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Zimní noc
Miluše Linhová

Tlumeným světlem vánočního sněhu
připlouvá obraz dávných břehů,
vzpomínka z dětství snivá
v stříbrných třásních jíní splývá.
Tma s tichem sametovou dlaní
po rozpáleném čele chladí svět,
svět křehkých, zasněžených strání
a spících lidí, stromů i hvězd.
foto na titulní straně: archiv úřadu
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Slovo starosty

o smuteční síň, ale bude třeba vybudovat
i parkoviště u této síně a novou příjezdovou komunikaci z Kostické ulice kolem
železniční trati. Nechat příjezdovou komunikaci k síni jenom z ulice Zámecká
by bylo nejen nedostačující, ale i nebezpečné. Celkové náklady předpokládáme
ve výši 15 milionů Kč. Akce bude hrazena
z našeho rozpočtu. Na protipovodňovou
ochranu zatím žádný dotační titul vyhlášen nebyl, musíme počkat, až bude vyhlášen a budou stanoveny podmínky pro
podávání žádostí.
V říjnu proběhlo výběrové řízení na provedení služby – svoz komunálního odpadu.
Nejlepší nabídku z pěti oslovených firem
podala firma Van Gansewinkel, a. s. – 1 032
tisíc Kč včetně DPH. Tato firma nahradí firmu Megawaste a.s. a příští dva roky
bude u nás svážet komunální odpad. Svozové dny budou včas upřesněny.
V příštím roce nám nastane povinnost
likvidovat biologicky rozložitelný komunální odpad (dále jen bio odpad), který
občané vyprodukují. Z tohoto důvodu od
dubna příštího roku začne firma Hantály,
a. s. svážet bio odpad nejenom z Lanžhota, ale ze všech obcí, které jsou členy Dobrovolného svazku obcí Čistý jihovýchod,
na kompostárnu ve Velkých Pavlovicích.
Každá domácnost dostane v průběhu měsíce března zdarma nádobu o objemu 120
l. Nádoby jsou majetkem DSO Čistý jihovýchod a ve správě Hantály, a. s. Interval
svozu bude probíhat v měsících duben až
listopad 1x za 14 dnů, prosinec až březen
1x za měsíc. Dále se bude samozřejmě bio
odpad ukládat na sběrném dvoře, kde budou na tento odpad přistaveny kontejnery.
Po naplnění kontejnerů bude odpad podrcen, slisován a odvezen na kompostárnu.

Vážení spoluobčané,
opět je zde konec roku, a tak bych vám
chtěl připomenout některé akce, které
jsme ukončili před koncem roku, a seznámit vás s připravovanými na příští rok.
Začátkem prosince byla dokončena rekonstrukce chodníku v ulici F. Palackého,
zatrubnění dešťového příkopu v Nové ulici a výměna obrubníku kolem komunikace. Byly ukončeny také práce na hasičské
zbrojnici a provedena výsadba aleje kolem
Kazůbkové cesty. O všech těchto akcích
jste byli podrobně informování v minulých vydáních zpravodaje. Na rekonstrukci kanalizace v lokalitě Stáže jsme dotace
zatím nedostali, budeme muset doložit
další výpočty, které po nás fond vyžaduje,
proto tato akce přechází do příštího roku.
V příštím roce máme rozpočtovány investiční akce ve výši 35 milionů Kč. Plnění
rozpočtu investičních akcí bude samozřejmě také záležet na dotacích, o které máme
požádáno nebo budeme žádat. Z našeho
rozpočtu budeme hradit náklady na rekonstrukce komunikací v ulici Souhrady, Hrnčířská, U Stadionu, Na Dílni, K.
Černého, chodník v ulici Školní, úprava
pozemku na Náměstí. Žádosti o dotace
připravujeme nebo máme podané na bezbariérový chodník v ulici F. Palackého II.
etapa, na opravu staré školy, rekonstrukci
městského úřadu a realizaci návštěvnického centra. Na rekonstrukci dvorní přístavby (knihovna) jsme získali dotace ve
výši 1,3 milionu Kč. Práce začnou podle
počasí po Novém roce. Probíhá výběrové
řízení na vypracování projektu na výstavbu smuteční obřadní síně, který bude na
realizaci dost náročný. Nejedná se jenom
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Cena pro všechny obce je stanovena ve
výši 350 Kč/tunu bez DPH za likvidaci odpadu a 110 Kč/obyv./rok bez DPH za svoz.
Proto bude důležité nedávat žádný bio odpad do komunálního odpadu (popelnice).
Tímto snížíme množství tohoto odpadu
a ušetříme náklady na jeho uložení a svoz
(15-20 %). Z této úspory můžeme hradit
náklady na likvidaci bio odpadu.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem výborům a komisím za jejich celoroční práci, děkuji také vám všem, kteří jste nám
v průběhu roku jakkoli pomáhali. Zvu vás
v sobotu 28. prosince 2013 od 16 hodin na
zabijačku ve dvoře muzea a v 17.30 hod.
na ohňostroj na Náměstí.
Přeji vám všem pěkné prožití svátků
vánočních a hodně zdraví a spokojenosti
v novém roce.
ul. F. Palackého, foto J. Bartoš

František Hrnčíř, starosta města

Výpis usnesení z jednání
Zastupitelstva města Lanžhot - 12. 9. 2013
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
1) schvaluje program jednání
2) schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Zdenku Hrubou a Petra Uhra a zapisovatelku Annu
Moučkovou
3) bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení a zprávu kontrolního výboru
4) bere na vědomí zprávu z jednání rady města za období 13. 06. - 02. 09. 2013
5) bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru a zprávu o plnění rozpočtu
za období 1. - 8. 2013
6) odkládá projednání návrhu vybudování kamerového systému a pověřuje radu města
zjištěním možností vybudování kamerového systému firmou HBS Hodonín
7) zamítá žádost o koupi části pozemků parc. č. KN 3133/2
8) schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. KN st. 94/1 a části pozemku parc. č. KN 2619/95
9) schvaluje koupi pozemku parc. č. KN 156/3 o výměře 7 m2 za cenu 105 Kč/m2
-5-
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10) odkládá prodej pozemků parc. č. st. KN 1308/24, parc. č. KN 1609/106, parc. č. KN st.
1308/5, parc. č. KN st. 1739, parc. č. KN st. 1310/1 parc. č. KN 1609/118 a parc. č. KN
1609/119
11) schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu – most přes Lanskou strouhu v k. ú. Lanžhot
Souhlasí s umístěním stavby a s povolením stavby veřejnoprávní smlouvou.
12) bere na vědomí informace o hospodaření Diecézní charity Břeclav
13) odkládá řešení situace venkovního rozvodu odstranění sloupu na Náměstí
14) schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2013
15) pověřuje radu města přípravou několika návrhů úpravy pozemku na Náměstí
V Lanžhotě dne 12. 9. 2013
starosta města Lanžhot František HRNČÍŘ
místostarosta města Lanžhot Josef BARTOŠ

Pravidla pro vydávání zpravodaje města Lanžhot
Článek 1 - Základní ustanovení
1. Vydavatelem zpravodaje Lanžhot (dále
jen ZL) je město Lanžhot.
2. Zpravodaj je registrován u Ministerstva kultury ČR pod číslem MK ČR E
11687.
3. Vydávání ZL se řídí tiskovým zákonem
46/2000 Sb., o právech a povinnostech
při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů.
4. ZL je vydáván čtvrtletně.

5. Při nedodržení termínu uzávěrky nemusí být příspěvek zveřejněn.
6. Nevyžádané materiály a fotografie se
nevracejí.
7. Odevzdáním příspěvku vyjadřuje autor svůj souhlas s těmito pravidly.
Článek 3 – Financování ZL
1. Vydávání ZL je hrazeno z jeho prodeje
a z rozpočtu města.
2. Příjmy z inzerce jsou příjmem města.
3. Příspěvky nejsou honorovány.

Článek 2 – Příprava vydání ZL
1. Vydávání a tisk ZL zajišťuje odpovědný
redaktor společně s redakční radou.
2. Příspěvky a inzerci shromažďuje redaktor přímo nebo prostřednictvím členů redakční rady.
3. Příspěvky se přijímají na městském
úřadě, v knihovně nebo na e-mailu – cadova@lanzhot.cz
4. Uzávěrka přijímání příspěvků následujícího čísla ZL je vždy zveřejněna v čísle
právě vycházejícím.

Článek 4 – Koncepce obsahu
1. Město Lanžhot vydává ZL za účelem
poskytnout obyvatelům města objektivní
informace týkající se činnosti městského
úřadu, dále společenského, kulturního,
sportovního a dalšího dění ve městě.
2. Příspěvky jsou v ZL zveřejňovány formou pravidelných rubrik a samostatných
článků.
3. ZL je zcela apolitický.
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Článek 5 – Redaktor
1. Je jmenován radou města, je členem
redakční rady.
2. Řídí vydávání ZL.
3. Zpracovává příspěvky do konečné podoby pro tisk.
4. Při tvorbě ZL je vázán těmito pravidly,
tiskovým zákonem a zákony souvisejícími (např. zákon na ochranu osobnosti,
autorský zákon, atd.).
5. Zajišťuje náplň rubrik v souladu s koncepcí obsahu, odpovídá vydavateli za
zpracování a včasné předání předlohy
novin grafikovi a za včasné předání podkladů pro tisk.
6. Odpovídá za obsahovou shodu zveřejněných příspěvků s jejich předlohami.

zpravodaj městského úřadu

2. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování
obsahu sdělení.
3. Redakční rada neposuzuje pravdivost
předkládaných sdělení a k příspěvkům se
nevyjadřuje (vyjma situací stanovených
zákonem).
4. Redakční rada si vyhrazuje právo rozhodnout o zveřejnění nebo nezveřejnění
příspěvku. Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok.
5. Příspěvky nesmí překročit hranice věcné kritiky. Pokud bude v příspěvku osobní napadání jiné osoby, nebude příspěvek
zveřejněn.
6. Pokud se bude autor opakovat ve svých
příspěvcích nebo jeho argumenty nebudou mít věcný charakter, je redakční rada
oprávněna zveřejnění takového příspěvku odmítnout.
7. Pro všechny články uveřejněné v ZL
platí:
a) Redakční rada je povinna každý příspěvek, obsahující tvrzení, které se dotýká soukromí určité fyzické osoby, nebo
jména a dobré pověsti určité fyzické
i právnické osoby, poskytnout této osobě
k vyjádření. Pokud dotčená osoba odmítne možnost vyjádření, vyjde příspěvek bez vyjádření. Pokud dotčená osoba
možnost vyjádření neodmítne, ale zároveň neposkytne do data uzávěrky dalšího
čísla vyjádření k poskytnutému příspěvku, vyjde tento příspěvek v nejbližším
čísle zpravodaje bez vyjádření nebo vyjde
vyjádření společně s původním příspěvkem.
b) Vyjádření se musí omezit pouze na
tvrzení, kterým se původní tvrzení uvádí
na pravou míru nebo se neúplné či jinak
pravdu zkreslující tvrzení doplňuje či

Článek 6 – Redakční rada
1. Je zřizována radou města.
2. Má lichý počet členů, minimálně 3,
maximálně 7.
3. Podílí se na shromažďování příspěvků
a přípravě ZL.
4. Posuzuje aktuálnost jednotlivých příspěvků i případné vybočení příspěvků z rámce platné právní úpravy nebo
z rámce těchto pravidel.
5. Projednává stížnosti, podněty a návrhy
ve věci obsahu a grafické úpravy novin.
6. Předkládá návrhy na změny v ZL ke
schválení radě města.
7. Práce v redakční radě není honorována.
Článek 7 – Zveřejňování příspěvků
1. Maximální rozsah příspěvků je jedna
normostrana A 4 (1800 znaků včetně mezer), neodsouhlasí-li redakční rada jinak.
Výjimku tvoří oficiální tiskové zprávy institucí spadajících do správy města Lanžhot.
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- postrádající identifikaci pisatele (anonymy).

zpřesňuje. Vyjádření musí být přiměřené
rozsahu napadeného sdělení, a je-li napadána jen jeho část, pak této části, z vyjádření musí být patrno, kdo jej činí.
c) Redakční rada si vyhrazuje právo uveřejnit příspěvek a vyjádření k němu pouze jednou (bez dalších reakcí).
d) Pokud autor použije ve svém příspěvku informace převzaté z jiného periodika
či jiného zdroje chráněného autorskými
právy a předem si nezajistí souhlas autora
převzatých informací nebo neuvede zdroj
takovéto informace, nese osobní odpovědnost za případné právní důsledky.
e) Redakční rada posuzuje, zda se nejedná o komerční sdělení/inzerci; v případě,
že jedná, platí běžné podmínky inzerce.
f) Ve zpravodaji nejsou zveřejňovány příspěvky:
- diskriminující občany z důvodu rasy
nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení,
náboženství či víry,
- týkající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů, které nesouvisí s obecní tématikou,

Článek 8 – Inzerce
1. Inzerce se v ZL zveřejňuje zpravidla za
úplatu.
2. Výši úhrady za inzerci stanoví rada
města v ceníku, který je přílohou těchto
pravidel.
3. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent.
4. Jako placená reklama nejsou přijímány
osobní příspěvky občanů a politická vyjádření.
5. Vydavatel si vyhrazuje právo neuveřejnit inzerci odporující zákonům ČR
a dobrým mravům.
6. Pokud pro inzerci z důvodu kapacity
nezůstane místo, bude inzerce, v případě
stálého zájmu zveřejněna v dalším vydání
ZL.
Článek 9 – Závěrečná ustanovení
Pravidla pro vydáváni ZL schválila Rada
města Lanžhot dne 20. 11. 2013.
Schválená pravidla nabývají účinnosti
dnem schválení.

