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Pojďte se mnou tam, kde nebe je vysoké
a modré a kde oblaka bílá rychleji,
než jinde plují.
Slyšíte tu píseň dálek závratných?
Tiše a velebně šumí koruny stromů.
Záře slunce rudá stéká po jejich
rozpukaných stromech a aroma smůly
vás omámí.
A večer červánky na obloze září
do tmy a vyvolávají u nás pocity –
které otřesou duší naší…
- 2 - závody, foto Kateřina Paulíková
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Slovo starosty

napojená na městskou policii a na vše
bude dohlížet správce.

Vážení,
se budou chtít
projet
např.
na koloběžce,
skateboardu
i na jiných podobných samohybech. Velkou plochu bude možno využít např. na in-line hokej, taneční zábavy,
přehlídky apod. V zimě, pokud to umožní počasí, budeme i ledovat. Součástí
oprav bude nové osvětlení dráhy a plochy
i oprava schodiště vedle posilovny.
Travnatou zelenou plochu uprostřed
areálu přivítají všichni, kdo se budou
chtít jen tak proběhnout. Bude to prostor
na pořádání společensko-sportovních
akcí, jako např. proběhnuvší slet čarodějnic či skautské hry. V plánu je i stavba zastřešeného altánu pro úkryt před deštěm
či sluníčkem. No, a protože bychom chtěli nabídnout něco pro všechny generace,
najde se místo i pro hřiště na pétanque.

máme tu druhé číslo zpravodaje v tomto roce! Dovolte, abych Vás informoval
o některých věcech a událostech, které
proběhly v době od toho prvního, březnového. V prvé řadě bych rád zmínil plánované investiční akce.

Plocha stadiónu

Tou asi nejvíce očekávanou je rozsáhlá
rekonstrukce části areálu stadionu Sokolské. Stavba několika set metrové in-line
dráhy je v plném proudu. Po dostavbě
umožní téměř celoroční bruslení kolem
celého areálu. Součástí oprav je ale i nový
hladký povrch bývalé popraskané betonové plochy stadionu. Vše bude propojeno a každý si bude moci vybrat, zda bude
jen „honit fyzičku“, nebo bude chtít zlepšovat svou obratnost a bruslařské schopnosti na volném prostoru. Toto spojení
dráhy a velké plochy je i v celonárodním
měřítku unikátní, takže věříme, že se lanžhotská dráha stane vyhledávanou atrakcí pro sportovce z blízkého i vzdáleného
okolí. Možná zde časem přibydou i nějaké další prvky pro tuto aktivitu. Naší snahou je však i univerzálnost, takže doufáme, že dráhu budou využívat i ti, kdo

nepřijde nazmar. Bude použita na opravu popraskaného betonu kolem tribuny
na fotbalovém stadionu Na Šlajsi.
Součástí opravy tohoto chodníku bude
i přeložka překážejícího sloupu elektrického vedení a osvětlení v křižovatce naproti prodejny potravin. To nám
umožní i úpravu profilu křižovatky pro
lepší a bezpečnější výjezd autobusů. Navíc jsme upravili bezbariérově i místo pro
přecházení k prodejně Coop.

In-line dráha

Pevně věřím, že areál stadionu Sokolské svou téměř ideální polohou uprostřed
města i svým vybavením se stane přirozenou a oblíbenou součástí trávení volného
času Lanžhotčanů.

Přeložka sloupu el. vedení

Po ukončení této stavby se stavaři přesunou na budování zcela nového chodníku na ulici Školní. I když přípravné práce
již začaly, hlavní práce proběhnou během
prázdnin, abychom co nejvíce minimalizovali riziko ohrožení školáků. Někdo
se možná pozastaví nad průběhem trasy
tohoto chodníku. Ta byla zvolena tak, aby
kopírovala pozemky, které jsou ve vlastnictví města.

Chodník na ulici Masarykova

Hřiště na pétanque

Ke zvýšení jistoty a bezpečí jsme vybudovali kolem celého areálu nový kvalitativně lepší plot. Vstup do areálu i dětské
hřiště bude hlídat bezpečnostní kamera
-4-

zpravodaj městského úřadu

Další stavbou, kterou není možno
přehlédnout, je nový chodník na ulici
Masarykova. Na tuto stavbu využíváme
dotaci na bezbariérové chodníky, které
musejí spojovat významná veřejná místa. V tomto případě se propojí Náměstí
a stará škola s novou. Na tzv. bezbariérové chodníky jsou kladeny přísné normy.
Z tohoto důvodu jsme museli částečně
rozebrat i části relativně dobré, protože nesplňovaly dotační podmínku bezbariérovosti. Původní dlažba však také

Chodník na ulici Školní
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Právě složitá problematika vlastnictví
pozemků je často tou největší překážkou
u podobných staveb. V blízké budoucnosti nás čeká nelehký úkol tyto věci dořešit, abychom mohli opravit chodníky
a komunikace i tam, kde to zatím není
možné. Týká se to například ostatních
chodníků na Strážích, silnice U Struhy
apod.
V návaznosti na vybudování chodníku na Školní je v plánu i navrhovaná
významná změna dopravního značení
v této lokalitě. Z tzv. „obytné zóny“ se
stane „zóna 30“. S nárůstem počtu aut
již původní režim nevyhovuje a v praxi
se jen ztěžka dodržuje. Silnice již pro hry
dětí není bezpečná a auta nemají kde stát.
V nové „zóně 30“ bude možnost dle pravidel jezdit o něco málo rychleji, neboť
tu dřívější dvacítku dodržoval jen málokdo. Auta budou moct legálně parkovat
kdekoli, vyjma vjezdů k domům, a v celé
oblasti bude platit tzv. „pravidlo pravé
ruky“. Jen doplním, že při výjezdu z jakékoliv obytné zóny musí dát řidič přednost všem. Ze všech těchto důvodů tedy
jasně vyplývá, že vybudování nového chodníku pro
bezpečnost chodců je zcela
namístě!

Přístavba střechy Podlužanu
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Vedle těchto na první pohled zjevných
staveb bych chtěl zmínit také jednu stavební akci na první pohled skrytou očím
veřejnosti, a to nutnou opravu střechy
uprostřed restaurace Podlužan v části
nad barem. Docházelo zde opakovaně
k zatečení stropu, a tak se oprava stala
nezbytnou.
V současné době probíhá tvorba projektové dokumentace na stavbu parkoviště a dvou komunikací v lokalitě Kout.
Jakmile budou k dispozici první návrhy
různých variant provedení, uspořádáme
besedu nad plány s obyvateli z této části
Lanžhota, aby měli možnost se k tomu
vyjádřit. Tento postup se nám osvědčil
i u některých předcházejících podobných
staveb.
Rád bych vás také informoval, že usilujeme o získání dotace na výměnu veřejného osvětlení v Lanžhotě. Slibujeme
si od toho nejen modernější a jasnější
osvětlení tam, kde to má význam, ale
hlavně by nová technologie měla přinést
velkou úsporu energie, a tím i našich peněz.
Rovněž se už
rozběhla zakázková výroba našeho
nového hasičského
zásahového vozidla, na něž jsme
získali dotaci. Předávka by měla proběhnout koncem
září.
V letošním roce
bychom chtěli ještě rozšířit kamerový
systém ke zvýšení bezpečnosti a k zajištění pořádku. Kromě již zmíněné kamery

Lanžhot
u stadionu je v plánu instalace dalších,
např. na sběrném dvoře a u smuteční síně.
Pro úplnost výčtu investic ještě musím doplnit probíhající restaurátorskou
opravu docela významné, i když nenápadné památky, kterou je socha sv. Jana
Nepomuckého v polích u Caje směrem
na Břeclav. Na tuto opravu jsme rovněž
požádali o dotaci.

zpravodaj městského úřadu

Jak už jsem vás informoval, započaly
u nás práce na komplexní pozemkové
úpravě. Zatím to tak není vidět, ale přípravné „papírové“ práce jsou v plném
proudu. První jednání o vyjasnění hranic
katastru již proběhla. Kromě digitalizace a přesnější evidence všech pozemků
v našem katastru bude možné vybudovat
mj. nové zpevněné cesty a stezky. Dočkat
bychom se tak mohli i plánované a očekávané
cyklostezky
do Břeclavi.
V této době aktuálně probíhá kampaň
na výkup pozemků
pro vybudování protipovodňových opatření v lokalitě kolem
areálu Šlajsa. Tyto pozemky se v současné
době nacházejí v silně
ohrožené oblasti tzv.
aktivní záplavové zóně.
Oprava sochy Jana Nepomuckého Na stole máme projekt
hráze a přeložky části
toku Kyjovky. Pokud by se podařilo doI u této sochy jsme byli nuceni pokácet
rovnou dva ze tří vzrostlých stromů, a to
tčené pozemky získat do vlastnictví měsz důvodů bezpečnosti i ochrany opraveta, mohlo by zde vzniknout, kromě nutné
né památky. Věřte, že rozhodnutí nebylo
protipovodňové funkce, mimo jiné i tolik
lehké, i když jsme zde ihned nechali vypotřebné přírodní koupaliště. Věřím, že
sadit stromy nové. Stejně tak tomu bylo
současní vlastníci pochopí význam této
i v případě dutého kaštanu na náměstí
investice a přistoupí na dle našeho názonebo u břízek v parku na ulici Hrnčířru poměrně zajímavou nabídku v rámci
ská. Pokud si dáte práci a spočítáte na vemožností města.
řejném prostranství v Lanžhotě stromy
Stejně tak je tomu i v další zájmové
pokácené i ty nově vysázené, zjistíte, že
oblasti, důležité pro rozvoj Lanžhota,
počet těch nových vysoce přesahuje pov lokalitě Pod Ploty vedle stadionu Sokolčet těch poškozených a nemocných, které
ské. Pokud se nám podaří tyto pozemky
bylo nutno pokácet.
získat, můžeme je „přeparcelovat“, vybudovat inženýrské sítě a komunikace. Pak
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bude možné nabídnout tyto pozemky novým zájemcům o bydlení.
Apeluji tedy na majitele pozemků, aby
v zájmu dalšího rozvoje našeho města
v případě úvahy o prodeji svých pozemků se poptali nejprve na radnici. Nejenže
je bude hřát vědomí, že udělali něco prospěšného, ale dost možná na tom budou
v konečném důsledku i lépe, než při obchodování s různými překupníky a spekulanty.
Když už jsem začal lehce apelovat,
mám na srdci ještě jednu připomínku.
Týká se to třídění odpadů. V prvé řadě
musím pochválit většinu občanů za to,
že svědomitě třídí odpad a vozí jej na náš
sběrný dvůr. Vím, že se jedná o zákonnou
povinnost každého, nicméně narůstající trend v třídění mne velmi těší. I díky
tomu si můžeme dovolit v Lanžhotě
jedny z nejnižších paušálních poplatků
za odpady ve srovnání s jinými obcemi.
Moje výzva, nebo spíše prosba, směřuje
k větší informovanosti a zodpovědnosti za pečlivost třídění. Nejde tedy jen
o kvantitu, ale i o kvalitu. Poměrně často
se v tříděném odpadu totiž objevují věci,
které tam nepatří. Prosím tedy, abyste se
více informovali a věnovali tomu více pozornosti. V této souvislosti bychom chtěli
zvýšit informovanost občanů prostřednictvím osvětové kampaně. Je potěšující,
že zejména současná mladá generace má
mnohem více snahu třídit, než tomu bývalo dřív. Na sběrném dvoře to čím dál
víc vypadá jako na „Václaváku“. Respektujte tedy pokyny obsluhy, aby se vše dalo
zvládnout v klidu a v pohodě.
Kromě mnoha pozitivních věcí jsme se
bohužel museli zabývat i těmi negativními.

Začalo to dvěma trestními oznámeními, která podali někteří naši zastupitelé.
V prvním případě se to týkalo údajně
ukradeného hliníkového plechu ze střechy staré školy. Přitom likvidace původní
krytiny byla jedna z plánovaných a uskutečněných položek rozpočtu firmy, která
střechu opravovala.
V druhém případě se jednalo o příspěvek na poskytování sociálních služeb pro
Charitu. I v tomto případě to bylo právě
zastupitelstvo, které se rozhodlo poskytnout tento příspěvek na to, aby byly zajištěny pečovatelské služby lanžhotským
občanům. Ani v jednom případě se nezjistilo sebemenší pochybení.
Problémem je ovšem v tom, že tyto
skutečnosti několik měsíců vyšetřovala
Policie České republiky, což tak zatížilo
práci radnice i úředního aparátu, že jsme
se nemohli v klidu a naplno věnovat práci
pro občany.
Aby toho nebylo málo, objevila se tu
znenadání kontrolní ministerská komise,
která u nás i v Břeclavi vyšetřovala správnost postupu při tvorbě nového územního plánu. A i tato komise dospěla ke zjištění, že je vše v naprostém pořádku.
Kromě výše uvedeného byste měli vědět, že se na stavebním úřadě v Břeclavi
objevil dokument, ve kterém byli úředníci žádáni o prošetření postupu stavebních
prací na stavbě in-line dráhy. Na tomto
dokumentu se objevil zkopírovaný podpis starosty i otisk razítka městského
úřadu. Zneužití úředního dokumentu je
již opravdu vážným trestným činem, a to
hodně „za hranou“!
O záplavové zóně jsem už psal ve zpravodaji 1/2017. Opět musím zdůraznit, že
záplavové území v k. ú. Lanžhot vyhlásil
-8-
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Krajský úřad JMK už v roce 2009. Stanovené záplavové území je závazným podkladem pro územní plánování a musí být
zahrnuto do všech územních plánů kraje
i města. Vzhledem k tomu, že v současné
době u nás probíhá proces tvorby nového
územního plánu, město Lanžhot zaslalo generálnímu řediteli Povodí Moravy,
s. p. dopis se žádostí o sdělení nového
zpřesnění hranice navrhovaného rozsahu
záplavové zóny v katastru města Lanžhot.
Povodí Moravy, s. p. reagovalo
tím, že dne 25. 5. 2017 předložilo na vodoprávní úřad odboru životního prostředí KÚ JMK
návrh 2. aktualizace záplavového území a aktivní zóny toku
soutoku Moravy, Dyje a Kyjovky s žádostí o vymezení. I když
v minulosti proběhlo několik
jednání s Povodím Moravy,
kdy jsme již předložili všechny
naše podněty, většina návrhů
na úpravu záplavového území nebyla akceptována s odůvodněním většího zaplavení při povodni
a zvláště z důvodu nemožné evakuace při
povodňové situaci a řízeného napouštění
poldru. V tuto chvíli KÚ JMK
již zahájil kroky k vydání opatření obecné povahy v souladu
s vodním zákonem. Ve správním řízení budou mít všichni
vlastníci pozemků možnost se
k tomuto opatření vyjádřit.
Protože na jaře proběhla velká anketa o programové nabídce a výši poplatků za kabelovou televizi, chtěl bych velmi
poděkovat za aktivní přístup
a zapojení uživatelů. Naším
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cílem je, abychom mohli vyhovět co nejširšímu okruhu občanů, a takto získané
informace jsou tedy pro nás velmi důležité. Výsledky ankety jsou zveřejněny v jiné
části zpravodaje. Rada města rozhodla
na základě výsledků ankety skladbu i výši
poplatku ponechat ve stávající výši.
Věřím, že mi dáte za pravdu v tom, že
se najde jen velmi málo lidí, kteří mohou
tvrdit, že se v oblasti kultury a zábavy
v Lanžhotě „nic neděje“. Díky obětavé

Muzeum a tradice

práci naší kulturní komise, kterou bych
chtěl velmi pochválit, je těch akcí tolik, že
si přijde na své téměř každý.

