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Vážení čtenáři,
přejeme Vám krásné
Vánoce v kruhu vašich
blízkých a do nového
roku štěstí, spokojenost
a pevné zdraví.
pracovníci městského úřadu

foto na titulní straně: Jaroslava Bartošová

-2-

-1-

zpravodaj městského úřadu

Lanžhot

Lanžhot

Zimní čepice

Slovo starosty

Mráz běhá lesem, pařezům je zima,
šeptají větru – to zas bude rýma,
štěstí, že aspoň nemrzneme dole,
horší však je, že máme hlavy holé.

Vážení spoluobčané,

Miluše Linhová

Vítr se ztišil, chvíli klidně stál
a potom vzhůru k nebi zahvízdal
a řekl pyšně – nahoře mám známé,
my pro vás spolu něco uděláme.
Uběhla minuta a vteřina
než připlul mrak jak černá peřina
a už se k zemi hustě sype sníh
v lehounkých, křehkých bílých chuchvalcích.
Pařezům se to líbí velice –
už mají pěkné zimní čepice.
Děkují větru – dobře, že tě máme
a hlavně, že máš nahoře své známé.

foto: R. Polínková

čas je neúprosný a zdá se mi, že ten rok
je čím dál kratší. Konec roku se rychle blíží, a tak bych chtěl připomenout akce, které
jsme na letošek plánovali a co připravujeme
na příští rok.
V letošním roce jsme zrekonstruovali
chodníky v ulici Nová, Stráže, u Masarykovy základní školy a na ulici Kostická. Nový
chodník a zpevněná parkovací plocha byly
zbudovány pod hřbitovem. Na chodník
v ulici Kostická jsme obdrželi dotaci ve výši
850 000 Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Menší potíže při rekonstrukci tohoto chodníku nastaly, když se začaly
opravovat obě strany ulice najednou. Bohužel z důvodu dodržení termínu to jinak dělat
nešlo. Problémem je, jako v tomto případě,
když jsou dotační finanční prostředky poskytnuty až v druhé polovině roku. Jelikož
je třeba před zahájením stavby provést výběrové řízení na dodavatele, které trvá minimálně měsíc, tak potom na realizaci stavby
moc času nezbývá. Bezbariérové chodníky,
na které je poskytnuta finanční spoluúčast ze
SFDI, mají přísnější podmínky na realizaci
než chodníky budované u místních komunikací z našeho rozpočtu. Některé podmínky
se nám moc nelíbí, ale je nutné je dodržet,
jako např. opatření na přechodu u lékárny.
Přechod přes komunikace nesmí být totiž
delší než 7 m, jinak se musí uprostřed vozovky zhotovit ostrůvek, nebo použít takové řešení, jak je tomu v našem případě. Problém
také dělali řidiči, kteří parkovali auta těsně
u přechodu (někdy dokonce až na přechodu), čímž zhoršovali situaci pro přecházení
a chodci museli dbát maximální opatrnosti.

Na letošní rok jsme měli připravenou rekonstrukci dvorní přístavby úřadu (nová
střecha, zateplení a rekonstrukce kotelny),
na kterou jsme dostali dotaci ve výši 1,8 mil
Kč. Víte, že dotace na zateplování budov byly
na jaře pozastaveny, a tak nám dotace přišla
až v průběhu měsíce září, což bylo pro provedení stavby v letošním roce pozdě. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele této rekonstrukce. Náklady na tuto
rekonstrukci jsou rozpočtovány ve výši 3,5
mil Kč. S realizací počítáme v jarních měsících roku 2013.
Velkou investicí pro příští rok by měla být
oprava kanalizace v lokalitě Stráže. Na tuto
akci jsme podali žádost o dotaci na SFŽP.
Náklady na tuto rekonstrukci jsou plánovány ve výši téměř 21 mil. Kč. Dotace by měla
být ve výši 70 % uznatelných nákladů, 30 %
musíme dát ze svého rozpočtu.
Dále jsme na SFŽP podali žádosti o dotaci
na realizaci projektu Návštěvnické centrum
a na výsadbu aleje kolem Kazůbkové cesty. Náklady na zhotovení Návštěvnického
centra činí cca 900 000 Kč, na výsadbu aleje 500 000 Kč. Na tyto akce poskytuje SFŽP
90 % z ceny, 10 % hradí město.
V příštím roce budeme i nadále pokračovat v opravách chodníků. Budeme žádat
o dotaci na chodník v ulici F. Palackého.

nakreslil Milan Kocmánek
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O dalších, které budou plně hrazeny z rozpočtu města, budeme teprve rozhodovat.
Další plánované akce na příští rok jsou např.
rekonstrukce křižovatky u kostela, úprava
prostranství v ulici Smetanova, dešťová kanalizace v ulici Nová, přístavba a sociální
zařízení ve dvoře muzea. V průběhu zimy
provedeme výběrová řízení, abychom mohli
hned na jaře začít.
Od nového roku dojde ke změně firmy,
která nám zajišťuje svoz odpadů. Po obdržení nabídky na novou smlouvu od a.s. Hantály
jsme obdržely nabídky i od konkurenčních
firem, které byly výhodnější než ta od a.s.
Hantály, a tak zastupitelstvo rozhodlo provést výběrové řízení. K výběrovému řízení se
přihlásilo celkem osm firem, z nichž nejlepší
nabídku předložila hodonínská firma Megawaste spol. s r. o., která byla o 300 000 Kč
levnější než nabídka firmy druhé v pořadí.
Od 1. 1. 2013 bude tato firma provádět
svoz komunálního odpadu z popelových
nádob každý lichý týden v pondělí a úterý
od 6.00 hod. podle rozpisu, který je k dispozici na městském úřadě (kalendář svozu).
Současně tato firma nabízí uzavření smluv
na odvoz komunálního, průmyslového a nebezpečného odpadu za výhodných podmínek i všem podnikatelským subjektům.
Rada města vydala nařízení
č. 1/2012, kterým se stanovuje zákaz
podomního prodeje. Podomní prodej
je nabídka, prodej zboží a poskytování
služeb, kdy je toto bez předchozí objednávky různými osobami občanům
nabízeno. Jelikož narůstá počet případů, kdy jsou zejména starší občané při
tomto prodeji podvedeni, umožňuje
toto nařízení tyto osoby za takovou
činnost pokutovat.

Lanžhot

Zastupitelstvo města schválilo pro zvýšení
bezpečnosti v Lanžhotě uzavření smlouvy
s Městskou policií Břeclav a Hodonínskou
bezpečnostní službou (HBS). Městská policie bude dle předem stanovených termínů
vykonávat službu v počtu 16 hodin měsíčně,
HBS 30 hodin měsíčně. S HBS je dohodnuto,
že nevyčerpané hodiny v jednom měsíci je
možno převést do měsíce druhého. Jednou
z hlavních činností Městské policie a HBS
bude kontrola dodržování vyhlášek města,
zejména obecně závazné vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích. Majitele psů, kteří budou volně
pobíhat bez náhubku, nebudou na vodítku,
již nebudeme řešit domluvou, ale budou
za porušení vyhlášky pokutováni. Pokutu je
možno udělit do výše 10 000 Kč.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem výborům a komisím za jejich celoroční práci, děkuji také vám všem, kteří jste nás podporovali a v průběhu roku nám jakkoli pomáhali.
Zvu vás v pátek 28. prosince 2012 od
16 hodin na zabijačku ve dvoře muzea
a v 17:30 hodin na ohňostroj na Náměstí.
Přeji vám všem pěkné prožití vánočních
svátků a hodně zdraví a spokojenosti v novém roce.
František Hrnčíř, starosta města
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Výpis usnesení z jednání
Zastupitelstva města Lanžhot - 12. 9. 2012
ZasTupitelstvo města
1. schvaluje program jednání
2. schvaluje ověřovatele zápisu
Ing. Vladimíra Pardíka a p. Jana Tomka
a zapisovatelku Annu Moučkovou
3. bere na vědomí zprávu o kontrole
usnesení a zprávu kontrolního výboru
4. bere na vědomí zprávu z jednání
rady města za období od 15.06.2012
do 05.09.2012
5. bere na vědomí zprávu z jednání
finančního výboru a zprávu o plnění
rozpočtu za období 1.-8.2012
6. schvaluje záměr prodloužení městského
vodovodního řadu do areálu bývalého ZD
7. souhlasí s projednáním „Zásad pro
poskytování dotací z rozpočtu města“,
jejichž návrh nebyl dodán společně
s hlavními materiály
8. schvaluje Zásady pro poskytování dotací
z rozpočtu města, doplněné v čl. 5, bod a)
„kopie živnostenského listu nebo jiného
osvědčení fyzické osoby nezapisované
do obchodního rejstříku, např. občanský
průkaz“
9. odkládá rozhodnutí o navýšení rozpočtu
MŠ o 103 tis. Kč z rezervy rozpočtu města
10. odkládá žádost TJ Sokol Lanžhot o dotaci
na dokončení rekonstrukce zařízení

11.
12.
13.
14.

15.

16.

Sokolské do příštího jednání zastupitelstva
s tím, že radě města budou předloženy
podklady v souladu se Zásadami pro
poskytování dotací z rozpočtu města
schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2012
dle přílohy, bez částek určených jako
navýšení rozpočtu pro MŠ
zamítá prodej části pozemku parc. č. PK
2619/1 manželům Vlaschinským
zamítá prodej pozemku parc. č. st. -1272
manželům Paškovým
schvaluje prodej zbytkových částí
plynovodu v ulici Školní (33,62 m), v ulici
Na Peci (48,25m) a u mateřské školy (94,5
m), vybudovaných v letech 2001 a 2002,
JMP Net, s. r. o., za celkovou cenu
167 246 Kč
schvaluje prodej pozemků parc. č. KN
675/3 o výměře 2 m2, parc. č. KN 676/2
o výměře 409 m2 a parc. č. KN 676/3
o výměře 11 m2 manželům Miroslavu
a Janě Trubačovým, za cenu 80 Kč/m2
schvaluje koupi pozemku parc.
č. PK 1322 o celkové výměře 6957 m2
za celkovou cenu 369 270 Kč
V Lanžhotě dne 12. 9. 2012
místostarosta města Lanžhot
Josef BARTOŠ
starosta města Lanžhot
František HRNČÍŘ

Výpis usnesení z jednání
Zastupitelstva města Lanžhot - 31. 10. 2012
ZasTupitelstvo města

2. schvaluje ověřovatele Mgr. Milana
Kocmánka a Ing. Vladimíra Pardíka

1. schvaluje program jednání
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14. schvaluje záměr pořízení knihy
o Lanžhotě a pověřuje radu města
výběrem zpracovatele návrhu této knihy
a ustanovením pracovní skupiny pro
spolupráci se zpracovatelem
15. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.
2/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
16. schvaluje finanční příspěvek
Občanskému sdružení TJ Sokol Lanžhot
ve výši 150 000 Kč na vybudování
sociálního zařízení a přilehlých prostor
v areálu Sokolské.
- Občanské sdružení TJ Sokol Lanžhot
je povinno provést tyto práce v souladu
s příslušnými zákonnými předpisy
a normami a pravidly pro poskytování
dotací z rozpočtu města
- Občanské sdružení TJ Sokol Lanžhot je
povinno vyúčtovat a předložit doklady
o použití finančních prostředků v termínu
do 28.02.2013
17. doplňuje rozpočtové opatření č. 8/2012
o částku 150 000 Kč na straně výdajů
§ 3419 – neinvestiční příspěvek pro TJ
Sokol Lanžhot na vybudování sociálního
zařízení a přilehlých prostor v areálu
Sokolské. Potřebné prostředky budou
přesunuty z § 2212 komunikace
18. schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2012
dle přílohy

a zapisovatelku Annu Moučkovou
bere na vědomí zprávu o kontrole
usnesení a zprávu kontrolního výboru
bere na vědomí zprávu z jednání
rady města za období od 12.09.2012
do 24.10.2012
bere na vědomí zprávu z jednání
finančního výboru a zprávu o plnění
rozpočtu za období 1.-9.2012
schvaluje navýšení rozpočtu MŠ o 103 tis.
Kč z rezervy rozpočtu města
schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu Města Lanžhot mateřské škole
pověřuje radu města uzavřením smlouvy
s Městskou policií Břeclav a Hodonínskou
bezpečnostní službou k zajištění
bezpečnosti ve městě
schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky
ve výši 322 tis. Kč Římskokatolické
farnosti Lanžhot
pověřuje radu města stanovením
podmínek na oslovení občanů k řešení
situace domu čp. 184 na Náměstí
v Lanžhotě
schvaluje návrh investičních akcí a oprav
v roce 2013
schvaluje Kupní smlouvu č.
1211002300/165728 s JMP Net, s. r. o.
na prodej plynárenského zařízení za cenu
167 246 Kč a pověřuje starostu města pana
Františka Hrnčíře podpisem této smlouvy
schvaluje Darovací smlouvu, kterou
Jihomoravský kraj daruje městu Lanžhot
části pozemku parc. č. 2608/2 v k. ú.
Lanžhot nově označené parc. č. 2608/10
o výměře 50 m2 a parc. č. 2608/11
o výměře 551 m2

V Lanžhotě dne 31. 10. 2012
místostarosta města Lanžhot
Josef BARTOŠ
starosta města Lanžhot
František HRNČÍŘ
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Společenská kronika
Hana Tučková