Ceník inzerce ve zpravodaji města Lanžhot
Formát zpravodaje je A5.
Inzerce je vkládána pouze do černobílého obsahu, nikoli na barevnou obálku.
Ceník je rozdělen na 4 velikosti:
•
•
•
•

celá strana
polovina strany
čtvrtina strany
osmina strany

12,5 x 17,5 cm
12,5 x 8,8 cm
6,0 x 8,8 cm
6,0 x 4,4 cm

500 Kč
300 Kč
150 Kč
100 Kč

Schváleno radou města Lanžhot dne 20. 11. 2013.
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Poplatky za odpady
Informace městského úřadu

Někteří občané se ještě nedověděli
o změnách ve vybírání poplatku za odpady, které upravuje Obecně závazná
vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
platná od 1. 1. 2013, a proto zveřejňujeme toto upozornění:

Má-li ke stavbě vlastnické právo více
osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Pokud tedy vlastníte takovou stavbu,
ať už určenou k rekreaci, nebo byt či
dům, kde není hlášena k pobytu žádná
osoba, jste od 1. 1. 2013, kdy je účinná
tato obecně závazná vyhláška, povinni
uhradit poplatek za odpady ve výši 450
Kč za rok. Jestliže má vlastnické právo
k nemovitosti více osob, uhradí poplatek jedna z nich. Pokud k úhradě nedojde, bude poplatek jednomu z majitelů
vyměřen a podle zákona vymáhán.

Podle obecně závazné vyhlášky města
Lanžhot č. 2/2012, článku 2, odstavce
1, písmena a)
- platí poplatek za komunální odpad
fyzická osoba,
1. která má ve městě trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího
pobyt cizinců na území ČR povolen
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na
dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího
pobyt cizinců na území ČR pobývá na
území ČR přechodně po dobu delší 3
měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní
ochrana podle zákona upravujícího
azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců.

Tato vyhláška vyplývá ze zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů. Celé
znění vyhlášky najdete na internetových stránkách města Lanžhot nebo
přímo na městském úřadě.

Podle článku 2, odstavce 1 písmeno b)
- poplatek za odpady platí i fyzická
osoba, která má ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,
a to ve výši odpovídající poplatku za 1
fyzickou osobu.
-9-
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Společenská kronika
Hana Tučková

Narozené děti
Štěpán Pavelka
Dana a Aleš Pavelkovi, Gagarinova
Nela Šimková
Jindřiška Čápková a Ctirad Šimko, Zámecká
Lukáš Ciprys
Monika Petříková a Lukáš Ciprys, J. Wolkera
Viktorie Tučková
Andrea a František Tučkovi, Náměstí
Adriana Moravcová
Martina a Peter Moravcovi, Školní
Jakub Kříž
Zlata a Petr Křížovi, Stráže
Vojtěch Straka
Andrea a František Strakovi, Hrnčířská
Anna Švirgová
Miroslava a Rostislav Švirgovi, Dolní
Barbora Tučková
Lenka a Ladislav Tučkovi, Lipová
Pavla Steinerová
Petra a Luděk Steinerovi, Bří Mrštíků
Samuel Křivánek
Nikola Dvořáková a Tomáš Křivánek, Nová

Sňatky
Michaela Prajková, Lanžhot
a Josef Čejka, České Budějovice
Tomáš Čejka, Lanžhot
a Lenka Dolíhalová, Uherčice

Zdeňka Markovičová, Lanžhot
a Jiří Kubík, Lanžhot
Anna Salajková, Lanžhot
a Vladimír Kacr, Lanžhot
Miroslava Tarhajová, Lanžhot
a Zdeněk Lanžhotský, Velké Pavlovice
Lucie Tarhajová, Lanžhot
a František Blažek, Tvrdonice

Jubilejní
sňatky
65 LET SPOLEČNÉHO ŽIVOTA
Ludmila a Stanislav Helešicovi,
U Stadionu
50 LET SPOLEČNÉHO ŽIVOTA
Božena a Antonín Hrubých, Sokolská
Jaroslava a František Škrobáčkovi,
Sokolská

Výročí
narození
95 let
František Uher, Stráže
94 let
Božena Benešová, U Stadionu
92 let
Marie Petrlová, Kostická
91 let
Zdeněk Vítovský, II. Příční
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90 let
Barbora Prajková, Stráže
85 let
Žofie Trčková, Kostická
80 let
Vojtěch Trčka, Stráže
Marie Tučková, Lesíčková
Vilma Němcová, Smetanova
Růžena Ryčovská, Komárnov
Vlasta Grbavčicová, Kout II.
Ludmila Hermanová, Kout III.
75 let
Josef Létal, Sokolská
Vlastimila Ujčiková, Kout II.
Božena Ciprysová, Pastvisko II.
Ludmila Uhrová, Kout III.
Bohumila Stýblová, Dolní
Terezie Holobrádková, Na Pastůškách
Milena Slámová, Na Peci
Růžena Šestáková, Nádražní
Jindřiška Kubovičová, MUDr. Kepáka
Jan Ciprys, Sokolská
70 let
Marie Janulíková, Nová
Josef Mikulič, Nová
Milan Holobrádek, K. Černého
Marie Hodonská, Nová
Josef Švach, Smetanova
Růžena Létalová, Nádražní
Ludmila Hrnčířová, Sokolská
Marie Berková, Krátká
František Svačina, F. Palackého
Zdeněk Klvaňa, I. Příční
Miroslav Němec, I. Olbrachta
65 let
Jaromír Ondryska, Kostická
Miroslav Linda, Kostická
Bedřich Čvanda, Nová
Zdeněk Jahn, Kout II.

zpravodaj městského úřadu

Petr Prajka, Vinohrady
Gabriela Macháčková, K. Černého
František Tuček, Smetanova
Václav Uher, Kostická
Jaroslava Hlinická, Hrnčířská
Josef Jablonický, Stráže
60 let
Jaromír Příborský, Sokolská
Zdeněk Michalovský, Hrnčířská
Zdeňka Petrlová, Vinohrady
Vladimír Bartoš, Mlýnská III.
František Gál, Kostická
Jaroslav Uher, Kostická
Emilie Škápíková, Kostická
Anna Horáková, Hrnčířská
Marie Turečková, Hrnčířská
Jiří Tuček, MUDr. Kepáka
Josef Trubač, Dolní
Mária Janotová, MUDr. Kepáka

Úmrtí
Milan Fojtík, 37 let, Na Pastůškách
Milan Veselý, 49 let, Sokolská
Jarmila Gajdošová, 92 let, Nová
Jan Stráník, 83 let, Kostická
Božena Fojtíková, 93 let, Lipová
František Gajda, 76 let, Vinohrady
Josef Zimolka, 70 let, Kout I.
Marie Turečková, 84 let, Komárnov
Drahomír Poláček, 50 let, Náměstí
František Šulák, 63 let, MUDr. Kepáka
Ludvík Prajka, 64 let, Komenského

Žádáme občany, kteří si nepřejí zveřejnění svých jmen nebo jmen svých příbuzných (narozené děti, sňatky,
výročí narození, výročí sňatků, úmrtí) ve společenské kronice zpravodaje, aby toto nahlásili vždy před uzávěrkou
zpravodaje v kanceláři městského úřadu. Naopak upozorňujeme ty, kteří slaví jubilejní sňatky a neměli svatbu
v Lanžhotě, že nemáme možnost toto zjistit z matričních knih uložených na městském úřadě.
Pokud chcete, aby vaše jubileum bylo zveřejněno, oznamte toto také na úřadě.
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Půl století hudby s Ludvíkem Prajkou
Hana Tučková

Blíží se Vánoce, svátky radosti, které každá rodina oslavuje po svém. Co se však
nemění po staletí, je oslava narození Ježíška
v našich katolických chrámech. Oslava Vánoc začíná půlnoční mší svatou a pokračuje na Boží narození a další den svátkem sv.
Štěpána. Při všech mších se zpívají skladby
k této příležitosti určené – vánoční mše od
spousty hudebních skladatelů.
Také náš kostelní sbor se každoročně připravuje na tyto svátky a nacvičuje některou
ze slavnostních skladeb. Posledním dlouholetým dirigentem byl Ludvík Prajka, jehož
životní hudební činnost vám chci přiblížit.
Narodil se 6. 4. 1949 v Lanžhotě. Na housle se učil hrát od 5. do 9. třídy u učitele Karla
Turzy, kde dostal i základy hudební nauky.
Už od 7. třídy hrával na housle v kostele při
vánočních mších.
Ve svých 13 letech se začal sám učit na
klarinet. V té době jeho otec Ludvík Prajka
dal dohromady dětskou dechovou hudbu ze
stejně starých chlapců. Dostala název Zituška.
Po absolvování střední školy odešel na
vojnu a od roku 1968 do roku 1970 hrál na
klarinet u vojenské hudby v Písku, kde se
hudebně velmi zdokonalil.
Ihned po návratu z vojny – v říjnu 1970 již
hrál s dechovou hudbou Juráčci na hodech
ve Tvrdonicích. V této kapele hrál léta jeho
otec na trumpetu. Po odchodu kapelníka Juráčka zaujal i jeho místo kapelnické. V roce
1978 z kapely i s otcem odchází.
Vrací se k mladé kapele, ve které hrával
před vojnou a jejíž činnost byla po dobu
vojenské služby chlapců na několik let přerušena. Kapela dostává nový název Lan-

Ludvík Prajka

žhotčanka. I v této kapele po čase zaujímá
post kapelníka. V roce 1994 z kapely odchází a jeho další činnost pokračuje v kapele
Brodčance, ve které hrál až do konce roku
2011. Spočítejme tedy kolik let se věnoval
hudbě. Je to téměř 50 let! Hrál v kapelách,
které byly na Podluží velmi žádané, proto
o hraní nebyla nouze, naopak si myslím, že
byl až moc vytížený. A to musím dodat, že
tyto dechovky byly amatérské, tzn., že hudebníci měli mimo muziky ještě svá každodenní zaměstnání.
Od roku 1956 až do konce roku 1989 Ludvík Prajka st. dirigoval chrámový sbor. Po
jeho náhlé smrti před Vánocemi roku 1989
už tyto Vánoce dirigoval Ludvík mladší.
Vedení sboru a nacvičování v kostele zůstal
věrný až do konce roku 2011. V loňském
roce už tuto činnost pro nemoc nemohl
vykonávat, ale pomyslnou štafetu převzal
synovec Lukáš Prajka, který je absolventem
konzervatoře ve hře na tenor a pozoun.
Dalším z jeho pokračovatelů je vnuk Marek Prajka na klarinet a vnučka Veronika
Prajková ve hře na klavír a varhany. Oba se
hudebně vzdělávají na konzervatoři v Brně
a Kroměříži.
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Ludvík Prajka je také zakládajícím členem mužského sboru z Lanžhota v lednu
roku 1997, kde po celou dobu přispívá
svým zpěvem i hudebními zkušenostmi
k jeho uměleckému růstu. Spolu s ním zde
zpívali a v kostelním sboru i nadále zpívají
oba synové Marek a Luděk.
Je jisté, že bez dobrého zázemí a pochopení v rodině by tuto celoživotní činnost
nemohl uskutečnit. Velkou oporou mu

zpravodaj městského úřadu

byla jeho manželka Marie, rozená Bartošová, která je zpěvačkou a v letošním roce
bude na vánoční mši zpívat už po čtyřicáté
deváté.
Výčet aktivit Ludvička (jak mu téměř
všichni říkali) Prajky skončil. Druhou neděli adventní prohrál boj s těžkou nemocí, pomyslná svíce života dohořela a duši
odevzdal v náruč Boží.