Muzeum a tradice
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Rád bych připomenul akci Běh městem, která se stává stále více oblíbenou.
Je potěšitelné, že sportovní výzvu přijímá
stále více lidí, z nichž některé dokonce
motivuje k celoroční přípravě.
Na základě proběhlé veřejné diskuse
o stavu folklóru v Lanžhotě ve spolupráci
s chasou byla vyhlášena výzva „Oblečme
děti do krojů“. Naplněný sál Podlužanu
dává naději, že to s dodržováním tradic
u nás nebude tak zlé. Pomoci tomu mohou i další akce, jako například nedávno uskutečněná Muzeum a tradice. Tato
akce se pomalu stává stále více oblíbenou
tradicí, jakýmsi lidovým „workshopem“,
česky ukázkovou dílnou, kdy si každý
zájemce může prakticky vyzkoušet činnosti, kdysi běžné, které tak díky nadšení několika zkušených dostávají šanci se
uchovat pro příští generace. Velkou zásluhu na tom mají naše „akční děvčata“
z kulturní komise.
Lanžhot byl a je rodištěm i mnoha
osobností v oblasti folklóru a kultury.
Nedávno mezi legendy vstoupili i manželé Uhrovi se křtem jejich autorského CD.
A i když mě osobně náhlá zdravotní in-

dispozice znemožnila
účast, dle zúčastněných se jednalo o velmi vydařenou akci.
Po několika letech
Lanžhotčané přijali
výzvu organizátorů
Tvrdonských národopisných slavností
a zúčastnili se nedělního
slavnostního
programu. I tímto
Kulturní léto v Senátu vystoupením se potvrdilo, že se Lanžhot
právem řadí mezi nejryzejší představitele
folklóru Podluží.
Na letošní ročník lanžhotského kulturního léta je připraveno mnoho dalších
akcí, jako např. rockování, vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš,
letní kino, přehlídka dechovek a další.
Organizování některých letních akcí je
letos ještě náročnější, neboť areál na Sokolském se nachází v režimu staveniště
a není zde možné kulturní akce pořádat.
Z toho důvodu jsme museli při výběru
místa hledat náhradní řešení. Chtěl bych
v této souvislosti poděkovat vedení fotbalového oddílu TJ Sokol za to, že umožnilo
uspořádat tyto akce na Šlajsi.
Je skvělé, že své akce pro veřejnost připravují i lanžhotské spolky. Za všechny
bych rád vzpomněl na již proběhlý košt
vín, slet čarodějnic, rybářské závody,
zpívání ženských sborů, dětský den atd.
Omlouvám se, pokud jsem zde nezmínil
všechny.
Podstatná je především pozitivní snaha
dělat něco přínosného pro ostatní. Díky
za to! Protože, pokud se „neposnažíme“
sami, nikdo za nás zadarmo nic neudělá.
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Výpis z usnesení z 13. zasedání
Zastupitelstva města Lanžhot ze dne 20. 3. 2017

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LANŽHOT

SCHVALUJE:
Z13/17/3a) rozšíření programu jednání o bod Převod nemovitosti – pozemku parc.
č. 2619/267, který se zařazuje jako bod 11. Ostatní body se posunují.
Z13/17/3b) rozšířený program jednání:
		
1. Zahájení
		
2. Složení slibu nového člena zastupitelstva
		
3. Schválení programu
		
4. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
		
5. Stanovení termínu poskytování odměny nového člena zastupitelstva
		
6. Plnění rozpočtu k 31. 12. 2016 a 1. – 2. 2017
		
7. Oprava schváleného rozpočtu
		
8. Rozpočtové opatření č. 2/2017
		
9. Stanovení ceny pro výkup pozemků na akci „Revitalizace území v prostoru Šlajsa“
		
10. Převod nemovitosti – pozemku parc. č. 2619/260
		
11. Převod nemovitosti – pozemku parc. č. 2619/267
		
12. Nabytí nemovitosti – socha sv. Jana Nepomuckého na pozemku parc. č. PK 1245
		
13. Odmítnutí návrhu zakomponování AZZ do územního plánu města Lanžhot
		
14. Diskuse
		
15. Závěr
Z13/17/4 ověřovatele zápisu Ing. Jana Hlouška a pana Petra Uhra a zapisovatelku paní Annu
Moučkovou
Z13/17/5 s účinností ode dne přijetí tohoto usnesení termín poskytování odměny pro
nového neuvolněného člena zastupitelstva pana Tomáše Bartoše ve výši, která
byla stanovena usnesením č. Z2/14/7 ze dne 17. 12. 2014
BERE NA VĚDOMÍ
Z13/17/6 plnění rozpočtu města za období leden–prosinec 2016 a plnění rozpočtu za
období leden–únor 2017
Z13/17/7 opravu schváleného rozpočtu z důvodu novelizace rozpočtové skladby
Z13/17/8 rozpočtové opatření č. 2/2017
SCHVALUJE:
Z13/17/9 cenu pro výkup pozemků na akci „Revitalizace území v prostoru Šlajsa“ ve výši 50 Kč/m2
Z13/17/10 prodej pozemku parc. č. KN 2619/260 ostatní plocha o výměře 24 m2, odděleného dle
GP č. 1796-129/2016, vyhotoveného Ing. Božena Morcová, Geodetické práce, ČSA
60, Břeclav 4, z pozemku parc. č. PK 2619/8, panu xxx, 691 51 Lanžhot, za cenu
v místě a čase obvyklou 50 Kč/m2, za účelem rozšíření dvorku
- 11 -
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Z13/17/11

prodej pozemku parc. č. KN 2619/267 ostatní plocha o výměře 9 m , odděleného
dle GP č. 1814-17/2017, vyhotoveného Radim Tomanec, Nám. Míru 107/7, 691 53
Tvrdonice, z pozemku parc. č. PK 2619/1, manželům xxx, 690 02 Břeclav, za cenu
v místě a čase obvyklou 135 Kč/m2

Z13/17/12

nabytí sochy sv. Jana Nepomuckého u Hluboké cesty v Lanžhotě na pozemku
parc. č. PK 1245, v hodnotě 55.000 Kč, do majetku města Lanžhot

2

Společenská kronika
Hana Tučková

Narozené děti
Enrique Bueno
Jolana Lhotská a Renesito Bueno,
MUDr. Kepáka
David Uher
Zdeňka a Jaroslav Uhrovi, Na Peci
Helena Osičková
Alena Garčicová a Vojtěch Osička,
Kostická
Petr Bilkovič
Jiřina Rajsiglová a Petr Bilkovič,
Kostická
Jakub Strašák
Martina Létalová a Pavel Strašák,
J. Wolkera
Ondřej Liška
Lenka Polínková a Ondřej Liška,
Pastvisko II
Julie Tomková
Markéta a Marián Tomkovi, Nádražní
Barbora Zdražilová
Dana Uhrová a Martin Zdražil, J. Wolkera

Výročí
narození
95 let
Anna Uhrová, Dolní
92 let
Teresie Hodonská, DD Břeclav
Anna Třetinová, Havlíčkova
Ladislav Ondryska, M. Šolochova
90 let
Jaromír Uher, Nádražní
Marie Janotová, F. Palackého
85 let
Marie Hostinská, U Struhy II.
Růžena Petrlová, F. Palackého
80 let
Antonín Hrubý, Sokolská
Ludmila Ciprysová, Sokolská
Bohumila Prudíková, Kostická
Jaroslav Němeček, U Stadionu
Ludmila Hrnčířová, Kout III.
75 let
Anna Hnátovičová, Kout I.
Antonín Svačina, U Stadionu
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Stanislav Kohout, Luční
Jiřina Dušková, K. Černého
Josef Holobrádek, Pastvisko I.
Ludmila Gajdová, Vinohrady
Pavlína Klvaňová, Komenského
Anna Pašková, II. Příční
Jiřina Paulíková, Sokolská
Zuzana Plocková, Kostická
Marie Ciprysová, Hrnčířská
Jana Gajdová, K. Černého
Ladislav Jeřábek, Kostická
70 let
Jaroslav Třetina, Gagarinova
Žofie Hnilicová, Gagarinova
Ludmila Puzrlová, Gagarinova
Milada Kurtulíková, MUDr. Kepáka
Marie Hrivňáková, Pastvisko I.
Stanislav Hakala, Havlíčkova
Anna Doleželová, MUDr. Kepáka
Jan Pyskatý, Sokolská
Ludmila Šindarová, MUDr. Kepáka
Miluše Šuláková, MUDr. Kepáka
Božena Pouchlá, Mlýnská II.
Antonín Uher, Stráže
Drahomír Steiner, Nová
Pavel Zimolka, Kout I.
Božena Valentová, MUDr. Kepáka
Jarmila Mikuličová, Nová
Ladislav Tuček, Vinohrady
65 let
Magdalena Čvandová, Nová
Marie Jánošová, M. Šolochova
Marie Janulíková, U Struhy II.
Vladimír Brumovský, I. Příční
Miroslava Mrázová, Sokolská
Anna Štípská, Dolní
Ludmila Ciprysová, Dolní
Marie Uhrová, MUDr. Kepáka
Ludmila Petrlová, Zahradní
Anna Netopilíková, Masarykova

zpravodaj městského úřadu

Jiří Uher, J. Wolkera
Hana Ševčíková, Kout III.
Jan Tomek, Zámecká
Regína Jahnová, Kout II.
Bohumil Trubač, U Struhy I.
Petr Kycl, Nová
60 let
František Létal, Dolní
Josef Tuček, Lipová
Zdena Šišková, Masarykova
Jiří Uher, Kout III.
Božena Hrazdilová, Nová
Stanislav Maděřič, Vinohrady
Vladimír Pardík, Gagarinova
Jindřich Paulík, Havlíčkova
Marie Darmovzalová, Vinohrady
Ludmila Hrabicová, U Hřiště
Marie Tučková, Náměstí
Marie Buršíková, Sokolská
Věra Tučková, Lipová
Josef Gajda, K. Černého

Sňatky
Dana Uhrová, Lanžhot
a Roman Létal, Tvrdonice
Ctirad Drozd, Lanžhot
a Zuzana Fribertová, Březí
Simona Turečková Lanžhot
a Jakub Šafář, Víska u Jevíčka
Pavel Pyskatý, Lanžhot
a Nikola Úlehlová, Břeclav
Regína Zahradníková, Lanžhot
a Radim Uher, Ladná
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Kulturní komise připravuje
Hana Tučková

Jubilejní
sňatky

Úmrtí

60 LET MANŽELSTVÍ
Ludmila a Antonín Ciprysovi, Nová
Marie a Pavel Švirgovi, Nádražní

Ludmila Gergelová, 78 let, Kout II.

50 LET MANŽELSTVÍ
Olga a Josef Slezákovi, MUDr. Kepáka
Ludmila a Jiří Skusilovi, Na Peci
Božena a Miroslav Ferstlovi,
MUDr. Kepáka
Marie a Josef Uhrovi, Komenského
Margita a František Strakovi, Sokolská

Zdena Uhrová, 86 let, Sokolská

Michal Tuček, 92 let, Nová
Ludvík Svozil, 75 let, Komárnov
Žofie Bartošová, 89 let, Havlíčkova

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.

Nejbližší plánované akce
30. 06.
05. 07.
08. 07.
09. 07.
17.–19. 07.
05. 08.
20. 08.
13. 09.
15. 09.
17.–19. 09.
24. 09.
24. 09.

Ro©kování
Hasičské závody
Vojenský umělecký soubor Ondráš
Krojový výlet
Letní kino
Přehlídka dechovek
Zahrávání hodů
Hody v mateřské škole
Předhodové zpívání
Hody
Hodová výstava
Hodky
Poděkování za úrodu
- 14 -

Letní období je také příležitostí ke kulturnímu vyžití. Proto kulturní komise
ve spolupráci s městem Lanžhot naplánovala a organizačně zajišťuje akce různého
zaměření, ze kterých si určitě můžete vybrat ty, které Vám vyhovují.
Začali jsme zpíváním ženských sborů.
Svícové a svatební písně zazpívaly ženy
z Brodského, Hroznové Lhoty, Kněždubu,
Lanžhota a také mužáci z Lanžhota za doprovodu cimbálové muziky Husaři. Ženský sbor z Lanžhota si připravil ukázku
svíce a svatebního dne včetně poděkování
rodičům. S tímto programem se Lanžhot
prezentoval ve Tvrdonicích na tradičních
slavnostech. Další vystoupení ženského,
mužského sboru a chasy se konalo v Praze
ve Valdštejnských zahradách, kde v rámci kulturního léta vystupují sbory a národopisné kroužky z celé republiky. Pod
záštitou senátora Ing. Hajdy, který pozval
Lanžhotčany, se uskutečnilo vystoupení
s cimbálovou muzikou. Program dospělých obohatilo i zpívání dětských zpěváků
v krojích.
Velmi úspěšnou akcí, která by se měla
stát tradicí, byl Běh Lanžhotem. Sportovně kulturní odpoledne bylo připraveno
pro všechny generace. Výsledek byl nad
míru uspokojivý, neboť dle předpokladu
se zúčastnil velký počet jak dětí, tak mládeže a dospělých.
Pěkné počasí přispělo k oslavě Dne
matek. Každoročně si tento svátek připomínáme a děti svým vystoupením připraví pěkný zážitek pro maminky, babičky
a všechny ženy, které program se zájmem
sledují.