Uzavřená
manželství

Narozené děti
Petra Feketová
Kateřina a Peter Feketovi, Sokolská
Beáta Nosková
Marcela a Hynek Noskovi, Havlíčkova
Adéla Tučková
Tereza Smočková a Ladislav Tuček, Na Peci
Vojta Kubík
Kateřina a Jiří Kubíkovi, Kostická
Matyáš Trnovec
Ludmila a Zdeněk Trnovcovi,
MUDr. Kepáka
Agáta Strnadová
Věra a Václav Strnadovi, Kout II.
Eliška Silná
Lenka a Petr Silní, Masarykova
Jakub Uher
Lenka a Václav Uhrovi, Masarykova

Ivana Litavská, Břeclav
a Jiří Švach, Lanžhot
Pavlína Hostinská, Lanžhot
a Milan Michalec, Břeclav
Gabriela Pašková, Lanžhot
a Michal Polášek, Lanžhot

Výročí
narození
99 let
Marie Trubačová, Gagarinova
94 let
František Uher, Stráže
93 let
Božena Benešová, U Stadionu
92 let
Libuše Šuláková, Kostická
91 let
Marie Petrlová, Kostická
90 let
Zdeněk Vítovský, II. Příční
85 let
Terezie Gajdová, Nová

Jubilejní
sňatky
55 let společného života
Anna a Vít Strakovi, Masarykova
50 let společného života
Eliška a Jan Ryčovských, K. Černého
-8-
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Anna Tučková, Komenského
Stanislav Helešic, U Stadionu
Marie Maděřičová, U Struhy II.
Josef Tureček, Gagarinova
Marie Uhrová, Mlýnská II.
Jaroslava Ciprysová, Nová
80 let
Antonín Ciprys, Nová
Drahomíra Kuřítková, Nádražní
Jindřiška Bartošová, F. Palackého
Anna Hakalová, Kout I.
Josef Polách, Masarykova
Božena Černá, Na Peci
75 let
Antonín Ciprys, Zahradní
Jan Ryčovský, K. Černého
Marie Ševčíková, Lesíčková
Růžena Němečková, F. Palackého
70 let
Drahomír Vančura, Vinohrady
Růžena Létalová, Luční
Emilie Ciprysová, Vinohrady
Božena Holobrádková, U Stadionu
Jiří Skusil, Na Peci
Jan Bartoš, Lesíčková
65 let
Věra Sokolová, Lesíčková
Marie Bartošová, Sokolská
Josef Uhlíř, Stráže
Petr Balga, B. Němcové
Světla Bartošová, Sokolská
Růžena Koudelková, Břeclavská
Emilie Chlupová, Masarykova
60 let
Josef Šesták, Hrnčířská

zpravodaj městského úřadu

Jan Bartoš, Stráže
Lubomír Klímek, Luční
Josef Černý, Nádražní
Jan Straka, Břeclavská
František Uher, Kout III.
Marie Trubačová, Lipová
František Bartoš, Nová
Pavel Svačina, Smetanova
František Tureček, Hrnčířská
Stanislava Uhlířová, Komárnov
Zdeněk Pyskatý, I. Příční
Miluše Linhová, Kostická
Věra Pláteníková, M. Šolochova
Cyril Bartoš, Komenského

Úmrtí
Helena Danielová, 68 let, Kout II.
Ladislav Šarközi, 66 let, Hrnčířská
Radomír Herman, 55 let, Kout III.
Bernardina Jablonická, 83 let, Břeclavská
Jan Král, 66 let, Masarykova
Anna Tučková, 86 let, Kout III.
Božena Uhrová, 90 let, J. Wolkera
Josef Uhlíř, 69 let, Pastvisko I.
Petr Uher, 64 let, J. Wolkera
Maria Stodůlková, 85 let, U Stadionu
Květoslava Uhlířová, 90 let, Nová
Miroslav Košutek, 63 let, Gagarinova
Zdeněk Čápek, 59 let, Pastvisko I.

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.

-9-
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Společenské akce přelomu roku
Hana Tučková

26. prosince 2012
- žehnání koní – 13.30 hodin na Náměstí
- žehnání vína – 15 hodin – sál Společenského domu
- krojová zábava – v 19 hodin v sále Podlužanu
– hraje DH Brodčané

Lanžhot

Provozní doba na městském úřadě
v době vánočních svátků
MĚSTSKÝ ÚŘAD

27. a 28. 12. běžná provozní doba
31. 12. ZAVŘENO

28. prosince 2012 - od 16 hodin zabijačka ve dvoře muzea
- v 17.30 hodin ohňostroj na Náměstí

O Vánocích

6. ledna 2013 v 15 hodin vystoupí v kostele sbor z Velkých Pavlovic pod vedením učitele
Masarykovy základní školy v Lanžhotě Jana Kosíka. Vstupné dobrovolné.

Jen jediný den v roce
mívá tu zvláštní moc,
že přicházívá po něm
podivuhodná noc.
V té noci ožívají
společně všechny domy
a v nich ve světle svící
rozkvétají i stromy.
Dětem se z vší té krásy
úžasem dech až tají,
té noci před mnoha lety
vyšla hvězda na Sinaji.
Rybáři už si dávno
odložili své sítě,
když ve chlévě na seně
narodilo se dítě.
Narodilo se dítě,
na nebi hvězda hoří,
na pomezí dvou věků
a mezi dvěma moři.
Tak začal dlouhý příběh,
a jak to bylo dále?
Tři králové i s dary
pozdravit přišli krále.
Po nich i spousta chudých
začala zpívat vzápětí
malému Ježíškovi,
nahému dítěti.
Tu noc už dávno překryla

12. ledna 2013 – krojový ples – hraje DH Lanžhotčanka
26. ledna 2013 – 2. společenský ples města. K tanci bude hrát dechová hudba Lanžhotčanka, skupina FIVE LIVE a v prostorách restaurace cimbálová muzika Mladé Slovácko.
Bude připravena tombola. Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 130 Kč. Srdečně zveme
co nejširší veřejnost.

Na koho se obrátit
Hana Tučková

Přesto, že organizační struktura úřadu je zveřejněna na webových stránkách města, znovu vás
seznamujeme s tím, na koho se můžete v případě potřeby vyřízení záležitostí na úřadě obrátit.
Tučková Hana – matrika, evidence obyvatel, stavební záležitosti, kultura, Czech Point
Polínková Růžena – účetnictví, rozpočty, kontrola poskytnutých příspěvků z rozpočtu města
Moučková Anna – správa pozemků, sociální záležitosti, hřbitov, přestupky, výherní hrací
přístroje, Czech Point
Hrubá Věra – pokladna, správa majetku, poplatky, podatelna
Šestáková Iva – personalistika, práce a mzdy, kontrola poskytnutých příspěvků z rozpočtu
města, účetnictví – Správa majetku města Lanžhot
Čadová Martina – kabelová televize, rozhlas, kultura, zástup za matrikářku, Czech Point
Dále připomínám občanům, že nové občanské průkazy se vyřizují výlučně na Městském úřadu v Břeclavi, kde po předložení současného občanského průkazu bude sepsána žádost a provedeno foto. Město Břeclav má na svých webových stránkách objednávkový systém, který můžete
využít a bez čekání budete odbaveni v určený den a hodinu.
- 10 -
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Knihovna

27. 12. – 13.00 – 18.00 hodin
28. 12. ZAVŘENO
31. 12. ZAVŘENO

Dana Dedková

mnohá léta,
i den, který měl přinést
spásu světa,
život se spoustou
zázraků a záhad,
člověka, který miloval
a chtěl dávat,
jeho odkaz, styl,
jeho smrt i jeho návrat.
A přece jednou v roce,
když zima klepe na vrátka,
slavíme všichni svorně
zrození děťátka,
předáváme si dárky
a hudbu máme v uších,
zapalujeme svíčky
a rozsvěcujeme duši.
- 11 -

A potom se nám stává,
když hudba pomine,
že nejsme tu jen sami,
myslíme na jiné.
Na ty, co s námi nejsou,
na to, že čas tak letí,
na lidi bez přístřeší,
na budoucnost svých dětí.
A přejeme si, ať v míru
vrátí se za rok ta noc,
co přinášívá s sebou
tajemné kouzlo Vánoc.
Ať je nám spolu dobře
a nedělají nám vrásky
svátky ve jménu klidu,
porozumění a lásky.

zpravodaj městského úřadu
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
LANŽHOT
Milí čtenáři městského zpravodaje,
když jsem přemýšlel, o co se s vámi podělit
a co vám popřát v předvánočním čase příprav,
vracela se mi stále naléhavěji událost 11. října
2012, kdy zahájil Svatý otec slavením mše svaté na Svatopetrském náměstí Rok víry, který
bude trvat do slavnosti Krista Krále příštího
roku, do 24. listopadu 2013. Ne náhodou se
začátek Roku víry shoduje s výročím dvou
významných událostí. Jde o padesáté výročí
zahájení II. vatikánského koncilu a dvacáté
výročí vyhlášení Katechismu katolické církve.
Už papež Jan XXIII. vybral toto datum záměrně. Byl to den, kdy se slavil svátek Panny
Marie, Matky Boží, ustanovený k 1 500.
výročí efezského koncilu, na kterém
bylo vyhlášeno Mariino božské mateřství jako článek víry. Záměrná
volba tohoto data dává tušit
význam, který současný papež
dává Roku víry.
Při této příležitosti se chystají semináře zabývající se dokumenty
a významem II. vatikánského koncilu.
V plánu jsou také ekumenické iniciativy,
jejichž cílem je podpořit obnovení jednoty mezi všemi křesťany, která je jed-

ním z hlavních úkolů II. vatikánského koncilu a mnoho dalších akcí na úrovni všeobecné,
tedy světové církve. Pro naši zeměpisnou oblast může být zajímavý mezinárodní kongres,
který se bude týkat 1 150. výročí mise svatých
Cyrila a Metoděje ke slovanským národům
– v únoru 2013 jej bude hostit Papežský východní institut a Gregoriánská univerzita.
To je všechno pěkné, ale zůstává otázkou,
jak se k tomuto Roku víry postavíme my.
Mnozí z našich věřících už koncil nepamatují
a ani nevědí, čím koncil ovlivnil život církve.
Málokdo zvládne přečíst obsáhlé dokumenty
koncilu a dobře se v nich zorientovat. Začínající Rok víry je příležitostí vrátit se
k výkladům a učení těchto dokumentů
v přednáškách, seminářích, ve farnosti,
a tak hlouběji pochopit význam
koncilu, tohoto velikého daru
současné církvi. Je dobré si připomenout, že se v průběhu koncilu odehrály události, které se nikdy během předešlých 20 ekumenických
koncilů nestaly, a že dokumenty vzešlé
z koncilu představují názorovou shodu
největšího počtu biskupů, kteří kdy byli
v historii shromážděni na jednom místě.

Lanžhot
V apoštolském listě Porta fidei k vyhlášení Roku víry papež Benedikt XVI. zdůraznil
nutnost znovu objevit cestu víry. Podle Svatého otce je Rok víry „pozvánkou ke skutečnému a novému obrácení se k Pánu, jedinému
Spasiteli našeho světa“ (čl. 6). Nejde tedy jen
o hlubší seznámení se s poklady naší víry, ale
především o oživení naší osobní víry ve smyslu konkrétní důvěry a ochoty ke svědectví.
Možná víc než kdy jindy je potřeba právě
v této době znovu objevit radost z víry a jejího předávání. „Misijní nasazení věřících, jež
nikdy nemůže zeslábnout, čerpá moc a sílu

z každodenního objevování Boží lásky“, píše
Benedikt XVI. Jde tedy o každodenní rozhodnutí „svěřovat se stále dokonaleji do náruče lásky, která se zdá být vždy větší, neboť
má svůj původ v Bohu“ (čl. 7). Vánoční svátky
jsou pro mnohé z nás právě oním objevováním Boží lásky, která se pro nás lidi stala člověkem v Ježíši Kristu.
Přeji všem Lanžhotčanům, aby o letošních
vánočních svátcích radost z lásky těch nejbližších rozzářila vaše srdce, a tak mohli zakusit dotek Boží lásky.
Váš farář P. Josef Chyba

Přehled svát. bohoslužeb a dalších akcí v době vánoční
Po 24.12. Vigilie Narození Páně – půlnoční mše sv.

22.00

Út 25.12. Slavnost Narození Páně
		
Svátostné požehnání
St 26.12. Svátek sv. Štěpána

8.00
10.00
14.30
8.00
10.00
13.30
15.00
7.30

Žehnání koní
Žehnání vína ve Společenském domě
Čt 27.12. Svátek sv. Jana, apoštola
- žehnání vína v kostele
Pá 28.12. Svátek sv. Mláďátek
- mše sv. za děti
Ne 30. 12. Svátek sv. Rodiny - Ježíše, Marie a Josefa
- obnova manželských slibů
Po 31.12. Zakončení občanského roku
- poděkování a prosba o Boží milost do nového roku
Út 1.1.
Slavnost Panny Marie, Matky Boží
		
Novoroční sv. požehnání
Ne 6.1.
Slavnost Zjevení Páně, Tří králů
Ne 13.1. Svátek Křtu Páně
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15.30
8.00
10.00
16.00
8.00
10.00
14.30
8.00
10.00
8.00
10.00
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Lanžhot

Minimuzeum ve věži
Hana Tučková

Po dokončení a zprovoznění vyhlídky na věži kostela chceme do vstupních prostor
umístit zajímavosti z historie kostela a církevního života. Z tohoto důvodu vás žádáme
o poskytnutí fotografií nebo jiných předmětů, které by zde mohly být vystaveny. Předem
děkujeme za pochopení.

