeže, která proběhla od 24. 6.
do 29. 6. 2017 v Brně. Jihomoravané prošli
hladce základní skupinou, ve čtvrtfinále
si poradili se svým soupeřem z Královéhradeckého kraje a stopku v play off jim

Michal Konrád, foto Radim Konrád

vystavil až v semifinále pozdější
vítěz z kraje Středočeského. Michal se
ve výběru neztratil a svými výkony přispěl
k hezkému čtvrtému místu Jihomoravského kraje. A jak sám říká, olympiádu si náramně užil. „Nikdy jsem nic podobného
nezažil, bylo to perfektní. Zahrál jsem si
florbal s nejlepšími hráči v mé kategorii
a k medaili nám chyběl jenom malý kousek. Když jsem s florbalem začínal, tak by
mě nenapadlo, že se mi podaří do podobného výběru dostat. Je to pro mě zatím
největší florbalový zážitek.“ A jak dodává, velký podíl na jeho úspěchu mají také
lanžhotští trenéři Radim Konrád a Marek
Šudrla: „Chtěl bych jim moc poděkovat
za jejich trpělivost, protože to s námi nemají vždy lehké.“
Ostatní lanžhotští florbalisté se přes
léto pilně připravovali na nadcházející
sezonu. Žáci se soustředili v Jedovnicích
a muži trénovali v Lanžhotě a jeho blízkém okolí. V květnu proběhlo rozlosování mistrovských soutěží. Lanžhotské
áčko, které v minulé sezoně i přes veškerou snahu nedokázalo udržet Divizi, bude
bojovat o florbalové vavříny v Regionální
lize mužů, béčko bude hrát Jihomoravský
přebor. Nová sezona bude pro lanžhotské
florbalisty v mnohém nová, jelikož došlo
k několika změnám v hráčském kádru.
Tou největší je odchod hrajícího trenéra Michala Bernáta, který opouští řady
lanžhotského týmu po dlouhých třinácti
letech. Touto cestou mu děkujeme za čas
a energii, kterou obětoval ve prospěch
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Lanžhot
florbalu v Lanžhotě. Tři žákovské týmy
nastoupí v Jihomoravské lize starších
žáků, Jihomoravské lize elévů a v Jihomoravské lize přípravek.
Naše domácí soutěžní utkání budou
probíhat jak ve sportovní hale v Lanžho-
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tě (žáci), tak ve sportovní hale ve Valticích a určitě na nich rádi přivítáme naše
příznivce. Děkujeme našim sponzorům
a městu Lanžhot za podporu našeho sportu a těšíme se na Vás v nové sezoně.

Ohlédnutí za úspěšnou sezónou 2016-2017
stolních tenistů TJ Sokol Lanžhot
Gabriela Polášková

V sezóně 2016-2017 reprezentovaly TJ
Sokol Lanžhot tři týmy dospělých stolních tenistů. Nejvýše postavené „A“ mužstvo dosahovalo v této sezóně výborných
výsledků, když se v základní části DIVIZE umístilo s šestibodovým náskokem
na prvním místě. Ve vyřazovací části se
hráči lanžhotského „A“ mužstva utkali
v semifinále s mužstvem TJ Jiskra Strážnice A, které porazili 2:1 (po výsledcích 9:7,
8:9, 9:3), a ve finále zvítězili taktéž 2:1 nad
mužstvem TJ Sokol Brno I A (po výsledcích 9:1, 4:9, 9:7), čímž si po dvou letech
vybojovali návrat do 3. ligy.
Hráči „A“ mužstva se podobně jako
v loňské sezóně i v té letošní udrželi v základní části soutěže vysoko na žebříčku
úspěšnosti dvouher, když se tři ze čtyř
hráčů „A“ mužstva umístili mezi deseti
nejlepšími hráči z celé soutěže – Adrián
Gajdoschík (78,46 % = 6. místo), Zdeněk Darmovzal (72,73 % = 8. místo),
Michal Koníček (69,81 % = 9. místo),
přičemž ostatní týmy měly v první desítce maximálně jednoho svého zástupce.
V úspěšnosti čtyřher se lanžhotské dvojice Michal Koníček/Zdeněk Darmovzal
a Adrián Gajdoschík/Jan Vašíček umístily