Zaplněný
sál restaurace
Podlužan, dechová hudba
M i s tř í ň an k a
Antonína Pavluše, manželé Jana a Josef
Uhrovi, mužský sbor a cimbalista Marek
Ciprys – to byl obrázek společného vystoupení jmenovaných účinkujících, který byl odměněn obrovským potleskem
diváků. Opravdu krásný kulturní zážitek
z tohoto pořadu, včetně křtu CD nosiče
manželů Uhrových, si odnášeli spokojení
návštěvníci nejen z Lanžhota, ale i z blízkého a vzdálenějšího okolí.
Muzeum a tradice v Lanžhotě – potřetí ožilo naše muzeum celodenní akcí,
na které se zase pekly lanžhotské koláčky,
byla otevřena výstava vlňáků, tabulových
šatů a šátků, děti měly možnost zapojit se
do soutěží a her. Novinkou bylo oblékání
dívčího kroje. I když je v Lanžhotě mnoho
žen, které kroje nosily a ještě nosí, mladší generace má problém s pojmenováním
jednotlivých částí kroje a jejich oblékáním. Motivací bylo zapojit mladé maminky a prakticky provést oblékání děvčete
do kroje. Vystoupením dětského národopisného souboru Pomněnka z Tvrdonic
jsme chtěli motivovat lanžhotské děti a vyvolat v nich zájem o kroj a tanec. Večerní
beseda u cimbálu se těšila velkému zájmu
návštěvníků. V rámci této besedy byl křest
nového CD nosiče „Nikeho už tady néni“
mladých lanžhotských zpěváků, kteří si
pozvali hosty – Zuzku Ciprysovou, Katku
Bízovou a 4BAB z Dolních Bojanovic.
A co připravujeme?
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Ro©kování - rockové skupiny Větry z Jihu, FIVE LIVE,
Šroti a Cizí těleso se představí
30. června 2017 na fotbalovém
stadionu Šlajsa. Začátek ve 20
hodin, vstupné 100 Kč.
Vojenský umělecký soubor
ONDRÁŠ vystoupí v Lanžhotě v sobotu 8. července 2017
v 19.30 hodin na stadionu.
Případná změna místa konání
bude včas oznámena.
Rovněž je naplánováno promítání letního kina ve dnech
17.–19. 7. 2017. Filmy ještě nejsou vybrány.
Na přehlídce dechových
hudeb, která se bude konat
v sobotu 5. srpna 2017, zahrají
dechové hudby Zlaťanka, Javorinka, Mladá muzika ze Šardic
a Vacenovjáci, kteří budou hrát
po přehlídce k taneční zábavě.
Toto je hlavní výčet kulturních akcí pořádaných naší komisí. Mimo to si jednotliví majitelé pohostinství a restaurací
vytvoří svůj vlastní program,
kterým budou chtít pobavit
mladé i starší. Budeme se snažit
o to, aby se akce nepřekrývaly
a vždy byl zvolen vhodný volný
termín. Skladba kulturních vystoupení je opravdu různorodá,
nabídka široká, možnost návštěvy některé z nabízených akcí
je volbou vás – našich občanů.
Těšíme se na setkání s Vámi.

Zpívání ženských sborů, foto Kateřina Paulíková
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Nové informace k záplavovým územím
Antonín Hostina, předseda spolku

Od vydání místního zpravodaje č.
2/2017 uplynuly další tři měsíce a náš
spolek cítí povinnost občany objektivně
informovat o krocích, které za toto uplynulé období učinil. Cíl spolku zůstává
stále stejný - přimět odpovědné orgány
k přehodnocení vyhlášených aktivních záplavových území (dále jen AZÚ) pod Lanžhotem, které byly vyhlášeny Krajským
úřadem JMK Brno formou rozhodnutí
„Stanovení záplavových území“ pod č. j.
JMK 44609/2009 ze dne 18. 9. 2009.
Naše tvrzení je neměnné a doposud
všechny orgány státní správy a samosprávy, které jsme v této věci oslovily, sdílejí
stejný nebo obdobný názor jako zástupci
našeho spolku. Na úřadech a institucích,
které se touto problematikou zaobírají
nebo ji mají přímo v gesci, získáváme stále
nové a nové informace, které nás utvrzují
o naší správné cestě. Našimi nezištnými
aktivitami se snažíme hájit práva občana
a obce proti nesmyslným omezením, která
mají negativní dopad na hodnotu pozemků pod Lanžhotem a veškerou činnost, ať
už právnických nebo fyzických osob. Ti
občané, kteří se již stačili seznámit s dříve
uvedenými § 64 až § 69 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách, dobře vědí, že zakomponováním AZÚ do Územního plánu Lanžhota
dojde v tomto území k významnému znehodnocení pozemků a omezení aktivit,
které mají vliv na činnost a rozvoj obce.
Negativní a zásadní vliv bude mít toto vyhlášení i na činnost spolků, mezi které patří například naši včelaři, kteří mají v této
lokalitě své úly a včelstva. Největší negativní dopad má vyhlášení AZÚ na činnost

našich lesníků. Každý postavený posed,
krmeliště, oplocenka, uskladněné dříví a stavba, která nesouvisí s vodní stavbou, je v rozporu se zákonem o vodách
a na všechny je nutno udělovat výjimky ze
zákona. Paradoxem je, že v době, kdy vod
obecně ubývá, a to jak spodních, tak povrchových a les nám díky nedostatku vod
usychá a lesníci jej musí uměle zaplavovat,
úředníci z povodí přitvrzují v omezeních
proti povodním.
Krátce zopakujeme naše tvrzení:
Od doby vybudování vodního díla Nové
Mlýny a ochranné hráze podél koryta řeky
Moravy a Dyje Lanžhot záplavy, jak uvádí
zákon o vodách, nepoznal.
V roce 2006 se dle informací úředníků
MÚ v Břeclavi nejednalo o sto mletou
vodu, ale maximálně 25letou vodu. Zaplavování území pod Lanžhotem je řízené,
nebo je zaplaveno neřízeně tzv. „zvláštními povodněmi“ (§ 69 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách. V těchto případech zvláštních povodní se postupuje v souladu se
zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon).
Za dobu funkčnosti vodního díla a nádrží Nové Mlýny bylo území pod Lanžhotem zaplaveno dvakrát, ale nikdy se
nejednalo o přirozené povodně. (Nové
Mlýny byly vybudovány v 70. - 80. letech
dvacátého století. Plocha všech tří jezer
dohromady činí 3 227 ha. Obora Soutok
má plochu 4 500 ha. Obora Soutok pojme
13 mil. m3 vody.)
V roce 1997 došlo k protržení pravobřežní hráze odlehčovacího ramene řeky
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Moravy mezi Hodonínem a Lužicemi (viz
foto). Podruhé bylo území v roce 2010 zaplaveno řízeně na pokyn hejtmana JMK,
aby se odlehčilo řece Moravě, u které
hrozilo přelití vody přes ochrannou hráz
do obce Brodské.

zpravodaj městského úřadu

K napouštění vod do našeho katastru
(povodňování) využívá Povodí Moravy, s.
p. dvou stavidel o průtoku 100 m3/s na řece
Moravě a jednoho stavidlo s průtokem cca
200 m3/s na řece Dyji u Pohanska.

Protržená hráz mezi Hodonínem a Lužicemi při povodních v roce 1997

V roce 1997 došlo k zaplavení území zvláštní povodní - § 69 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách (Území ohrožená zvláštními povodněmi). V těchto výjimečných případech
se postupuje podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých
zákonů (krizový zákon).

Záplava 1997 - pohled na jižní část obce a areál Na Šlajsi
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Škody po povodních v roce 1997

Škody po povodních v roce 1997 byly
v Lanžhotě vyčísleny Okresním úřadem
Břeclav na konečnou částku 280 tis. Kč.
V roce 2010 škody na bytovém fondu nevznikly.
Od roku 2009 město Lanžhot proinvestovalo bezmála milion korun českých
za projekty protipovodňové ochrany, které
se doposud neuskutečnily. Věříme, že tyto
finance se daly využít mnohem smysluplněji, například k vyčištění a prohloubení
rybníka Kout a dalších vodních nádrží
v okolí Lanžhota, na které lze získat nemalé dotace z položky určené na čištění a budování retenčních (zádržných) nádrží.
Člověk nemusí být odborníkem na vodu
a zákon o vodách, aby viděl, že vod ubývá
jak v přírodních nádržích, tak ve studnách. A v této době pracovníci z povodí
přitvrzují ve svých opatřeních?!
V měsíci květnu jsme vyvolali jednání
na MÚ v Břeclavi na „Oddělení koordinace pořizování územních plánů a jejich
změn okolních obcí, pořizování územních
studií“, kde jsme se shodli se zástupci oddělení, že je nutno vyvíjet tlak na Povodí

Moravy, s. p. s cílem přehodnotit vyhlášená záplavová území. Tyto problémy se
netýkají pouze Lanžhota. Podstatně větší problémy mají obce Břeclav, Lednice,
Rakvice a Přítluky, kde se chystá vybudování poldru, a další obce na Břeclavsku.
Vedoucí oddělení nám vyjádřila podporu v naší činnosti a upozornila na nutnost zvýšeného tlaku na řešení problému
ze strany vedení města Lanžhot.
Následně jsme navštívili na základě předem smluvené schůzky Oddělení vodního
a lesního hospodářství Krajského úřadu
JmK v Brně. S jeho vedením jsme se taktéž
shodli, že je nutno vyvíjet tlak na pracovníky Povodí Moravy, s. p., kteří chystají
podklady pro krajský úřad, a tlak vyvíjet
jak z naší strany spolku, tak především ze
strany vedení města Lanžhot. Shodli jsme
se i na tom, že mnohem důležitější než
budování hrází v našem katastru je čištění
koryt řek a retenčních nádrží a stále se učit
s vodou hospodařit. Dovolujeme si tvrdit,
že jsme se při jednání shodli na tom, že
pod Lanžhotem se nejedná o AZÚ, ale jde
o poldr. Navíc vyhlašující orgán KÚ JMK
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není příznivcem výjimek ze zákona, které u nás předkladatel (Povodí Moravy, s.
p.) chystá pro některé žadatele o výjimku
z AZÚ. Každá výjimka hrozí „precedentem“ a následnými žalobami, které budou
působit nekonečné problémy jak státní
správě, tak samosprávě.
Na dotaz, zda se má obec bránit zakomponování AZÚ do územního plánu města, nám bylo odpovězeno jednoznačně:
Územní plán musí sloužit podpoře rozvoje
obce, pokud tak nečiní, musí se s tím něco
dělat a zastupitelé města by neměli nevyhovující podobu územního plánu schvalovat.
Závěrem předkládáme výřez z mapy
POP 04, kterou je možno nalézt na strán-

zpravodaj městského úřadu

kách www.zurka.cz. Jedná se o výřez mapy
tzv. plánovaného a usměrňovaného rozvoje ploch protipovodňových opatření přírodě blízkých i technických, nadmístního
významu, kterým se stanovují požadavky
na uspořádání území při územním plánování. Mapu předkládáme jako „výzvu“ pro
občany, kteří byli svědky záplav v prostoru
Hrubé Štěpnice (Kazůbková cesta), jak je
zakresleno v mapě. Ať nám zašlou jakoukoli dokumentaci, kterou budeme schopni
zdokumentovat mokřady dolního Podyjí,
jak je uvedeno v legendě k mapě.
V naší práci vycházíme ze získaných
informací od pamětníků, studiem zákonů
a informací získaných od subjektů působících v dotčených katastrech.

Záplavové území v katastru Lanžhota
Ing. Mojmír Pehal,
odbor životního prostředí,
oddělení vodního a lesního hospodářství
Krajský úřad Jihomoravského kraje

Záplavové území vodního toku Morava, Dyje a Kyjovka v k. ú. Lanžhot

bylo stanoveno opatřením Krajského
úřadu Jihomoravského kraje č. j. JMK
44609/2009 ze dne 18. 8. 2009. Součástí tohoto opatření bylo i vymezení
aktivní zóny uvedených vodních toků.
Uvedené opatření obecné povahy bylo
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vydáno v souladu s právními předpisy
a není nám jasné, z čeho plyne uváděné podezření, že tento dokument byl
vydán v rozporu s právními předpisy.
K tomuto dokumentu se v průběhu jeho
projednávání měli možnost vyjádřit jak
dotčené obce, tak dotčená veřejnost.
Dle našeho názoru samotné vyhlášení
záplavového území a vymezení aktivní
zóny vodních toků nepoškozuje zájmy
občanů a neznehodnocuje pozemky.
Právě naopak takovéto opatření obecné
povahy je v souladu s veřejným zájmem
občanů na ochranu proti povodním.
Směrodatné pro vymezení aktivní zóny
jsou hloubky vody a rychlosti proudění,
doba zaplavení. Plochy mimo zástavbu
jsou začleněné do aktivní zóny i z důvodu zachování volného retenčního území
podél toku pro transformaci povodní.
Vymezení aktivní zóny vychází z jednoznačných pravidel a z fyzikálních
zákonitostí proudění vody. Záplavové
území a aktivní zóna záplavového území vodních toků zobrazuje aktuální stav

v dotčeném území a také lokality, kde
hrozí při určitém průtoku zaplavení vodou a to bez ohledu na plánované zastavitelné plochy nebo stavby, vyznačené
v územním plánu. Pokud tedy dochází
ke střetu záplavového území s aktuálním územním plánem obcí, mělo by být
přistoupeno ze strany dotčených obcí
k hledání vhodného řešení, které by zajistilo protipovodňovou ochranu daného území.
Výše stanovené záplavové území včetně aktivní zóny vodních toků Moravy,
Dyje a Kyjovky z roku 2009 (mimo jiné
i v k. ú. Lanžhot) je závazným podkladem pro územní plánování v území
a musí být zahrnuto do jednotlivých
stupňů územně plánovací dokumentace
– zejména do grafických částí a výkresů
řešících limity využití území – v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Sdělení aktuálního navrhovaného rozsahu
záplavového území a aktivní zóny
v katastru města Lanžhot
Ing. Iva Jelínková, Povodí Moravy, s. p.

Záplavové území a aktivní zóna byly
aktualizovány na základě žádosti města
Lanžhot a občanů. Bylo provedeno podrobné vyhodnocení, terénové šetření
a doloženy podrobné výškopisné podklady jednotlivých lokalit.