Dechtice – slovenská Medžugorie
Marie Petrlová

„ Moje děti! Dnes přicházím a ponořuji vás
do své modlitby. Modlitba je jako slunce, které
probouzí studenou zem. Kdo se modlí, rozdává lásku a požehnání, kterým ho Bůh naplnil.“ (Z poselství Panny Marie z 15. 2. 2011)
Vesnička Dechtice leží 18 km od Trnavy.
Na náměstí stojí kostel z roku1652 zasvěcený
svaté Kateřině Alexandrijské. Poblíž je kaplička Panny Marie Karmelské. Chloubou farníků je románský kostelík Všech Svatých z roku
1172. Tato unikátní památka je neobyčejná
tím, že z venku má obdélníkový tvar a vnitřek
je elipsovitý. Nachází se na horním hřbitově.
V Dechticích se údajně od roku 1994 zjevuje Panna Maria. Komise, která byla ustanovena 28. října 1998 při Bratislavsko-trnavské
arcidiecézi, tato zjevení stále zkoumá. Začalo
to 4. prosince 1994. Martin Gavenda a tři děvčata se po ranní mši domlouvali, zda půjdou
na poutˇ na Dobrou Vodu. Protože byla zima,
žádnému se nechtělo. Vtom spatřili slunce,
které rotovalo, měnilo barvy, přibližovalo
se a vzdalovalo. Viděli v tom znamení, že
na pouť jít mají. Při modlitbě růžence Martin
uviděl bílé světlo a v něm krásnou paní. Řekla mu, aby se nebál, že ona i Bůh s ním mají
určité plány. Druhý den přišla Panna Maria
do Martinovy rodiny, která se před putující
sochou Matky Boží modlila růženec. Potom

se zjevovala v kostele a také šesti dalším dětem, které si později vybrala. Martinovi bylo
tehdy 15 let, děvčatům 13-15 let a nejmladšímu Josefovi pouhých 9 let. Panna Maria si
přála, aby se každou první neděli po prvním
pátku konaly poutě na Boričky. Na vrcholu
porostlém borovicemi ční impozantní kříž,
u kterého se Královna Pomoci zjevuje. Řekla
dětem, že tento kopec jí připomíná křížovou
cestu jejího Syna.
7. října na den Panny Marie růžencové
odjel autobus z Lanžhota s šedesáti poutníky s požehnáním otce Josefa do DECHTIC.
V 10.30 hod. jsme byli přítomni na mši sv.
v místním kostele. Když jsme vyšli z kostela,
nemohli jsme uvěřit vlastním očím, kde se
vzaly ty davy věřících. Sotva jsme dohlédli na čelo průvodu se sochou Panny Marie.
Ve 12 hod. se vydalo procesí na místo zjevení
- Boričky. Drobně pršelo, ale nikomu to neva-
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dilo. Putovali jsme se svými bolestmi i radostmi v srdci cestou lemovanou obrazy křížové
cesty, kolem hřbitova, vinohradů a pak lesem
a modlili se s vizionáři. A Panna Maria pomáhala jak v Medžugorii. Bylo obdivuhodné,
kolik starších lidí s hůlkami trpělivě zvládlo
dvouhodinové putování až na vrchol ke kříži.
Při modlitbě růžence vedené vizionáři jsme
byli plni napětí, co se bude dít. Během třetího
desátku růžence se vizionáři přestali modlit, nastalo posvátné ticho, Královna Pomoci

Vánoční zamyšlení

Vlaďka Matějíková (rodačka z Lanžhota)

Opět se nám blíží čas Vánoc, doba, kdy se
lidi odměňují navzájem, a to nejen dárečkem,
ale i tím, že vneseme do rodinného kruhu pohodu a klid.
Často pak slyšíme, že lidi by neměli být
takoví jen v tomto období, ale po celý rok.
Myslíte, že by se nám to líbilo? Jak poznáme,
že jsou lidi milí, když nepoznáme tu druhou
tvář, kdy je člověk nepříjemný? Jak bychom si
mohli vážit dobra, kdybychom nepoznali zlo.
Ne, nechci Vánoce po celý rok. Chci těch
několik málo dnů na konci kalendářního
roku, kdy je atmosféra klidu, lidi jsou více
vstřícní jeden k druhému. Neprožívali by-

zpravodaj městského úřadu

přicházela. Ten, kdo se dokázal celým svým
srdcem ponořit do toho ticha, ucítil její přítomnost. Zjevení trvalo deset minut. Potom
jsme se domodlili růženec. Po něm vizionáři
informovali, za koho se s Pannou Marií modlili.
Jeden z vizionářů řekl: „Panně Marii jsem
odevzdával všechny vás tu přítomné, všechno
to, co jste jí s láskou přinesli.“ Závěrem nám
přítomný kněz dal požehnání. Některým se
dostalo požehnání od vizionářky.
Panna Maria poslala dětem archanděla Rafaela, s kterým se setkaly asi 30 m od místa
zjevení v roce 2005. Jsou tam působivé sochy
andělů. Nikdo nemůže tato zjevení potvrdit
ani vyvrátit. Je však jisté, že když se modlí velká skupina lidí společně na jednom místě, má
modlitba velkou moc. Pořádně se rozpršelo,
až jsme sešli dolů do vesnice. Odjížděli jsme
povzbuzeni ve víře s hlubokými duchovními
zážitky. Aleši Tučkovi děkuji za vzornou dopravu a všem účastníkům za obětavost a lásku s jakou k Panně Marii putovali.
chom to tak hezky, kdybychom to nemohli
srovnávat s dny obyčejnými, či i se zlými. Musíme si projít peklem, abychom poznali ráj.
Tato věta to plně vystihuje. Proto nám osud
nastražil oba póly života. Ten člověk, který
má všechno, je bez starostí – je vlastně strašně
chudý, nedokáže si vážit dobrých věcí, když je
nesrovná s tím horším.
Vánoce jsou proto vzácné, že jsou jednou
v roce. Dneska, kdy si můžeme dopřát po celý
rok všechny výdobytky Vánoc, si to možná
neuvědomíme. Mně se přesto zdá, že ty banány, mandarinky a pomeranče na Vánoce chutnají jinak, i ten bramborový salát s kaprem
nemá jindy takovou chuť. Na Vánoce prostě
musí být něco, co během roku nemáme. Ale
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my máme dnes téměř všechno. Tak jsme zase
na začátku zamyšlení – na Vánoce prostě budeme milejší, hodnější a příjemnější. Vánoce
s dárkem jsou pro děti. Ať se z nich těší, pokud
mají tu dětskou radost, můžeme jim závidět.
My dospělí už hledáme porozumění, mít kolem sebe ty nejbližší – to je pro nás nejkrásnější dárek. Každému kolem sebe to přeji, nic to
nestojí a dá to člověku strašně moc.
Příroda nám poslední roky nedopřeje bílé
Vánoce se sněhem, ale do naší duše můžeme
ty sněhové vločky pustit, necháme je přistát

v našich srdcích. Nepřinesou nám však chlad,
ale něhu a čistotu, kterou znázorňují. Mráz
nekreslí obrázky na skleněné tabulky, ale nechejme ho, aby v nás zmrazil nenávist a zlobu
alespoň na těch pár dnů vánočních.
Prožijme tedy letošní Vánoce v klidu a hojnosti a najděme si chvilku k zamyšlení nad
sebou samými, protože pokud v sobě dobro
nenajdeme každý sám ve svém nitru, těžko
ho v nás najdou druzí. Ať už bílé, či blátivé, ať
na vesnici či ve městě, ať sami, či ve společnosti rodiny, prožijte krásné sváteční dny.

DOČASNOST
J. J. Uher

Vše to do čeho člověk jednou vstoupí,
když matky klín se před ním jako dveře otevře,
ať moudrý je, anebo dětsky hloupý,
tak myslí si, že hraje v nekonečně dlouhé hře.
Pár let se zdá mu, že to vskutku platí,
že opona té veselohry není účastná,
než postřehne, že mnohé se mu krátí
a každá scéna od začátku bude dočasná.
Pak přijdou dramata i tragedie
a budka nápovědy z čista jasna osiří.
U lana oponář se připravuje…
Též divák s jejím stažením se těžko usmíří.
Za oponou, kdo měl tam třeba jenom pouhý „štěk“,
před dočasností nemá kam se vrhnout na útěk!
Ještě se od Šulákových vrat Jasenovou cestou jako ozvěna vracejí k Jazerku závěrečná slova poslední
štědrovečerní koledy, když tu se od kostela dolů proti nim žene raketová palba‚ nedočkavá nejslavnější
půlnoci svatého Silvestra. Je výrazem zvláštní radosti lidského pokolení z toho, že přežilo další rok
a vstupuje do nového, i když o těch dvanáct měsíců starší. A starším přece nikdo z něj být nechce,
s touhou mladosti se nevzdávat. Jenže celý vesmír je podřízen neúprosnému zákonu dočasnosti a jejím mementem je pořád platné a věky putující vzkazování, že člověče, pomni, že jsi prachem byl
a prachem se opět staneš. Leč který lidský osud by nepodplatil oponáře? Jen moudrost skromnosti
pochopí, že možná právě ta dočasnost lidského bytí, ať pána nebo kmána, je tou jedinou spravedlností, nikým neúplatnou. Už jinou a ne tak spravedlivou kapitolou je, jakou kdo tu svoji dočasnost měl…
- 16 -
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Poděkování
Vlasta Ciprysová

Končí rok 2012 a obyčejně bilancujeme,
co dobrého přinesl. A to se patří poděkovat. Já bych ráda to velké poděkování poslala Charitě Břeclav – pracovišti Lanžhot,
zvláště Janě Šimkové a Martině Škrobáčkové.
Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu
jsem se na ně s důvěrou obrátila. Donáška
chutných jídel z restaurace Na Šlajsi mi vyhovuje, stejně jak více než čtyřiceti dalším
zájemcům. Paní Straková se svým kolektivem dbá, aby jídlo bylo pestré, kaloricky
hodnotné a finančně dostupné. Dík patří

i našemu městskému úřadu za příspěvek.
Je vidět, že mu nejsou lhostejní lidé, kteří
pomoc potřebují. Na Charitu se mohou
zájemci obrátit i s žádostí o jiné služby.
Do dalšího roku jim přeji úspěch v této
záslužné činnosti.

Nové občanské sdružení v Lanžhotě
Ilona Vybíralová
Členka OS Lužánek

V září letošního roku bylo v Lanžhotě
založeno nové občanské sdružení Lužánek. Při výběru názvu se členové občanského sdružení „Lužánek“ inspirovali
nedalekou lužní krajinou v okolí soutoku
Moravy a Dyje.
Všichni členové sdružení
jsou činní v ochraně i péči
o krajinu. K jejich nedávným aktivitám patří pomoc
se získáním financí na výsadbu dřevin i účast při samotné výsadbě podél staré
cesty z Lanžhota do Břeclavi. Další výsadby dřevin
byly umístěny do polí mezí
rybník Kout a Jasenovou
cestou. Na této lokalitě bylo
vysazeno deset dubů, ty bu-

dou za několik desítek let významným solitérním prvkem zemědělské krajiny.
Jeden z členů sdružení, Filip Šálek, v letošním roce uspořádal pro základní školy
z Břeclavi několik tematicky zaměřených
procházek do lužních lesů. V přibližování
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krás našeho okolí chce Filip Šálek pokračovat i nadále. S populárně naučnými výlety s ukázkou dřevin, živočichů a rostlin
lužních lesů počítá i v následujícím roce
2013, tentokrát již pod hlavičkou Lužánku.
Mezi další aktivity členů patří založení internetových stránek www.mordyje.
cz, které se věnují oblasti Soutoku, popi-

su jeho historického vývoje, hospodaření
a rozmanitosti místní přírody. Na stránkách naleznete kromě mnoha zajímavých
informací i krásné fotografie Jana Miklína,
dalšího ze zakládajících členů sdružení.
V případě, že byste se chtěli o nás dozvědět více nebo nám jen napsat, můžete tak učinit na naši e-mailovou adresu:
osluzanek@seznam.cz.

Večer Rózky Horákové
B. Bartošová

V sobotu 20. října 2012
uspořádala Kulturní komise
při MěÚ Lanžhot vzpomínkový večer věnovaný 100. výročí
narození významné lanžhotské zpěvačky a skladatelky Rozálie Horákové, nazvaný Večer
Rózky Horákové.
O pořad byl nebývale velký
zájem, sál Podlužanu byl zaplněný do posledního místečka. V programu zazněla celá
řada známých, ale i úplně nových písniček
paní Horákové. Na pódiu se vystřídaly
děti (Natálie Ciprysová, Adriana Svačinová a Jiří Šulák), ženský a mužský sbor
se svými sólisty (Marií Prajkovou, Janou
Vališovou, Boženou Svozilovou a Rozálií Holobrádkovou, Josefem Uhrem starším a mladším), chlapecká dueta Vojtěch
Osička – Josef Stráník, svou premiéru měli
Zdeněk Kořínek – Milan Uher, kteří byli
za svůj výkon odměněni velkým potleskem. Zazpívali také potomci paní Horákové – dcera Božena Horká a syn Martin.
Závěrečnou píseň si s účinkujícími zanotoval celý sál.