Břeťa se pro folklor narodil a také pro něj žije
Vlasta Ciprysová

Lanžhotčané mají rádi Lanžhot a udržují krásné kroje, zvyky a pěsničky, které
hladí duši. To všechno díky prarodičům.
Udržovat staré tradice v dnešní době je
náročné, všechno něco stojí. A tak si važme těch, kteří tradice udržují. Mezi tyto
nadšence folkloru patří i čerstvý padesátník Břetislav Osička. Známe ho jako
výborného zpěváka. I s manželkou Jitkou
roky reprezentuje Lanžhot. S Moravankou rozdával radost i za
mořem v USA a Kanadě.
V televizi Šlágr se manželé Osičkovi stali předními
interprety. Jejich pěsničky vyšly i na DVD, které
se stalo velmi žádaným.
Chvályhodné je, že si vychovávají nástupce. Starší
syn Břetislav je sportovec, ale mladší Vojta
se potatil – podobou,
zpěvem, pěkně verbuje
a ještě hraje i v dechové
hudbě mladých Fialence.
Osičkovi Fialence vydatně pomáhají. Poskytují

nejen zázemí ke zkouškám, ale potřebují-li pomoc ve zpěvu – rádi zaskočí. Ve
slovácké izbě jsou na zdech fotografie významných osobností a Břeťa zde pořádá
výstavy výšivek, malůvek – prostě folklor
tu žije. Často zachrání věci hodnotné, ale
podle některých už nepotřebné. Břeťa si
dá práci, čistí, opravuje a hlavně zachraňuje. Mám připravenou velkou fotografii
mé prababičky Barbory Černé, která byla
vystavena i v Praze. Je v zimním kroji, na
hlavě mánesovku. Myslím, že u Břeti bude na
správném místě. Pracuje
také v kulturní komisi
a oblíbená přehlídka dechových hudeb Metoděje Prajky a pořad O lanžhotský přegulňák jsou
jeho nápadem.
Břeťa je také výborný
podnikatel. Je pro funkci
řízení hospody fundovaný. Vystudoval hotelovou školu v Piešťanech.
Na moje dotazy o podnikání říká:

Břetislav Osička
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„V roce 1992 jsme převzali hospodu
U Bartošů. Chtěli jsme navázat na oblíbenou hospodu a nadále ji zlepšovat. Naším
cílem bylo udělat společenské středisko,
kde by se lidé scházeli a potěšili kulturními zážitky. V uskutečnění našeho cíle nám
pomáhala a pomáhá celá rodina. Moje
matka Ludmila Osičková, rozená Bartošová, rodiče mé manželky Jitky a další příbuzní. Vydatnou pomocí jsou i naši synové. Vojta dokonce vystudoval na vinařské
škole, vysázel si vinohrad a obhospodařuje sklep. Mám z toho radost.
V roce 1996 byla postavena kuželna, kde
si hosté mohou zasportovat a pobavit se.
Konají se zde různé soutěže. V roce 1998
byla upravena slovácká izba. Ta se rázem
stala místem pro různé společenské akce,
svatby, setkání spolužáků, oslavy narozenin, předváděcí akce, pravidelné babince
a dokonce křtiny. (Že je oblíbená, dokazuje i ten fakt, že zájemci si ji rezervují i rok
dopředu.)
Zastřešený dvůr skýtá prostor pro větší
akce. U nás už vystupovala řada známých

Lanžhot

dechovek – Moravanka, Moravěnka, Mistříňanka, Vacenovjáci, hudby z Holandska, Stříbrňanka, Brodčanka a samozřejmě Lanžhotčanka a Fialenka.
Naším přáním je, aby i nadále našli cestu do hospody U Bartošů všichni, kteří
se chtějí dobře pobavit, setkávat s přáteli.
My k tomu chceme přispět svou poctivou
prací.“
A jaký cíl má Břeťa do příštích let?
Udržet to dobré a vychovat dobrého pokračovatele, aby hospoda U Bartošů byla
jedničková.
Jsem ráda, že jsem o Břeťovi mohla napsat. Tímto způsobem se připojuji k dlouhé řadě gratulantů k jeho nedávnému životnímu jubileu. Ať se Ti, Břeti, splní Tvé
sny a ať máš stále dostatek zdraví, víry
a elánu na dosažení svých cílů.
Ještě takový dovětek. Vím, že máš
spoustu povinností, ale přála bych si, aby
ses stal, k tomu všemu, i dopisovatelem
zpravodaje.

Anna Moučková
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meňte tedy na tohoto našeho „písmáka“
při básničce Dyňa na Kyčovej, kterou snad
složil podle místní pověsti, prý „když sa
chce neco hodně zveličit, tak sa říká: Ó,
to byl šohaj, jak dyňa na Kyčovej! To byla
fůra sena, jak dyňa na Kyčovej! A já vám
povím, proč tá dyňa na Kyčovej byla tak
veliká a proč toto přirovnání vzešlo.“

Dyňa na Kyčové
Bohumil Moučka

Dávno je to, mnoho vody propustila Morava,
co velikou dyňu v lese ukrývala Kyčová,
a že vskutku velká byla, možná jako stodola,
paměť na ni, vyprávění, zapomnění odolá…
Kyčová je krásná louka na jiklínské cestě,
po ní kdysi jezdíval k nám Cahnovjan k nevěstě.
A potom velikánská svatba byla, to vám bylo slávy,
muzikanti Prajci na ní ve dne v noci celý týden hráli!
Však bylo to tenkrát zrovna nějak před hody,
když už, jak víme, bývají bouřky jenom snad náhody,
jdou muzikanti Prajci ze svatby z Cahnova domů
a poslouchají hudbu starých velkých stromů.
V tom zatřese lesem hrom, přišla bouřka zčista jasna:
Zatřeste se též, muzikanti, protože nikde žádná chýše spásná!
Utrmácení týdenním hraním i stejně dlouhým nevyspáním
i v kroku nějak vratcí jsou, kam je slabé nohy zanesou?

Vzpomínka
11. 11. 2013 jsme vzpomněli nedožité
100. narozeniny našeho dědy Bohumila
Moučky († 16. 9. 1993). Věřím, že v Lanžhotě žije hodně těch, kdo ho pamatují ať
už jako příbuzného, lidového vypravěče či
koňáka, který vozil na svém voze, taženém
kobylkou Květou, drobotinu z celého Lanžhota.
Svými básničkami přispíval do programu k MDŽ nebo na výročních členských
schůzích JZD a některé uplatnil také při

besedách nad kronikou pořádaných lanžhotským vlastivědným a muzejním spolkem. Když jsme probírali toto naše „dědictví“ napočítali jsme jich cca 100 - kratších
i hodně obsáhlých. Jak říkával, chleba mu
to nedalo, ale posluchače nacházel u návštěvníků na archeologickém nalezišti na
Pohansku, kde býval průvodcem. Vzpo-

Dobrého truňku vypili nejeden, ach, nejednu nádobu,
a to je jim, věřte lidé, jen na škodu!
Rázem ztrácejí bystrost, v nohy tíha se leje,
jak proudy deště v této chvíli, co prší do aleje.

Bohumil Moučka

zpravodaj městského úřadu

„Hej, bratři, přeca nás tu taká búřka nezdolá,
vím o dyni na Kyčovej, velikej jak stodola! “
Takto jeden z muzikantů vykřikuje nápad svůj,
všichni za ním utíkají, i ty za ním upaluj!
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„Pane Bože, to je dyňa!“ žasnou všichni v lijáku,
potom díru dovnitř uřeže jim ostří jejich křiváků.
Potom do ní všichni nalezou jak do búdy,
rozehrají nástroje a kdyby měli, zahráli by i na dudy!
Po dyni se liják smeká, blesky nebe křižují,
muzikanti nemusí se v dyni tisknout nijak úžeji,
neboť ta byla by v sobě skryla více takových kapelí.
Taková však rostla jenom na Kyčovej na poli!
Že ta dyňa jádra měla veliké jak písty,
v tom prý si muzikanti všichni byli jistí.
Tu žádný žebřiňák neodvezl by z místa,
i ta je pravda pravdoucí, víc než jistá.
A jak tedy na Kyčovej veliká ta dyně pošla?
O tom ve vyprávění zpráva žádná nám už nedošla.
Možná shnila, možná ji vzala velká voda,
a že dnes už taková neroste, to je velká škoda.
Když naši ludé na něco velkého vzpomínají,
na dyňu na Kyčovej nikdy dopustit nedají!

foto: R. Létalová

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
LANŽHOT
Darujte lásku

už mají všeho dostatek. Na tom je určitě
něco pravdy. Existuje však také odříkání
se dárků proto, že nemáme dostatek fantazie.
Zvyk o Vánocích se vzájemně obdarovávat je prastarý – a nepřestává mít smysl
ani dnes. Bůh nás o Vánocích obdarovává sám sebou, sluší se tedy, abychom víru
v tento jedinečný dar vyjádřili také ve
vzájemném obdarovávání. Právě v čase
adventním bychom si měli uvědomit, že
naše dárky budou odpovídat duchu Vánoc jedině tehdy, když druhým darujeme
něco ze sebe samých. Svou lásku můžeme
vyjádřit v jednom jediném dárku, možná
i koupeném v obchodním domě, pokud
do něj vložíme své vlastní úmysly, city
k druhému, pokud jsme jej pro něho pečlivě vybrali. Dávat někomu dárek je projevem lásky a skutečného vztahu.
Jeden muž mě kdysi vypravoval, že na
Vánoce dostává od své babičky pravidelně
každý rok ručně pletené ponožky. Považuje si jich, protože jsou darem z lásky.

Ví, že na něj při pletení myslela a že se za
něj také modlila. V adventním čase máme
tedy možnost přemýšlet o tom, jak a čím
udělat svým blízkým radost. Nejdůležitější přitom je, že obdarovávaný prostřednictvím dárku naplňuje svou touhu po
lásce a aby náš vánoční dárek s sebou nesl
toto poselství: „Jsi jedinečný takový, jaký
jsi. Žij tak, aby ses podobal obrazu, který
si o tobě utvořil Bůh.“
Inspiraci k těmto řádkům jsem čerpal
v knížečce Vánoční rozjímání od Anselma Grüna. Autor se v ní krátce a výstižně zamýšlí nad mnoha tématy adventního a vánočního času. Knížka se mi líbí
a mohu ji doporučit jako vhodnou četbu
k dlouhým adventním večerům, třeba
i při zapálené svíci adventního věnce.
A co chci popřát všem Lanžhotčanům
k letošních vánočním svátkům. K tomu
si vypůjčím slova našeho nového papeže
Františka, která pronesl při homilii o slavnosti Narození Páně:

„Chceme-li vstoupit do betlémské jeskyně, kde se narodil Ježíš, je třeba se sklonit.
Máme-li se setkat s Ježíšem, je třeba se umenšit. Odlož veškerou přetvářku! Skloň se
tedy, neboj se pokory, neboj se mírnosti. Naslouchej druhým, žij s nimi, buď pokorný
a chovej se mírně, abys poznal hodnotu svou i druhých.“
Váš farář P. Josef Chyba

Milí čtenáři městského zpravodaje, tak jako
každý rok v předvánočním čase příprav jsou
mnozí z nás přesvědčeni, že advent je především
shon a spěch. Chystáme a sháníme dárky pro
příbuzné a přátele. Tíží nás to, trápí. Toužíme,
aby byli ti obdarovávaní s dárky spokojeni, aby
si nemysleli, že náš dárek byl příliš levný, nebo
vybíraný bez fantazie.
V mnoha rodinách se dnes také shodují v názoru, že si žádné dárky nebudou dávat, protože
- 16 -
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Přehled svátečních bohoslužeb a dalších akcí v době vánoční
ÚT 24. 12.
ST 25. 12.

ČT 26. 12

PÁ 27. 12
NE 29. 12.
ÚT 31. 12.
ST 1. 1.

NE 13. 1.

15.00
22.00
8.00
10.00
14.30
8.00
10.00
13.30
15.30
17.00
8.00
10.00
16.00

Štědrý den - vigilie Narození Páně – „půlnoční pro děti“
- půlnoční mše svatá
Boží hod vánoční - slavnost Narození Páně
svátostné požehnání
svátek sv. Štěpána
žehnání koní
svátek sv. Jana – mše svatá za děti (předvečer svátku sv. Mláďátek)
žehnání vína ve Společenském domě
svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

zakončení občanského roku - poděkování a prosba o Boží pomoc
do nového roku
8.00 Nový rok - slavnost Panny Marie, Matky Boží
10.00
14.30 novoroční svátostné požehnání
8.00 svátek Křtu Páně
10.00
15.30 zpívání dětí u jeslí

Adopce na dálku
Božena Benešová

Vážení
farníci,
přispěvatelé do fondu adopce na dálku.
V roce 2007 jsme se
zavázali, že budeme pět let podporovat děti v Africe
formou Adopce na
dálku, kterou provozuje Arcidiecézní charita Praha. V letošním roce jsme ukončili
tento projekt, takže náš slib jsme dodrželi, ba dokonce jsme podporu prodloužili
o jeden rok.
Dovolte mi tedy malou rekapitulaci:
V roce 2007 jsme podporovali dvě děti

že v Ugandě je velké procento negramotných lidí a každé i malé vzdělání je pro ně
velkým přínosem.
Vincent dokončil základní školu v roce
2010. V dalším studiu už nepokračoval,
takže projekt Adopce na dálku byl u něho
ukončen. Také u tohoto dítěte nebyla naše
pomoc marná, protože získal základní
vzdělání a může, pokud se změní jeho situace, vystudovat například nějaký učební
obor.
Od roku 2009 až do roku 2012 jsme
sponzorovali dívku Allen Nabunya, kterou jsme převzali od sponzora, který ji už
nemohl podporovat. Allen díky naší pomoci dokončila studium střední školy, absolvovala vzdělávací kurz pro sekretářky
na Victoria International Business college,
což jí zajistilo místo sekretářky ve městě
Mbale Town v Ugandě.
Roční příspěvek na jednotlivé děti byl
7 000 Kč. Tyto příspěvky jsme byli schopni hradit díky příspěvkům vás, farníků.
Z roku 2012 nám zůstalo 2 800 Kč a v letošním roce byl příspěvek od dárců 5 500

Kultura pro všechny
Hana Tučková
ilustrační foto

z Ugandy, a to Barbru a Vincenta. Obě děti
byly částečnými sirotky a díky naší pomoci se Barbra naučila číst, psát a pracovat
v kolektivu. Z rodinných důvodů musela
školu ukončit předčasně v roce 2008. Ale
na tamní podmínky i toto vzdělání jí při
zajišťování obživy dost pomohlo, proto-
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V dnešnímu uspěchaném, přetechnizovaném a chaotickém životě by se měl čas
od času člověk odreagovat, odpočinout
a přejít na jiné myšlenky nebo naučit se
nemyslet někdy vůbec na nic – vyčistit si
hlavu. Lidé to řeší různě – pobytem v přírodě, návštěvou rodiny, nákupy v hypermarketech, četbou, sledováním televize
apod. Každý podle toho, co mu vyhovuje
a v čem nachází uklidnění a odpočinek.

zpravodaj městského úřadu

Kč, takže celkem zbylo do letošního roku
8 300 Kč. Tyto peníze byly odeslány na
konto Arcidiecézní charity v Praze.
Po domluvě s pracovnicí charity tyto
prostředky byly použity pro chlapce
z Ugandy, který chodí do školy St. Joseph Mikundu Muto. Jmenuje se Joseph, je
mu 9 let, když nemá jeho rodina peníze
na školu, chodí pracovat, aby si přivydělal. Tento chlapec v současné době nemá
sponzora. Náš příspěvek bude použit na
zajištění školného pro tohoto chlapce, než
se podaří pracovníkům charity zajistit nového sponzora.
Jak vidět, naše příspěvky na adopci nebyly zbytečné, protože pomohly čtyřem
dětem zlepšit jejich životní situaci. Děkuji
touto cestou vám všem, kteří jste se do tohoto projektu zapojili jakoukoliv částkou,
citátem z Bible:
„Cokoliv jste udělali pro jednoho z těchto
mých nejposlednějších bratří, pro mne jste
udělali.“(Lk 1,46-55)
Přeji všem krásné, požehnané Vánoce.