na 4. a 5. místě s procentuální
úspěšností 80 (resp. 75 %)
a na žebříčku čtyřher
nenajdeme jiné mužstvo, které by mělo v první desítce obě své
dvojice. Právě vyrovnanost lanžhotských
hráčů a stabilita jejich výsledků nejvíce
přispěla k výše zmíněnému úspěchu – postupu do 3. ligy.
Dařilo se také „B“ mužstvu, které si svými výsledky zajistilo postup z Krajského
přeboru II. třídy do Krajského přeboru
I. třídy. Mužstvo „C“ se v Okresním přeboru I. třídy udrželo ve středu tabulky,
když zakončilo sezonu na 7. místě.
V prosinci 2016 se v Lanžhotě uskutečnily okresní přebory mužů za účasti
31 hráčů, z nichž nejlepší byl stejně jako
v minulém ročníku Zdeněk Darmovzal
z Lanžhota, který vyhrál soutěž dvouhry
i čtyřhry. Výsledky dvouhry: 1. místo Zdeněk Darmovzal (Lanžhot), 2. místo Libor
Melichar (Agrotec Hustopeče), 3. místo
Branislav Baláž (Lanžhot). Výsledky čtyřhry: 1. místo Zdeněk Darmovzal – Tomáš Bruckner (Lanžhot – MSK Břeclav),
2. místo Branislav Baláž – Marek Koníček
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(oba Lanžhot), 3. místo Libor Melichar –
Pavel Halas (Hustopeče – Šitbořice).
Hojně obsazený byl také turnaj „O pohár města Lanžhot“, kterého se zúčastnilo
36 hráčů. Výsledky dvouhry: 1. místo Filip
Štofka (MS Brno), 2. místo Jan Fábo (Oltec Brno), 3. místo Jaroslav Kolůch (MK
Řeznovice). Výsledky čtyřhry: 1. místo Jan
Fábo – Jaromír Svoboda (oba Oltec Brno),
2. místo Filip Štofka – Zbyněk Flíbor (oba
MS Brno), 3. místo Mário Bartál – Martin
Kucharič (oba Proprie Kúty).
Kromě uvedených turnajů dospělých se
v Lanžhotě konaly také krajské přebory
mládeže za účasti nejlepších mládežnických hráčů kraje.
V sezóně 2017-2018 budou Lanžhot
reprezentovat čtyři mužstva dospělých
(v soutěžích: 3. liga, KS-I. třídy, OP-I. třídy, OP-IV. třídy) a jedno družstvo v soutěži mládeže.

Lanžhot
lou soutěž vyhrát. Posledním zástupcem je
tým MIXu, který se prozatím drží na třetím místě.
V červenci se uskutečnil první z naplánovaných turnajů, které pořádá oddíl.
Tím byl Cyrilometodějský turnaj. Dále
o prázdninách proběhlo tenisové soustředění pro děti. V nabitém programu se
vystřídaly tréninky s kondiční přípravou.
Nesměly taktéž chybět doplňkové akce,
jako různé hry a samozřejmě odpočinek.

Odměnou bylo skvělé jídlo, o které se postaraly maminky. Tatínci se zase postarali
o pitný režim pro trenéry a pomocný personál.
Dále nás čeká hodovní období, kdy
určitě budeme stavět na dvorcích máju
a taktéž zřejmě na hodkovní sobotu uspořádáme populární Hodovní turnaj. Tak
se přijďte podívat, a kdo pomůže třeba se
„strúháním“ máje, dostane něco dobrého
do bříška.

Extrémní sucho
Jiří Košutek

Zdeněk Darmovzal a Adrián Gajdoschík

Tenisté budou hrát opět i na hody
Radek Janík

Tenisový klub Sokol Lanžhot ukončil
před prázdninami jednu část své činnosti.
Závodní hráči mají své týmové povinnosti
naplánované v první polovině roku. Nejlépe se vedlo týmovému áčku dospělých.
Ti ve III. třídě nepoznali hořkost porážky a s prvním místem postoupili do vyšší třídy. Béčko se ve své skupině udrželo
ve středu tabulky, když svorně čtyři zápasy
vyhrálo a prohrálo. Dorostenci napodobili své starší kamarády a taktéž opanovali
střed výsledkové listiny. Starší žáci sahali
po první příčce ve své II. třídě, avšak dva
prohrané zápasy je posunuly na pěkné
třetí místo a brali tak pomyslný bronz.
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Posledním zástupcem lanžhotských tenistů ve výčtu
závodního hraní jsou mladší žáci. Tito
skončili na 5. místě.
Neregistrovaní hráči budou své zápasy
dohrávat, v soutěži pod hlavičkou ATS
Podluží, i po prázdninách. Nejlépe se daří
družstvu 1. Tenis Lanžhot, které bez porážky vede tabulku II. ligy. V této soutěži
máme ještě jeden tým, který se nachází
na čtvrté příčce. Podobně dobře se daří
také družstvu Veteránů. Ti drží druhou
příčku a pokusí se v závěru zabojovat a ce-
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Rok nám začal výroční členskou schůzí,
která se konala 31. března v sále Podlužanu. Po zprávách předsedy, hospodáře,
jednatele, pokladníka a kontrolní revizní
komise členská schůze vyjádřila nespokojenost se současným stavem říčky Kyjovky, která už skoro nemá koryto. Náš spolek
poukazuje na tento kritický stav již řadu
let a doufáme, že dojde k vrácení této krásné říčky do podoby, kterou si zaslouží.
Plně se pracuje na všech revírech a to
v rámci brigád, o které se sami naši členové hlásí. Je vidět, že našim členům stav
našich revírů není lhostejný a chtějí, aby
byly udržovány.
3. - 4. června jsme pořádali již tradiční
rybářské závody na rybníce Kout. Jsme
rádi, že tyto závody mají již svou tradici
a jméno. Účast byla hojná jak ze strany
chytajících, tak široké veřejnosti, která se
přišla podívat. Bohužel stav vody v rybníce nebyl optimální. Částečně k tomu přispělo počasí, ale hlavně nás velmi zděsilo,
že zřejmě nějaký psychicky narušený jedinec poškodil stavidlo na rybníku a pokusil