Lanžhot
sice dochovala celá řada písní, ale jen velmi malá část z nich byla zapsána v notách.
Naštěstí hodně písní zná její dcera Božena Horká. Ta tyto písničky musela nejdřív naučit Marii Prajkovou, spolu je pak
dvojhlasně nazpívaly na magnetofonový
záznam a podle něho je do notové podoby zapsal Stanislav Reichmann z Břeclavi.
Naopak se našlo i několik písní v notovém
záznamu, které nikdo neznal. S tímto zase
vypomohla vnučka Marie Prajkové – Veronika Prajková (hraje na klavír a varhany), která písničky přehrála a babičku
s paní Horkou je naučila. Největší zásluhu
na vzniku zpěvníku má Marie Prajková,
která jeho přípravě obětovala spoustu času
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při výběru písní, psaní textů k jednotlivým písním a mnoha dalším věcem s tím
spojených.
Konečná podoba a tisk zpěvníku je dílem Martiny Čadové a jejího přítele Josefa
Srholce, kteří všechno zpracovali a graficky upravili. Oba jsou také autory kalendáře ženského sboru, který zpěvačky představily na tomto večeru. S nápadem vydat
kalendář přišla Marie Prajková, která také
vytvořila texty o jednotlivých členkách
sboru.
Jménem kulturní komise i ženského
sboru bych chtěla Marii Prajkové i Martině Čadové touto cestou za vznik zpěvníku
i kalendáře moc poděkovat.

Z daleka poznat Lanžhotčanky
J. J. Uher

Všechny účinkující doprovázela cimbálová muzika Husaři, která se svého nelehkého úkolu zhostila na výbornou. Celý
program sestavila a průvodním slovem
doprovázela Marie Prajková, s výběrem
písní jí pomáhala Božena Horká.
Součástí pořadu byl křest CD lanžhotského ženského sboru Z daleka poznat
Lanžhotčanky, které bylo natočeno v průběhu února a března ve studiu Pohoda
v Břeclavi.
U příležitosti tohoto výročí paní Horákové vydala kulturní komise také zpěvník
jejích písní, který má název Pěsničky Rózky Horákové. Vznik zpěvníku byl poměrně nelehký úkol. Po Rózce Horákové se
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Radost a smutek. Nebo obráceně? To jsou
ve stručnosti moje pocity nad vizáží i obsahem zvukového nosiče zvaného cédéčko (CD), jemuž zrod dalo jedenáct žen
z města Lanžhota: jako umělecká vedoucí

Marie Prajková, rozená Bartošová, Anna
Ciprysová, rozená Škrobáčková, Božena
Bartošová, Božena Horká, rozená Horáková, Božena Svozilová, rozená Hakalová, Jitka Bartošová, rozená Bartošová,
Jarmila Hřibová, rozená Jarcová, Jana
Vališová, rozená Škrobáčková, Rozálie
Holobrádková, rozená Bačová, Ing. Anna
Straková, rozená Straková a Ludmila Michalicová. Hudební doprovod cimbálová
muzika Kapura a cimbalista František Šulák. Hudební úpravy Stanislav Reichman,
hudební režie Jaroslav Novák a zvuková
režie Zdeněk Šimek. Vydalo STUDIO POHODA z Břeclavi v září 2012. Počet písní
jedenadvacet.
Ta první z tvorby lidové skladatelky
Rozálie Horákové dala celému cédéčku
i název. Bohužel, pozměňující autorčiny
Lanžočanky na Lanžhotčanky. Správné
to není, ale pro CD nejde o nikterak pod-
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statné pochybení. Vrátím-li se k první větě
této mojí něco jako recenze, pak ke slovu
smutek. Jeho hlavní a největší síla tkví v lítosti, že tento malý a vytrvalý sboreček našich lanžhotských žen nám takové cédéčko
nenazpíval už před deseti, ba co dím, před
dvaceti roky, kdy se nacházel na skutečném
pěveckém vrcholu. Tenkrát možná mohutnější i co do počtu. Dnes už moji hlavu,
pamětníka zpívání těchto děvčat od jejich
dětských let, tíží obava, zda jejich stále lanžocky přirozeně krásné zpívání nemám si
k duši připouštět jako onu příslovečnou
labutí píseň, jaké se nevyhne ani ten největší umělec. Nebo se snad vzepnou ještě
alespoň k jednomu „úvratí“, tudíž k repríze s podáním jiných pěsniček? Nikdo mne
nemusí poučovat o tom, že o všem, tedy
i o těchto záležitostech, rozhodují v kladném i záporném případě peníze a že sponzoři se nenabízí za každým rohem.
Vedle financí hraje druhou rozhodující
roli i u nás „materiál“, smím-li to tak metaforovat. Tudíž zpěvačky i zpěváci mladších
a mladých pokolení, které-kteří by nahradili pomalu nebo nenadále odcházející, a to
ne toliko počtem, ale i hodnotou. Jejich až
tragický nedostatek jsou ony kameny smutku, které se na mne valí, protože představa
Lanžhota bez zpěvu je pro mne úděsná.
Přidejme si k tomu ještě skutečnost, že sbor
žen, který cédéčko nazpíval, je také hlavní
a jediná síla zpěvaček kchórových - kůrových! Dovedete si bez nich představit lanžhotský kostel a pohřební průvody z něho
na hřbitov? Jestliže ne, tak se pomalu učte
s takovou představou smiřovat! Situace je
opravdu vážná. V kostele odzpívají ještě
i věkem hodně pokročilé, ale pořád zpěvné
ženy; kráčet v pohřebním průvodě za po-

časí, že není radno ani psa ven vyhánět, to
chce náročnou tělesnou zdatnost, věřte!
Ale vrátím se k cédéčku. Děvčata, snad
jim tak říkat mohu, mají můj nezměrný
obdiv a uznání, organizační „motor“ Mařenka Bartošíčka (omlouvám se, Ludvíku)
tuplem. Jako že i každý, kdo, jak se říká,
přišel s trochou do mlýna. Leč nezlobte se
na mne, když přidám k upřímnému poděkování a chvále i pár poznámek kritických.
Předřekl jsem je už těmi Lanžočankami
kontra Lanžhotčankami. Myslím, že ti, kteří
si cédéčko koupí, byli by vděční, za více informací na jeho přebalu: 1) Které pěsničky
jsou tzv. lidové a které mají prokazatelně ty
a ty autory-autorky; 2) Které zpěvačky zpívají soprán a které alt; 3) Jména sólistek; 4)
Do interpretace lanžockých, podužáckých
i moravsko-slováckých pěsniček naprosto
zásadně nepatří trojhlas! (ten je přirozeným v pravoslavných nebo řecko-katolických chrámech); 5) Nezkracovat pěsničky
vynecháváním repetic; 6) I když děvčata
pro moje uši lahodně krásně ne toliko intonují, ale i s přirozenou samozřejmostí
vyzpívávají bezchybně nářečí, přece jenom
je vždycky třeba projít si texty a případná
„počešťovadla“ nahradit, příklady: kříček
ne keř, svojéj ne své, tvoja ne tvá, hledat ne
hledati, dneskaj ne dnes, mojého ne mého,
atd. 7) To co má, jak je z textu zcela zřejmé,
zpívat muž, nemá zpívat žena a naopak.
Z tohoto důvodu je nešťastnou volbou závěrečná píseň, která je jednoznačně mužská! Tu by sbor žen zpívat neměl.
Cédéčko Z daleka poznat Lanžhotčanky
se určitě zařadí mezi vzácné, nezapomenutelné a vysoce hodnotné zvukové dokumenty o lanžhotské ženské zpěvnosti a památky na ni! Díky!
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Ztracené (?) pěsničky
Josef Jožulka Uher

Navždycky? A kam sa pominúly? Už léta
mne tato „záhada“ trápí, příliš pozdě po smrti
té, která je složila - moje tetička, otcova sestra, Rózka Horáková-Uhrová, za jejího dětství Rozárka Uhříkových.
Nevím, před kolika už desetiletími psal
na téma jejího života, tvorby a díla svoji dizertační práci mladý student Jožka Rampáček
(dnes nositel akademického titulu) z Tvrdonic. Syn známého zpěváka stejného jména,
zpívajícího především v duetu s jeho kamarádem Jožkou Severinem starším. Mladý
Jožka Rampáček mne několikrát navštívil při
„sběru“ informací o tetičce Rózce. Když se tak
stalo naposledy, kdy už měl dizertační práci
hotovou, došla řeč na pěsničky, které tetička
složila melodií i slovy. Pamatuji si, že Jožka
udal jejich počet kolem jednoho sta deseti
„bzučí“ mi v paměti dokonce číslice 117, slovy
sto sedmnáct.
Udělal jsem chybu v tom, že jsem po něm
nežádal podrobnější vysvětlení v tom smyslu,
jako že kde a jak k tomu počtu přišel, zda mu
o tomto množství říkala tetička sama a má-li
je vůbec zachyceny v notách, nebo jejich texty,
či dokonce pouze seznam názvů. Zůstaňme
tedy u čísla 110.
Letos (2012) mi přinesla Jarmila Kubíková-Mazuchová, vdova po mém bratranci Jendovi a v letech padesátých šedesátých minulého
století jedna z nejlepších lanžhotských sopranistek, rukou mého otce Jožky Uhra-Uhříka
psanou úvahu o lidové písni. Jarmila formou
projevu ji přednesla na úvod pořadu pěsniček
tetičky Rózky, Fanoše Mikuleckého a mých.
Můj otec napsal svoji úvahu 19. prosince
1953.

Pro téma tohoto mého článku jako velmi
zajímavou odcituji z ní tuto pasáž: V lidové
tvořivosti vyniká, velkým hudebním a básnickým nadáním obdařená Rózka Horáková. Složila ve slově a melodii 102 (sto dva)
pěsniček… Můj otec, který o tvorbě pěsniček
své sestry věděl více než kdokoliv jiný, sám
jako nejprvnější zlomek z nich zachytil v notách ve svém zpěvníku, udává na sklonku roku
1953 počet pěsniček své sestry číslicí 102! Je
tedy tomu, o němž později hovoří mladý Jožka Rampáček, hodně blízko. Další moje chyba: ani s otcem jsem na toto téma nešel nikdy
do podrobností. Třeba pouze jednou otázkou,
jak k tomuto počtu dospěl. Bylo mi něco málo
přes dvacet let, po těžké nemoci a na samém
začátku své vlastní pěsničkové tvorby. Důležitější byly pro mne jiné věci a záležitosti.
Letos, tedy v roce 2012, u příležitosti nedožitých stých narozenin tetičky Rózky je
vydán zpěvník pod názvem Pěsničky Rózky
Horákové. V textu Úvodu do něj, ve druhém
odstavci, čtu: Paní Rozálie Horáková byla
skladatelka lidových písní, ve kterých je autorkou jak melodie, tak také textu. Podařilo
se nám jich zmapovat (nalézt, vyhledat, vypátrat, zachytit… moje poznámka) čtyřicet.
Ale je dost možné, že jich je ještě více.
ČTYŘICET! A kde je těch šedesát sedmdesát, jak svědčili můj otec a mladík Rampáček?
To přece není šest či sedm, ale šest až sedm desítek! Kam se mohly, užiji-li nadsázku, podět
téměř dvě třetiny tetiččiných pěsniček? Jestliže je jich ještě více než pouze oněch čtyřicet
zmapovaných, kde a jak je najít? U koho, když
mimo tetiččiny dcery Boženky, syna Martina,
dalších uchovávatelů, či spíše uchovávatelek
(příkladem Růžka Kynclová-Vališová, Anič-
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ka Švirgová-Zonygová) je katastrofálně málo,
jsou-li vůbec ještě nějací!?
Mně roky rokoucí, bohužel už po smrti
tetičky, nejde do hlavy jedna nepochopitelná
skutečnost: jak to, že si tetička nepozapisovala alespoň texty oněch všech svých pěsniček, které složila i melodií, nebo nepořídila jejich seznam, když na druhé straně
s takovou obrovskou pečlivostí a výdrží si
hned v několika objemných knihách zapsala
svým krásným rukopisem všechny tak zvané „s f í c e“, v počtu několika tisícovek? Proč
ji k tomu nikdo neorientoval? Proč, dokud
žila, a už tu existovaly magnetofony, nepožádal ji někdo, aby své pěsničky nazpívala
na kazety? Proč, proč, proč? Mohl jsem ji
k záchraně jejích pěsniček „dotlačit“ i já?
Sám se snažící na kazetách uchovat ty své,
když stejně jako ona, neumím si je zapsat
do not?
Skladatelka Rózka Horáková-Uhrová zemřela před dvaatřiceti roky, což není až zase
tak dlouhá doba. Leč co už tenkrát z její tvorby nenávratně zemřelo spolu s ní? Kdo tohle
to popíše a vyčíslí? A shledá, co spolu s ní ode-

jít nemuselo? Půl století žilo vedle ní několik
místních natolik hudebně vzdělaných lidí, že
jí pomoci mohli, ale neučinili tak.
Nic si nenalhávejme: a kolik z těch čtyřiceti
zmapovaných pěsniček Rózky Horákové se
dnes skutečně zpívá? V médiích díky dechovce Túfarance Zařehtali koně, a to ještě v úpravě jako lidová - a dál? Uvědomme si, prosím,
že právě pěsničky, které tetička složila melodií
a slovem, melodií zdůrazňuji podtržením, je
to nejlepší a nejhlavnější v její tvorbě! A právě z toho nám zůstává neúplný skelet!
Po jejím manželovi strýčkovi Martinovi
a jejich dětech Martínkovi a Božence, nebyl
nikdo další jejímu srdci a duši blíže než já.
Vím to, co neví nikdo druhý. V šíři a hloubce
jejího života. Proto si mohu dovolit toto:
Koho z nás by nedojala scéna z knížky Babička Boženy Němcové, ve které říká za odcházející babičkou a jejími vnoučaty paní
kněžna: „Jaká to šťastná žena.“ Když si do této
scény promítnu místo babičky tetičku Rózku,
slyším v duchu paní kněžnu promlouvat takto: „Jaká to velká nešťastná žena…“
Čas za sebou zametá vše a všechny.