Město, společenské organizace, chasa,
podnikatelé v Lanžhotě také nabízí možnost odreagování spojenou s kulturním
zážitkem různého zaměření. Společenské
organizace své členy, a dle kapacitních
možností, i ostatní občany zvou na připravený program k určité příležitosti. Patří
mezi ně svaz tělesně postižených, zahrádkáři, sportovci a jiné. Chasa pod vedením
stárků a stárkových připravuje krojové
zábavy, na kterých ráda přivítá i nekrojované kamarády a přespolní. Podnikatelé
zvláště v letním období lákají na vystou-
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pení hudebních skupin spojené s připrakou výstavou a rozsvícením vánočního
venými specialitami.
stromu.
Prodlouženou rukou města je kulturní
Z tohoto výčtu je zřejmé, že je možné se
komise, která se snaží vyhovět všem věkokulturou v Lanžhotě zabavit a soustředěvým kategoriím, lidem různého zaměření
ním na program se oprostit od všedních
a organizuje během roku kulturní akce
starostí, problémů a shonu. Snažíme se
s úmyslem, který je popisován na začátku
také, aby cena vstupného na jednotlivé
tohoto článku. Lidé by měli při návštěakce byla přijatelná a dostupná pro všechvě některé z kulturních akcí zapomenou
ny. Často také slyšíme, proč se neuskuna všední starosti, nehledat na organiteční vystoupení profesionálních účinzaci chyby a nedostatky, ale přizpůsobit
kujících, ať už herců nebo zpěváků nebo
se a hlavně - bavit se. Jak se kdo baví, to
jiných bavičů. Právě je to z toho důvodu,
už neovlivníme. Někomu stačí poslech
že cena za vystoupení je velmi vysoká,
hudby nebo zpěvu, jiného zaujme tanec,
tudíž i vstupné by muselo být této ceně
jiného vystoupení dětí. Výčtem akcí orgaúměrné a pro mnohé lidi neúnosné. Účast
nizovaných v průběhu roku chci dokázat,
diváků by byla minimální a dotace města
že činnost komise je různorodá, a i když si
by byla neodůvodnitelná.
někdy myslíte, že tu nebo onu akci orgaTěšíme se, že se s vámi
nizuje někdo jiný, členové komise alespoň
setkáme i v příštím roce.
pomáhají s přípravou.
Začínáme společenským plesem, kde
hraje dechová hudba, taneční hudba
a cimbálová muzika. Mohou si přijít na
své všichni, kdo se chtějí pobavit, zatančit,
zazpívat. V jarních měsících je to zpívání ženských sborů, oslava Dne
matek, dále již tradiční Lanžhot Metoděje Prajky začátkem července a první neděli
v srpnu přehlídka vypravěčů
O lanžhotský přegulňák.
Pro mladou generaci se zajišťuje vystoupení rockových
skupin. V letošním roce to
byla ještě regionální přehlídka zpívání mužských sborů.
Předhodové zpívání je rovněž již tradiční. Poslední,
velmi dobře hodnocený,
Den matek 2012, foto M. Čadová
je předvánoční jarmark
spojený vždy s tématic- 20 -
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Nejbližší plánované akce
26. 12. – 13.30 – žehnání koní
18.00 – krojová zábava

25. 1. – společenský ples města
– a organizací

27. 12. – 17.00 – žehnání vína

14. 2. – ples školy

28. 12. – 16.00 – zabijačka
17.30 – ohňostroj

21. 2. – ples lesů

5. 1. – Tříkrálový koncert
18. 1. – krojový ples

1. 3. – fašanková
– krojová zábava
8. 3. – výstava vína

Nová kniha o krojích
V listopadu tohoto roku byla vydána nová kniha
LIDÉ, KROJE, TRADICE od Vladimíra Židlického, ve
které jsou zdokumentovány kroje z 36 měst a obcí jižní
části Moravy. Mezi krásnými barevnými fotografiemi
najdete kapitolu i o Lanžhotě. Fotografie našich krojů se pořizovaly v letošním roce a jsou opravdu zdařilé.
Někdo by si mohl říct, že její cena (980 korun) je vysoká, ale určitě odpovídá kvalitě a hodnotě knihy. Kdo
o ni má zájem, je stále v prodeji na městském úřadě.
Mimo jiné je ještě k dostání i zpěvník Pěsničky Rózky Horákové, který jsme vydali v minulém roce ke stému výročí
jejího narození, a posledních pár kusů kalendáře Regionu
Podluží na rok 2014.

Kdy do knihovny v době
vánočních svátků
Jaroslava Bartošová

Milí uživatelé knihovny, upozorňuji vás,
že knihovna bude zavřena od 19. prosince
do konce roku. Otevřeno bude od 2. ledna. Přijďte si proto včas vypůjčit dostatečné množství knížek, abyste mohli trávit
vánoční dobu také u pěkné knížky.
Novinkou v knihovně je možnost bezdrátového připojení WiFi.

Znovu připomínám, že si informace
z knihovny můžete zjistit na webových
stránkách www.lanzhot.knihovna.cz a informace o svých výpůjčkách na on-line
katalogu – odkaz vaše čtenářské konto.
Těším se na vaši návštěvu.
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Mužáci zpívají nejen pro Lanžhot
Josef Uher starší

Jelikož byl náš mužský sbor redaktorkou zpravodaje vyzván, abychom jako příspěvek poskytly nějaké informace z činnosti sboru, tak tedy touto cestou chceme
učinit. K tomuto jsem byl pověřen jako
nejstarší člen sboru a to jak věkově, tak
i „služebně“ – jelikož jsem stál i při zakládání sboru. Proto bych chtěl vzpomnět i ty
začátky.
Mužské sborové zpěvy v Lanžhotě od
nepaměti kromě hodů a i jiných muzik
často zaznívaly i při posledním loučení
s kamarády nebo významnějšími folklorními osobnostmi. Při jednom takovém
loučení vznikla myšlenka scházet se pravidelně a zpívat nejen ty „pohřební“.
To se stalo v lednu 1997, a tak byl založen náš sbor a tento navázal a oživil tradice našich otců a stařečků, kteří zpívali
v poválečné době ve sboru pod vedením
Jožky Uhra - Uhříka, otce to skladatele Jožulky Uhra.
Tento náš nový sbor byl protkaný velkým elánem, kamarádstvím a vervou

foto L. Hřibňák

všech členů sboru, proto se za krátkou
dobu propracoval mezi přední mužské
sbory. Byl zván na různé akce pořádané
jinými sbory, často jsme při společných
setkáních a vystoupení sborů zaslechli, že
na Lanžotčanů nikdo nemá! Náš sbor je
svými vystoupeními znám nejen na celém
Slovácku, ale i v některých částech Slovenska (Záhorí, Očová aj.) a Rakousku (Ranšpurk). Mimo tyto živá vystoupení jsme
natočili a vydali na třech nosičích přes 50
pěsniček a to většinou složených našimi
rodáky.
Začátkem tohoto roku po doporučení
Fanou Uhrem jsme se vydali reprezentovat Lanžhot i do Šlágru. Měli jsme velké
plány o budoucí spolupráci, a tak jsme se
v plné „zbroji“ a „za své“ vydali téměř přes
celou ČR za České Budějovice do Dubné.
Tam jsme, ač téměř nepřivítáni, natočili více jak hodinový pořad. Bohužel není
naší vinou, že nebyl ještě v plném rozsahu
vysílán. Na Šlágru se totiž délka a četnost
vysílání řídí počtem prodaných CD. Nutno dodat, že za reprezentaci nám MěÚ
Lanžhot alespoň část nákladů na dopravu uhradil,
za což srdečně děkujeme.
Jinak jsme se v letošním
roce zúčastnili tradičního zpívání sborů celého
Slovácka v Dubňanech
a ve Velké nad Veličkou,
doma pak zpěvu ženských
sborů, dále „Přegulňáku“ v hospodě U Bartošů,
předhodového zpívání, ale
i hlavní akce, a to IX. zpívání sborů regionu a Pod-
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Lanžhot
luží, které s velkým přispěním dotoval
MěÚ Lanžhot, za což jim patří náš velký
dík.
Čeká nás ještě zpívání při žehnání vína
a už pro příští rok jsme zváni na 10. výročí
založení mužského sboru do Vrbice.
Co zbývá ještě připomnět. Ač jádro
sboru zůstává beze změny, s politováním
nutno připomenout, že už čtyři opory
sboru odešly na věčnost, a to J. Uher - Janík, F. Kycl, F. Rabušic a L. Steiner. Dále
pak někteří opustili sbor ze zdravotních,
či služebních důvodů. Sbor však jede dál,
protože se našli a došli další, kteří mají
rádi zpěv a dovedou se obětovat. Víme, že
v Lanžhotě je hodně i jiných dobrých zpěváků a hodně jich nás dovede i kritizovat,
ale nepřijdou mezi nás, ač by byli vítáni,
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vždyť i daleko menší obce při společných
vystoupeních mívají početnější zastoupení členů sboru než Lanžhot.
Já vím, že to zpívání ve sboru si žádá
i určité sebeobětování (časté zkoušky
a vystupování místo odpočinku) a také
pochopení manželek nebo rodinných příslušníků (praní a žehlení košil), za což jim
patří náš dík! Věřte, neděláme to pro svoji
slávu, ale pro reprezentaci Lanžhota. Srdce bolí nad tím, když vidíme, že v obcích,
kde žádné tradice neexistovaly, se folklor
mobilizuje a vytváří uměle - a u nás - nenechme ho pohřbít! Proto všichni vy dobří zpěváci i mladší, kterým záleží na tom,
aby byl Lanžhot řazen tam, kam patří,
a splnil, co od nás jiní očekávají, přijďte si
zazpívat a rozmnožit a posílit naše řady!

S folklorem je potřeba začít již u dětí v MŠ
Jaroslav Švach, vedoucí folklorního kroužku
při MŠ v Lanžhotě

Folklorní kroužek v Lanžhotě působí
při mateřské škole druhým rokem. Děti
se zde učí lidovým písním, tancům a zvykům, které vychází z místních tradic a tyto
uplatňují na různých kulturně společenských akcích nebo pomáhají udržovat
lidové tradice. Práce s dětmi není vůbec
jednoduchá, ale pro další všestranný rozvoj dítěte velmi důležitá. Vím, o čem píši,
poněvadž vedu dětské soubory již od roku
1984. V té době to bylo jinak. Rodiče mi
přivedli do souboru kluka a řekli: „Tady
bude, a esli nebude poslůchat, tak ho zliskaj a my mu eště přidáme.“ Třikrát jsem
ho vyhodil a vždycky mi ho přivedli zpět.
Pak vyhrál celostátní soutěž v dětském lidovém zpěvu ve Velkých Losinách.