se ho vypustit! Takové jednání je víc
než zarážející!
Byli jsme nuceni
na rybníku Kout oplotit prostor kolem
boudy. Měli jsme spousty dotazů z řad
našich spoluobčanů, proč jsme tak učinili.
Tady je odpověď. U boudy jsme postavili
i přístřešek s plány, že se udělá i posezení
a požádáme město o odpadkový koš na psí
exkrementy. Chtěli jsme udělat příjemné
odpočinkové místo pro naše spoluobčany,
kteří kolem rybníka chodí na procházky
a venčí své mazlíčky. Také k tomu přispěly
skupinky mladých, kteří se zde scházeli,
dělali nepořádek a poškozovali budovu
a přístřešek. Tyto skutečnosti nás donutily
budovu oplotit, aby nedocházelo k dalšímu ničení našeho majetku.
Začali jsme spolupracovat s občanským sdružením Lužánek v oblasti ekologie a ochrany přírody, což nás velmi těší.
Máme podobné názory. Prvním naším
společným počinem bude využití louky
v lokalitě u Pasvillanu (Uhlenka). S Fi-
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lipem Šálkem jsme se
domluvili na vybudování ekologické naučné
stezky, která bude sloužit široké veřejnosti. Zde
budou označeni živočichové, kteří v této lokalitě žijí, a myslíme si, že
to bude velmi poučné jak
pro dospělé, tak hlavně
pro děti.
Letošní počasí nám
připravilo velké problémy s vodou
na všech našich lokalitách. Nejkritičtější
byla situace na rybníce Kout, který nám
skoro vyschl. Touto cestou bych rád poděkoval Městskému úřadu Lanžhot, lanžhotským hasičům a v neposlední řadě našim
rybářům Tomkovi, Balgovi, Létalovi a Mi-

Lanžhot
řil na stanovištích rozestavěných téměř
na dvoukilometrové trase naši rychlost
i nabité skautské vědomosti. V polovině
tábora jsme jeli na kolech do nedalekých
Mikulčic na archeologické naleziště. V
sobotu proběhl táborák, na který přišli i
rodiče táborníků. Společně jsme si zahráli
hry, opekli špekáčky a zazpívali si. Vyvrcholením celého tábora byl slavnostní slibový táborák. Svůj slib si složily tři světlušky, jedno vlče a jedna skautka. Došlo také
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na plnění výzev, jako jsou například Tři
orlí pera nebo noční bdění, projeli jsme se
na koni, koupali jsme se a jezdili na kánoích. Deset dnů plných dobré nálady a nabitého programu utekl jako voda a domů
jsme se vraceli naplnění krásnými zážitky
a dojmy.
Opět se setkáme na začátku září na zahajovací schůzce. Ke konci tohoto měsíce
proběhne také Bantuden, na který zveme
všechny děti.

kuličovi, kteří odvedli obrovský kus práce
a naše krásné kapry v rybníce zachránili.
Na závěr bych chtěl popřát všem spoluobčanům příjemně strávené hody, hodně
dobrého jídla, pití a zábavy, které k našim
hodům patří.
Petrův zdar!