xx. muklovská pouť na Sv. Hostýně
Marie Petrlová

Říká se, že historie je učitelkou života.
Myslím, že jsme se z minulosti ještě ne dost
poučili.
Strahovský opat P. Michael Pojezdný
Tato slova zazněla v zaplněné bazilice
P. Marie na sv. Hostýně. Poutˇ začínala v 10
hodin mší svatou, kterou celebroval opat
P. Michael Pojezdný spolu s P. Jiřím Šolcem,
rektorem baziliky. Poutníci naplněni du-
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chovními dary s požehnáním odcházeli k památníku KPV ČR.
Tuto poutˇ na sv. HOSTÝN uspořádala již po dvacáté KPV a pobočka
Bystřice pod Hostýnem.
1. září se sešlo 5 000 lidí, aby uctili
památku komunistického teroru. 240
politických vězňů bylo popraveno,
250 000 uvězněno, z kterých žije již
jen 1 300. Včetně rodinných příslušníků má konfederace 3 600 členů.
Názvy Uherské Hradiště, Jáchymov, Pardubice a Pankrác vyryty do památníku budou
navždy připomínat místa nejkrutějšího týrání.
Pietní slavnost začínala kladením věnců
za doprovodu posádkové hudby z Prahy.
Věnce byly od pana prezidenta, vlády, parlamentu, senátu, bystřické pobočky a od hostů ze SR. Se srdečnými projevy vystoupili
místopředsedkyně senátu Alena Palečková,
poslanec Marek Benda, zástupce KPV ze
Slovenska. Když melodie Večerky zněla posvátným místem, mnohé srdce se zachvělo
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a jako by z mlhy, která halila Hostýn, se vynořovaly vzpomínky na léta minulá, plná
utrpení, ale všichni měli v duši smír a odpuštění. Zástupce KPV od Tater připomínal,
aby muklové vyprávěli neustále své pohnuté
životní příběhy svým vnukům, aby nepřipustili, aby se opakovala doba nesvobody
a ponižování člověka vlastním národem.
Na závěr důstojné slavnosti zazněla slovenská a česká hymna.
Srdečně děkuji přátelům ze zlínské pobočky KPV za pozvání jménem všech účastníků
z Lanžhota.
MUKL - muž určený k likvidaci

Novinky z mateřské školy
Veronika Drexler a kolektiv MŠ

1. 2. 2012 je jmenovaná do funkce ředitelky MŠ Bc. Veronika Drexler.
Ve školním roce 2012/13 je zřízeno v MŠ
pět tříd: Safari, Lesní, Pohádková, Na paloučku a Mořská.
Hlavní prioritou MŠ zůstávají lidové
tradice. Nově vznikl folklorní kroužek MŠ
pod vedením uznávaného profesionála Jaroslava Švacha, který nás bude reprezentovat na veřejnosti. V září jsme zahájili školní
rok „školičkovými hody“, v červnu slavnostně ukončíme „rozloučením s předško-

láky“. Na tuto zdařilou akci zveme všechny
děti MŠ společně s rodiči. Loučíme se nejen
s budoucími školáky, ale s celým školním
rokem v MŠ. Pro zlepšení fyzické zdatnosti
navštěvujeme tělocvičnu místní základní
školy, kurz bruslení pod vedením zkušených trenérů na zimním stadionu v Břeclavi a školičku plavání v krytém bazénu
v Břeclavi. Pravidelnými vycházkami rozvíjíme a upevňujeme kladný vztah k přírodě.
Školní vzdělávací program MŠ s názvem
Naše školička podporuje demokratické
principy, svobodu a morální statut dítěte.
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Je zaměřený na zdravý životní styl, schopnost získávat nové poznatky, učit se všemu
co bude dítě v životě potřebovat. Rodiče se
mohou účastnit vzdělávacího programu,
mít možnost do něj zasahovat a spolupodílet se na jeho tvorbě. V naší mateřské
škole podporujeme integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Ředitelka
MŠ a učitelka Mgr. Lucie Pokorná splňují
odbornou kvalifikaci v oboru Speciální pedagogika. Ve školním roce 2012/13 integrujeme dítě se zrakovým postižením a dítě
s vícečetnou vadou řeči ve třídě se sníženým počtem dětí. Věnujeme co nejlepší
péči dětem s logopedickým problémem
(logopedická poradna vedená Mgr. Lucií

Pokornou). V kroužku angličtiny se seznamujeme s cizím jazykem. Naše MŠ se pečlivě věnuje přípravě dětí do základní školy. Příprava probíhá nenásilnou formou,
v době běžného programu dětí a samozřejmě je třeba se jí věnovat i individuálně.
Nezapomínáme na sociální zralost, která
je pro vstup do základních škol nezbytná.
Dítě by mělo být obohaceno zdravým sebevědomím a mělo by zvládat řešení některých situací, typických jeho věku.
Kolektiv MŠ se odborně vzdělává na seminářích a využívá moderních trendů
výuky. Jednáme a spolupracujeme s veřejností na základě vstřícnosti, slušnosti, otevřenosti a vzájemné důvěry. Všechny děti
mají rovnocenné postavení. Velmi nám
záleží na spokojenosti rodičů a dětí. V případě návrhů a postřehů, pokud není možná osobní konzultace, jsme zřídili v MŠ
schránku důvěry.
Aktuální informace, přehled akcí a fotografie najdete na našem webu ms.lanzhot@
tiscali.cz.
Přejeme vám klidné prožití vánočních
svátků a mnoho štěstí v novém roce.

Zase super „podzimka“
Z vlastních zkušeností zapsal Leopold Králík

V pátek 16. listopadu se vydalo 38 žáků
Masarykovy základní školy se čtyřmi vyučujícími na již tradiční týdenní podzimní
školu v přírodě na Nekoř.
Čekal je pestrý týden sportovních aktivit. Navštívili bazény v Ústí nad Orlicí
a v České Třebové. Třikrát bruslili na zimním stadionu v Chocni a na závěr pobytu
strávili dopoledne v aquaparku v Hradci

Králové. Vzhledem k tomu, že výpravě
přálo počasí, bylo možné si zahrát mnoho
her i v okolí chaty, či v hernách uvnitř.
Každý večer pak proběhlo vyhlašování
vítězů jednotlivých soutěží orámované diplomy, medailemi a cenami, které věnovali dětem lanžhotští sponzoři.
Z řady sportovních aktivit měl největší úspěch turnaj v přehazované, dětské
sumo, obíhaná ve stolním tenise nebo
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turnaj dvojic ve stolním
fotbale.
Ve volných chvílích
ztvárnily děti tyto aktivity do podoby barevných
obrázků, které se stanou
součástí školní výstavky
a filmového dokumentu,
který účastníci o této škole obdrží. O děti
bylo personálem vzorně postaráno, zvláště
stravu si většina z nich pochvalovala.
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O úspěchu akce svědčí zájem řady
z nich o další „podzimku“, která se uskuteční v příštím roce.

Ti postarší v zimě
Jožka Tureček

Jsou věkovití a zimou víc se chvějí
ponejvíc podřimují v teple u kamen
Netouží zanechat stopy na závěji
kde vločky třpytí se Havrany slyšet jen
I zahloubají se teskně do minula:
Bože můj – proč tak nesmlouvavě běžel čas?
(Od dětství posunul se už k bodu nula)
Teď cítí bolístky a svět je bez příkras
Kupodivu přikrádá se i vzpomínka
kdy nebyla potíž skákat přes kaluže
A láskou zmateni – chlapec i dívenka
nedbali že trním zdobeny jsou růže
Dnes tiše u krbu a v rukou horký čaj
přejí si staroušci aby byl zase máj

foto: J. Tureček
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Podzim ve znamení Hubertových jízd
Marek Blažej, předseda o. s. Koňské stezky

Po velmi vydařeném 2. ročníku Dne
koní, který letos uspořádalo naše občanské
sdružení na ranči Ostředek, nás v přicházejícím podzimním období čekalo několik
dalších zajímavých aktivit. Naši členové
– formani se svými koňmi, zajistili dovoz
máje, která byla i letos důstojnou dominantou našich hodů.
Podzim se však pro všechny koňáky nese
hlavně ve znamení Hubertových jízd. Ty
se pořádají pravidelně ve všech regionech,
kde mají koně. Objet s koňmi všechny
okolní „Hubertovky“ je časově a organizačně velmi náročné, do vzdálenějších
míst je potřeba koně převézt přepravním
vozíkem, který bohužel zatím v Lanžhotě
chybí. V tomto roce se početná skupina
našich členů v sedlech zúčastnila Hubertovy jízdy v Moravské Nové Vsi. Letos se
tam sešlo rekordních 59 koní. Velký podíl na tom mělo i počasí, v sobotu 20. října totiž bylo až neuvěřitelných 23 stupňů
a krásné slunečné počasí. Letošní cíl byl
na vykopávkách pod Mikulčicemi, kde se
pořádal i hon na lišku. V Moravské Nové

Vsi pořádají místní koňáci po návratu vždy
ještě přátelské závody ve westernových disciplínách. Letos se do soutěží zapojili i naši
dva Michalové – Bien a nejmladší člen Blažej. Ten si vedl ve všech disciplínách velmi
dobře a držel krok i s westernovými jezdci,
kteří se pravidelně účastní závodů na celostátní úrovni. Od organizátora tak získal
zvláštní ocenění a zároveň pozvání na jarní
závody v rychlostních disciplínách.
První listopadovou sobotu uspořádalo
Hubertovu jízdu naše občanské sdružení.
Jednalo se již o 5. ročník. I když již nebylo
tak teplo jako v říjnu, počasí nám nakonec
přálo. Letos se Hubertky zúčastnilo 39 jezdců v sedlech a 6 povozů,
které byly zcela zaplněny
přáteli a milovníky koní.
Letošní jízdu jsme naplánovali do obory Soutok,
společné zastavení s občerstvením bylo domluveno na Doubravce. Zde
zahájil Vraťa Tuček hon
na lišku. Liščí ohon se
nakonec z jeho rukávu
podařilo strhnout přespolní jezdkyni z Husto-
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pečí. Protože Hubertovy jízdy nejsou pro
přihlížející nikdy tak atraktivní jako například žehnání koní na Náměstí, rozhodli jsme letos, že zorganizujeme i večerní
country zábavu pro veřejnost v Společenském sále. K tanci i zpěvu nám hrála skupina Lalok Band, všichni se velmi dobře bavili. Škoda jen, že i přes předem nahlášený
a schválený termín akce byla v sále taková
zima, že ti, kdo netancovali, museli sedět
v zimních bundách. Věřím, že i z této akce
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vznikne nová tradice a v příštím roce se
přijde pobavit ještě více spoluobčanů.
Na závěr bych vás všechny chtěl pozvat
na naši poslední letošní akci – žehnání
koní, které proběhne 26. prosince po obědě na Náměstí. Jsem rád, že se našich aktivit účastní i mladí kluci, kteří mají o koně
a vše kolem nich zájem a byl bych rád,
kdyby na ně chasa při volení nových stárků
počkala.

Svatomartinské setkání vinařů
Jaroslav Třetina

V neděli 11. listopadu na svátek sv.
Martina se vinaři a přátelé vína sešli ve vinařství Josefa Uhra k prvnímu přiťuknutí
s mladým vínem ročníku 2012. V zaplněné degustační místnosti vinaři chutnali
téměř padesát vzorků vín bílých, růžových
a červených. Věkové rozmezí zúčastněných od 30 do 94 let vůbec nebylo na závadu této společenské události. Přestože
v této fázi vývinu mladých vín je ještě brzo
na zásadní hodnocení, je předpoklad, že
i z tohoto rozporuplného ročníku můžeme očekávat ve vínech mnoho dobrých
vlastností. Další společná ochutnávka,
spojená s odbornou přednáškou, je naplánována na 14. prosince ve Slovácké jizbě

hospody U Bartošů a tradičně v závěru
roku na svátek sv. Štěpána ve Společenském domě, kdy budou zároveň vína ročníku 2012 požehnána.

Jdeme správnou cestou?
Tomáš Polach

V roce 1990 jsem věřil, že za dvacet let
doženeme státy západní Evropy. Za příklad
jsem si vzal Rakousko, které je nám historicky nejblíž.