Aktivní zóna je vymezována podle
nebezpečnosti povodňových průtoků, dle parametrů proudění, hloubek
a rychlosti zaplavení při stoleté povodni. Při návrhu je respektována i rychlost
zaplavení, možné evakuační trasy, doba
zaplavení a možnost odvodnění.
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Lanžhot
Z důvodu nebezpečnosti zaplavení,
hloubek a špatné dostupnosti při povodních nelze vyhovět všem žadatelům
o vyjmutí z aktivní zóny.
Návrhy aktualizace lze prohlédnout
na stránkách státního podniku Povodí
Moravy:
http://www.pmo.cz/cz/cinnost/zaplavova-uzemi/navrh-aktualizace-zaplavoveho-uzemi-a-aktivni-zony-na-soutoku-moravy-a-dyje/
Vodoprávním úřadem Krajským úřadem Jihomoravského kraje bude město
Lanžhot osloveno s žádostí o zveřejnění
návrhu aktualizace záplavového území
a aktivní zóny na veřejné vývěsce o sdě-
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lení připomínek. Připomínky města,
z řad občanů, právnických i fyzických
osob budou doručovány vodoprávnímu
úřadu Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí.
Poté budou připomínky vyhodnoceny
vodoprávním úřadem ve spolupráci
s Povodím Moravy, s. p. a dotčenými orgány státní správy.
Postup vydání opatření obecné povahy, kterým se stanoví aktualizace záplavového území a aktivní zóny, prosím
konzultujte s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního
prostředí.
Čerpáno z dopisu. Redakčně zkráceno.

Provoz smuteční obřadní síně
Hana Tučková
Anna Moučková

Jak už mnozí z vás zjistili, smuteční obřadní síň je v provozu. Chci vám
proto poskytnout informace k zajištění
obřadu v této smuteční síni.
Provozovatelem je město Lanžhot,
nemá ji pronajatou žádná pohřební
služba. Správcem byla určena Drahomíra Uhrová, která se stará o běžnou
údržbu a zajišťuje provoz. Je možnost
provést obřad občanský i církevní s následným uložením zemřelého do hrobu,
nebo odvezením na kremaci. Budova
smuteční síně je požehnána (nevysvěcuje se). Na četné dotazy ohledně sloužení mše svaté v obřadní síni sděluji,
že brněnské biskupství nám nepovolilo
sloužení mše svaté z důvodu farního
kostela v obci. Mše svatá za zemřelého

může být odsloužena následně po pohřbu v kostele, což se už praktikuje.
Provést obřad, církevní i občanský, lze s živou hudbou, kdy zpěvačky
z Lanžhota volí vhodné písně za doprovodu hry na klávesy a muzikanti,
kteří jsou sjednáni na pohřební službě
patnáct minut před zahájením obřadu,
hrají před budovou, dále pak při průvodu na hřbitov a na hřbitově. Jinou
možností je obřad se zpěvačkami, ale
bez dechové hudby. Lze také použít
reprodukovanou hudbu z CD nosičů. Výstavní místnost pro rozloučení
se zesnulým je otevřena třicet minut
před obřadem, smuteční síň deset minut před obřadem. Květinová výzdoba
musí být doručena nejpozději patnáct
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minut před obřadem.
Ve všech prostorách je
zákaz kouření a mobilních telefonů, které
by mohly rušit pietní
akt.
Po obřadu se rakev vyveze na katafalku na hřbitov, kde
je k místu uložení
(k hrobu) přenesena,
položena nad vykopaný hrob a pak spuštěna do hrobu. Pozůstalí
si zabezpečí muže, kteří rakev odnesou
a spustí do hrobu.
V případě uložení do hrobu si rodina
zajistí u hrobníka vykopání hrobu, případně odstranění žulových desek sloužících k zakrytí hrobu.

JAK POSTUPOVAT
PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ OBŘADU
CÍRKEVNÍ OBŘAD:
- domluvit termín konání farářem
- nahlášení obřadu na městském úřadě
Haně Tučkové
- návštěva pohřební služby, kde se zařídí vše potřebné – termín pohřbu,
objednávka rakve, květinové výzdoby, hudby
- objednávka obřadu na městském úřadě – bude domluven způsob obřadu
po stránce obsahové
- poplatek za pronájem obřadní síně je
1.000 Kč, který se platí před uskutečněním obřadu

OBČANSKÝ OBŘAD:
- nahlášení obřadu na městském úřadě
Haně Tučkové
- návštěva pohřební služby – domluvit
termín pohřbu a další náležitosti
- objednávka na městském úřadě
- poplatek za pronájem obřadní síně je
1.000 Kč, který se platí před uskutečněním obřadu
ROZLOUČENÍ PŘED KREMACÍ
- celý průběh je stejný jako u výše uvedených obřadů.
Součástí hřbitova je nové kolumbárium, to je místo pro uložení uren s popelem zemřelých. V kolumbáriu je celkem 128 schránek, které jsou rozděleny
a očíslovány do šestnácti bloků po osmi
schránkách. Do každé schránky lze
uložit až čtyři urny buď v tzv. úředních
schránkách, nebo v ozdobných.
Nájemní smlouvy na schránky v kolumbáriu se budou uzavírat na Městském úřadě v Lanžhotě u Anny Moučkové. Smlouva se uzavírá za níže
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Lanžhot
uvedených pravidel, které jsou součástí nájemní
smlouvy:
1. Schránka v kolumbáriu
se propůjčuje na základě
smlouvy uzavřené mezi
provozovatelem pohřebiště městem Lanžhot
a nájemcem, a to vždy
na dobu deseti let.
2. Po uložení urny (uren)
do kolumbária se výklenek uzavře:
a) náhrobním urnovým uzávěrem jednotného vzhledu z leštěného nerezu
a průhledného skla, který si nájemce
obstará sám, popřípadě ve spolupráci
s provozovatelem hřbitova. Do této
schránky lze umístit urny v ozdobných schránkách z materiálu a barvy, které si nájemce vybere. Dále je
možné zde umístit drobnou výzdobu.
b) epitafní leštěnou žulovou deskou
Impala tmavě šedé barvy, o síle 2 cm.
Tuto desku si nájemce objedná a zakoupí sám, popřípadě ve spolupráci
s provozovatelem hřbitova. Na této
desce smí být uvedeno jméno a příjmení zesnulého, datum jeho narození a úmrtí, případně podobizna
a verš. Do této schránky lze umístit urny v úředních, či ozdobných
schránkách. Kapacita schránky jsou
čtyři urny.
3. Nájemce kolumbária si může epitafní desku nebo urnový skleněný uzávěr doplnit připevněním vázy či lucerny, popřípadě dalšími ozdobnými
prvky po předchozím odsouhlasení
velikosti, tvaru a materiálu s provozovatelem pohřebiště.

zpravodaj městského úřadu

5. Pokud nájemce umístí v prostoru
kolumbária nebo na epitafní desku
předměty v rozporu s výše uvedenými ustanoveními, bude provozovatelem pohřebiště písemně vyzván k jejich odstranění. Pokud tak neučiní,
odstraní je provozovatel pohřebiště
na náklady nájemce.
6. Provozovatel pohřebiště následně
vyzve písemně nájemce k převzetí
odstraněných předmětů.
7. Je výslovně zakázáno umisťovat
do schránek hořící svíčky.
8. V případě poškození nebo znečištění pronajatého kolumbária vinou
nájemce zajistí nájemce vyčištění či
opravu na vlastní náklady. Pokud tak
neučiní do jednoho měsíce od písemné výzvy, zajistí provozovatel pohřebiště opravu na náklady nájemce.
9. Provozovatel pohřebiště nezodpovídá za případné poškození epitafní
desky či urnového skleněného uzávěru třetí osobou.
V současné době je evidováno šest
zájemců o pronájem. Ostatní schránky
jsou volné.
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Anketa KTV
Vážení občané, diváci kabelové TV, v anketě ke kabelové TV
bylo odevzdáno celkem 286 hlasů. Z toho 237 hlasů bylo pro
zachování poplatku ve stávající výši a 49 hlasů bylo pro zvýšení
poplatku a počtu programů. Nejpopulárnějšími z placených programů jsou Spektrum, CS FILM a National Geographic, naopak
nejmenší zájem je o program Fishing&Hunting.
Děkujeme všem občanům za účast v anketě a budeme se jejími výsledky řídit při dalším
rozhodování o změnách v KTV.

VÝSLEDKY DOTAZNÍKŮ - KTV

Denisa Spevárová

26. 3. 2017 pořádal Region Podluží ve Starém Poddvorově již VI.
ročník přehlídky Zpěváček Podluží. V obrovské konkurenci – cca
50 dětí ze všech členských obcí se podařilo dětem z Lanžhota vybojovat 1. místo v kategorii nejstarších – Zuzana Ciprysová – a náhradní
3. místo v kategorii nejmladších – Jana Omastová. Vítězové kategorií
reprezentují náš region v krajském kole.

CHCEME V KTV

A - zachovat poplatek

237

B - zvýšit poplatek

49

CELKEM

286

PROGRAMY - NEJSOU ZAJÍMAVÉ
FISHING/HUNTING

143

NOVA SPORT 2

121

EUROSPORT 1 A 2

108

HBO

15

DOMA

10

SPORT 1

8

SPORT 2

6

MARKÍZA

6

O2 TV SPORT

5

DAJTO

5

TV PAPRIKA

4

NOVA SPORT 1

95

MARKÍZA INTERNATIONAL

88

VIVASAT

4

MINIMAX

80

HISTORY

4

DISCOVERY

61

ORF 1

3

NATIONAL GEOGRAFIC

55

FILM +

3

CS MINI/ CS FILM

53

ANIMAL PLANET

3

SPECTRUM

47

JOJ CINEMA

3

Další akcí pod záštitou Regionu Podluží byla soutěž ve skoku vysokém pro děti ze základních škol, která proběhla v Lužicích 23. 3. 2017. Oblíbené soutěže se zúčastnilo velké
množství soutěžících z celého regionu. I přes tuto velkou konkurenci si naše děti přivezly
5 zlatých medailí, 2 stříbrné a 3 bronzové.

Co nás čeká v KT v nejbližší době?

- zjišťujeme možnost vysílání nového slovenského sportovního kanálu 213 HD (program
je zdarma) a mezinárodní verze programu ORF s názvem ORF EUROPE (náhrada
za vypnuté programy ORF 1 a ORF 2)
- budoucnost vysílání programů JOJ, JOJ PLUS a WAU je nejasná
- v rámci informačního kanálu připravujeme vysílání reportáží, které bude pro Lanžhot
připravovat FENIX TV
- 26 -
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Dne 10. 4. 2017 se v Lužicích v parku U Vrchnice konal pod záštitou Regionu Podluží
další ročník tradičního štafetového závodu na kolečkových bruslích. Děti byly rozděleny
do dvou věkových kategorií. Lanžhotské děti jako vždy statečně bojovaly a v obou kategoriích přivezly domů stříbrné medaile.

Lanžhot
Tento čas strávíme spolu vyráběním,
hrami a soutěžemi. Zveme všechny děti
základní školy, ale i menší děti se svým
doprovodem na společné tvoření. Doufáme, že jako loňský rok nebude chybět
ani výlet, divadlo, případně jiné zábavné
představení pro děti. Už se opravdu těšíme! Nezapomeňte, že naše „Prázdniny
v knihovně“ startují v úterý 4. července.
Bližší informace budou vždy uveřejněny
na plakátech a v kabelové televizi.
A ještě jedno každoroční upozornění!
Během prázdnin bude knihovna v pátek
zavřená! Otevírací doba v ostatní dny zůstává nezměněna.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LANŽHOT

Okénko knihovny

Děkujeme za přízeň a přejeme krásné
letní počtení, protože nové knihy na Vaši
dovolenou budou nachystány. Knižní novinky najdete na našich webových stránkách a rezervaci knih si můžete udělat
i prostřednictvím počítače z domova.

Knihovna odměňuje
Jitka Petrlová

V červnu čeká naši knihovnu další návštěva letošních prvňáčků. V rámci projektu „Už jsem čtenář – Kniha pro prvňáčka“ budou děti za asistence starosty
a místostarostky Lanžhota slavnostně pasovány na čtenáře. Odměnou dětí za jejich
píli bude česká knížka, novinka od spisovatele Martina Šinkovského, Lapálie
v Lampálii. Fotky ze slavnostního dne
v knihovně budou zveřejněny prostřednictvím kabelové televize a na webových
stránkách knihovny.

Kromě prvňáčků nám čtou i větší děti.
Dva takové čtenáře jsme slavnostně odměnili v soutěži „Lovci perel“. Jedná se
o hru pro děti, kdy čtenář po přečtení
knihy zodpoví otázky z pracovního sešitu.
Nejvíce vypracovaných odpovědí přinesli
Vojta Steiner a Jan Holobrádek. Odměnou
jim byla strategická hra. Ještě jednou jim
gratuluji a děkuji za jejich výdrž a úsilí.
O letních prázdninách čeká knihovnu
již třetí ročník akce „Léto v knihovně“.
Díky našim dobrovolnicím se už vrší
v knihovně nápady na osm prázdninových úterních dopolední.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA LANŽHOT

Okénko školky
Velikonoce v mateřské škole
Iveta Uhrová

Barvení vajíček, velikonoční výzdoba, říkanky, písničky, pohádky, ale i péče
o naše záhonky, to vše doprovázelo velikonoční období v mateřské škole. Během dopoledních činností měly děti také možnost
tancovat, zpívat a těšit se na velikonoční
muziku, na kterou byly spolu s rodiči po-

zvány. V rámci prožitkového působení se
rovněž v MŠ již poněkolikáté organizovalo
školičkové hrkání. I přes nepřízeň počasí
byly děti vybaveny hrkači, kluci navíc krojem. Děti si proto hrkání zkusily alespoň
v prostorách školky. Děkujeme rodičům
za podporu a spolupráci nejenom při této
akci.