Dnes je to jinak. Děti, vedoucí souboru nebo kroužku a rodiče si musí na sebe
zvyknout, musí si věřit a pak se dostaví
i výsledky. Např. v Moravském Žižkově
jsem začal pracovat s dětmi před osmi
lety. Nyní již tam máme dvě skupiny, starší
a mladší děti, a od příštího roku 2014, začíná zkoušet muzika. Tam rodiče a vedení
obce pochopili, že tato činnost je jak pro ty
děti, tak pro obec přínosem.
V Lanžhotě to ještě všem rodičům a občanům nedošlo, že je dnes nutné děti již
od malička seznamovat a učit folklorním
tradicím, na které je Lanžhot tak pyšný.
Poněvadž tyto děti by se měly stát v budoucnu nositeli těchto tradic. A pokud
nebudou mít alespoň základní vědomosti,
dovednosti a vztah k lidovým tradicím,
bude folklor v Lanžhotě zákonitě upadat.
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Dal jsem ředitelce v MŠ
Lanžhot Veronice Drexler
podmínku, že pokud mám
vést kroužek, musí tam být
nejmíň 15 dětí, poněvadž
docházka dětí na zkoušky
a vystoupení v Lanžhotě
je velmi špatná. Podmínka byla splněna, a tak jsem
začal s výukou. Na začátku
školního roku je to vždy
seznamování dětí s prostředím. Příprava na to, že je
potřeba se umět soustředit
na písničku, básničku nebo výuku rytmu, tanečního kroku apod. Potom se již
veškerá snažení zaměří na vánoční program. Bohužel se polovina dětí odhlásila,
a poněvadž jsem nechtěl kroužek rušit,
když už jsme začali, spojil jsem mateřinku lanžhotskou se starobřeclavskou. Zase
to má výhodu, že když už se ten program
naučíme, budeme mít více vystoupení.
Máme jich celkem pět, a to 30. 11. v 9 hod.
v břeclavské synagoze na Adventní inspiraci a odpoledne v 15.30 hod. v Lanžhotě u kostela na rozsvěcování vánočního
stromu. Ve čtvrtek 5. 12. v 17 hod. to bude

Fašankové tance, foto archiv kroužku

pro Svaz důchodců v kulturním domě ve
Staré Břeclavi. V úterý 17. 11. vystupujeme na pěší zóně v Břeclavi u gymnázia na
adventním jarmarku, začátek v 16.30 hod.
A velký vánoční koncert děláme ve čtvrtek 19. 12. v břeclavské synagoze společně
s Žižkovjánkem a Old Stars Břeclav. Po
Novém roce se zaměříme na fašank, poněvadž letos jsme vytvořili novou tradici
- školkový fašank v Lanžhotě. Pak to bude
pilování jevištního programu složeného
z jednoduchých tanečních pásem, písniček a básniček a příprava na dětské hody.

Lanžhot
V rámci environmentální výchovy děti
MŠ v Lanžhotě na školní zahradě zazimovaly hmyz do svého obydlí. Dozvěděly se
spoustu nových informací v tomto zajímavém počínání, důležitém především pro
nejdrobnější tvory naší fauny a flory. Děti
si vlastnoručně vyzkoušely výrobu zimního obydlí pro hmyz z přírodního materiálu (seno, kůra ze stromů, rákos, šišky aj.).
Výsledky zdařilých pokusů lze spatřit na
školní zahradě.
Celkovým děním v MŠ nás odborně
provázela Anežka Bartošová z ekologického občanského sdružení Lužánek, které
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foto: L. Prokopová

Anežka Bartošová

Šikovné děti ve školce
Tato akce se velmi vydařila, jelikož se jí
zúčastnilo na čtyřicet rodičů a jejich dětí.
Oceňujeme nápaditost a originalitu každého
výrobku a děkujeme všem účastníkům
tohoto zdařilého projektu. Doufáme také,
že přispěje k další příjemné spolupráci
a inspiruje i ostatní k této kreativní činnosti.

vyslovujeme poděkování a těšíme se do
budoucna na další pohodovou spolupráci.

Hmyzí domečky

Kolektiv zaměstnanců MŠ v Lanžhotě

V měsíci říjnu pořádala naše mateřská
škola akci pro rodiče s dětmi nazvanou
„Kreativní tvoření z podzimních plodin“.
Byla zaměřena především na prohlubování pozitivních vztahů mezi rodiči, dětmi
a mateřskou školou, dále na rozvoj dětské
fantazie, kreativních dovedností a k posilování environmentální činnosti, kterou
naše škola plně podporuje.

zpravodaj městského úřadu

foto: A. Bartošová

V rámci aktivit našeho občanského
sdružení Lužánek v environmentálním
vzdělávání, výchově a osvětě proběhla
23. října 2013 v mateřské škole v Lanžhotě
akce o hmyzích domečcích. Řekli jsme si
něco o významu hmyzu v zahradách. Jedním ze způsobů, jak druhy nalákat na zahradu, je postavit jim úkryt (pro hnízdění,
přezimování). Učitelky pomohly s výrobou budek pro hmyz z květináčů. Jako výplň jsme použili různý organický materiál
- nařezaná stébla rákosu, provrtané větve
bezu, seno, kusy kůry, šišky a mech. Do
hotelu pro hmyz jsme dali ještě navíc dřevěné špalíky s předvrtanými otvory a vše
si na něm zopakovali. Tyto dekorativní
stavby poslouží ve školce ke studiu života hmyzu, který nás obklopuje. Především
pro samotářské včely, čmeláky a jiné důležité opylovače. Pro slunéčka, škvory a zlatoočka, kteří jsou výborní lovci mšic a pro
další užitečný hmyz.
- 25 -
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Stromy na Kazůbkové už rostou
Filip Šálek

práce při výsadbě

Koncem listopadu byla dokončena výsadba dřevin podél Kazůbkové cesty v délce cca 1500 m. Mezi stávající dřeviny, které
nebyly dotčeny kácením, zde bylo vysazeno celkem 128 alejových stromů se zemním balem a 76 prostokořenných stromků
(především ovocných dřevin). Konkrétně
se jedná o dub, lípu, javor, topol, střemchu,
jabloň, hrušeň, třešeň a švestku. Cílem
bylo vysadit zde druhově pestrou dřevinnou skladbu, nikoliv však jednodruhovou.
Město Lanžhot získalo na samotnou
výsadbu finance z dotačního programu
Operační program Životní prostředí ve
výši 90 %. Realizace výsadeb byla provedena v celkové výši 347 743 Kč. Součástí
projektu je i následná dvouletá péče, která
by měla zajistit úspěšné ujmutí vysazených dřevin.

foto: F. Šálek

Názory našich zastupitelů
Martina Čadová

Někteří lidé si myslí, že zastupitelé jsou
bez vlastního názoru a hlasují tak, jak se jim
řekne. Abych tento názor vyvrátila, dávám
v tomto příspěvku prostor právě zastupitelům. Z tohoto důvodu jsem jim položila
otázku, která mě aktuálně zajímá.
„Co si myslíte o našem zpravodaji?“
František Hrnčíř
Myslím, že ocenění, které dostal náš zpravodaj v loňském roce, mluví za všechno.
Mgr. Milan Kocmánek
Vzhledem k tomu, že jako pravidelný
přispěvatel asi nemohu být při hodnocení
zpravodaje zcela objektivní, jenom struč-

ná odpověď: Líbí se mi celková koncepce
a grafická podoba zpravodaje, naopak u některých čísel mám pocit, že kvantita příspěvků převažuje nad kvalitou. Nezbytnou
podmínkou pro udržení, případně zlepšení dosavadní velmi slušné úrovně našeho
zpravodaje, bude tedy i nadále snaha o získání mnohem většího počtu přispěvatelů ze
všech oblastí života v Lanžhotě.
Mgr. Antonín Hostina
Zpravodaj by měl autentizovat období, za
které je vydáván. Nelíbí se mi odbojářské
články. Měli bychom se dívat dopředu a nevzpomínat kdo, komu a jak ublížil. Může
dojít k situacím, kdy pisatel do článků vloží
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emoce, a tím zkreslí skutečnost. Více se věnovat mládeži a motivovat ji k pozitivním
věcem. Každodenních starostí máme všichni dost a někteří až nad hlavu.
Ing. Jan Hloušek
K dotazu ohledně zpravodaje - nemohu
hodnotit jeho úroveň ani obsah - nečtu jej.
Jan Tomek
Dle mého názoru je zpravodaj v pořádku,
je v něm vše, co si představuji, že by v něm
mělo být. Nic bych neměnil. V dnešní době
máme spoustu možností, jak se dovědět
různé informace, a proto si myslím, že informativní účel zpravodaje je dostačující.
Josef Bartoš
Zpravodaj se mi líbí. O jeho dobré úrovni
svědčí určitě i to, že byl v loňském roce oceněn v celostátní soutěži. Nicméně mě mrzí,
že informace o své činnosti podávají pravidelně jen některé organizace, přesto, že jsou
všechny pravidelně vyzývány.
Bc. Petra Říhová
Lanžhotský zpravodaj se líbí nejenom
mně, ale také celé rodině (dokonce jej pravi-
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delně posílám i příbuzným do Čech). Líbí se
mi informace o dění v obci jak z přítomnosti, tak z historie. Určitě existuje možnost, jak
náš zpravodaj posunout dál. Zásadní změny
však myslím nejsou potřebné.
Petr Uhlíř
V rukou nezávislé, nepolitické redakční
rady by mohl být zpravodaj velmi prospěšným sjednocujícím a demokratickým prvkem přímého řízení města našimi občany.
Doposud reprezentuje převažující část zpravodaje, aspoň dle mého názoru, zkratka
ULKA- urážlivý, laciný, konfliktní, antilevicový. Líbí se mi tato anketa. Pokud ji radní
povolili, pak jsem tímto krokem mile překvapen. Škoda, že tak pozdě!
Tito zastupitelé na můj dotaz nereagovali: Břetislav Osička, Mgr. Ladislav Straka,
MUDr. Libuše Burýšková, Ing. Aleš Uher,
Ing. Vladimír Pardík, Ing. Josef Haluza,
Ing. Zdenka Hrubá, Ctirad Petrla, Miroslav
Straka, Mgr. Marek Uhlíř, Petr Uher, Helena
Svačinová, Ing. Lenka Hrubá.

HODY 2013 – Do třetice všeho dobrého…
Milan Kocmánek

Rád bych se krátkým článkem (a vlastně
i poděkováním) vrátil k letošním hodům,
které navzdory všem meteorologickým
předpovědím proběhly za velmi přijatelného počasí (těch pár kapek při stavění
máje chlapům určitě nevadí – víme, jak
s tím bojovat!).
A o čem vlastně chci psát? Hody mi letos přinesly hned tři milá překvapení. Jedno z nich není úplnou novinkou – myslím
tím umístění velkého počtu stolů a lavic
v prostoru u máje během odpoledních ho-

dových zábav. Pro nás „nekrojované“ je to
určitě vítaná změna a příležitost posedět
si s přáteli u burčáku přímo v centru dění,
zatímco dříve jsme po zaplacení vstupného prostorem víceméně jenom procházeli
nebo postávali za řadami židlí.
Druhé příjemné překvapení pro mne
znamenala návštěva místního muzea, kde
jsem byl poprvé po nedávné úpravě expozic. Myslím si, že odvedená práce dobrovolníků (či spíše dobrovolnic) je opravdu
povedená a rozhodně stojí za doporučení
ke zhlédnutí! Vydařeně působí i dvorní
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přístavba s WC, dalo by se polemizovat snad jedině o její ceně.
No a do třetice všeho dobrého
– může litovat ten, kdo nevyužil
pozvání k návštěvě pondělních
hodů „na Sokolském“. Atmosféra vrátila návštěvníky do starých
časů a navázala přetrženou nit
staré lanžhotské tradice: nádherné počasí se sluníčkem (snad
nejlepší z celých hodů), výborná
dechovka, bohaté občerstvení
včetně smažených ryb a burčáku a napoprvé slušný počet návštěvníků. Výborná
akce, zkuste to za rok taky!
Abych jenom nechválil – v muzeu bylo
určitě nakročeno správným směrem, ale

hodové pondělí na Sokolském, foto: J. Kubík

na „revitalizaci“ ještě čeká fotografická
část expozice, co se sokolských hodů týče,
určitě by hosté přivítali větší počet stolů
a míst na sezení. Věřím, že obojího se dočkáme, takže – AŤ ŽIJÍ HODY 2014!

ODPOVÍDÁME NA VAŠE DOTAZY
Ornamenty v kostele
V minulém čísle zpravodaje mě zaujal článek BŮH VÍ…, ve kterém je mimo
jiné zmiňována možnost obnovení ornamentální malby v místním kostele.
Článek končí větou: „Záleží jen na vyslovení přání občanů znovu vidět krásnou malbu i na církevních budovách.“
Vzhledem k tomu, že se počítám k příznivcům obnovení zmiňované malby, zajímalo
by mě, jestli existuje (příp. bude existovat)
nějaká oficiální platforma (např. prostřednictvím farní rady), jak tuto myšlenku podpořit?
Milan Kocmánek

Otázka obnovení malovaných ornamentů v kostele je v diskusích občanů častým
tématem. Jsou různé názory na tento druh
výzdoby. Ti, kteří to berou jako něco, co
do naší obce odedávna patřilo a stále ještě
(i když stále v menší míře) patří, jsou stoprocentně pro obnovu. Dále jsou ti, kterým
sice se tyto svérázy líbí, ale v kostele jim nechybí, a jsou ti, kteří mají rádi jednoduchost
a čisté zdi, tedy bez výzdoby. Nevím, jak by
dopadla případná anketa mezi farníky. Nedovedu to v této době odhadnout, ale přesto
jsem na poslední schůzi farní rady 18. 11.
otevřela otázku možnosti obnovení malovaných ornamentů na čelní zdi kostela. Pokud
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projdeme staré fotografie, tak nejprve byl
celý oblouk vyzdoben těmito ornamenty,
po malování za faráře Josefa Valeriána byl
na vrchní část umístěn nápis, na dvě boční
stěny namalovány ornamenty tvaru srdcí. Při malování kostela za otce Stejskala se
všechny zdi vylíčily s tím, že se buď obnoví ornamenty, nebo se namalují jiné malby
(uvažoval se kalich, klasy, hrozny nebo jiné
prvky připomínající slavení eucharistie).
Protože do dnešního dne k žádné malbě
nedošlo, přetrvávají diskuse a názory takové, jak jsem již uvedla.
Farář na moji otázku odpověděl:
„Liturgické úpravy v kostele schvaluje biskupství. V našem kostele je plánovaná úprava presbytáře (prostor, kde se slaví mše svatá), protože neodpovídá předpisům. Např.
obětní stůl má být spojen pevně se zemí
(momentálně je zde již 40 let provizorní),
ambon (místo pro čtení epištoly, evangelia, homilie) má také své místo apod., dále
dokončení instalací a nová malba celého
kostela. Při žádosti podávané na biskupství
o schválení těchto úprav je možné zahrnou
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i obnovu ornamentů na vnitřní zeď kostela.
Je však otázkou, zda s tím biskupství bude
souhlasit. Dále není jasné, v jakém časovém
horizontu je možné úpravy uskutečnit, neboť na všechno jsou potřeba finance, které
se musí nejdříve našetřit. Určitě to nebude
v krátké době.”
Jaký je z toho závěr? Není to jen otázka
ochotných žen přiložit ruku k dílu a ornamenty obnovit, ale i dalších souvislostí, které
musí jak farář, tak i farníci respektovat. Na
druhé straně si zase myslím, že jsou i věci,
které tolerancí jedné nebo druhé strany se
dají ovlivnit.
Božena Kořínková na farní radě řekla na
toto svůj názor: „Kostel si má dělat farnost
k obrazu svému, proto i prostory by měly
být přizpůsobeny farníkům.“
Zatím tedy není jasné, jak všechno dopadne, zda k obnově ornamentů dojde nebo
ne, ale pokud věřící budou trvat na obnově
(a ne jenom jednotlivci), budeme všechno
dělat proto, aby kostel byl jimi vyzdoben.
Hana Tučková