Rakousku se to podařilo. Za dvacet let
po odchodu ruských vojsk (1955) se stalo
rovnocenným státem západní Evropy. My
jsme se s pomocí finanční podpory EU přiblížili Rakousku. V občanské vybavenosti,
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úrovni bydlení i upravenosti veřejného prostranství. Máme ceny potravin, energie i spotřebního zboží na přibližně stejné úrovni.
Čím se stále lišíme, je rozdíl ve výši mezd.
Nejen u lékařů, ale i např. stavebních dělníků
a zaměstnanců ve všech profesích, patří tam
i důchodci.
Řada našich občanů pracujících v Rakousku dokazuje, že pracovat umíme stejně. Bude
to v řízení státu. Vadí mně, že řada našich vedoucích politiků, kteří se pohybují již dvacet
let na různých vedoucích funkcích ve státě,
se stále vymlouvá na minulý režim a přepisy
EU, aniž by se přiznali, že velký podíl na našich potížích nesou oni.
V roce 1990 se měly udělat řádné inventury
majetku. Vrátit majetek těm, kterým byl neprávem zabaven (vč. církve). Z výtěžku privatizace a zabavení neoprávněně získaného
komunistického majetku nahradit škody, vč.
ekologických, způsobených minulým režimem. Mělo se zamezit rozkrádání a devastaci
(viz u nás hotel Hvězda). Nedávat těm, kteří
špatně řídili státní a polostátní podniky vysoké platy a místo postihů jim dávat „zlaté padáky“. Deregulace nájemného se opozdívala
ne proto, že by to bylo sociálně neúnosné (to
se dalo vyřešit podporou na bydlení u sociálně slabých), ale že tam bydleli ti, kteří si ještě
nestačili postavit vlastní rezidenci. Dlouhodobě se ví, že u nás jsou obce a menší města
podfinancovány proti evropskému průměru na úkor velkých měst, hlavně Prahy. Pro
srovnání: sousední Rabensburg má v porovnání s Vídní daňový výnos na obyvatele
1:2. Čili Vídeň má dvojnásobek. Poměr mezi
Lanžhotem a Prahou byl 1:6., tzn., že Praha
má šestinásobek. Když se projednávala mezi
SMO a ministerstvem financí, jak tento rozdíl změnit, bylo dohodnuto, že peníze půjdou
tam, kde lidé pracují, a zůstatek z rozpočtu

státu půjde do míst s nejnižší daňovou výtěžností. Zákon byl při hlasování ve sněmovně
změněn. Daně půjdou tam, kde sídlí vedení podniků a zůstatek rozpočtu se rozdělí
na doporučení finančního výboru sněmovny
způsobem (já tobě, ty mě). Proto se postavilo
aquacentrum v obci, kde nebyla voda, golfové hřiště, které pak zprivatizoval kamarád
poslance a další podobné akce. Naše obec
tímto rozhodnutím ztrácela víc jak 1 mil. Kč
ročně. Hlasující poslanci podle vůle voličů
nebo na pokyn lobbistů řízenými bossy? Proč
jsou poslanci a radní velkých měst placeni
za funkce v různých radách a kontrolních
výborech státních a státem kontrolovaných
společností? To v západní Evropě neexistuje.
Zákonodárce tam může být veden jen jako
čestná funkce bez nároku na odměnu.

Lanžhot
byly přijímány hned). Za ministerstvo financí, které zákon předkládalo, odpovědělo ředitelství cel: Je to proto, aby (tiráci) a turisté
měli lepší orientaci (z vlastní zkušenosti vím,
že ve vzdálenější cizině znají nanejvýš Prahu
a žádný neví, jaký je rozdíl mezi Lanžhotem
a Břeclaví.). Já jsem si dal toto rozhodnutí
do spojitosti s padesátými léty, kdy tehdejší
vládci nařídili v naší obci odstranit všechny
tabule s nápisem Lanžhot (vč. osekání historického nápisu na budově měšťanské školy).
Zdůvodnili to tím, že se má zamezit informování těch, kteří chtěli opustit republiku.
Myslím, že to nebyla náhoda a na vysokých
postech stále sedí následníci těch, kteří rozhodovali v padesátých letech.
Zážitek, na který se nedá zapomenout,
jsem měl při otvírání hraničního přechodu.
Na závěr uvítacího proslovu jsem řekl: Nacházíte se v Lanžhotě a ne v Břeclavi, jak hlásá nápis. Slovenský premiér reagoval slovy:
Starosta má pravdu, po železnici je nejprve
Lanžhot až potom Břeclav.
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Náš premiér pronesl: Doporučuji vám
souboj se starostou Břeclavi – volbu zbraní
nechám na vás. A odkráčel se posilnit svým
oblíbeným nápojem.
Je zajímavé, že drobné prohřešky a dluhy
se řeší rychle. Osoby, které mají na svědomí
100 mil. podvody, se dokážou vypařit za hranice nebo se jejich případy vlečou léta až
do ztracena. Velmi mne zklamali nastupující
politici, kteří přišli z vysokoškolských lavic
i z místa strojvůdce. Udivuje mne, jak oni ani
odborní experti nedokážou rozuzlit, odkud
vzali desítky milionů. Těžko pochopitelné je,
jak snadno získávají politici vysokoškolské
diplomy.
Obranou může být jen důsledná kontrola
veřejnosti, provětrání státních institucí a přijetí zákona, kdy za špatná rozhodnutí ponesou osobní odpovědnost všichni. Počínaje
členy zastupitelstev na všech stupních, přes
krajské a ministerské úředníky, až po členy
vlády.

Proč se nestal Jožulka
profesionálním spisovatelem
J. J. Uher

Jako zásah do demokratických principů
považuji název celnice na přechodu v Lanžhotě na Břeclav. Během celého průběhu výstavby se jednalo o přechod Lanžhot – Brodské. Při hlasování ve sněmovně se nečekaně
schválil Břeclav – Kúty. Starostka z Brodského podala stížnost na slovenské straně, já
na straně naší. Jí bylo v krátké době vyhověno, u nás ne. Z poslanecké sněmovny přišla
odpověď, máme mnoho starostí při tvorbě
nových zákonů a nemáme čas se vracet zpátky (různé přílepky zákonů na návrh lobbistů
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„Co je většího či statečnějšího než čelit zlému
osudu?“ SENECA

Dne 2. července 2011 rozhodil v noci anonym Uher J. v ulicích našeho města letáky
s pořadovým číslem třináct. V nich na mne
vypálil jako hmoždíř tato jedovatá slova
(cituji bez oprav a úprav): Co říkáte na ten
zpravodaj. Lůbí sa mi. Enom ten Jožulka má už vyskřípané péro. Co si on može
stěžovat. Na jezedě sa měl jak prasa ve rži
a v životě také. Čím on trpěl? Nech už ne-

chá teho štvaňá ludí.
Dyt je to jak před
volbama. Kočmánek mu vytřel zrak jak
malému smradovi. Jožulko píš pěsničky,
nech po tebě neostane enom archív STB.
Kazíš si reputacu.
Když ve mně odezněla palba mne nemilujícího kanonýra, položil jsem si s nadsázkou otázku, jak by asi před tímto maniakem,
neuctivým ke komukoliv, obstál Ježíš? Jeho
ukřižování by zesměšnil jako tělocvičná
prostná Pilátova nevděčníka. Jednotlivé věty
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letáku nemíním rozebírat. Byla by to pitva
zdechlin. Navíc nesouvisí s tím, co jsem
předznamenal tázavým nadpisem.
K jeho jádru se odrazím odcitováním části
jen jedné z výše uvedených anonymových
vět: Na jezedě sa měl jak prasa ve rži. V kukani, jak moji kancelář ironicky nazval družstevník jménem Uher J. Slovo kukaň uplatnil v jednom letáku i jeho pisatel. (Kukaň
se nacházela v domku, který před vznikem
velkého střediska JZD byl malou slepičárnou
paní Bartošové.) Nuže: Mohl jsem se mít jak
prase ve rži, v letech 1968 až 1989, někde
jinde? Coby kvůli tubeře nedostudovaný
sextan břeclavského reálného gymnazia?
Mohl? Než odpovím, předešlu, že po deseti
letech „nezaměstnanosti“, s žebračenkovým
důchodem válečného poškozence, žijícího
u rodičů, byl jsem do JZD přijat v květnu
1968 zásluhou Ing. Josefa Uhra a předsedy
soudruha Františka Petrle. Nezalekli se rizika se mnou, neboť to byly pouhé tři roky
poté, co mne StB opakovanými výslechy dohnala v r. 1965 (za některé mé články v časopise Hospodář, vydávaný v Texasu, do něhož
jsem zdarma dopisoval třicet let) před okresní soud v Břeclavi, odkud jsem odešel s podmínkou, rehabilitován po roce 1990. Státní
bezpečnost si na mne založila složku nepřetržitě až do pádu režimu sledované osoby.
Několikrát si pro mne dojela i na středisko
JZD, kvůli mým jistým „aktivitám“. Bylo mi
líto, že jsem způsobil problémy těm, kteří
mne v JZD zaměstnali. Nikdy jsem na jejich starolanžhotskou odvahu nezapomněl.
Vděčný dodnes. Nebývalo mnoho takových.
Zpět k věci. Mohl jsem být prasetem
ve rži někde jinde? Stručně odpovědět ANO
bych mohl tenkrát, kdybych nosil v náprsní
kapse legitimaci člena Komunistické strany
Československa a její ideologii v hlavě. Kap-

su i hlavu jsem měl. Bohudík na něco jiného,
než co by lichotilo straně. Kádrová nespolehlivost byl punc na mém čele. Ne disident
a už vůbec ne odbojář. Až zase takovým machrem jsem se nedělal. Z moudrosti. Ne ze
zbabělosti.
Než jsem nacupital do první třídy obecné
školy, kupovala mi mamička v knihkupectví
pana Rezky leporela; rozkládací obrázkové
knížky, obyčejně se čtyřveršími. Mnohokrát
mi je číst nemusela, abych je odříkával zpaměti. Po nich přišel na řadu slabikář. Jednou
večer, u stolu v kuchyňce, pod nízko stáhnutou žárovkou, došlo v mé hlavince čerstvého
prvňáčka k zázraku! Pochopil jsem, jak se
z písmen skládají slabiky, z nich slova a ze
slov věty. Z nich pak celá knížka. Bylo to pro
mne úžasné poznání na celý život. Jako bych
vyšel ze tmy na světlo. Už jsem na čtení mamičku nepotřeboval.
Snad právě tehdy (tak na můj výrok
po mnoha desetiletích mamička zavzpomínala, ačkoliv já jsem si nepamatoval ani ň),
když se mne zeptala, čím bych chtěl být, až
budu veliký, měl jsem odvětit, že spisovatelem. Musel jsem značně rozumově pokročit, jestliže jsem smyslu toho slova rozuměl.
A začínal mít své oblíbené spisovatele.
Stačilo tak málo a nebylo by žádné leporelo a po něm vše následující. Jako tříletý
jsem onemocněl zápalem plic a mozkových
blan. V druhé polovině třicátých let minulého století umíralo na zápal mozkových blan
devět dětí z deseti. Osud mi daroval desítku.
A zase je tu vzpomínka mamičky o tom, že
při hře s míčkem, po „vrhnutí se“ za ním,
jsem volával: Pjáničta se zvajija. (Plánička,
slavný brankář, se svalil.) S mojí čtenářskou
zálibou začala soupeřit zamilovanost do fotbalu. Talent pěvecký a muzikantský se bral
jako samozřejmost. Taťka chtěl mít ze mne
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pěvce a houslistu, ale já neměl nad Bicana
a Verna s Mayem.
Měl jsem za sebou pády ze stromu a střechy, chvíli, kdy mi ruská stíhačka málem
že neustřelila kulometem hlavu při střelbě
do našeho baráčku, když tu v pondělí 30.
dubna 1945 mohl jsem být, dle oblíbeného
rčení Rudoarmějců, kaput. Dvanáctiletý
klučina, už s přezdívkou Jožulka. V rukách
mi vybouchlo to, s čím jsem si neměl bláznivě nebezpečně zahrávat. Přišel jsem o pravou ruku a palec na levé. Měl jsem být vynesen z břeclavského lazaretu slepý na jedno
oko a kulhavý na pravou, těžce ve stehně
rozervanou nožku. Za čtyři roky, co šestnáctiletý, jsem už patřil mezi nejlepší dorostenecká fotbalová pravá křídla v republice,
král střelců slavného lanžhotského dorostu
a ve výběru reprezentační krajské jedenáctky, nominovaný do ní dokonce ještě na jaře
1950, kdy si na mne brousila kosu ta zubatá. Balon byl bližší mé hlavě i srdci. Ne bílá
košilka, kterou mi po tom výbuchu chystala
mamička do rakve.
V březnu 1950 se mi v plících probudil a rozežral nepřítel, sahající po provazu
od umíráčku. TBC plic. Nemocnice Valtice,
pak v hodině dvanácté coby spása od krajanů z USA lék strepromycin, dva roky v sanatoriu v Jablunkově, dvoufázová plicní
operace, při níž ze mne vykuchali šest žeber. Konec fotbalového snu o dresu se lvem
na prsou. Navždycky. Zůstalo jakés takés zpívání a knížky. Sbohem gymple s vizí o taláru
advokáta.
Měsíc před návratem ze sanatoria domů,
na podzim 1952, skládám melodií a textem
první písňové dílko, do not zachycené spolupacientem starým cikánem—cimbalistou:
foxtrot Veselý chlapec. Téma vskutku „příhodné“. Ale doma, v Nové ulici, u stařičkého
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harmonia se ve mně protrhne hráz: tvořím
jednu pěsničku za druhou. Ta s názvem
Tá naša zem se od onoho jara 1953 zpívá
dodnes. Co však psaní? Múza nepřichází
s žádným impulzem-popostrčením? Na psacím stroji, který mi jako členu výboru fotbalového oddílu zapůjčila TJ Sokol, začínám
neohrabaně dopisovat do sportovních rubrik některých novin, Československý sport
nevyjímaje. Šéfredaktor Žurman z týdeníku
Stadion mne zve do Prahy, do jeho redakce.
Nastálo. Vidí ve mně talent. Praha byla pro
mne daleko. Ne pro StB, která až tam bude
v roce 1965 slídit po mých textech. Šefredaktor Oldřich Žurman je zatají.
Ještě snad stojí za připomenutí, že v roce
1958 získává můj verbuňk Kača, kača, kačica druhé místo v soutěži o novou lidovou
píseň, vyhlášené v rámci národopisných
slavností ve Strážnici. Snad se ještě hodí při
této pasáži připomenout, že někdy z kraje
šedesátých let minulého století jsem jako
druhý lanžhotský rodák, po Boženě Šebetovské, zpíval v nahrávacím studiu brněnského rozhlasu. Poprvé sám za doprovodu
cimbalisty Slávka Jakubíčka hrdinně tenorovou píseň Okouo Trnavy, chodníček krvavý… a podruhé už spolu s výtečným Jarú
Vavrysem dvě pěsničky: Lanžočanú doma
néni a Nařezau sečky do opálečky. Doprovázel nás BROLN s primášem Bohumilem
Smejkalem. Nahrávky byly odvysílány, ale
nedochovaly se.
Velmi rozsáhlou a dokumentárně cennou reportáží Tři smrti bratří Bystřických,
včetně článků drobnějších, zveřejňovanou
na pokračování v Hospodáři a StB vzatou
jako záminku k mému stíhání, jsem v polovině šedesátých let dvacátého století vstoupil
na pole publicistiky, s těžko zaznamenatelným počtem článků, glos, úvah a fejetonů
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různých žánrů a témat. Se sportovními poskrovnu. Ještě na jaře roku 1989 mají o mně
poradu soudruzi z OV KSČ v Břeclavi a to
kvůli mojí reportáži o přemísťování či spíše
odstraňování sochy TGM z parku před měšťankou, jak jsem s ní poprvé na světlo Boží
vyšel v texaském Hospodáři. Než se stačili
soudruzi poradit, rozehnal je listopadový
cinkot klíčky a já jsem se už o svoji kůži bát
nemusel. Ale já ho neměl nikdy, skutečný
strach.
Teprve někdy v létě 1968, díky nějakému
dalšímu „zázraku“ jsem napsal první povídku, která měla charakter skutečné prózy.
Předběhl jsem ji však koncem padesátých
a začátkem šedesátých let poezií: Poemou
na Pohansko a především rozsáhlou Květenou, představující stovky veršů, zachycujících v dějových pásmech fikce i skutečnosti
z historie Velké Moravy, národa‚ lanžhotského lidu a desítek jeho osobností.
Ta povídka, jak se později vyjádřil jeden
náš spisovatel, proměnila mne ve vulkán, neuvěřitelně rychle a mohutně ze mne chrlící
ven to, čemu se říká pravá literatura. Došlo
na mamiččina slova o tom, že už jako klouček jsem vyslovil přání být spisovatelem.
Nastoupila léta sedmdesátá minulého století
a já jsem překročil věkem čtyřicítku. Ačkoliv jsem všechno vyklepával na psacím stroji
(nejprve Zeta a po ní Consul) jedním prstem
a s pomocí pahýlu, šuplíky mého pracovního stolu, dnes věkem šedesátiletého, se plnily
jedním textem za druhým. Co s tím? Jak se
přesvědčit, že nejde o literární potraty blábolů psavce bez skutečného talentu?
S několika povídkami jsem jakžtakž uspěl
v nenáročných literárních soutěžích a počal
na sebe přitahovat pozornost recenzentů
věci znalých. Dodal jsem si odvahy a pro