Čarodějnický slet
Martina Kužmová

„Čarodějnice mají být na Čarodějnice,“
zaznělo z mých úst, když jsme se ve čtvrtek rozhodovali o změně termínu kvůli nepříliš příjemné předpovědi počasí.
A teď vím, že to bylo dobré rozhodnutí,
protože v neděli bylo velmi krásné a slunečné počasí, které nám umožnilo prožít
příjemné odpoledne a také podvečer Filipojakubské noci.
- 30 -
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Malých čarodějnic a čarodějů se v doprovodu svých blízkých slétlo téměř 200
z celého Lanžhota i okolí. Pro děti byly
připravené různé soutěže a úkoly, které
plnily v průběhu odpoledne. Děti měly
možnost uvařit si čarodějnickou polévku,
proletět se na koštěti, prolézat pavučinou,
upéct si chleba v peci, vytvořit si vlastního
pavouka i s pavučinou, zabubnovat si či se
projít po netopýří stezce. Vše se pomocí
razítek zaznamenávalo do krásných originálních chaloupek namalovaných učitelem Milanem Kocmánkem a připravených
speciálně pro tuto akci.
Po splnění úkolů, které si děti samy vybraly, si přišly pro zaslouženou odměnu,
ta pro ně byla připravena ve stanu. Součástí odměny byly špekáčky, které si bylo
možno upéct u dvou ohýnků, originální
medaile na krk a výborné čarodějnické

Lanžhot

cukroví, jež nám upekly šikovné čarodějnické maminky.
Hlavní
událost
odpoledne
na sebe nenechala dlouho čekat
a pomocí bubnů jsme rituálně zapálili asi dvoumetrovou hranici
i s čarodějnicí. Při žáru velké vatry
jsme si společně zazpívali u kytary
a s příchodem večera jsme se všichni rozletěli zpět do svých domovů.
Součástí akce byla také výstava
obrázků a výrobků dětí z mateřské
školy.
Rádi bychom chtěli poděkovat všem, jež si udělali čas a přišli
s námi strávit toto krásné odpoledne. Děkujeme také těm, kteří nám
jakýmkoliv způsobem pomohli
přichystat a zorganizovat tuto vydařenou akci, zejména mysliveckému
spolku a mateřské škole, ale také spoustě
dalších dobrovolníků, kterých bylo téměř
čtyřicet, a především Honebnímu společenstvu Lanžhot za finanční podporu.
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Zapojení do projektu Celé Česko čte dětem
Iveta Uhrová

V měsíci dubnu se děti z Mateřské školy v Lanžhotě vydaly v rámci zapojení
do projektu Celé Česko čte dětem do místní knihovny. Knihovnice Jitka Petrlová
připravila jednotlivě pro všech pět tříd MŠ
velmi poutavý čarodějnický literární program, který nám zpestřil přípravu na veřejnou akci Slet čarodějek a čarodějů. Děti
si vyslechly příběh Malé čarodějnice a následně plnily různé úkoly. Učily se kouzlit,
připravovaly čarodějnický lektvar, skládaly
děj podle obrázků nebo se jen seznamovaly s prostředím knihovny, pro některé
poprvé spatřeným. Na závěr měly chvilku
pro sebe, kterou mohly využít k prohlížení
zcela nových, ale i starších dětských titulů.
A protože nás knihy zaujaly, několik z nich
jsme zapůjčili do naší mateřské školy.

Dobroty z vlastní zahrádky
Martina Kužmová

Již v loňském roce jsme si ve školce založili záhonky, kde děti společně pěstují
vlastní zeleninu, ovoce či bylinky. Každá

třída má svůj záhonek, o který se společně stará. Řekli jsme si, že by bylo fajn, aby
děti měly možnost zapojit se a pozorovat
proces růstu rostlin a zeleniny.
Děti si samy pod vedením učitelek zasadily různé druhy plodin. S dětmi
si povídáme, které rostlinky se jak sází, že u některých se sejí do půdy semínka a u dalších se sázejí
rostlinky. Také jim radíme, jak správně o rostliny
pečovat, aby mohly pěkně
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růst. Děti se poté celou dobu o své záhonky starají. Zalévají je, okopávají a plejí…
a až nastane ten správný čas, tak dobroty
z vlastní zahrádky společně ochutnáváme
a libujeme si, jak jsme šikovní zahradníci.
V letošním roce jsme si zasadili například
hrášek, mrkev, cibuli, špenát, saláty, rajčata a kedlubny. Z ovoce jahody či mochyni
a z bylinek mátu, levanduli, měsíček lékařský nebo meduňku. Už se moc těšíme

Lanžhot

na výsledek vlastní práce a doufáme, že si
pochutnáme stejně jako loni.
Při letošní oslavě ke Dnu Země jsme si
rozšířili náš koutek o ovocné keře. Každá
třída si zasadila svůj vlastní keřík s nějakou dobrotou, jako jsou borůvky, angrešt,
josta či rybíz. Děti byly při sázení velmi
nadšené, samy si vykopaly díru a společnými silami si keřík zasadily a zalévaly, aby
se rostlinám dobře dařilo a mohly nám tak
v létě věnovat své sladké dary.

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Okénko školy

LANŽHOT

Na kolečkových bruslích sbírali stříbrné medaile
Kateřina Barancová, 8.A

Stejně jako každý rok jsme se i letos
zúčastnili štafety na kolečkových bruslích v Lužicích. Z Lanžhota jsme vyrazili
městským autobusem časně z rána,
abychom do parku u Vrchnice, kde
se závod konal, dorazili kolem deváté hodiny. Po příjezdu jsme se rozcvičili a poslechli si proslov starosty
a ředitelky lužické základní školy
a soutěž mohla začít. Všechny zúčastněné školy - z Lužic, Mikulčic
a Lanžhota - rozmístily své žáky podél trati. Nejdřív závodil první stupeň. Všechny naše děti se ze všech
sil snažily a skončily na krásném
druhém místě. Poté se konala štafeta
druhého stupně. Jelikož se účastnily
jenom tři školy, medaili jsme měli

jistou, ale chtěli jsme do závodu dát vše,
co bylo v našich silách. Všichni závodníci
museli ujet okruh dlouhý 600 metrů, dru-
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hý stupeň to však měl těžší v tom, že tento
okruh musel jet dvakrát, což znamená, že
jsme dohromady museli jet 1200 metrů.
Všichni závodníci tuto trať až na menší
komplikace zvládli a také štafeta druhého
stupně získala stříbrné medaile. Spokojení se svými výkony jsme jeli domů a už se
těšíme, až se s ostatními školami utkáme
i příští rok.

Žáci sklízeli úspěchy na kolech
Jiří Mužík, 7.A

Na novém dopravním hřišti v centru
Břeclavi se 9. května
konalo 1. oblastní kolo
dopravní soutěže mladých cyklistů, kterého
se zúčastnili i žáci naší
školy. Letos jej však
vyhráli, a postupovali
tak do okresního kola
z 1. místa. To se konalo
v Hustopečích 18. května. Soutěžilo se v něm
ve čtyřech disciplínách. Žáci museli
zvládnout co nejlépe jízdu zručnosti,

jízdu podle pravidel silničního provozu,
první pomoc a také test z pravidel silničního provozu. V konkurenci ostatních škol,
které měly často také výhodu znalosti domácího
dopravního hřiště, skončili naši žáci na 5. místě.
Konkrétně šlo o deváťáky
Tomáše Cibulku, Václava
Vizváryho, Marii Líbalovou a Vendulu Cibulkovou, kteří soutěžili v kategorii starších žáků.
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Žáci si pohráli se svými smysly
Mgr. Milan Kocmánek

V dubnu navštívili naši žáci druhých
a třetích tříd interaktivní výstavu s názvem Poznávej se, kterou do břeclavského muzea zapůjčilo vzdělávací centrum
IQ LANDIA Liberec. Zhruba na padesáti

exponátech si žáci mohli vyzkoušet, jak
fungují naše smysly, ale také jak nás mohou klamat. Výstava děti opravdu zaujala.
I po dvou vyučovacích hodinách mezi exponáty by prý klidně v záživných pokusech pokračovaly celé odpoledne!t

V krojích je zábava. Až na ty sukně!
Tamara Mikičová, 7.A
na fotografii druhá zleva

Velikonoční neděle letos v Lanžhotě
patřila dětem a mladým lidem v krojích.
Naše chasa totiž chtěla k lidovým tradicím přitáhnout více
lidí, aby v budoucnu
tato krása nezanikla.
Podtitul akce byl proto s výzvou – „Oblečme děti do krojů!“
Zábava začala kolem
půl čtvrté odpoledne
a sešlo se na ní celkem 50 dětí a mladých tanečníků a tanečnic v kroji. Kromě toho došlo taky hodně
rodičů a kamarádů.
Vše začalo slavnostním pochodem
v sále a pak se tančilo na hudbu Hornobojanů. Končilo se kolem desáté hodiny
večer. Když bych měla říct, co bylo na tom
všem nejnáročnější, tak by to byly sukně. Celkově mi trvalo asi půl hodiny, než
jsem se do svých pěti sukní oblékla. A to
tam byly i holky, co jich měly devět! Obdivuji je, protože mě bolely nohy a záda

Lanžhot

Lanžhotem běželo přes 200 lidí.
Hodně jich bylo z naší školy
Tamara Mikičová, 7.A

Víkend po Velikonocích byl v Lanžhotě bohatý na akce pod širým nebem. Den
po literární procházce v sobotu se uskutečnil druhý ročník Běhu městem Lanžhot. I přes nevypočitatelné aprílové počasí se této sportovní události zúčastnilo
přes 200 lidí různého věku. Od předškoláků přes řadu dětí z obou stupňů naší školy
až po dospělé běžce a běžkyně. Skupiny
běžců byly rozděleny podle věku a vzdálenosti trasy. Celkem běželo Lanžhotem
sedm skupin. Jako první se na trasu ulicemi vydali předškoláci, pak děti z 1. - 3.
tříd, za nimi žáci 4. - 5. tříd. My z druhého
stupně už jsme běželi mezi ženami a muži,
takže trasa měřila 1500 metrů. Další skupina běžela rodinný závod pro všechny věkové kategorie také na 1500 metrů
a poslední se vydali do ulic vytrvalci, které čekalo 5000 metrů. Já, Zuzka Uhrová

a Zuzka Ciprysová jsme alespoň za účast
získaly ovocné pitíčko a zdravé občerstvení. Někteří běžci se museli poprat i se
startem v chladném dešti, jiní zas vyrazili
Lanžhotem v zábavném převleku za hororového Mikuláše. Všichni si ale tento místní závod s radostí užili.

jen z těch pěti. Navíc jsem si kvůli nim
nemohla celou dobou posadit. Na to, že
můžu v sukních sedět na barové židličce, jsem totiž došla až chvíli předtím, než
jsme odcházeli. Příště už budu vědět. Této
folklorní akce jsem se zúčastnila víceméně
z donucení a kvůli tomu, že tam šly i kamarádky. Až na ty sukně mě to ale bavilo
a celkově mě to dost chytlo, takže přemýšlím, že od patnácti let začnu také chodit
do chasy a místní tradice podpořím. Podle
mě je totiž důležité je do budoucna udržet.
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Prvňáčci na Dni země krmili mláďátka
Mgr. Kristýna Vlasáková

O den dříve, než je
oficiální Den Země,
který se slaví napříč
všemi kontinenty, uctila
i celá naše škola matičku Zeměkouli a místo
klasického
vyučování
jsme tento den věnovali
ochraně přírody a všemu, co k tomu patří.
I když celý týden
bylo počasí spíše zimní, v pátek se nás slunci
zželelo a vysvitlo na celý
den, abychom si přírody mohli pořádně užít.
Třídy 1.A a 1.B měly
program společný. Ráno se v lavicích naučili, jak pořádně třídit odpady, jakou barvu
mají jednotlivé kontejnery a kam který odpad patří. Když bylo vše dostatečně zopakováno a správně vyhozeno, vydaly se obě
třídy na cestu. 1.A vyrazila dřív a nachys-

tala svým kamarádům
šipkovanou, která je zavedla kousek za Lanžhot
do nové minizoo U Berty. Tam už na děti čekali
majitelé a samozřejmě
i zvířata – kozy a kůzlata, ovce a jehňátka, psi,
kočky, koně, slepice,
husy i kachny. Prvňáčci
si mohli vyzkoušet, jaké
je krmit mláďata z lahve a každý, včetně obou
učitelek, se svezl na koni.
Děti se také dozvěděly,
čím se které zvíře živí,
a pochovaly si čerstvě na-

rozená koťátka.
Zážitků bylo mnoho, a aby nebyly rychle
zapomenuty, tak je děti namalovaly křídou
na chodník před školou. Takže: „Přírodo!
Mámě tě rádi! Budeme se o tebe stále starat
a za rok Ti zase věnujeme celý den!“

V tělocvičně se objevil i chameleon

ty z ostatních ročníků jsme se s upřímným
jekotem rozeběhly po tělocvičně a schovaly se do jejích koutů tak, abychom byly co
nejdál od těchto osminohých živočichů.
Jeden z pavouků byl prý sice gumový,
ale pro nás bylo důležité, že jsme od nich
zůstaly v bezpečné vzdálenosti. Pan Ho-

řák a jeho svěřenci k nám jezdí jednou
za dva roky, takže by nás ve školním roce
2018/2019 měl přijet navštívit zase. To já
už tu ale nebudu, takže se toho nijak nebojím. Ale věřím, že děti se určitě těší, protože je to jinak fajn zážitek.

Lužická laťka našim žákům přinesla 12 medailí
Kateřina Barancová, 8.A

Také letos jsme byli pozváni
do Lužic, abychom se zúčastnili
tradiční soutěže s názvem Lužická
laťka. Soutěž se konala 23. března
a zúčastnilo se jí pět škol z našeho
regionu. Zahájení soutěže se konalo
v 8:30. Všichni jsme byli nervózní
a po zahájení začali skákat ti nejmladší z nás. Postupně šli na řadu
chlapci a dívky ze třetích až pátých
tříd, potom ze šestých a sedmých
a nakonec přišla řada na nás. Upřímně,
měla jsem hrozný strach. Všechny mé
soupeřky byly hrozně vysoké a troufám
si říct, že jsem z nich byla nejmenší, tak
mi trochu naháněly strach. Když jsem
však dokázala přeskočit výšku 1,15 m, už
ze mě nervozita opadla. Postupně vypad-

ly všechny soutěžící a zbyly jsme jenom já
se Zuzkou Ciprysovou z naší třídy. Výšku
1,30 m jsem ani na třetí pokus nezdolala,
ale Zuzka ano. Nakonec jsme se obě dvě
objevily na stupních vítězů. Já jsem si odnesla stříbro a Zuzka zlato. Objaly jsme se,
usmály se do kamery a spokojené se svým
výkonem čekaly na ukončení proslovu

Kateřina Barancová, 8.A

V dubnu do školy přijel
chovatel Miroslav Hořák ze záchranné stanice Ikaros v Pelhřimově,
aby nám ukázal zajímavá zvířata, se kterými
bychom se běžně příliš
nesetkali. Předvedl nám
několik svých svěřenců,
a to od roztomilých činčil

přes kudlanky až po, pro
mě extrémně nechutné a chlupaté, pavouky.
Některých zvířat jsme se
mohli dotknout, včetně
hada a dvou chameleonů.
Když pan Hořák do tělocvičny přinesl dva ošklivé pavouky, společně
s několika dalšími děvča- 38 -
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starosty Lužic. Kromě toho z naší školy
uspěli i Radek Darmovzal, Laďka Hasilová, Andrea Malhocká (4.A), Vojtěch
Tuček (5.A), Simona Kosíková a Nikola
Haluzová (6.A), Filip Straka (7.B), Lucie
Veselá a Marie Líbalová z 9.A. Na fotografii ukázkově skáče Václav Vizváry z 9.A.