Střípky z obecního archivu
Tomáš Polach

1900 Obec byla povýšena na městys.
Zahájen provoz na jednokolejné železniční trati Lanžhot-Kúty.
1919 Bylo zvoleno první obecní zastupitelstvo v samostatném Československu, mělo 25 členů.
Volili se i náhradníci. Ti však neměli hlasovací právo.
1930 Dokončena stavba prvního silničního mostu přes řeku Moravu (u přívozu).
Probíhala elektrifikace obce.
1939 Byly velké záplavy. Voda se 12× vylila z břehů.
1942 V obci byla vyhlášena bytová nouze – přibývalo uprchlíků ze zabraných německých obcí
– hlavně z Břeclavi.
Zrušili se svátky a veškeré zábavy.
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1945 Po válce se z obecního zastupitelstva staly národní výbory. Ten první (samozvaný) revoluční výbor byl složen ze všech povolených politických stran. Ze svého středu zvolili
předsedu MNV.
Při sčítání domácího zvířectva bylo v obci evidováno 170 koní, 900 ks skotu a 1150 prasat.
1946 Proběhly votlby do MNV. Ze čtyř povolených politických stran bylo v 30tičlenném plénu
zastoupeno – 13 národních socialistů, 9 lidovců, 5 členů KSČ a 3 sociální demokraté.
Neprošel návrh přejmenovat Lanžhot na Malinov.
1948 Skončila samostatnost obcí. Byl (shora) ustaven akční výbor, ten vyměnil řadu zvolených
členů pléna MNV a jmenoval nového předsedu.
V obci byly ustaveny Lidové milice.
1949 Započala ostrá ostraha hranic s Rakouskem.
1955 V těchto a všech dalších volbách do pléna MNV (až do listopadových voleb v r. 1990) byla
sestavována jednotná kandidátka Národní fronty. Voliči neměli žádnou možnost kandidátku upravit.
1989 V prosinci proběhlo veřejné jednání pléna MNV. Bylo odvoláno (z 55 členného pléna) 20
jeho členů včetně předsedy L. Nováka. Následně bylo kooptováno 20 nových členů.
1990 V únoru zvolilo plénum MNV nového a zároveň posledního předsedu MNV J. Petrlu.
PRO ZAJÍMAVOST
1901 Při biřmování v Lanžhotě bylo 425 biřmovanců.
1936 Byly v obci misie – kronikář napsal – všechny přítomné nadchl krásný a mohutný zpěv
mužského sboru.
1949 Probíhalo zatýkání živnostníků. Byli propuštěni, až když se vzdali živnosti a vstoupili do
Jednoty, Masny, Narpy apod. nebo přešli pracovat do půmyslu.
1968 21. srpna v ranních hodinách projížděli obcí tanky a obrněné vozy vojsk „Varšavské
smlouvy“.

Lanžhotské víno je dobré i pro krále
J. Třetina

Nadešlo období, kdy se hroznová šťáva
přeměnila ve vinný produkt, začíná jiskřit
a naše smyslové orgány v něm už mohou
nacházet ty dojmy, pro které je víno pěstováno.
Podle tradic se s mladým vínem poprvé
přiťukává na svátek sv. Martina. Lanžhotští vinaři se letos trochu opozdili a společně si poprvé přiťukli v pátek 15. listopadu
v prostoráchVinařství Josefa Uhra.
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přiťuknutí Svatomartinským vínem

foto: J. Bartoš

Další společnou ochutnávkou bude setkání 27. prosince ve Společenském domě,
kam vinaři spolu s mužáckým sborem
zvou i veřejnost a kde budou vína ročníku 2013 místním farářem požehnána. Po
dlouhé úvaze jsme se rozhodli, že tuto akci
přesuneme oproti dřívějším letům o jeden
den, aby toho na Štěpána nebylo moc.
A co se děje s vínem dál? Celý rok se
o něj pečlivě staráme, aby bylo stále dobré.
To, že se nám daří, je potvrzeno i následující informací.
Víno z Vinařství Josefa Uhra Cabernet Moravia 2012 získalo zlatou medaili
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na prestižní vinařské soutěži KRÁL VÍN
ČR a zároveň bylo vybráno mezi patnáct
nejlepších vín celého letošního ročníku
a jako takové se zúčastňuje turné ochutnávek vín napříč celou republikou. Zároveň vína Aurelius (výběr z hroznů) 2012
a Frankovka 2011 byly vybrány mezi TOP
77 VÍN ČR. Další vína z jeho vinařství
Zweigeltrebe 2012 a Cabernet Moravia
2012 získala stříbrnou medaili na nominační výstavě vín Slovácké vinařské oblasti pro Salón vín ČR.
Tak tedy na zdraví!

Co jsme dělali v místní organizaci STP po celý rok
Marie Petrlová

Každým rokem začínáme členskou
schůzí, která se letos konala 16. března
v restauraci Na Šlajsi. Jelikož uplynulo
pětileté volební období, proběhly volby
do výboru. Byl zvolen výbor dosavadní,
doplněn o náhradníka do výboru a revizní komise. Na schůzi byli přítomní hosté,
předsedkyně OV STP Bohuslava Kolínková a náš starosta František Hrnčíř, který
říká, že na naše schůze rád chodí. 11. května jsme se tradičně sešli na oslavě svátku
Dne matek, dechová hudba Fialenka svým
pěkným vystoupením vytvořila velmi srdečnou atmosféru. Marie Uhrová zorganizovala dva zdařilé zájezdy, v červenci
do Mikulova a v srpnu do Kroměříže. Se
zážitky účastníků se připojuje k tomuto článku. Růžena Brantalíková zajistila
vstupenky do divadla do Boleradic na hru
Kdosi brousí nad Paďousy. Dále plánujeme uskutečnit v prosinci vánoční besídku. Na pozvání předsedkyně ze Základní

organizace Jednoty důchodců z Velkých
Levár pojedou zástupci výboru na setkání,
kde budou jednat o možnosti vzájemné
spolupráce. Po celý rok navštěvujeme jubilanty s dárky. OV STP pořádá pro své členy rekondiční pobyty. Letos se uskutečnily
v květnu v Jánských Lázních a v listopadu
již po druhé v Sezimově Ústí. Z finančních důvodů je zájem o rekondice menší
než v minulých letech, ale v hotelu MAS
v Ústí byli všichni doslova nadšeni. Byli
jsme ubytováni ve dvoulůžkových pokojích se soc. zařízením, ledničkou, televizí,
budíčkem i fénem. Na chodbě byla rychlovarná konvice a počítač hostům k dispozici. Jako pozornost hotelu jsme dostávali
denně velkou láhev minerálky na pokoj.
Jídlo bylo vynikající, plná penze, ráno
a večer švédský stůl. V ceně byly zahrnuty
také některé procedury a volný vstup do
bazénu v kteroukoliv dobu. O každodenní program se staral delegát Michal, večer
byly večírky, bingo, bowling a přednášky.
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Z výletů chci vzpomenout
ten nejkrásnější. Byl to
zájezd do kláštera Zlatá
Koruna u Českého Krumlova a procházka stezkou
korunami stromů Lipno.
Je obdivuhodné, jak citlivě je stezka zasazena do
smíšeného lesa. Je bezbariérová, vhodná pro vozíčkáře i kočárky. Ze 40
metrové věže je nádherný
pohled na Lipno, Šumavu a Novohradské
hory. Středem vede 52 metrů dlouhý tobogán, nejdelší v republice. Něco tak ojedinělého se hned nevidí. Děkuji všem čle-

Lanžhot
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Čas Vánoc
Vlaďka Matějíková

stezka v korunách stromů - Lipno

nům, kteří se setkávají na našich akcích,
MěÚ Lanžhot za finanční příspěvek. Kdo
se chcete odpoutat od každodenních starostí a pobavit se, přijděte mezi nás.

Zájezd do Kroměříže se vydařil
Marie Uhrová

hylu míru u Slavkova. Zde jsme si proNa 21. srpna jsme plánovali posezení
hlédli nejen mohylu, ale pokochali jsme
na Polince. Protože bylo hodně komárů,
se i pěkným rozhledem po okolí. Počasí
uspořádali jsme místo posezení v lese zánám přálo, zájezd byl uspořádán tak, aby
jezd do Kroměříže a na Mohylu míru u
nám všem vyhovoval. Starosti jsme nechaSlavkova. Zájezdu se účastnili i nečlenové.
li doma a vyjeli jsme na krásná místa naší
Po příjezdu do Kroměříže měli účastníci
Moravy. Vrátili jsme se kolem jedné hodirozchod. Každý si sestavil svůj plán, nany plni krásných zážitků s přáním, aby se
vštívil a prohlédl si, co ho zajímalo - zátakových zájezdů uskutečnilo více.
mek, zahrady, město. Po obědě kolem
půl druhé jsme odjeli do Klubu seniorů Mikulov - před Dietriechsteinskou hrobkou
a invalidů. Byli jsme tam velmi srdečně
přijati a při malém občerstvení a zpěvu
nám čas rychle utekl. Po prohlídce jejich
krásného zařízení, tělocvičny a klubovny s počítači jsme odjeli na prohlídku
zámeckých sklepů. Byla velmi zajímavá
i se slovním doprovodem a pro zájemce
navíc spojená s ochutnávkou. Po tomto
pěkně prožitém dnu v Kroměříži jsme
foto: J. Prachniar
odjeli na naše poslední zastavení - Mo- 32 -

Čas Vánoc, čas obdarování, radosti, veselosti. Co ještě nám Vánoce přinášejí?
Vždycky kolem těchto svátků jsou lidi
plni nadějí, přání, úsměvů a dobré nálady.
Vzpomínáme na lidi, kteří s námi už
nemůžou slavit. A taky vzpomínáme na
dětství, kdy ty Vánoce byly přece lepší
a krásnější.
Mne každý rok tyto svátky v duchu
přenesou do rodné dědiny, opět jsem na
Podluží. Ať mě vítr života zavál kamkoli,
nějaký zpětný vír mě táhne zpět. Dětství
je dávno pryč a dospělost přišla, aniž bychom ji volali. Už nečekám pod stromečkem dárky na překvapení.
Hledám dary v lidech, v jejich srdci
a duši, hledám úsměv na rtech, dobrou
náladu, pochopení a porozumění. Každý
v sobě má něco z těchto darů, jen je najít
a vytáhnout. Předávejme je dál, těm nabručeným, věčně spěchajícím lidem, co

běží kolem nás a nevidí, jak život utíká.
Zastavme je a třeba přijmou od nás něco
dobré a přenesou si to do srdce, aby to
vložili do pomyslného šuplíku, který se
dá kdykoliv otevřít, vytáhnout jeho obsah
a darovat ho dál.
Vidím kolem sebe lidi, kterým život nachystal překážky, oni je zdolávají a ještě
mají sílu dívat se na život vesele, povzbudit své okolí, podat pomocnou ruku či
dát dobré slovo. A to je nad všechny dary
i nad ty vánoční. Pěkné slovo a pochopení se nedá nikde koupit, ale může potěšit,
když je věnované v pravou chvíli. Takové
dárky k nezaplacení přeji vám všem - tam
v rodném Lanžhotě.