Skautské léto
Kateřina Holobrádková

Školní rok zakončil skautský oddíl závěrečnou schůzkou, kde proběhlo vyhlášení
celoročního bodování. První tři výherci v mladší i ve starší kategorii si odnesli
hodnotné ceny. Úplným vyvrcholením
celoroční činnosti je však letní tábor.
Tentokrát jsme se vrátili po osmi letech
do malebného prostředí lanžhotské Lesní
šutrovny. Na louce Minehaha vyrostlo na
deset dnů tábořiště s podsadovými stany,
dvěma indiánskými teepee a se stavbami,
které zajišťovaly zázemí pro téměř padesát
táborníků. Hned první večer za námi přišel muž, který nám popsal, co se na území,
kde se nacházíme, odehrává. Stali se z nás
hraničáři a pomáhali jsme siru Ormanovi osvobodit území od nadvlády zlého

sira Kerena.
Po celý tábor
jsme se pečlivě připravovali na závěrečný boj. Vyrobili
jsme si luky, trénovali jsme střelbu a také
jsme dostali meče. Až nastal ten správný
čas, dobili jsme Kerenovu pevnost a zlého
sira jsme porazili.
Každý podvečer jsme hráli sportovní
turnaj o putovní pohár Akičita. Utkali
jsme se ve sportech jako je například baseball, rugby, lakros, vodní polo nebo kriket.
V táborovém programu nemohla chybět
ani tradiční olympiáda, na které si děti
mohly vyzkoušet různé netradiční disciplíny ve zdatnosti nebo také v bystrosti.
Také proběhl branný závod, který prově-
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Oddíl kulturistiky a silového trojboje
Antonín Hostina, předseda oddílu

Oddíl kulturistiky, který v příštím roce
oslaví kulaté výročí od založení oddílu, registruje stále neutuchající zájem o cvičení.
Skladba našich cvičenců je obdobná jako
v předešlých letech. Z celkového počtu členů oddílu posilovnu navštěvuje 20 % přespolních cvičenců a 10 % cvičenek. Co se
mění, jsou počty závodníků. Registrujeme
stále větší zájem o kondiční cvičení. Mnozí naši členové cvičí pro zdraví a psychic-

kou pohodu. Posilovnu
navštěvují i občané se
zdravotním znevýhodněním. To, že posilovnu
využívají i občané se zdravotním handicapem, nám přidává chuť do práce. Těší nás,
že můžeme jakkoli pomoci osobám, které
potřebují pomoc na prvním místě.
Za všechny naše cvičence, kteří náš
oddíl a celou tělovýchovu svými výkony
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Silová část posilovny, foto Antonín Hostina

příspěvek města, díky kterému jsme mohli
dokončit tepelnou izolaci i hydroizolaci střechy budovy. Izolací střechy jsme
se zbavili zatékání budovy a následných
plísní, které ohrožovaly nejen budovu, ale
i samotné cvičence. V neposlední řadě se
tyto opravy projevily i na rozpočtu oddílu
při platbách za topení.
Stále platí, že bez brigádnické činnosti
to nejde. Bez nezištné práce skalních členů
oddílu by oddíl asi nefungoval tak, jak se
očekává a jak potřebujeme.
Mnoho údržbářské práce na objektech
Sokolského, za což mu patří dík, provedl

a výsledky na soutěžích reprezentují, chci
vyzvednout Milana Mrázka, který příští
rok oslaví 60 let. Také díky jemu se o Lanžhotu ví jako o městě, které vytváří sportovní zázemí pro své občany. Nastávající
sezonu
posilujeme
závodnickou základnu z řad juniorů.
Práce oddílu však
není jenom cvičení,
ale především je to
plno práce, bez které
by oddíl nefungoval
a nemohl vytvářet
podmínky pro zdravé
cvičení. V tomto roce
jsme dokončili celkové zateplení budovy
Zleva A. Hostina, J. Paulík, R. Klvaňa, J. Škrobáček
posilovny včetně venáš zaměstnanec Ján Palkovič. Díky jeho
řejných záchodků a bufetu, který slouží
dobře odvedené práci a dobrému hosv letních měsících veřejnosti pod hlavičpodaření oddílu šetříme statisíce korun.
kou kulturní komise města. Oceňujeme
V letošním roce, ještě
před zahájením podzimní
sezony, nás čeká oprava
některých zařízení a posilovacích strojů. V příštím
roce plánujeme investovat
do rekuperace vzduchu
v posilovně, čímž dojde
k dalšímu zlepšení podPosilovna po rekonstrukci mínek pro zdravé cvičení.
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Hasičská soutěž
Tomáš Bača, starosta SDH Lanžhot

Krásný den plný slunce nás přivítal
na fotbalovém hřišti ve sportovním areálu Šlajsa, kde se konala soutěž v požárním
útoku O pohár starosty města Lanžhot.
Soutěž proběhla 5. 7. 2017 od 13 hodin
a již po dvanácté hodině začala do areálu
najíždět soutěžní družstva. Letošní rok
se nám na soutěž dostavilo 21 soutěžních družstev, z toho sedmnáct mužských
a čtyři družstva žen. Tato družstva byla

převážně z okresu
Břeclav, ale přijela
si sem zazávodit
i družstva z okresů Hodonín, Znojmo, Vyškov a Brno-ven
kov. Samozřejmě nechyběli soutěžící ze
sousedního Slovenska. Samotná soutěž
proběhla bez problémů a naše soutěžní
družstvo mužů se umístilo na sedmém
místě.