posouzení jsem poslal do Prahy zasloužilému umělci spisovateli Bohumilu Říhovi
téměř pětisetstránkový román GAŤKY.
Odpověď přišla nečekaně brzo telegramem.
Přinesla mi ho pošťačka Jiřina Kořínková.
Podrobnosti mi v paměti utkvěly proto, že
výroky spisovatele Říhy mne doslova k nebi
pozvedly jejich obdivem a uznáním. Mým
románem byl prostě nadšený. Nezůstalo
toliko u telegramu a slov. Říha nechal můj
strojopis románu rozmnožit do tří kopií, jak
vyžadovalo nakladatelství Československého spisovatele, neboť tomu jej nabídl a doporučil k vydání! S takovým ohlasem jsem nepočítal. Málem se mi hlava zamotala. Jenže
po čase jsem vystřízlivěl. Bohumil Říha mi
můj originál i ty tři kopie poslal v balíku zpět
s dopisem, ve kterém psal se zjevnou trpkostí o „jistých problémech“. Mám prý psát dál
s nadějí, že nepřejícnosti pominou a já své
knihy spatřím na knihkupeckých pultech.
Jeho víra ve mě nebyla přetvářkou.
Po takovém „dopadu na tvrdou zem“,
snad bych byl psaní zanechal a stroj odsoudil ke zrezivění. Jenže to už jsem měl v Praze zaslanou několikaset stránkovou trilogii
novel Iljův návrat (příběhy z frontových
dní dubna 1945) do soutěže, vyhlášené k 30.
výročí osvobození Československa Rudou
armádou. V Brně pak si s nadšením četli
moji sbírku lyrických próz o přírodě a lidech
v ní spisovatelé Jaromír Tomeček (když se
mnou korespondoval, tituloval mne v adrese
mistr, což mne uvádělo do rozpaků) a Vladimír Pazourek, který mne dvakrát navštívil
se slibem, že mi vymůže u Svazu spisovatelů
jednoroční stipendium, abych se mohl plně
věnovat jenom psaní a nemusel, jak já bych
dodal, do té kukaně na JZD, v níž jsem se měl
„jako prase ve rži“. Pozor však! Za zaměstnání v družstvu jsem byl doopravdy vděčný,
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hodně mi pomohlo finančně, nebylo mi tam
nijak zle, poznal jsem dobré a zajímavé lidi
i z přespola a zažil dramatické i veselé příhody, které jsem literárně zpracoval. Ale jako
prase ve rži jsem si tam nechrochtal.
Když byly v tisku publikovány výsledky
soutěže, moje jméno se mezi odměněnými
nevyskytovalo. Ale brzo a nečekaně mne
navštívil z Ostravy z nakladatelství PROFIL
jeho šéfredaktor Zdeněk Petr. Seznámil mne
s tím, že v porotě soutěže seděl i on s několika svými kolegy z nakladatelství. Moje trilogie je velmi zaujala a navrhovali ji na čestnou cenu s příslibem, což byla soutěžní
podmínka, že ji v jejich nakladatelství vydají.
Neprosadili se proti odporu hlavy poroty, ortodoxnímu členu KSČ Rybákovi, který měl
podezíravé námitky proti mé otevřenosti.
Nakladatelství PROFIL i přesto trilogii vydat
chce. Navíc si Zdeněk Petr vyžádal k posouzení román GAŤKY. Teď prý záleží pouze
na vyjádření OV KSČ v Břeclavi, jaký kádrový posudek na mne jim poskytne. Doufá,
že projdu. A odjel. Mne však zanechal v úzkostné nejistotě. Jak by ne! Tehdy měl na OV
KSČ silné slovo Stalinisty jistý Lanžočan.
V mozku jsem mu už od jeho svazáckých let
vězel jako osina v konečníku. Když mne střetával, jako by míjel reakcionáře na odstřel.
Po listopadu 1989, v letech devadesátých,
když jsme se potkávali v jednom obchůdku,
on vdovec, důchodce a kozičkář, tak mne už
od Kučovaniska, tedy z dálky halasně zdravil
Ahoj, Jozi! Slušně jsem mu odpovídal, protože jsem taková už nátura nemstivá.
Mezi tím, v těch sedmdesátých letech,
jsem v literární soutěži Ministerstva zemědělství obdržel za povídku Kříž z modrého
lomu (skutečný příběh z našeho JZD) třetí
cenu, spojenou s finanční odměnou a s příslibem, že vyjde tiskem. Nevyšla a na peníze
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„čekám“. Vytiskl ji až časopis KRAJAN v San
Diegu u jednoho „krajana“, ze kterého se
později vyklubal agent StB, na mne podávající udání o nesmyslné protistátní činnosti.
Estébáci to pochopili, a tak se tím ani nezabývali.
Nečekaně se však u mne opět objevil šéfredaktor Zdeněk Petr. Poté, co mi vrátil trilogii
i román, rozpovídal se: Pane Uher, nemohl
jsem o tom psát, proto jsem přijel. Prosím
vás, co jste provedl? Komu jste šlápl na kuří
oko? Víte, tak tvrdě záporný posudek, jaký
nám na vás přišel z Břeclavi, jsme ještě nikdy
na žádného jiného autora nedostali! Nemáte
náhodou na OV známého, který by posudku
pomohl ve váš prospěch? A tím nám uvolnil
cestu? Bez schvalovacího přiklepnutí vám
vydat nic ne že nemůžeme, ale nesmíme!
Ještě stručně k románu GAŤKY. Jistě i s ním
by se dalo něco dělat. Četl ho kolega. Vyjádřil se o něm jako o vzdáleném příbuzném
Zvonokosů. (?) Rozloučili jsme se. On s nadějí, že mne přece jednou vydají. Odvážné
doufání v polovině sedmdesátých let, v presu
tuhé normalizace! Nedočkal se a nikdy si už
na mne nevzpomněl.
Stejně pochodili se svými dobrými úmysly i brněnští spisovatelé Tomeček s Pazourkem. Mistr Tomeček mne několikrát vyzýval
a povzbuzoval, abych napsal něco jako Rok
na vsi. Marně. Ani Zdeňku Petrovi jsem nic
neslíbil, jak bych také mohl, když na OV
KSČ jsem žádné kámoše, bohudík, neměl.
Tu a tam jsem různé texty uplatnil v Malovaném kraji. Když se na nějaký čas stal
šéfredaktorem rudého Nového života Jožka
Blažek, kdysi národní socialista a s Fanošem
Mikuleckým zakladatel Malovaného kraje,
po únoru 1948 konvertující do KSČ, stále
se však ke mně přátelsky hlásící, začal jsem
posílat své texty jemu. Z počátku a chvíli je
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bral a uveřejňoval, až jednou mi stroze napsal: Jožulko, Tvoje příspěvky publikovat nemohu, neptej se proč. Pak jej na dlouhá léta
vystřídal šéfredaktor Josef Ševčík, který mi
ještě pár let po tzv. sametové revoluci nedovolil v Novém životě ani „štěk“.
S pomocí psacího stroje Consul jsem už
jenom troškařil. Korespondence, aforismy,
sonety. Jednou, v devadesátých letech, pod
tlakem finanční tísně jsem se „odvázal“.
Na próbu jsem poslal do redakcí dvou známých a velmi prodejných erotických časopisů, pár povídek jejich gusta. A ejhle: mohly
mi ruku utrhnout. A dobře i včas platili honoráře. To se ví, že jsem ty moje erotické výplody na hranici porna publikoval pod různými pseudonymy. Nakonec jsem uposlechl
moje nesouhlasící svědomí, že pro něco takového jsem se přece nenarodil a že takového spisovatele by ani mamička ve mně ráda
neviděla. Skončil jsem. Jedna redakce mne
sice přemlouvala k pokračování chválou,
že patřím mezi její nejlepší autory, ale moje
lepší já jejím svodům odolalo. Peníze přece
nejsou vše.
S čím se však pochlubit mohu, byl můj
krátký kontakt s literárně významným brněnským časopisem HOST. Po roce 2001
jsem do něj odeslal dvě rozsáhlejší povídky
Červená harfa a Hrůza hluchoněmé Maretky. Odpověď mi přišla v červenci 2001.
Výkonný redaktor Martin Stöhr mi v ní
sděloval: Teprve nedávno jsem si podrobně
pročetl Vaši literární zásilku a musím se přiznat, že se mi moc líbí. Tušil jsem, že bude
obsahovat něco „fajnového“. Vaše texty jsou
jedním slovem skvělé (v rámci svého žánru).
A pokud budete mít čas a chuť pošlete ještě
nějaké. K otištění zatím plánujeme Červenou harfu.