V celkovém výsledku naše škola získala
nejvíce medailí (pět zlatých, tři stříbrné
a tři bronzové). V pořadí škol jsme se dokonce umístili jako první. Domů jsme se
vrátili spokojení a těšíme se, až si své výkony budeme moct zlepšit v příštím roce!

Literární procházka bojovala s deštěm,
ale lidé si ji užili
Kateřina Barancová, 8.A

Několik měsíců se v naší škole připravovala jedna velká akce, na kterou se
mnoho z nás těšilo. Jednalo se o Literární
procházku Lanžhotem, při které se mohli lidé projít po ulicích se jmény velikánů
naší literatury a dozvědět se o nich zajímavé informace. Vše začalo už na začátku
roku, kdy jsme ve dvojicích dostali za úkol
sesbírat co nejvíce informací o autorovi, který nám byl přidělen. Já jsem měla
na starost ulici Jiřího Wolkera, jednoho
z našich nejslavnějších básníků. Společně s mojí spolužačkou Elen jsme pátraly
po informacích, abychom
je dál mohly předat. Jakmile jsme se všichni naučili naše krátké přednášky,
sesbírali všechny zajímavosti a našli vhodné místo,
kam umístit lavice s knihami, mohla naše literární
procházka začít. Generální zkouška se konala 21.
dubna, kdy trasu prošly
třídy z 2. stupně naší školy. Děti, které o těchto autorech ještě neslyšely, se

něco dopředu naučily, rozluštily křížovku
a dostaly za ni sladkou odměnu. My jsme
naopak zachytili případné nedostatky
a byli celí nervózní před sobotní premiérou. Když nastal den D, doufali jsme v co
nejlepší počasí. To sice nevyšlo, ale nevadilo to, protože na dopolední procházku
přišlo asi 80 lidí, kteří si to užili. Dospělí si
dali kávu od Maryši, holky se na ulici Boženy Němcové převlékly za postavy z Babičky, na Čapkově byla výstava robotů a já
jsem recitovala Wolkerovu báseň Poštovní
schránka. Po poledni začalo pršet, a tak
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jsme akci včetně všech věcí během chvíle přemístili do hlavní chodby naší školy.
Když déšť ustal, vytvořili jsme publikum
skvělé kapele Pro klid duše, která nás potěšila svou hudbou. Nesmím zapomenout
ani na pamětní místo Kamile Sojkové,
které vzniklo ve vitríně u ředitelny. Za mě
bych akci ohodnotila velmi kladně, protože se na ní děti i dospělí dozvěděli hodně
informací a dotáhli jsme ji navzdory po-
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časí do dobrého konce. A příští rok si vše
moc ráda zopakuji znovu!

Kam na střední školu?
NÁZEV ŠKOLY

POČET OBOR

SŠ strojírenská a elektrotechn. Brno, Trnkova

1

Obráběč kovů

SŠ inf., pošt. a finančnictví Brno, Čichnova

1

Informační technologie

2

Elektrotechnika

4

Obchodní akademie

1

Kuchař - číšník

1

Stavebnictví

1

Grafický design

SPŠ E. Beneše a OA Břeclav
SŠ gastronomie, hotelnictví, lesnictví Bzenec
SŠ průmyslová a umělecká Hodonín

1

Technické lyceum

SŠ tech. a zemědělská Nový Jičín

1

Ekologie a životní prostředí

Gymnázium Břeclav

4

Gymnázium - 4leté

Spg.Š a Střední zdravotnická škola Odry

1

Pedagogické lyceum

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, Přímětická

1

Cestovní ruch

SOŠ Luhačovice, Masarykova

1

Ekonomika a podnikání

SŠ Strážnice, J. Skácela

1

Oděvnictví

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská

1

Zdravotní asistent

Soukromá SOŠ Břeclav, Mládežnická

1

Kadeřník

HLT Retz - SŠ cestovního ruchu

1

SŠ cestovního ruchu (5 let)

Střední vinařská škola Valtice

1

Agropodnikání

Konzervatoř P. J. Vejvanovského, Kroměříž

1

Klasická hudba - housle

OU Cvrčovice

1

Potravinářské práce

SPŠ stavební Brno, Kudelova

1

Geodézie a katastr nemovitostí

Gymnázium Břeclav

2

Gymnázium - 8leté
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Kdo si počká, ten se dočká

riálu. S Filipem Šálkem děti pozorovaly
vodní živočichy a pomocí klíče se pokoušely poznat zejména ty bezobratlé.
Nejvíce se těšily na obojživelníky, letos
si s velkou zvědavostí prohlédly i vzácné čolky.
Místo u Kyjovky si děti oblíbily a společně s učitelkami se těší, až zde vzniknou další zajímavé projekty.

Anežka Bartošová
Občanské sdružení Lužánek, z. s.

Díky uplynulým letům už jsme si
zvykli na mírné zimy a rychlý nástup
jara. Letošní přechod ze zimy byl však
pozvolný a na Den Země (22. 4.) jsme
si mohli buď postavit sněhuláky, nebo
vlézt za kamna. Ale počkat se vyplatilo.
S dětmi z mateřské školy a jejich učitel-

kami jsme 11. a 12. 5. vyrazili do přírody. Opět jsme zavítali do návštěvnického centra a vysvětlili dětem význam
stávajících prvků, mezi které se řadí
například hmyzí hotel (broukovitě). Poukázali jsme především na hmyz, který
využívá tyto prvky z přírodního mate-

Poděkování
V pátek 30. června vydá poslední školní vysvědčení svým žákům Mgr. Leopold
Králík, pedagog, který na naší základní
škole učil po celou dobu své profesní kariéry, a to 41 let.
Za tu dobu odučil na 290 žáků, byl jedenáctkrát třídním učitelem, zažil šest ředitelů a ředitelek školy, ale jen tři školníky.
Dlouhou dobu vedl také dívčí basketbalový oddíl a pořádal nejen sportovní školy
v přírodě na Nekoři v Orlických horách.
Děkujeme za dlouholetou a nelehkou
zodpovědnou práci s dětmi. Přejeme hodně pohody do dalších let.
- 42 -
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Ve víně je sranda podruhé
Právě ve dnech
vydání tohoto čísla
zpravodaje přichází
na knižní trh nová
knížka
místního
kreslíře Milana Kocmánka. Vlastně by
se mělo říci spíše
staronová, jedná se
totiž o rozšířené vydání úspěšné publikace stejného názvu
z roku 2007 – tedy
k desetiletému výročí
její premiéry.
Jak už název napovídá, jedná se o humor z vinařského
prostředí – tedy kreslené vtipy o vinařích,
víně a jeho konzumentech. Zatímco první vydání obsahovalo necelou stovku vtipů, nyní jich čtenáři najdou více než 130.
Předmluvu k prvnímu vydání napsal
několikanásobný sommeliérský mistr
ČR Libor Nazarčuk, nyní se této úlohy
ujal vinař a básník Ctirad Králík, který
je sklepmistrem ZD Sedlec u Mikulova.
Právě zde proběhne 5. července 2017 oficiální křest knížky jako součást tradičního letního Festivalu sedleckých vín. Jste
srdečně zváni!
Novou knížku seženete samozřejmě
na zmiňovaném křtu, u dobrých knihkupců, v místní knihovně a také v e-shopu vydavatele (CARPE DIEM, Brumovice) na www.carpe.cz
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Nezapomenutelný týden mezi krajany v USA
Marie Petrlová

Cestování je krásná věc,
jestliže máme domov
a kam se vrátit.
		
Irvin Shaw
Již od roku 2013 spolupracuje Marie
Švirgová s Dagmar Benešovou, společně
pořádaly v Městské knihovně v Břeclavi
kurzy malování ornamentů. V rámci navázání přátelství s českými školami v Atlantě a Washingtonu, D.C. dostaly pozvání
k návštěvě USA prostřednictvím Moniky
Vintrlíkové žijící v Atlantě, která pochází z Ladné. Marie Švirgová k tomu říká:
„Byla jsem pozváním velmi mile překvapena, ale dlouho jsem se rozmýšlela, zda
se mám v mém věku na takovou dalekou
cestu za oceán vydat. Rodina mne ujistila,
že se o dědu postará a všichni říkali, že již
takovou příležitost v životě nedostanu, tak
jsem začala balit kufry.“
A tak je ve středu 5. dubna manžel Dagmar Benešové odvezl autem do Vídně,
odkud odletěly přes Amsterdam do Wa-

M. Švirgová s D. Benešovou.u Bílého domu

shingtonu, D.C. Na letišti je srdečně přivítala kulturní atašé USA Šárka Ponroy
Vamberová a odvezla je k sobě domů.
Po občerstvení a odpočinku následovalo
představení na české ambasádě a seznámení se Šárčinými spolupracovnicemi Andreou, Mary a stážistkou Míšou.
Ve čtvrtek se vydaly autem na nákup potřeb pro výtvarnou práci a na krátkou prohlídku města. Bylo šílené aprílové počasí.
V pátek byla na programu nejdříve jízda nejstarší částí metra a poté vyrazily
za památkami. Národní galerie, Bílý dům,
Kapitol, hlavní třída National Mall a muzeum umění se staly velkým obohacením
dlouhé cesty. Průvodce jim dělal Xaviér,
manžel Šárky. Odpoledne se konaly dílny
na ambasádě, ve kterých naše ženy učily
malovat a zdobit voskem vajíčka a vytvářet
ornament na mašličky za účasti asi dvaceti
dětí a rodičů. Marie
Švirgová nastrojila Šárku do našeho kroje, ta
byla touto nabídkou
velmi poctěna. Na závěr děti sbíraly do košíčků vajíčka, která byla
ukryta v trávě na stráni.
Děti soupeřily, kdo jich
najde nejvíc. Také se
mohly potěšit s živými
králíky v ohrádkách.
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V sobotu se dílny otevřely hned
dvakrát za přítomnosti asi osmdesáti dětí a rodičů. Hostem byl
zpravodaj ČT v USA Martin Řezníček, dále česko-slovenská Miss
Kansas a pan Hartl, který se zabývá obchodní činností, na akci
se objevili také Břeclaváci, rodina
od diplomata Beránka. Po prohlídce velkolepé Národní katedrály ve Washingtonu, která patří
episkopální církvi, následoval
S Miss Kansas, pracovnicí ambasády v kyjovském kroji
noční odlet z Reaganova letiště
a kulturní atašé Šárkou Ponroy Wanberovou
do Atlanty. Zde byly naše cestovatelky ubytovány na okraji Atlanty v madva manželé. Všichni tvořili s takovým zálém městečku Auburn, konkrétně v malém
palem, že tři hodiny byly málo.
„sousedství“ u manželů Vintrlíkových,
V úterý následovala prohlídka škospolumajitelů dceřiné firmy z Ladné Alba
ly, kam chodí starší dcera Nela. Žáci se
Metal, paní Monika je též viceprezidentdo školy svážejí žlutými autobusy z jednotkou místní české školy.
livých čtvrtí. Sestry Vintrlíkovy chodí kaž
Na Květnou neděli se jelo do kostela, kde
dou sobotu právě i do české školy. Potom
se podle zvyklostí v USA světí palmové
musí chodit dva měsíce do školy v Břeclalisty místo kočiček. Po obědě se pořádaly
vi, aby dostaly i české vysvědčení.
první dílny pro padesát lidí ve staré škole.
Odpolední výlet do centra Atlanty byl
Dagmar Benešová s dětmi vyráběla Morekrátký, takže nejjednodušší bylo navštívit
nu, také se zdobila vajíčka voskem a majen mrakodrap Westin. V posledním 72.
lovaly se mašle. K večeři jim hostitel připatře je otáčivá kavárna a poskytuje úžasný
pravil grilovaný steak z bizona s různými
pohled na osmimilionové město.
přílohami, který chutnal jedinečně.
Ve středu ráno oblékly i Moniku do kroV pondělí se uskutečnila návštěva třídy
je a nastalo loučení na největším letišti svěmladší dcery Vintrlíkových, Leny. Chodí
ta, které se neobešlo bez slziček, a návrat
na nižší stupeň do moderní nízké školy,
domů.
která je kvůli zemětřesení a hurikánům bez
Marie Švirgová ještě žije ve vzpomínoken. Okna jsou situována jen z chodeb
kách a dodává: „Byl to nezapomenutelný
ven a každá třída má velké skleněné dvepracovní výlet. Velmi nás těšilo vřelé přiře na chodbu. Žáci ve škole také absolvují
vítání jak na ambasádě, tak mezi krajany.
školení o zemětřesení a větrných živlech.
Děkujeme Šárce s manželem a manželům
Večerní dílny byly zorganizovány
Vintrlíkovým za pohostinnost a za to, že
ve městě Atlanta v krásném sousedství
se o nás dobře starali. I když jsme neměly
s názvem „Babinec“, který navštívil s chotí
moc času na památky, ty které jsme s Dái honorární konzul George Novak a další
šou viděly, byly krásné a velkolepé. Měla
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jsem dobrý pocit z toho, že jsem mohla své
zkušenosti s malováním ornamentů předat
i za oceánem.“
A co k tomu dodat? Když má někdo
pevnou vůli, trochu sebezáporu a zapálené srdce pro lidové umění, dokáže pře-
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konat i devítihodinovou cestu letadlem,
a dokonce i bez znalosti anglického jazyka. Přejeme Marii Švirgové hodně zdraví
a elánu, aby vytvořila ještě hodně krásy pro
radost sobě i jiným a děkujeme za reprezentaci našeho města v USA.

Basketbalová sezona skončila
Zita Hloušková

Družstvo žen v letošní sezoně sbíralo
zkušenosti ve vyšší soutěži OP-I (soutěž
OP-II byla po dlouhých letech zrušena
pro nedostatek družstev), kde se utkávalo
s basketbalově vyspělejšími týmy. Soutěž
ženy ukončily výborným výkonem doma
proti soupeřkám Renocaru Podolí (celkový vítěz soutěže) a umístily se na 10. místě.
Družstvo nejmladších minižákyň U11,
hrající soutěž OP, se utkávalo s týmy
z basketbalových center - SŠMH Handicap Brno, OSK Olomouc, KP Brno a TJ
OP Prostějov. Děvčata si v této konkurenci
vybojovala skvělé 3. místo.
Družstvo starších minižákyň U13, také
hrající soutěž OP, postoupilo ze skupiny

východ z 2. místa, kde nechalo
za sebou Jiskru
Kyjov a Sokola
Kobylí. Ve finálové
skupině o 1. - 4. místo, kde již výkoností naše holky nestačily
na týmy SŠMH Handicap Brno, KP Brno
a SKB Tišnov (všechny tři týmy hrají celorepublikové ligové soutěže), skončily
na pěkném 4. místě.
Oddíl basketbalu děkuje za finanční
podporu městu Lanžhot, Jihomoravskému kraji a MŠMT. Bez této finanční podpory by za stávajících podmínek nemohl
oddíl fungovat.