MUŽI KOLO SOUTĚŽE ČÍSLO 1, DLE PRAVIDEL ÚTOK, NÁSTŘIK 3XB ÚZKÉ
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Tým a jméno
Pasohlávky
Velká nad Veličkou
Skalica Schaeffler
Chvalovice
Jezeřany-Maršovice
Tvrdonice A
Lanžhot
Moutnice
Tvrdonice B
Kobylí
Hrušky
Velké Pavlovice
Brodské
Velké Pavlovice B
Šaratice
Poštorná B
Prušánky

Výsl. čas
17,12
17,91
18,19
18,38
18,63
18,64
18,89
19,33
20,13
20,23
22,70
22,83
28,21
30,14
32,86
36,97
NP

Okr.
BV
HO
SI
ZN
ZN
BV
BV
BO
BV
BV
BV
BV
SI
BV
VY
BV
HO

1
16,76
17,91
18,14
18,38
17,94
18,38
18,38
19,22
19,92
20,23
22,41
20,91
27,62
30,14
32,86
34,94
NP

2
17,12
17,76
18,19
17,69
18,63
18,64
18,89
19,33
20,13
19,08
22,70
22,83
28,21
29,93
32,49
36,97
NP

ŽENY KOLO SOUTĚŽE ČÍSLO 1, DLE PRAVIDEL ÚTOK, NÁSTŘIK 2XB ÚZKÉ
Poř.
1.
2.
3.
4.

Tým a jméno
Hovorany
Miroslav
Poštorná
Moutnice

Výsl. čas
17,89
18,77
19,85
21,14
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Okr.
HO
ZN
BV
BO

1
17,88
18,77
18,24
20,35

2
17,89
18,40
19,85
21,14
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Lanžhot
lefon 608 475 774 nebo přišli
mezi nás na zbrojnici.
Ani tento rok jsme nezapomněli na návštěvníky naší
soutěže. K dispozici byl skákací hrad, hašení s dráčkem
Hasíkem, vodní clona a tolik
oblíbená pěna. K tomu všemu
zde byla statická ukázka požární techniky, kde je vidět,

foto Lucie Stibůrková

Naše ženy se soutěže nezúčastnily, protože nemají momentálně dostatečný počet
závodnic.
Tímto bych chtěl případné zájemce
o požární sport, a to jak z řad dívek, ale
i kluků, požádat, aby se nám ozvali na te-

jak se tato technika obnovuje a modernizuje. Aby se nevystavovala jen požární
technika, tak jsme letos obohatili výstavu o vojenskou techniku od Miroslava
Kostky. Jídla a pití bylo dostatek, a tak si
myslím, že ten, kdo za námi zavítal, byl
určitě spokojen. Vždyť zorganizovat takovou soutěž není hračka a členové sboru
se musí pořádně naběhat, aby soutěž bez
problémů proběhla a dobře dopadla.
Tímto všem moc děkuji, návštěvníkům,
že nás navštívili a povzbudili, soutěžícím,
že soutěžili a že se nezranili, rozhodčím,
že vše uřídili a moc toho nevypili a našim
členům, že vše, jak mělo být, zařídili a vše
po soutěži uklidili.
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Pravdivě o CHKO Soutok II. část
Filip Šálek, předseda OS Lužánek

SNÍŽENÍ PRACOVNÍCH
PŘÍLEŽITOSTÍ NA ÚZEMÍ CHKO
Stejně jako v zemědělství tak i v lesnictví došlo v minulosti k výraznému úbytku pracovních míst. Důvodem byla snaha
o maximalizaci výnosů (zisků) z hospodaření, které vedlo k intenzifikaci hospodaření a masivnímu nahrazování ruční
(drahé a namáhavé) práce výkonnějšími
mechanizačními prostředky.
V lužních lesích se tak v minulosti pro
přípravu půdy před zalesněním používali
nejprve buldozéry a následně půdní frézy,
které tak usnadnili a usnadňují samotnou
výsadbu sazenic a následnou péči o ně.
Na připravených půdách je tak možné
zalesnění a ochranu sazenic proti buřeni
provádět mechanizačními prostředky, jejichž kolům již nebrání pařezy. Půdní frézy jsou tak schopné rozdrtit pařezy a potěžební zbytky na hrubou štěpku a dokonce
jsou schopné půdu prokypřit až do hloubky 30 cm. Hloubková příprava půdy však
byla ze strany ochrany přírody dlouhodobě kritizována a bylo poukazováno
na destrukční vliv fréz pro vše živé na plochách pasek od zásobních orgánů rostlin