Vysvětlení a poděkování
Milé čtenářky, vážení čtenáři!
Ve druhém čísle letošního zpravodaje
mi poslal MIROSLAV BENEŠ Otevřený
dopis. V jeho úvodě sděluje, cituji: „Ve
svém již tradičním literárním průjmu
píšeš…“ Nemusím vysvětlovat, jak se lidově průjmu říká. S takovou charakteristikou mých článků, Miroslavem Benešem
vyřčenou, jsem nemohl souhlasit. Napsal
jsem tedy obhajobu. Bohužel, nebyla ke
zveřejnění doporučena. Rozhodl jsem
se proto v dalších tradičních literárních
průjmech ve zpravodaji nepokračovat!
Je to rozhodnutí mojí vůle. Tím chci říct,

že publikovat ve zpravodaji mi zakázáno
nebylo.
Vám, kteří jste moje texty rádi četli, děkuji za přízeň a snad i uznání. Věřím, že
zpravodaj i nadále bude přinášet stejně zajímavá témata, o jaká jsem se jako dobrovolný služebník pokoušel já. Nové redakci
přeji, aby vaším touhám po poznávání
vycházelo vstříc a to i díky novým přispěvatelům.
Pokojné Vánoce a pevné zdraví v roce
2014 vám vinšuje
Josef Jožulka Uher
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Podzim v lese
Marie Petrlová

Jako by Stvořitel do rukou štětec vzal
pestrými barvami přírodu maloval
ze stromů snáší se lístečky zlatavé
opodál tone keř v krvavé záplavě
stříbro se rozlilo po vodní hladině
jmelí se zelená vysoko v koruně.
Až teplým paprskem slunce jej polaská
s oblohy pokropí jej rosa nebeská
pak v době vánoční svázané do kytky
naplní radostí zas naše příbytky.

Bantuové už mají 50 členů
Bobr (Tomáš Bernát)

Lanžhotský skautský oddíl zažívá v současné době opravdu historicky rekordní
počet svých členů. Naše řady aktuálně
tvoří kolem 50 dětí, o které se stará osm
aktivních vedoucích. A co jsme již spolu stihli od prvního září zažít? Je toho
opravdu hodně, tak hezky popořádku.
Ještě před zahajovací schůzkou jsme se
tradičně zúčastnili pietní akce na lanžhotském hřbitově za padlé vojáky během Slovenského národního povstání. Den poté
následovala tzv. zahajovačka, kdy jsme
odstartovali nový školní rok opékáním
špekáčků na Křenové u lesní šutrovny.
V říjnu se náš oddíl zapojil do celostátní
dobrovolnické akce s názvem 72 hodin.
Náš projekt spočíval v úklidu přírody
a cest v lesích za Lanžhotem. Bohužel
odpadků bylo tolik, že po cestě zpátky
jsme je již neměli kam dávat. Podobné úklidy děláme každý rok a každý rok
kroutíme hlavou nad chováním lidí,

kteří vědomě a úmyslně vyhazují velké množství odpadků do přírody. Pro
děti to byl opravdu odstrašující příklad.
Říjen byl zakončen tradiční podzimní výpravou, tentokrát jsme se vydali
do města Otrokovice, kde jsme zažili perfektní tři dny v klubovně kousek
od řeky Moravy a lesa, který byl překrásně zbarven podzimním listím.
Listopad odstartovalo obrovské překvapení v podobě třetího místa v celostátní soutěži Brána k druhým, kam jsme se
přihlásili se svými akcemi jako je slavnost
světel, sázení stromů, úklid cesty, Bantuden a zdobení stromečků pro zvířátka. Za
odměnu jsme 8. listopadu jeli do Prahy,
kde nás čekala prohlídka Českého rozhlasu, vydatný oběd a slavnostní vyhlášení za přítomnosti TV Noe, pro kterou
jsme dělali i rozhovor. Celý program byl
zakončen návštěvou technického muzea s následnou besedou s patrony sou-
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těže Táňou Fischerovou
a Vladimírem Kořenem.
V současnosti jsme pozastavili nábor nováčků,
protože kapacita oddílu
není neomezena. Hrozně
moc si vážíme podpory
ze strany základní školy,
města Lanžhot a rodičů
našich malých svěřenců.
Doufejme, že náš oddíl
bude i nadále fungovat
s podobným nasazením
a odhodláním a že stále budeme šířit skautské myšlenky a dovednosti. Slibujeme, že
pro to uděláme vše, co je v našich silách!

zpravodaj městského úřadu

Více informací, článků a fotek naleznete
na našem webu www.bantuove.blog.cz

Co nového u lanžhotských koňáků?
Marek Blažej,
předseda o. s. Koňské stezky PODLUŽÍ

my to u nás děláme nejlépe, ale naopak
nás to motivuje k neustálému zlepšování
a vymýšlení nových aktivit.
V průběhu letošního léta jsme zorganizovali dva zájezdy nejen pro naše členy,
ale i pro ostatní fandy koní. Navštívili

Blíží se zima a s ní i častější nevlídné
počasí, které aktivity členů našeho sdružení KOŇSKÉ STEZKY PODLUŽÍ komplikuje. Nemáme zatím bohužel v Lanžhotě žádnou krytou jízdárnu,
ve které bychom mohli trénovat
bez ohledu na špatné počasí.
I tak je pro nás tento rok mnohem intenzivnější než v uplynulých letech.
V letošním roce jsme se účastnili – kromě již tradičních akcí
jako je májová vyjížďka či Den
koní, o kterém jsme už v našem
zpravodaji psali – i „přespolních“ akcí spojených s koňmi
a vším kolem nich. Právě srovnávání se s jinými nás nikdy nenechá usnout na vavřínech, že vozatajské závody Ladná
- 35 -
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jsme jeden závod ze seriálu mistrovství
ČR ve westernových disciplínách v Šiklově Mlýně a začátkem září jsme jeli do
Pardubic na velmi oblíbené Koně v akci.
Jedná se snad o nejkomplexnější přehlídku různých plemen koní a jejich možného
sportovního využití. Letos byla jednoznačně nejatraktivnější soutěž v těžkém
tahu, kdy vítězný kůň táhl 1500 kg na
speciálních saních celých 20 m!
Členové našeho sdružení se i aktivně
zapojili do některých soutěží pořádaných
v jiných obcích. Úspěšně nás reprezentovali v Ladné na vozatajských závodech
Zdenek Uher ml. a Jirka Krásný – ten se
v jedné z kategorií umístil na krásném
3. místě. Začátkem léta jsme si byli porovnat naše dovednosti s koňáky z celé
jižní Moravy na westernových závodech
v Moravské Nové Vsi – i zde se v jedné
ze soutěží umístila dvojice Michal Bien
a Zdenek Uher ml. na medailové pozici.
V jiné westernové disciplíně bez rozdílu
věku zde byl zase úspěšný náš nejmladší

člen – Michal Blažej, který zajel třetí nejlepší čas.
Naši členové se také účastnili několika
přespolních Hubertových jízd. Ta letošní
lanžhotská – již 6. Hubertova jízda proběhla v sobotu 2. listopadu. Počasí nám
přálo, krásnou vyjížďku na Pohansko si
užili místní i přespolní jezdci v sedlech
i ve vozech. Přespolních dorazilo letos
bohužel méně, ale i tak průvod městem
čítal 35 koní. Už dnes víme, že příští ročník musíme více zatraktivnit.
V tomto roce nás čeká již jen jedna
akce, která však patří k nejkrásnější a nejnavštěvovanější - Svatoštěpánské žehnání
koní, 26. prosince na Náměstí. Přijďte se
všichni podívat na naše koníky, nové přírůstky a také nové členy, o které se naše
občanské sdružení letos rozšířilo.
Jsem rád, že i v dnešní době, kde bují
spíše bezohlednost, závist a prospěchářství se najde parta lidí, kterou vždy potěší
udělat něco nejen pro sebe, ale i pro ostatní – věřím, že toto je jedno ze základních
poslání nejen toho našeho spolku.

Ohlédnutí za 20. česko-slovenským potlachem
Setkání v Dolních Bojanovicích 6.-8. září 2013
František Horák

…vlajka vzhůru letí, k radosti svých dětí
hned se s mráčky snoubí, nám bude vlát až
mládí čas opustí nás…
Tak zní refrén trampské hymny, která
v sobotu 7. září v podvečer zazněla jako
chorál skoro z dvou tisíc hrdel trampů,
kteří se sjeli z Čech, Moravy, Slovenska,
ale také ze Švýcarska, Francie, Anglie,

Austrálie na 20. výročí česko-slovenského potlachu v Dolních Bojanovicích.
Po roce 1990 se začaly pomalu v západní části Evropy rušit hraniční celnice, ale
tady nás naši političtí představitelé, které
jsme si po takové době nesvobody konečně svobodně zvolili, rozdělili se Slovenskem k 1. lednu 1993, kde jsme měli tolik
trampů-kamarádů.
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Slovenští trampové, se kterými jsme se
tolik let scházeli u společných ohňů, na
tuto situaci okamžitě zareagovali a rok po
rozdělení republiky uspořádali 28. května 1994 1. slovensko-český potlach (setkání) v Moravském Lieskovém.
Od tohoto data se každoročně střídavě
na Slovensku, v Čechách a na Moravě pořádají tyto trampské potlachy.
Na 19. slovensko-českém potlachu
v Lopášově (SR) na setkání šerifů (bylo
jich kolem sta), bylo odsouhlaseno, že 20. česko-slovenský
potlach uspořádají
trampské osady
z jihu Moravy
a to Samotáři
z Dolních Bojanovic a Rychlý
blesk z Lanžhota. Je to velká čest
a důvěra kamarádů, ale také velká zodpovědnost pořadatelů.
V sobotní podvečer při
západu slunce u říčky Prušánky
v Dolních Bojanovicích zaplál do krásného podvečera slavnostní oheň, zapálený
čtyřmi kamarády ze čtyř světových stran.
Při tomto slavnostním obřadu pořádající šerifové Béďa a Hriboš přivítali
všechny přítomné a tradiční minutou
ticha s položením věnce na oheň byla
uctěna vzpomínka na kamarády, kteří již
odešli na věčný vandr.
Po tomto úvodu přišla hudební zábava,
kde se na podiu střídaly sólo a duo zpěvy
a osadní skupiny. Celkem se zúčastnilo
na 30 vystupujících.
V nedělním dopoledni v 10 hodin po
předání krásných cen soutěžícím, vyro-
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bených převážně z přírodních materiálů,
šerif Hriboš oficiálně 20. česko-slovenský
potlach ukončil.
177 trampských osad, jejichž vlajky po
celou dobu vlály na stožárech, se rozloučilo mohutným ahóóóój.
Tomuto krásnému setkání trampů
předcházela téměř roční příprava a práce
pořadatelů.
Základem úspěchu celé akce byl mimo
jiné velmi vstřícný přístup obecního zastupitelstva Dolních Bojanovic
v čele se starostou, místostarostkou a zaměstnanci obce. Díky
patří také zástupcům MěÚ
Lanžhot,
starostovi a místostarostovi, kteří
nám též materiálně pomohli.
Tohoto setkání trampů se v sobotním podvečeru
zúčastnilo také několik desítek
místních občanů, od kterých jsme
slyšeli kladné ohlasy, což nás velmi potěšilo.
Proto se těšíme někdy příště pod modrou oblohou i za svitu hvězd při krásných
trampských písních s příznivci trampského hnutí, které letos oslavilo 95. výročí.
Všem, kteří se postarali o příjemné zážitky účastníků potlachu v Dolních Bojanovicích za pořadatele děkují šerifové
trampských osad:
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Samotáři – Petr Novák – Béďa
Rychlý blesk – Franta Horák – Hriboš
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Sokol stále pracuje
Antonín Hostina,
předseda TJ Sokol Lanžhot

Stejně jako každá účetní organizace,
tak i TJ Sokol Lanžhot bilancuje a chystá
uzávěrku za rok 2013. Pokud mám hodnotit, tak musím za celou tělovýchovnou
jednotu vyslovit spokojenost jak s činností
sportovní, tak hospodářskou. Oddíly opět
potvrdily, že finanční prostředky, které se
vynakládají na sportovní činnost, nebyly
vyhozeny oknem. Za tuto obětavou práci
pro své oddíly všem vedoucím děkuji (fotbal, tenis, kulturistika, stolní tenis, florbal,
basketbal, šachy, ASPV). Obzvlášť bych
chtěl poděkovat těm vedoucím, kteří navíc
spravují sportovní zařízení a objekty, které
potřebují celoroční údržbu.
Díky dobrému hospodaření a obětavosti členů Sokola jsme mohli investovat
do sportovních zařízení. Na fotbalovém
stadionu jsme zrekonstruovali bezmála za
140 000 Kč ozvučení fotbalového stadionu
s výměnou elektroniky mixážního pultu,
vybudovali hlediště pro vozíčkáře a do
konce roku ještě chceme postavit zastřešení prostoru před výčepem. V Sokolském
areálu se zrekonstruovalo tenisové hřiště
pro nejmenší v částce 150 000 Kč a vybudovalo nové ústřední topení v posilovně
kulturistiky v částce cca 40 000 Kč. Před
kolaudací jsou prostory zázemí pro oddíly
s nově vybudovaným sociálním zařízením. Na vybudování ústředního vytápění,
tenisový kurt a ozvučení fotbalového hřiště nám významně přispělo město Lanžhot.
Bez této pomoci bychom se do tak závažných projektů nemohli pustit.
Ve vedlejší činnosti, kterou provozujeme (areál Na Šlajsi) si musíme na opravy