Akce workshop Petra Tremla pro minižákyně U11+13
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Lakros v Lanžhotě

Bagattaway - malý bratr války

Peter Moravec (Rege)

Peter Moravec (Rege)

Málokdo asi ví, že se původně indiánská
hra zvaná lakros hraje taky u nás v Lanžhotě a to ve velkém stylu.
Náš tým 300 Lanžhot, který byl založen
lanžhotskými skauty, hraje již sedmým rokem Moravskou lakrosovou ligu a těší se
stále větší členské základně a popularitě.
Právem tak uvažuje o vytvoření druhého
týmu a od svého založení se neustále posunuje kupředu.
Tým 300 Lanžhot má momentálně
21 členů, pravidelně organizuje ligové turnaje i u nás v Lanžhotě a v ligové tabulce se
v letošní sezóně nachází přesně uprostřed
tabulky na 6. místě. Historii klubu a další
informace o lakrose a našem týmu můžete
najít na našich stránkách http://300-lanzhot.webnode.cz/

Lakros pochází ze Severní Ameriky,
kde jej hráli před několika stovkami let
američtí indiáni z oblasti Velkých jezer.
Nazývali jej „bagattaway“, což v překladu
znamená „malý bratr války“. Samotný
název „lacrosse“ pochází od francouzských misionářů, kterým lakrosová hůl
svým tvarem připomínala hůl biskupskou. Indiánská „družstva“ měla stovky
hráčů a vzdálenost mezi brankami byla
i několik kilometrů.
Indiáni hru brali velice vážně, byla
pro ně prostředkem k vyřizování sporů
mezi kmeny. Byla také součástí různých
obřadů. Hra podle nich byla darem přímo od Stvořitele, a také proto si jí náležitě cenili. Příprava na hru trvala několik
měsíců a byla spojena s několika rituály.
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Lakros dodnes neztratil nic ze své drsnosti a rozhodně patří k nejzajímavějším
sportům provozovaným v České republice.

Kuželkáři ukončili sezónu
Radek Janík

Tým 300 Lanžhot
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V lanžhotské kuželně U Bartošů byl
v jarních měsících ukončen sedmý ročník
Uliční ligy v kuželkách. Tohoto ročníku se zúčastnilo rekordních 15 družstev.
Do bojů se tak zapojilo více než 100 hráčů
z toho 19 žen. Základní část se odehrála
systémem každý s každým. Z výsledné
tabulky postoupilo osm nejlepších týmů
do finále A, které si to rozdaly v pavouku
o celkového vítěze. Druhá část týmů odehrála finále B. V základní části se nejlépe
dařilo minulému vítězi družstvu Lužničáků. Ti však ve finále podlehli Hodinářům, kteří tak vyhráli Uliční ligu poprvé.
Ve finále B ovládli nejvyšší stupně Drtiči,

kteří porazili Kradlovské uličky. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Schrom z vítězného
družstva s průměrem
sražených kuželek 229. Z žen, které odehrály alespoň dvě utkání, byla nejlepší Wallischová (181) z týmu Hospody U Bartošů. Celkem bylo sraženo více jak 185 tisíc
kuželek. Těší mě, že kuželky v Lanžhotě
táhnou a lidé jsou ochotni na ty dvě hodinky, co mač trvá, udělat něco pro své
zdraví a také pro kolektiv. Tímto bych
chtěl poděkovat majitelům kuželny, manželům Osičkovým, za vstřícné jednání při
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obsazování kuželny a také za věcné dary
při vyhlašování vítězů nejen celé soutěže,
ale také doprovodných turnajů, jako je vánoční nebo ukončovací. Třeba se nám podaří najít nějakého místního živnostníka,
který si tuto soutěž vezme za své partnerství a pod jeho hlavičkou se liga uskuteční.
Poděkování patří také všem kapitánům
mužstev, kteří bdí nad včasným odehráním zápasů. Těším se se všemi na osmý
ročník Uliční ligy, který zahájíme jako
vždy po letošních „hodkách“. Hodu zdar.

Lanžhot

Družstvo Hodinářů, foto Radek Janík

Florbalisté zakončili svou 15. sezónu
domácím Májovým turnajem
Michal Bernát

Není to tak dávno, kdy jsme v květnu
2012 slavili desetileté výročí existence našeho klubu. Než jsme se nadáli, tak další
půlka dekády je za námi. Letošní sezona
byla v mnohém zlomová a určitě stála
za to.
Mužské áčko si poprvé zahrálo divizní
soutěž, kde soupeřilo s nejlepšími celky
z Jihomoravského, Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Sezo-

nu jsme načali
svou první účastí na Slováckém
poháru v Hluku,
poté jsme pokračovali
příměstským soustředěním ve Valticích
a Lanžhotě a na konci srpna jsme již tradičně nastoupili do prvního kola poháru
České pojišťovny. Ve druhém kole náš čekal svátek v podobě utkání s prvoligovým
Hattrickem Brno, kterému
jsme podlehli v poměru 5:10.
Sezónu jsme začali slušně
a do listopadu jsme se pohybovali ve středu tabulky,
nicméně většinu bodů jsme
uhráli v domácích zápasech,
ve kterých se nám dařilo celý
rok. Oproti tomu ve venkovních zápasech jsme uhráli
pouze 2 body a v celkofoto Marek Šudrla
vém skóre jsme tedy uhráli
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19 bodů, které stačily na 11. příčku a tudíž spolu s Holešovem se po roce opět
vracíme do regionální ligy. Zkušenost to
bylo skvělá a i přes konečný výsledek se
jednalo o naši doposud nejlepší sezonu.
Poprvé jsme do bojů mimo B-tým vyslali i C-tým a oba si vedly dobře. B-tým
po většinu roku v přeboru držel druhou
postupovou příčku, nicméně po slabších výsledcích v posledním měsíci jsme
se propadli na čtvrté místo a postup
se nepodařil. C-tým, tvořen především
juniorským hráči, obsadil šesté místo
z 11 mužstev. Celkově letos nastoupilo
za mužské celky dohromady 55 hráčů.
V mládežnických kategoriích pod hlavičkou Lanžhota startovala čtyři družstva:
přípravka, elévové, mladší a starší žáci.
Všechny kategorie trénují třikrát týdně
a celkově naše mládež čítá 50 hráčů a hráček, o které se staralo šest trenérů.
Již tradičně se naši nejlepší mládežníci dostali do výběrů. Mezi nejlepší hráče
Jihomoravského kraje byli vybrání Michal Konrád a Kristýna Spevárová, která
od příští sezony bude chytat za juniorky
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foto Marek Šudrla

FbC Aligators. Michal Konrád se dokonce dostal až do finálního výběru a poté
byl také nominován na Olympiádu dětí
a mládeže, která se bude konat v červnu.
Sezónu jsme zakončili 20. května tradičně Májovým turnajem, kterému předcházelo přátelské utkání mezi rodiči a dětmi.
Samotného turnaje se zúčastnilo 6 mužstev a vítězem se premiérově stal slovenský extraligový celek FBC Skalica.
Děkujeme ZŠ Lanžhot, městu, Sokolu a sponzorům za podporu, díky které
můžeme sportovat a reprezentovat město
Lanžhot.

Sbor dobrovolných hasičů Lanžhot
Tomáš Bača – starosta sboru

Je to již pár měsíců, co jste si mohli přečíst, co je nového u SDH Lanžhot, a proto vám přinášíme další novinky, které se
u nás udály.
Při konání celorepublikové akce pod
názvem Ukliďme Česko, jsme se rozhodli přidat jako spolupořadatelé této akce
ke skautům, kteří jsou již několikátým rokem hlavními pořadateli.

Den konání byl
určen na 8. dubna a sešli jsme
se před zbrojnicí
kolem desáté hodiny. A že se nás
tu sešlo, nás dobrovolníků, kterým není
jedno, jak to vypadá v okolí našeho města.
Byla nás zhruba padesátka, a proto jsme se
rozdělili na dvě skupiny.
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Jedna skupina začínala u řeky Kyjovky pod dálničním mostem a postupovala
úklidem podél Kyjovky směrem k Lanžhotu, potom směrem k podjezdu pod železniční tratí (bývalá myší díra) a končila
na parkovišti před fotbalovým hřištěm.
Tato skupina se stihla ještě zastavit u Širůchu. Druhá skupina začala s úklidem
na kyjovkovém mostě u areálu Na Šlajsi
a postupovala podél řeky Kyjovky až k „Jezedáckému mostku“, odkud se pak vracela
kolem rybníka Kout, kde sběr odpadků
ukončila.

Je až zarážející kolik odpadků se dá během chvíle nasbírat. Kdyby se jednalo jen
o nějaké papírky, popřípadě PET láhve,
ale jednalo se i o celé vyhozené pytle s domovním odpadem, o různé obaly od barev
a laků, sklenice, pneumatiky a mohl bych
pokračovat do nekonečna. Je smutné, že

se i dnes,
kdy máme
k dispozici
sběrný
dvůr,
najdou jedinci, kteří si
dají tu práci
a tahají odpad na různá místa kolem našeho
města. Nelze se potom divit, že po ukončení úklidu
jsme naplnili pomalu celý velký kontejner
pro netříděný odpad na sběrném dvoře
a řádně přispěli do kontejneru na PET
láhve a do kontejneru se železem.
Potom jsme se odebrali do Kacabaru,
kde jsme měli připraveno občerstvení.
Tímto děkujeme Jirkovi Bartošovi za občerstvení, Česťovi Majerovi a městu za poskytnutí vozidel a pytlů na svoz. Děkujeme
všem, co se na této akci podíleli a doufám,
že i příští rok se najdou jedinci, kteří nám
pomohou a přidají se k nám, abychom
to krásné prostředí našeho Lanžhota, byť
trochu, uklidili.
Další z akcí, které se náš sbor účastnil, byl Běh městem Lanžhot – memoriál
Františka Bartoše. Osm našich členů se
podílelo na pořádání této sportovní akce,
která nabývá na oblibě jak u domácích, tak
i přespolních sportovců.
No a jak již bývá zvykem, tak jsme nemohli chybět ani u pálení čarodějnic
na sokolském stadionu, které se konalo 29.
dubna. Děti se podívaly na techniku a vybavení sboru a nejedno si zkusilo nasadit
hasičskou přilbu nebo sednout do hasičského auta.
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Lanžhot
Nyní nás čeká největší akce sboru a tou
je soutěž v požárním
útoku „O putovní
pohár starosty města Lanžhot“. Soutěž
se koná v již zažitém
termínu 5. července
na fotbalovém hřišti v areálu Na Šlajsi.
Rád bych pozval
širokou
veřejnost
na tento hasičský
svátek. K vidění bude
mnoho sportovních
výkonů a nebude chybět ani ukázka požární techniky. Pro potěšení chuti bude
k dispozici bohaté občerstvení a pro radost dětí samozřejmě pěna a hry s dráčkem Hasíkem o ceny.

zpravodaj městského úřadu

Děkuji všem, kteří nám v naší činnosti
pomáhají a hlavně našim členům, kteří se
všech akcí účastní. Mějte se, milí čtenáři,
krásně a doufám, že se budeme potkávat
jen na těchto akcích a ne u našich zásahů.

„Páskování“
Igor Macháček

Každý judista si pod pojmem „páskování“ vybaví den, na který se připravoval celý
rok nebo i dva. Co to vůbec páskování je?
Je to zvyšování technické dovednosti, která je znázorněna barvou pásku na kimonu
(japonsky obi). Každý technický stupeň
(kyu) má své techniky v postoji a na zemi,
jež kandidát na vyšší technický stupeň musí
umět.
Zkouška se skládá z techniky v postoji, techniky znehybnění na zemi, techniky boje na zemi a teorie juda a úspěšnosti
na závodech.
Právě takové páskování se odehrálo o víkendu 26.–27. 5. 2017 na sokolovně v Kosticích. V pátek si zvyšovali odborný stupeň
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foto Miroslava Macháčková a Renata Dubcová

zpravodaj městského úřadu

Lanžhot

Lanžhot

zpravodaj městského úřadu

Spolek Dočasky.cz pořádá umisťovací
výstavu spojenou s promenádou
již adoptovaných psů
Šárka Jančíková, fundraiser Dočasky.cz

foto Miroslava Macháčková a Renata Dubcová

starší žáci a junioři, tady nás reprezentovala
Kristýna Dubcová. V sobotu zase navýšili
svůj odborný stupeň benjamínci a mladší
žáci. Z oddílu Kostice se zúčastnili: Tereza Trojanová, Sabina Procházková, Michal
Šnajdr, Lukáš Macháček, Zbyněk Petrla,
Tomáš Bartoš, Jakub Mrlák a Tomáš Jurček.
A jak to dopadlo? Všichni judisti z TJ Sokol Kostice, oddíl juda, tuhle zkoušku složili na výbornou.
Zkušebními komisaři byli Věra Krásná,
Jaroslav Krásný, Radka Turečková a Soňa
Havigerová.
Celkem se páskování zúčastnilo jedenáct
judistů v pátek a čtyřicet v sobotu. V tento

den se akce zúčastnil i Josef Gál, zakladatel
juda v Kosticích. Doprovodnou akcí v sokolovně byl i japonský koutek, kde návštěvníci mohli spatřit spoustu věcí každodenní
japonské potřeby, také historické relikvie:
servis pro čajový obřad nebo samurajské
meče. Certifikáty o složení zkoušek předávala slečna Juka z Japonska v tradičním
japonském kimonu.
Jelikož se nám kvapem blíží konec školního a sportovního roku a judo se nebude
trénovat, tak za trenéry přeji skvělé prázdniny bez úrazů. A budeme se těšit na nový
sportovní rok, ve kterém rádi uvítáme nové
naděje tohoto krásného sportu.