tak živočichů, kteří se v pařezech a půdě
nacházejí. Hloubková příprava půdy se
však díky argumentům ochránců přírody
podařila v roce 2010 zakázat a povolena je
v současnosti jen povrchová.
Je evidentní, že oproti minulosti je počet
lidí pracujících v okolních lužních lesích
nesrovnatelně nižší. Není se čemu divit,
neboť se jedná o těžkou práci, ne zrovna
patřičně finančně ohodnocenou, v místech, kde nejsou výjimkou komáří kalamity. Lidé zároveň musí počítat s přečkáním
zimního období, kdy není v lesích práce,
na úřadu práce.
Se vznikem CHKO Soutok by byla snaha omezit v některých lokalitách přípravu
půdy mechanizačními prostředky, prosvětlit některé porosty převodem na les
střední a pařeziny, které zde mají i s ohledem na podporu mnohých druhů rostlin
a živočichů nezastupitelné a hlavně historické opodstatnění. Rozhodně by nedošlo,
jak bylo některými odpůrci proklamováno, k ponechání lesa zcela bezzásahovému
režimu („pralesovatění“). Naopak by byla
snaha o takové hospodaření, které by více
zohledňovalo přírodní a historické hodnoty území lužní krajiny a zároveň by bylo
ekonomicky soběstačné a ziskové. Zvýšila
by se tak nabídka pracovních míst, otázkou však je, zda by ze strany místních občanů byl o nelehkou práci v lesích zájem
a nebylo by tak nutné najímat pracovníky
ze sousedních států.
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SNÍŽENÍ PŘÍJMŮ
DO OBECNÍCH POKLADEN
Především obce Lanžhot a Břeclav, které profitují z těžby ropy a zemního plynu
na svých katastrech, získávají do svých
rozpočtů ze strany Moravských naftových
dolů, a.s. nemalé finanční prostředky, se
obávaly v případě vzniku CHKO Soutok
omezení nebo zcela ukončení tohoto příjmu, např. Lanžhot každoročně získává
cca 700 tis. Kč.
V zákoně o ochraně přírody a krajiny je totiž uvedeno, že v prvních zónách
CHKO je zakázáno těžit nerosty (tzn. ropu
i zemní plyn). Zákaz by se tak dotkl nejjižnějšího cípu pod Lanžhotem, kde byla
navržena prvního zóna CHKO. Zákaz by
se však nevztahoval na stávající povolené vrty. V zákoně je však dále uvedeno,
že z těžební činnosti i v prvních zónách
je možné udělit výjimku v případě, kdy
jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem
ochrany přírody nebo pokud povolovaná
činnost významně neovlivní zachování
stavu předmětu ochrany CHKO. Osobně jsem přesvědčen, že stávající způsoby

těžby nijak významně neovlivňují přírodní hodnoty naší lužní krajiny. Jediné, co
může být vnímáno negativně, je estetické
hledisko (krajinný ráz) vzhledu těžebních
plošin. Mnohem větší obavu bych měl
z povolení těžby ropy v Kančí oboře, kde
se zároveň nachází zdroj pitné vody pro
město Břeclav. S ohledem na skutečnost,
že těžba byla v minulosti povolena a že
posudky vyloučily možnost kontaminace
pitné vody, tak mé obavy z omezení těžby
a případného příjmu do obecních pokladen zcela minimální.
Další pokračování v následujícím zpravodaji.

Fotbalové soustředění přípravky
v Němčičkách
Michal Bača

Letos jsme, tak jako vloni, zakončili
fotbalovou sezonu mladší a starší přípravky soustředěním v Němčičkách, a to
od soboty 24. června do čtvrtka 29. června. Opět jsme byli ubytovaní v penzionu
na fotbalovém hřišti, kde jsme měli zajištěnou snídani a dopolední i odpolední

svačinky. Na obědy a večeře jsme chodili
do nedaleké jídelny, kde nám skvěle vařili.
Vyšlo nám perfektní počasí, takže jsme
dopoledne trénovali na fotbalovém hřišti,
po obědě jsme dováděli v bazéně a odpoledne jsme zase využívali fotbalové hřiště, bazén, prolézačky, houpačky, tenisový
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kurt nebo jsme si udělali výšlap na nedalekou rozhlednu nad Kraví horou, zahráli si
minigolf nebo jsme si zahráli fotbal.
Podvečery jsme trávili u pingpongového stolu, na tenisovém hřišti nebo opět
na fotbalovém hřišti, kde jsme hráli různé
hry. Jeden večer jsme si udělali i táborák
a opekli špekáčky.
Letošní soustředění bylo již třetí v pořadí a chtěli bychom z toho udělat tradici. A hlavně by to měla být odměna pro
děti (i nás trenéry :-)) za celoroční dřinu