vydělat sami. Uplynulý rok v tomto zařízení, stejně jako předešlý, nám připravil
několik nepříjemných situací, které bylo
nutno řešit za provozu. Pokud nepočítám
údržby objektů jak plánované, tak neplánované, musím se zastavit u několika závažných věcí. Tou první bylo vypovězení
nájemní smlouvy pronájemci restaurace
Na Šlajsi. Pronajímatel se dostal do dluhové pasti ze strany dodavatelů energií
i neplacením nájemného. Díky odpovědnému přístupu výboru TJ se tento
problém podařilo během jednoho týdne
vyřešit a zajistit provoz bez zásadního dopadu na strávníky. Dneska má restauraci
pronajatou Jana Mrákavová (Šindarka)
a zaměstnává v restauraci místní občany.
Strava se podstatně zkvalitnila a restauraci
navštěvuje stále více strávníků. „Obsluha
vzorná, ceny nízké.“ Dluh na nájemném
byl ze strany bývalého nájemce uhrazen.
Nezůstalo však u jednoho. Z důvodu neplacení záloh odběru elektřiny bývalým
nájemcem došlo k odpojení elektroměru.
Tuto nemilou situaci se nám podařilo vyřešit řádově v hodinách, takže strávníci
opět nic nepoznali. Neuplynul týden a došlo k havárii čerpadla čističky odpadních
vod z areálu Na Šlajsi. Zlí jazykové tvrdili,
že oprava bude stát bezmála 200 000 Kč.
Díky dobré reakci výboru TJ nás oprava čističky odpadních vod vyšla na cca
20 000 Kč, což je desetina z plánované
částky. V roce 2013 jsme provedli úklid
venkovních prostor areálu a důkladnou
prořezávku náletových dřevin. Tyto plochy budou nově osázeny. Proběhl úklid
haly a nebytových prostor. Při této činnos-
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ti jsme odevzdali železný šrot za bezmála
60 000 Kč, které se vracejí do oprav a údržby. Tyto práce byly prováděny brigádnickou činností a s využitím zaměstnanců TJ.
Výbor chystá na příští rok změnu účetní
firmy. Tato změna by měla tělovýchovné
jednotě ušetřit ročně až 100 000 Kč. Další úspory vidíme i ve změně tarifů plynu
a elektřiny.
V současné době pokračujeme ve vyklízení haly s cílem pronájmu. Stavíme
zastřešenou pergolu před prádelnou, která umožní lepší manipulaci s prádlem
při špatném počasí. Provádíme oplocení
užitkových pozemků a do konce roku musíme postavit nový přístřešek na čistírnu
odpadních vod.
Jak můžete vidět, tělovýchova, přestože zaměstnává čtyři zaměstnance (dva na
dobu určitou a dva na dobu neurčitou)
a čtyři občany na dohodu, je schopna se
s pomocí města chovat k majetku tělovýchovy jako dobrý hospodář.
Vytvořili jsme pracovní místo dotované
z programu EU pro mládež po ukončení
studia. Toto místo je obsazeno od září se
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smlouvou na jeden rok. V roce 2014 bychom chtěli využít programu pro občany
zdravotně znevýhodněné. V současné
době provádíme spolu s účetní kalkulace
proveditelnosti projektu. Pokud budeme
schopni pokrýt odvody, můžeme přijmout čtyři až pět handicapovaných občanů. Práci pro ně máme a nebude jí málo.
Každý, kdo se zajímá o dění v tělovýchovné jednotě, by měl ocenit toto penzum
odvedené práce a uspořených finančních
prostředků.
V roce 2014 bychom chtěli obnovit tradici maškarních karnevalů a pokračovat
v obnovené tradici hodovního posezení
s Lanžhotčankou na Sokolském. Věřím,
že nás v naší činnosti podpoříte a že nás
stejně tak podpoří členové zastupitelstva
města Lanžhot při schvalování dotací na
rok 2014. O tom, že se snažíme dobře hospodařit s finančními prostředky, jsme vás
snad již přesvědčili.
Závěrem dovolte, abych za TJ Sokol
Lanžhot popřál všem občanům klidné
vánoční svátky, zdraví, rodinnou pohodu
a vše nejlepší v roce 2014.

Florbaloví nováčci
Marek Šudrla

Jako každý rok, resp. florbalovou sezónu, pořádal florbalový oddíl při TJ Sokol
Lanžhot nábor do mládežnických věkových kategorií. Kroužek je veden pod záštitou Masarykovy ZŠ Lanžhot.
Florbalový kroužek malých nadšenců
je průběžně každý rok doplňován o děti,
které se chtějí věnovat tomuto halovému,
dynamickému, mladému, modernímu
sportu. Letos se v rámci náboru podařilo

zaujmout děti s větším věkovým rozdílem, než bylo původně počítáno. Přihlásili
se děti ročníku 2008 (předškolní věk) až
2003 (čtvrtá třída ZŠ). Vzhledem k tomu,
že zájem z jejich strany přetrvává, bylo
nutno tyto děti rozdělit do dvou družstev
- nejmenší (přípravka ročník 2006 a mladší) a o jednu kategorii věkově vyšší (elévové ročník 2003 a mladší). Po dohodě
s vedením florbalového oddílu se každé
věkové kategorii věnují trenéři zvlášť.

- 39 -

zpravodaj městského úřadu

Lanžhot

Trenéři mají příslušné trenérské licence
pro práci s mládežnickými kategoriemi,
tyto licence po splnění podmínek vydává
Česká florbalová unie.
U dětí předškolního věku a školáků je
výrazný rozdíl v základní koordinaci pohybů, pohyblivosti, obratnosti, rychlostních schopnostech a schopnostech osvojovat si florbalové dovednosti.
Tyto rozdíly jsou dány právě věkovou
kategorií, ve které se určitý hráč nachází.
Proto vedení tréninkových jednotek u dětí
předškolního věku je prováděno zejména

prostřednictvím her, soutěží a zábavnou formou tak, aby se dítě k těmto
hrám chtělo vracet a zároveň pociťovalo sounáležitost v rámci sportovního kolektivu. Trénink starších dětí
vychází ze stejného principu, ale s tím
rozdílem, že se trénink více zaměřuje
na florbalové dovednosti, kreativitu,
rychlost reakcí, rozvoj motoriky, práci
s florbalkou, kontrolu míčku atd.
V začínající sezóně (od října 2013)
jsme se zúčastnili školního celodenního turnaje v Mikulově, poté proběhl
miniturnaj ve sportovní hale Lanžhot,
příští týden nás čeká přátelský zápas
s florbalovým družstvem elévů z Podivína
a 8. prosince se zúčastníme celodenního
turnaje ve sportovní hale Dubňany. Další
turnaje budou následovat v druhé polovině sezóny – v roce 2014.
Samozřejmě jsou tréninky dětí otevřeny všem zájemcům v rámci sezóny
2013/2014 a to primárně každý čtvrtek
od 15:30 do 17:00 hod. v tělocvičně ZŠ
Lanžhot.
Více informací a kontakty na:
www.florballanzhot.cz.

Úspěšný vstup stolních tenistů do sezony
Stanislav Hošek

Lanžhotští stolní tenisté vstoupili do
nové sezony, ve které chtějí navázat na
dobré herní výkony z minulého ročníku.
Pro letošní sezonu 2013/2014 má lanžhotský oddíl v mistrovských soutěžích registrovány čtyři týmy dospělých a jeden tým
dorostu.
Do sezony vstoupila mužstva v pozměněných sestavách. Po odchodu loňské

týmové jedničky Adriána Gajdoschíka
zaujal roli jedničky „A“ týmu Dávid Metelička, letní posila Lanžhota. Druhou posilou se stal Petr Kalivoda, který doplnil
sestavu „B“ týmu.
„A“ mužstvo zahájilo sezonu domácím
utkáním s nováčkem soutěže Moravskou
Slavií Brno D. Utkání mělo předem jasného favorita a průběh zápasu tomu také odpovídal. Po úvodních čtyřhrách hosté sice
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potrápili svého soupeře, když domácí Metelička i Darmovzal rozhodovali své úvodní zápasy až v pátém setu. Navíc se však již
hosté nezmohli a podlehli Lanžhotu vysoko 10:0. V ročníku 2013/2014 nastupuje
„A” mužstvo ve složení Dávid Metelička,
Zdeněk Darmovzal, Michal Koníček a Filip Štofka. Po šesti odehraných kolech je
„A“ na čtvrtém místě tabulky. Na vedoucí
Znojmo ztrácí tři body.
Lanžhotské „B“ mužstvo startující
v krajské soutěži I. třídy se nyní nachází na
šestém místě. Aktuálně se jedná o stejnou
pozici, na jaké skončilo mužstvo v loňském roce.
V okresním přeboru I. třídy má náš oddíl dvojnásobné zastoupení. Lépe vyšel
začátek sezony „C“ mužstvu, které patří
mezi favority soutěže. Po sedmi odehraných kolech si jako jediné mužstvo drží
svou neporazitelnost. Právem mu tak
náleží první pozice. Zcela jiné starosti
má „D“ tým, který se nachází na samém
chvostu startovního pole.
Družstvo dorostu hrající okresní přebor
nastupuje ve složení Jan Petrla, Jiří Ciprys
a Václav Král. Po třech neúplných kolech
se pohybuje ve středu tabulky.
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Oddíl stolního tenisu každoročně pořádá turnaje mládeže. Dále mezi pořádané
akce patří mezinárodně obsazovaný turnaj O pohár města Lanžhot, který se těší
velké oblibě. Na závěr letošního roku se
bude konat vánoční turnaj. Termín konání
vánočního turnaje, stejně jako aktuální informace z oddílu, naleznete na stránkách
www.pineclanzhot.estranky.cz. Nejbližší
domácí utkání „A“ mužstva se uskuteční
7. 12. 2013 ve 14.30 hod. v místní sportovní hale.
Na všechny akce jsou příznivci stolního
tenisu srdečně zváni.

U Bartošů se stále koulí
Radek Janík

V lanžhotské kuželně U Bartošů byl
rozehrán již čtvrtý ročník Uliční ligy
v kuželkách O putovní pohár starosty
města. Současného ročníku se účastní
jedenáct družstev (tedy o jedno méně
než v uplynulém roce), která mezi sebou
bojují systémem každý s každým s následným postupem do play off. Po čty-

řech odehraných kolech není možno
zatím určit favorita soutěže na vítězství,
neboť letošní začátek sezóny je velmi
vyrovnaný. Tomu svědčí i fakt, že byl
stanoven nový rekord soutěže v celkovém počtu sražených kolků. Družstvo
Hodinářů srazilo v utkání s Hospodou
u Bartošů 866 kolků, a tím se dostalo na
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pomyslnou první příčku mezi ostatními.
Zdatně jim konkuruje uskupení Šaďůrů,
kteří drží druhou příčku s výkonem 860
kuželek. Příjemným překvapením letošního ročníku je družstvo Amatérů,
kteří by ovšem měli změnit název, neboť
zdatně prohánějí svými výsledky i zkušené harcovníky.
Přijďte i vy povzbudit vaše rodinné
příslušníky a nasát atmosféru tohoto
krásného sportu.

SPARTAN RACE se pořádá po celém
světě a my využili toho, že se letos pořádal i v České republice, a to v nedalekých
Bořeticích - na Kraví hoře. Trasa byla 7,5
km těžkým terénem, kde se většinu závodu běželo do kopce, z kopce, blátem, popřípadě se brodilo potokem nebo rybníkem. Během trasy jsme museli zdolat více
než 20 překážek, jako například šplhání,
plazení blátem pod ostnatým drátem,
přeskakování ohně, hod oštěpem, zdolání lezeckých stěn nebo běh s 30 kg pytlem
písku. Za každou nepřekonanou překážku musel závodník udělat 30 “angličáků“.
Musím říct, že po absolvování tohoto
drsného závodu chápu, proč je považován za nejlepší překážkový běh na světě.

Tým 300 Lanžhot vs. SPARTAN RACE
28. září 2013, Bořetice – Kraví hora
Peter Moravec (Rege)

ného překážkového běhu zvaného SPARTAN RACE.
Tento přední světový překážkový závod byl založen bývalými členy námořní
pěchoty Velké Británie a fanoušky extrémních sportovních akcí. Závod
první dva z týmu
byl založen v roce 2010 s jednoduchým cílem: vytvořit seriózní
výzvu pro odhodlané sportovce,
kteří hledají alternativní vytrvalostní závod.

Po úspěšné lakrosové sezóně 2012/2013
si tým 300 Lanžhot dal zaslouženou letní
pauzu. V právě odehrané sezóně vyhrál
svoji tabulku, čímž nechal všechny týmy

Byl to vynikající adrenalinový zážitek,
který netestuje pouze vytrvalostní běh,
ale veškeré fyzické dovednosti a hlavně
odhodlání každého závodníka. Všichni
jsme byli na konci závodu na kost promáčení a zablácení od hlavy až k patě
a úplně vyřízení, ale z nějakého důvodu
nadšení. Myslím, že nemluvím jen za
sebe, když řeknu, že příští závod do toho
jdeme určitě znovu.
Více na www.spartan-race.cz.
Za tým 300 Lanžhot se závodu účastnili: Peter Moravec, Zdeněk Malý, Petr
Uher, Vašek Straka, Kateřina Straková,
Marcela Janků, Roman Reissmuller, Eduard Reissmuller a Roman Rummel.

inzerce

ostnatý drát

bývalé druhé ligy za sebou.
Ještě než začala sezóna nová, rozhodli
se starší hráči pro poněkud zvláštní fyzickou přípravu, přihlásili se do nároč-
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Lanžhot potlach
20. česko-slovenský
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Provádím opravy oděvů,
zkrácení délky a výměnu zipů

Hmyzí domečky dětí z MŠ

foto: J. Kubík

foto: A. Bartošová
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Tvoření z podzimních plodin dětí z MŠ

foto: L. Prokopová
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foto: chasa Lanžhot

Kateřinská zábava

foto: M. Čadová
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