Dočasky.cz byly založeny před čtyřmi
lety partou nadšených lidí, kterým nebyl
a stále není osud opuštěných, toulavých
či týraných psů lhostejný a nebyli spokojeni s tehdejším fungováním většiny
organizací a útulků v ČR. Tento spolek
působí republikově a své sídlo má v Lanžhotě. Po čtyřech letech je spolek jedním
ze čtyř zařízení v okrese Břeclav, která
poskytují péči toulavým, opuštěným či
týraným psům. Do nových rodin už spolek umístil stovku psů a co do komplexnosti služeb je organizace jedinou svého
druhu v mikroregionu Podluží. Lidé ze
spolku rozšiřují povědomí veřejnosti o možnostech dočasné péče, bourají
mýty o nástrahách adopce psa z útulku
a loni předložili radě Regionu Podluží návrh povinného čipování psů, který
by zodpovědným majitelům psů přinesl
mnoho výhod a ušetřil nemalé náklady.

řených psů v péči spolků a útulků napříč
Českou republikou. Dočasky.cz propojily
spolky a útulky a ve spolupráci se Střediskem volného času Lužánky a Městskou policií Brno pořádají 14. října již
zmíněnou výstavu. Zvou na ni každého,
kdo má rád psy. Cílem je šířit osvětu,
že v útulcích už dávno nejsou jen staří
a nemocní psi. Že by pořízení psa mělo
být uvážené, že není nutné kupovat tzv.
čistokrevné psy bez PP a že psů, kteří čekají na své nové majitele, jsou v Čechách

Lidé ze spolku také nabízejí pomoc
majitelům, kteří si se svým psem nevědí
rady. Pořádají v Lanžhotě kurzy Pochop
svého psa, na které docházejí návštěvníci z blízkého i vzdáleného okolí. Mnohým se již díky tomu podařilo pochopit
a změnit chování svého psa, díky čemuž
pes zůstal v rodině a nebylo potřeba hledat novou.
foto Miroslava Macháčková a Renata Dubcová
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Chcete nás? je název prvního ročníku
charitativní akce na podporu nezaopat- 55 -

foto Mirka Brázdová
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tisíce. V rámci doprovodného programu
návštěvníci uvidí ukázky tance se psem,
dog frisbee, služebního výcviku psů
městské policie, mohou si vyslechnout
přednášku o homeopatii, Dornově metodě a canisterapii. Akce se koná pod záštitou primátora statutárního města Brna
Ing. Petra Vokřála.
Nemůžete-li se akce zúčastnit, a přesto
chcete činnost spolku Dočasky.cz, z. s.,
podpořit, je vám k dispozici číslo účtu
veřejné sbírky 2601143882/2010.
www.docasky.cz
www.facebook.com/Docaskycz

foto Mirka Brázdová

Skautský půlrok
Kateřina Holobrádková

Začátek nového roku jsme využili k zimním radovánkám. Oddílové schůzky jsme
trávili především venku, kde jsme se pořádně vyřádili ve sněhu. Jedno únorové
sobotní dopoledne jsme si také zabruslili
na stadionu.

O pololetních
prázdninách vyrazila skupina roverů na zimní expedici
do Nového Města na Moravě. Během třech
dnů projeli desítky kilometrů běžkařských
tratí.
Začátkem dubna se náš oddíl zapojil
do celostátní akce s názvem Ukliďme Česko. Společně jsme uklidili část městečka
a také břehy kolem řeky Kyjovky. Nasbírali
jsme velké množství všemožného odpadu.
Velikonoční prázdniny jsme strávili
ve Křtinách. Společně jsme prozkoumali kouty jižní části Moravského
krasu, navštívili jeskyni Výpustek
a Františčinu huť. Také jsme si
zahráli spoustu her, vyrobili si
velikonoční dekoraci a naučili
se spoustu nových znalostí.
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A co nás čeká do konce školního roku?
Roveři pojedou na celostátní setkání skautů s názvem OBROK, které se uskuteční
v Trutnově. Během této akce budou navštěvovat různé přednášky, workshopy, programy a sporty. Určitě zde najdou mnoho
inspirace, kterou uplatní v činnosti oddílu.
Předposlední červnový týden zakončíme
školní rok závěrečnou schůzkou, na které

vyhlásíme celoroční bodování a oceníme
členy s nejvyšším počtem bodů.
Vyvrcholením skautského roku je pro
oddíl letní tábor. Letos nepojedeme daleko. Po osmi letech se opět vrátíme do lanžhotské „Lesní šutrovny“, kde během deseti
dnů zažijeme určitě spoustu dobrodružství
a zábavy.

Mistrovství České republiky
v mažoretkovém sportu
Nikola Šedivá

Ve dnech 27. – 28. 5. 2017 se uskutečnilo v Karviné finále Mistrovství ČR v mažoretkách pořádané Českou federací mažoretkového sportu. Oba dny byly nabity
skvělými výkony celkem 800 mažoretek
jak v sólo formacích, tak ve skupinových
skladbách. Tohoto sportovního klání se
zúčastnily i dvě dívky z Lanžhota, Ema

Říhová a Barbora Pincelová. Dívky se mistrovství zúčastnily se
svým týmem Klub mažoretek
Valtice. V obrovské konkurenci
se podařilo Emě Říhové se svou
kamarádkou Natálií Šuterovou
vybojovat v kategorii DUO baton kadet krásné 4. místo a pří-
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mý postup na Mistrovství Evropy v Chorvatsku a Mistrovství světa v Praze. Barbora
Pincelová se svým sólem v kategorii 2 baton junior vybojovala 7. místo, a tím si
zajistila přímý postup na ME a MS. Se
svou kamarádkou Veronikou Čechovou
se umístila na 1. místě v kategorii DUO 2
baton junior a staly se mistryněmi České
republiky v této kategorii (postup na ME
a MS). Se svým týmem Klub mažoretek
Valtice získaly spoustu přímých postupů
na ME i MS i v jiných formacích. Přejeme celému týmu Klubu mažoretek Valtice
mnoho úspěchů a medailí na Mistrovství
Evropy, které se uskuteční 15. 6. – 18. 6.
2017 v chorvatské Crikvenici, a na Mistrovství světa konané ve dnech 23. 8. –
26. 8. 2017 v Praze.

Lanžhot
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Poděkování
Vážený pane starosto, ještě jednou
Vám děkuji za pomoc v mé situaci. Také
Radě Městského úřadu a nezjištným přátelům nejen z Lanžhota, ale také z Kostic
a Moravské Nové Vsi. Kvůli mému zdravotnímu stavu teď žiji v Domově seniorů
v Břeclavi, kde se o mě velmi dobře starají.
Vzpomínám na své bývalé žáky. Děkuji
ředitelce školy Mgr. Heleně Pláteníkové,
která mě umožnila zúčastnit se odhalení
pamětního místa mé přítelkyně, učitelly
a spisovatelky Kamily Sojkové, která věnovala Lanžhotu knihu Jeníček a námět
ke knize Lenka.

Končím slovy básníka:
„Přísahám, že nevím, kde jsem se narodil,
ale místo jsem si vybral dobře,
protože bych se tam rád narodil znovu.“
A já dodávám, já také v LANŽHOTĚ.
Pozdravuji Lanžhočany.
Vlasta Ciprysová

Rozšíření autobusových linek
Mgr. Petra Říhová

Radnice nedávno vyzvala občany, aby zaslali své požadavky
na změnu v autobusové dopravě v Lanžhotě. Všechny přijaté
podněty, za které děkujeme, byly
projednány s IDS JMK. I když
nebylo možné vyhovět ve všech
případech, podařilo se jízdní řád
rozšířit. Od 11. 6. 2017 nově zajíždějí k zastávce „Lanžhot, Jednota“ na ulici Nová tyto autobusové linky:
• č. 261		
• č. 17		
• č. 79		

odjezd z Břeclavi, nemocnice		
odjezd z Břeclavi, aut. nádraží		
odjezd z Břeclavi, nám. TGM, MěÚ		

v 10.30 h
v 12.40 h
v 22.30 h

Město Lanžhot na zajištění těchto linek k „Jednotě“ ročně zaplatí navíc do IDS JMK
částku 17.000 Kč. Věříme, že tím přispějeme ke zvýšení komfortu dopravní obslužnosti.
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Rozšířený jízdní řád
Autobusy odjezdy
z Břeclavi X
4:45
5:15
5:20
5:45
5:48
6:17
6:26
6:45
6:48 56
7:13 50

s g 4:56
g 5:33
f g 5:59
7:02 56
e 7:26 56
f 7:28
s f 7:26 50
f 7:55
s f 7:56
f 9:10

7:40
7:39
8:25 56
f 8:30
f 9:30
f,s 10:30
f 11:30
s 12:40 56

9:00 56
f 10:10
11:10
12:10
13:05
g 13:25 56
14:15 56
s 14:48

g
f

s
s
e

12:45
13:45 56
13.45 57
e, g 14:13 56
s 14:32
14:47
s 15:02
15:32
s 16:02
e 16:09
16:45
e 17:09
17:45
18:35
19:35
20:35
e, s, g 22:26

s 15:18
15:38
16:05
16:35
17:05
18:10
19:10
19:45
20:10
g 21:20

Naše účinkování na 64. slavnostech
ve Tvrdonicích

Vlaky odjezdy

z Lanžhota X

z Břeclavi 6 +
f

6:28
10:48
f 12:38
14:48
f 16:38
f 18:38
20:35
22:30
z Lanžhota 6 +
f 5:02
f
f
f

7:02
9:02
13:02
16:17
17:02
19:02
21:12

z Břeclavi

z Lanžhota

5:35 60
6:15 67
6:34 60
8:08 61
10:08
12:08
14:08
16:08 63
18:08 65
20:08 64

5:15
6:15
7:39
9:46
11:46
13:46
14:46
15:46
17:46
19:46

60
60
61

62
63

Poznámky
X - jede v pracovní dny
+ - jede v neděli a svátek
s - jede od/k Jednotě Nová ul.
e - jede z/na náměstí Břeclav
f - jede od/k nemocnici
g - jede kolem Gumotexu

Odjezdy jsou: od nemocnice,z náměstí a Nové ulice
Sváteční provoz zkontrolujte prosím na zastávce !
50 - nejede 23.12., 28.- 31.12.29.1.,29.2.- 4.3.,24.a 25.3.,
1.7.- 31.8.,26.a 27.10.
56 - nejede 23.12.,28.- 31.12.a 1.7.- 31.8.
57 - jede 23.12.,28.- 31.12.a 1.7.- 31.8.
60 - jede v

-

61 - jede v

a 24.12.,6.1.,25.3.,5.7.,1.,15.a 28.9.,28.10.,

,nejede 24.a 25.12.,1.1.,28.3.,5.7.,17.11.

1.a 17.11.,nejede 26.12.- 2.1.,29.10.
62 - jede v - nejede 24.a 25.12.,1.a 6.1.,25.- 28.3.,

Marie Prajková, vedoucí ženského sboru
foto: Jan Jestráb a Karel Čepera

Již koncem minulého roku dostalo naše
město nabídku k vystoupení v nedělním
odpoledni na 64. ročníku národopisných
slavností ve Tvrdonicích s názvem „Podluží v písni a tanci“. Termín slavností byl
od pátku 2. června do neděle 4. června
2017.
Naši krojovaní chlapci
se každým rokem zúčastňují sjíždění chasy v neděli
dopoledne. Potom společně s chasou z obcí Podluží
doprovázejí v průvodu
do areálu slavností „stárka
Podluží“, který každoročně vzejde ze sobotní soutěže „ O stárkovské právo“.
Avšak v programu nedělního odpoledne jsme
naposledy
vystupovali
v roce 2006, tedy před jedenácti léty. Tehdy jsme
předváděli svatbu, kdy hlavními aktéry
byla chasa a ženský sbor ji doprovázel svatebními písněmi.

V neděli 2. dubna měl náš ženský sbor
10. zpívání ženských sborů. Všem zúčastněným sborům jsme
zadaly téma písní, které
mají na tomto programu
zpívat. Byly to písně svícové a svatební. V části programu našeho sboru jsme
měli také ženicha, nevěstu
a svatební rodiče. Tento
program se našemu obecenstvu velmi líbil, proto
kulturní komise našeho
města rozhodla, abychom
se s tímto pásmem zúčastnili tvrdonských slavností.
Pro vystoupení na slavnostech jsme požádali i naši chasu, aby se
na tomto pořadu podílela spolu s našim
ženským sborem.

5.7.,29.8.,1.a 15.9.,1.a 17.11.

63 - jede - a ,nejede 24.a 25.12.,1.a 6.1.,25 - 27.3.,5.7.,29.8.,
1.a 15.9.,1.11.
64 - jede v - ,nejede 24.,25.a 31.12.,1.a 6.1.,25.- 28.3.,5.7.,29.8.,
1.a 15.9.,1.a 17.11.
65 - nejede 24.a 25.12.
67 - jede v a ,24.a 25.12.,1.1.,28.3.,5.7.,17.11.
by © FM/2015/16. změna platí od 13.12.2015 do 10.12.2016
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Běh městem Lanžhot Lanžhot
- memoriál Františka
Bartoše
foto: Kateřina Paulíková

A tak chlapci zazpívali dvě svícové písně
ženichovi a děvčata v šatce se zase rozloučila se svou kamarádkou – nevěstou. Ženich, kterého představoval Marek Ciprys,
požádal o ruku nevěsty Veroniky Prajkové.
Ta si zase vyprosila požehnání od rodičů,
Jitky Bartošové a Františka Jarce. Svatební
průvod, složený z krojované chasy a svatebních rodičů, utvořil na pódiu krásnou
barevnou scénu. V našem pásmu ženský
sbor, chlapce i sólisty hudebně doprovázela cimbálová muzika Husaři.
Před samotným vystoupením k publiku
promluvil starosta Mgr. Ladislav Straka.
Moderátor a režisér nedělního odpoledne v jedné osobě František Schulz hovořil
s Boženou Kořínkovou o zvycích a krojích
v Lanžhotě. Zvlášť se zaměřili na děvčata,
která měla oblečenou „šatku“. Tento kroj
je oblečením pouze lanžhotským. Nikde
jinde na Podluží se nenosí. Snad proto si
také přítomní fotografové naši krojovanou
mládež fotografovali nejenom při samotném vystoupení, ale také po něm.
Myslím, že jsme svým vystoupením
dobře reprezentovali Lanžhot. Patří za to
poděkování ženskému sboru, chase i hlavním představitelům svatby, sólistům a také
cimbálové muzice Husaři.
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Lanžhot
Akce
Ukliďme Česko

foto: Kateřina Paulíková

Májový turnaj - florbalisté s trenéry i rodiči

Lužická laťka - družstvo ZŠ Lanžhot
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foto: Denisa Spevárová