zpravodaj městského úřadu

na hřišti. Celého soustředění se zúčastnilo
23 dětí, 4 trenéři (Karolína Salajková, Boris Didov, Rostislav Létal a Michal Bača),
trenér brankářů (Jiří Trubač) a náš asistent, vedoucí, kustod, masér, zdravotník,
fotograf a maskot v jedné osobě Zděnda
(Zdeněk Darmovzal).
Závěrem bychom se chtěli rozloučit
s Lenkou Zobačovou a Petrem Bačou,
kteří odcházejí do mladších žáků, a popřát jim mnoho sportovních i životních
úspěchů. Nesmíme zapomenout poděkovat fotbalovému oddílu
a místním podnikatelům za finanční podporu. Nemalý dík patří
samozřejmě také rodičům, bez kterých by to
nešlo a kteří nám věří,
podporují nás a důvěřují nám.
DĚKUJEME,
kolektiv trenérů
a Zděnda
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Kam dál v kariéře? Udělejte první krok
za vysněným cílem
Vzpomínáte na to, čím vším jste chtěli
být jako malé děti, náctiletí? Komu z Vás
se podařilo dávný sen proměnit ve skutečnost? Téma profese se chtě nechtě v našem
životě objevuje už od mateřské školy. Jak
ale vybrat tu správnou? Kdy uvažovat, že
je na čase brát tyto úvahy zcela vážně?
Možná dříve, než si vůbec dokážete představit. Skvělým pomocníkem může být kariérový poradce – odborník, který dobře
pracuje s dětmi, dospívajícími i dospělými
napříč profesemi či vzděláváním. Je dostupný úplně pro každého.

VOLBA POVOLÁNÍ

Služby, které pomáhají najít smysl profesního směrování, již čtvrtým rokem poskytuje Centrum vzdělávání všem (CVV).
Je odborníkem v rámci individuálních
i skupinových aktivit a prezentuje se také
na veřejných akcích typu veletrhy pracovních příležitostí.
„Můžete nás navštívit na čtyřech pobočkách v Jihomoravském kraji (Brno,
Hodonín, Boskovice a Znojmo). Lidem v odlehlých částech regionu se
chceme přiblížit pomocí online služeb. Těší nás rostoucí zájem o skupinové programy, například Re:START
pro rodiče na/po rodičovské dovolené. Kariérové poradenství chceme
podpořit především na základních,
středních a vyšších odborných školách,“ popsala současnou strategii
vedoucí centra CVV Hana Rozprý-

mová. Velký krok dopředu v této oblasti
činí právě Jihomoravský kraj. Jako jediný
v ČR zajišťuje dostupnost kariérového poradenství v takovém rozsahu.
„Dlouhodobě pracujeme s jednotlivci
a jsme navázáni i na další instituce. Spolupracujeme s HR odborníky v oblasti kariéry i se školami. Poskytujeme maximálně
až 10 konzultací, zpravidla ale zájemci využijí v průměru dvě až tři,“ upřesnila Miluše Těthalová, kariérová poradkyně, která
má na starosti pobočku v Hodoníně.
Konzultace probíhají zdarma v diskrétním prostředí. Jen za loňský rok jich poradci CVV absolvovali více než pět set.
„Na pohovor jsem šla s daleko větším sebevědomím. Cítila jsem se příjemně a sebejistě a hlavně jsem věděla, že to je práce, kterou skutečně hledám,“ prozradila
Martina, absolventka vysoké školy. Služeb
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CVV využila v době, kdy hledala pracovní
uplatnění. Během několika setkání odcházela s jasnou vizí, co chce v životě skutečně
dělat. Zjistěte více informací o kariérovém
poradenství na www.vzdelavanivsem.cz,
nebo se rovnou objednejte na konzultaci:
Martina Milotová
Kariérová poradkyně - Brno, Boskovice
milotova@vzdelavanivsem.cz
+420 702 157 701
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Miluše Těthalová
Kariérová poradkyně - Hodonín
hodonin@vzdelavanivsem.cz
+420 702 165 343
Radka Kučerová
Kariérová poradkyně – Znojmo
znojmo@vzdelavanivsem.cz
+420 727 969 592

Probační a mediační služba
pomáhá obětem trestných činů
Stali jste se obětí trestného činu? Kladete si otázku, proč se to muselo stát zrovna
Vám? Ovládají Vás pocity smutku, strachu, vzteku či nespravedlnosti? Nevíte,
kam přesně se s Vaší tíživou situací obrátit o radu anebo o pomoc? Nejste v tomto sami! Právě pro Vás je tu poradna pro
oběti Probační a mediační služby v rámci
projektu „Proč zrovna já? II“, který po celé
ČR pomáhá obětem trestné činnosti.
„Poradny, které budou nabízet pomoc
v 55 městech po celé ČR, jsou financovány
Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem. Pomoc se zaměřuje zejména
na poskytování právních informací a psychosociální podporu. Je důležité zdůraznit, že služby jsou poskytovány naprosto
anonymně, bezplatně a jsou určeny všem,
kteří se cítí být, i jen subjektivně, obětí
trestné činnosti, nehledě na svůj věk, pohlaví, způsobenou újmu či fázi trestního
řízení. Každá oběť, ať závažného či bagatelního skutku, si totiž zaslouží adekvátní
a individuální péči, neboť prožívání újmy

může být velmi osobité,“ komentuje činnost poraden Tomáš Kellner, regionální
koordinátor.
Poradna funguje nově také v Břeclavi, konkrétně v ulici Národních hrdinů,
v prvním patře budovy č. p. 1336/10. Poradna je bez nutnosti objednání otevřena
v pondělí od 14 do 17 hodin a v úterý
od 9 do 12 hodin. Poradce lze zkontaktovat
také telefonicky na telefonu 727 873 218 či
přes mail: tucek.pms@gmail.com
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Úspěšná sezóna pro mažoretky
Nikola Šedivá

Barbora Pincelová a Ema Říhová se
k týmu Klub mažoretek Valtice připojily teprve v září roku 2016, ale i tak
se jim podařilo získat několik individuálních i skupinových úspěchů. Obě
musely projít kvalifikačním kolem
na MČR, kde vybojovaly několik zlatých medailí. Po kvalifikačních kolech
následovalo finále výkonnostní třídy B,
kde Ema Říhová a Natálie Šuterová získaly zlatou medaili a zajistily si tím postup do finále MČR skupiny A v Karviné, kde se umístily na krásném 4. místě
v kategorii Duo kadet baton, a tím si
zajistily postup na ME i MS. Na mistrovství Evropy, které se konalo v chorvatské Crikvenici ve dnech 15. 6. až

18. 6. 2017, se
v silné konkurenci
umístily na 5. místě.
Na mistrovství světa,
které se konalo ve dnech
23. 8. až 26. 8. 2017 v Praze, opět potvrdily, že patří
mezi evropskou i světovou špičku, když se umístily na 10. místě. A tím
završily první úspěšnou
společnou sezónu.
Barbora Pincelová se
svým sólem v kategorii
2baton junior vyhrála
kvalifikační kolo ve výkonností kategorii A,
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a tím si zajistila přímý postup do finále MČR, kde se umístila na krásném
7. místě a zajistila si postup na ME
i MS. Na mistrovství Evropy se jí podařilo vybojovat zlatou medaili a titul mistryně Evropy 2017. Následně
na MS v Praze se v silné konkurenci
umístila na úžasném 13. místě a potvrdila, že patří právem mezi nejlepší
světové sólistky v kategorii 2baton junior. Ještě větších úspěchů se Barboře
podařilo získat se svou kamarádkou
Veronikou Čechovou v kategorii duo
2baton junior. Ve finále MČR v Karviné se staly mistryněmi České republiky
v této kategorii. Na mistrovství Evropy
potvrdily své prvenství v této kategorii
a získaly zlatou medaili a titul mistryně Evropy. Předposlední srpnový týden na mistrovství světa se dívkám podařilo k titulu mistryně ČR a mistryně

Evropy přidat i titul nejcennější – mistryně světa. Soutěžní sezónu 2017 tak
zakončily „zlatým hattrickem“ a už teď
se těší na obhajobu svých titulů v další
soutěžní sezóně.
Kromě již zmíněných titulů získal
Klub mažoretek Valtice titul II. vicemistryně ČR, dva tituly I. vicemistryně Evropy a titul II. vicemistryně světa
a spoustu krásných umístění na předních příčkách a potvrdil, že patří mezi
nejlepší světové týmy v mažoretkovém
sportu.
Po krátkém odpočinku děvčata
z Klubu mažoretek Valtice začínají
opět trénovat od 22. září, kdy se bude
konat i nábor nových členek v tělocvičně valtické ZŠ. Na nové členky se
moc těší celý tým mažoretek i jejich
trenérky Lenka Poláková a Šárka Poláková.
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Chasa z hostince u Vedralů

Boženka Šebetovská

Chasa 40. léta

Chasa 20. léta

Odvod vojáků rok 1961

70. léta
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Hodovní průvod po ulici Komenského