Vyšla až v roce 2005. V březnu 2006 mi
Martin Stöhr sděluje: „Nedávno jsem na Vás
vzpomínal, když v rozhlase hráli píseň s Vaším textem. Nevylučuji, že bychom v Hostu
otiskli další Váš text. Bojím se, že text druhé
povídky nemám. Buďte tak laskav a zašlete
mi ji, případně nějaké další.“ Neposlal jsem.
Nikdy už nic. Dostal jsem se do závažných
životních problémů a jako už sedmdesátník
jsem se cítil vyhořelý. Unavený tím ustavičným údělem bájného Sisyfa. Smysluplnost
publicistiky či drobné literární tvorby nacházím už pouze ve zpravodaji LANŽHOT,
jehož pouhá čtyři čísla do roka mne přivádí
k zoufalosti. Ale zvedám z prachu vůli a snažím se „vyskřípávat“ pero, dle konstatování
anonyma Uhra J., který v jeho povahy vlastním cynismu dospěl tak daleko, že v měsíci
říjnu 2012 podepsal leták s pořadovým číslem 28 ne obvyklým Uher J., ale Uher Jožulka. A takový Jožulka Uher, jak veřejnost
ví, existuje v našem městě Lanžhotě pouze
jeden.
Neměl bych zapomenout (byť nejde o literaturu) na Zpěvník mých sedmdesáti pěsniček, které mi, bez podpory jednoho jediného
sponzora, vydal v roce 1995 Aleš Sigmund,
který si ke mně našel chodníček až z Čech.
Moje vděčnost k němu je bezmezná. Doma,
kde není nikdo prorokem, bych se něčeho
takového nikdy nedočkal.
Někdo se mne může právem zeptat, proč
jsem se nesnažil do literatury (budiž mi dovolena tato nadsázka) vrátit po roce 1990.
V sedmdesáti letech nezaběhne žádný sprintér stovku v témže čase, jako řekněme coby
čtyřicátník. Než se chaos v nakladatelstvích
i na knižním trhu vůbec ustálil a zaujal určitá
postavení a směry, už bych časově, psychicky
i fyzicky náročnou práci spisovatele nezvlá-
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dl, ani při přepisu starých textů. Lidský mozek ve starém těle mladým nezůstává.
Ruce jsem si zmrzačil sám klukovskou
neposlušností. Z fotbalových kopaček mne
vyzul Kochův TBC bacil. Zpívání mi zatrhla opotřebovanost hlasivek a bronchitida.
Pouze tragedii v mém osobním životě snad
nejbolestivější a nejhanebnější, byť jednu
z mnoha dalších jiných, tudíž tu literární zavinil „člověk“, alias zlatý komunista, jak jej
v množném čísle nazývá letákový anonym,
a na jehož dobu vlády tesklivě vzpomíná a lituje, že už není.
TRAGEDIE, za které nesou odpovědnost a vinu vládu a moc zneužívající lidé,
zastupující ne jiný než jsou oni sami režim
a jeho ideologii, jsou v konfrontaci s listinou
základních lidských práv a svobod ZLOČINEM! Přesně takový byl spáchán i na mně!
To není čím popřít.
Na otázku, položenou v titulku tohoto
poněkud rozsáhlejšího, ale snad poutavého monologu mého EGA, jsem odpověděl.
Nebo odpověď byla už předem nepotřebnou,
a to proto, že se ten malý Jozinek, syn Jožky Uhříka a Růženy Štajarky spisovatelem
stal, byť žádnou jeho knížku v knihovnách
nenajdete? Jestli si něco takového myslíte,
uděláte jeho mamičce radost.
A propos (mimochodem): Možná, že výše
řečenému za pravdu dala už v roce 1989
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, ve vydání
publikace Spisovatelé Jihomoravského kraje.
Na celé straně 260., mezi spisovatelem a básníkem Jindřichem Uhrem (1932-?) a prozaikem Josefem Uhrem (1880-1908) otiskuje
i můj životopis povídkáře a autora pěsniček.
…pracuje v lanžhotském JZD, které spolu
s prožitky z dětství a hlavně z fronty 1945
jsou mu nevyčerpatelnou studnicí námětů
pro tvorbu.
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ZÁVĚR
V roce 2003 připravila Hana Ševčíková
k vydání velký, šestisetstránkový Slovník
myšlenek. V jeho redakčním úvodě se píše:
Slovník zahrnuje téměř 2 000 autorů z Evropy, Afriky, Ameriky, Asie a Austrálie,
jejichž texty v celkovém počtu cca 10 000
záznamů jsou řazeny alfabeticky. (...) Několik textů bylo převzato i z rukopisu Jožulky Uhera Pomněnky do duše. V roce
2008 je vydán EVROPSKÝ DIÁŘ 366 MYŠLENEK PRO 366 DNŮ ROKU. Co den,
to jméno nějaké významné osobnosti a její
výrok-aforismus. Datum mého narození je
vyhrazen mému jménu a spolu s ním jedné
z mých Pomněnek do duše: „Nejhůře se hledá to, co ztrácí člověk sám v sobě!“
Vím, o čem píši, ale zde pro závěr tohoto
vzpomínání uplatním to, co před staletími
vyslovil starý moudrý Říman HORATIUS:
„Pokud se spokojíš se svým údělem, budeš
žít moudře.“ Snažím se.
Zcela na závěr
Trpko a smutno je mi z toho, že jsem tento
článek musel o sobě napsat sám. U vědomí,
že samochvála nikomu nevoní, ani mně ne.
Vzpomínám si, jak mi kdysi dávno v kanceláři JZD v tak zvaném Bílém domě, řekla jednou Růžka Bartošová: Poslouchej, Jožko, ty
jsi toho napsal už tolik o tolika lidech, ale jak
to, že o tobě ještě nikdo ani slovo? Odpověděl jsem jí špásovně: Paní Růžko, co nevíte,
že gdo si počká ten sa dočká? Paní Růženka
se na mne chvíli posmutněle dívala a potom
dodala: Jenom aby. Mlčel jsem… dlouho,
moc dlouho. Až nastal čas promluvit a tak
jsem si vzal toto slovo.
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Poděkování
Josef Jožulka Uher (Uhřík-Štajara)

Od koho? Od občana Josefa Jožulky
Uhra.
Komu? Všem poděkování si zaslouživším občanům města Lanžhota z oblasti
jejich soukromí a z oblasti veřejné zastupitelům, radním, místostarostovi a starostovi našeho města.
Za co? Za to, že ani v roce 2012 se jejich
zásluhou a přičiněním ani na okamžik
nestal Lanžhot příslovečnou stojatou zahnívající vodou, ale naopak energicky se
esteticky i prakticky rozvíjejícím orgánem
domů, ulic, chodníků, cest a náměstíček.
Spolu s dalšími objekty, obohacujícími
společenský život mladých i starších pokolení.
Poděkování těm, kteří z vůle lidu
a v rámci demokracie řídí složitý chod
našeho města, rád bych doplnil o několik
poznámek. Jsem rád, a každý z nás občanů může být na to hrdý, že všechno to,
co nazývám chodem města, spojené s nemalými finančními náklady a s mnohými
komplikovanými jednáními probíhalo
a probíhá transparentně tj. průhledně,
neutajeně a bez protekcionalizmu, kontrolovatelně kýmkoliv a vždy v souladu se
zákonem.
Těší mne, že ač se těleso jedenadvaceti
členného zastupitelstva skládá z mnoha
rozdílných povah a ideologií jejich nositelů, diskuse, nejednou dosti vyhroceně
vzrušené, obsahovaly, obrazně řečeno,
šerm pouze ostrých kordů názorů a postojů, ne pavlačových a hospodských urážek,
škodolibostí a dogmatického sobectví.
Budou-li se ti, které jsme si dobrovolně
zvolili ne formou jednotné kandidátky,

jako tomu bývalo za minulého režimu, ale
skutečnou volbou vyšlou z nás samých,
ubírat stejnou cestou tolerance i v roce
2013, nebudeme muset mít o budoucnost
našeho města a nás, jeho obyvatel, žádné
panikářské starosti.
V ne krátkém už životě, vždycky silně
citlivý pozorovatel politiky režimu a jeho
nositelů od největších měst po nejmenší dědiny, zažil jsem někdy dost drsně
na vlastní kůži mnoho předsedů a tajemníků místního národního výboru, po roce
1989 pak už zase starostů a místostarostů
radnice. Mohu tedy koho s kým porovnávat. Až do takové krajnosti jít nemíním.
Cítím potřebu utratit pár slov na adresu našeho současného starosty Františka
Hrnčíře (ač jeho otec a stařeček byli pekaři). Pokud zasedání zastupitelstva probíhala kulturně, nesklouzávala do hádek
a v rozcházení se ve zlém, pak za tento
jejich klad můžeme děkovat právě starostovi, jeho nátuře kliďase. Sedět častokrát
na jeho židli člověk prchlivý, lanžocky řečeno šršlavec a až dole pod kostrčí rychle
vznětlivý, pak nevím, nevím, kdo by zdravým rozumem rozplétal paže některých
spolu zápasících. Není mu co závidět. Povaha háklivá na emoce a stresy si v takových extrémech koleduje, když ne o zkrácení života hned, pak do dnů zítřejších
určitě. Nevím, jest1i si takové nebezpečí,
na zdraví starostovi hrozící, uvědomuje
náš letákový anonym. Nakonec všechen
hnůj, který byl na něho i v průběhu roku
2012 „kydán“, se ukázal být „hnojem“ toho
či těch, kteří jej na něho prostřednictvím
různých „vidlí“ házeli…
A protože lidská závist je bezbřehá,
dodám ještě s pevným přesvědčením, že
starostou počínaje a posledním (v abe-
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cedním seřazení) zastupitelem konče, se
nikdo na úkor jakýchkoli dotací a našich
daní tunelářsky či jinak protizákonně ani
korunou neobohatil! Mzdy a odměny jim
stanovuje zákon a oni v souladu s ním je
pobírají. Cicero řekl: Čím je kdo lepší,
tím méně je schopen podezírat jiné ze
špatnosti. Budiž tomu ne jinak i u nás
v Lanžhotě v roce 2013.
ZASTUPITELSTVO
Zákon říká, že každý občan má právo
být fyzicky přítomen zasedání-jednání
orgánu, zvaného zastupitelstvo. Tohoto
gesta demokracie s železnou pravidelností využívá u nás občan Miroslav Beneš-Benéšek, syn jednoho z mých bratranců, už nežijícího, který mi byl skutečně
bratrancem-rádcem. Mirka, jeho syna,
znám samozřejmě stejně dobře jako svoje
boty. Bývával u nás, v domě mých rodičů
a v mém mládeneckém pokojíku, jak se
říká „vařený pečený “. Dnes jsou naše vztahy úplně jiné, určitě ne mojí vinou. Ale to
je snad vedlejší. Píši o tom pouze proto,
abych zdůrazněně prohlásil, že i přesto
nejsem podjatý.
To, že se Mirek, pro mladší a mimo příbuzenský klan pan Beneš, účastní všech
zasedání zastupitelstva, jak můžeme sledovat díky přímým přenosům kabelové
TV, je v naprostém pořádku a nemám
žádných námitek. Leč jeho účast na zasedáních je natolik originální a „svérázná“,
že pociťuji na ni zareagovat několika poznámkami. Zaprvé: doporučuji zastupitelstvu, aby občanům, jako třeba Mirek,
zasedání se účastnících, bylo striktně přísně vymezeno místo k pobytu, tedy
sezení pouze v nějakém menším hledišti
ZA KAMEROU! V žádném případě ne
v blízkosti toho kterého u stolu sedícího
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zastupitele, někdy takřka za jeho zády!
Mirek, resp. pan Beneš nejenže v blízkosti stolu a tedy před kamerou sedává, ale
dokonce tu a tam šeptem naváže kontakt
se zastupitelem u stolu sedícím, pokud
ovšem tento patří do okruhu těch, s nimiž
sympatizuje. Dokonce si vyžádá i nápoj,
když má v hrdle sucho. Vůbec se nedivím,
že tímto počínáním div že ne dvaadvacátého člena zastupitelstva, jde na nervy
jinému blízko sedícímu zastupiteli, jehož
rozptyluje v projevu. Zadruhé: v průběhu
jednání zastupitelstva by neměl žádný občan zasahovat do projednávaného tématu.
Ať si každý dělá poznámky, které může
přednést až po závěrečné diskusi zastupitelstva. Teprve po ní ať je otevřena
diskuse přítomných občanů, tudíž teprve
teď se může vyříkat i Mirek resp. pan Beneš. Je lehce představitelné, jak by takové
zasedání zastupitelstva vypadalo, kdyby se
libovolný počet občanů rozesadil za zády
u stolu sedících zastupitelů, kam komu
by se ráčilo, tu a tam navázal s tím či oním
zastupitelem rozhovor a la šušky šušky,
nebo si lokl nějaké té minerálky. To by
byla hospoda možná první třídy…
Tolik k účasti občanů na zasedání zastupitelstva. Ještě poznámka k zvukové technice. Tzv. putující-předávaný mikrofon je
velký přínos. Každý promlouvající by měl
však vždy počkat, až je mu předán, abychom ho slyšeli od samého začátku.
LETÁKOVÝ ANONYM
Pokud není cugrunt padlý na hlavu, poděkování ode mne čekat nemůže. Kdybych si myslel, že ano, byl bych na ni padlý
já. Nevím, o kolik řádek výše jsem vzpomněl na mého bratrance. Mirka Beneše-Benéška, po tetičce Mařeně Uhříčce. Jeho
starší brácha Jan mi říkával, že mám oči
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po mamičce Štajarce a frňák uhříkovský.
Mirek obohatil moje znalosti (ještě předešlu, že oba byli ode mne o tolik let starší, že
jsem je oslovoval strejdo, rodiče i oni mne
při tom nechali) o charakteristice povah
nás Lanžočanú a Lanžočanek. Rozvyprávěl se takto: Víš, Jožulko, to máš u nás tak.
Ked sa potkáš s nejakú babú a nezastavíš
sa s ňú na trochu řeči, si nafúkaný hrdopýšek s pávíma pérama u prdele; ked sa s ňú
zastavíš a nedaj Bože, chytíš ju za loket,
na ten šup spolem neco máte, dyt div že ju
nechceš do příkopy zvalit; ked nic nepostavíš, nezbuduješ, tak šak jak bys také mohél,
ked šecko prožereš a prochlastáš a s babama rozfofruješ; a ked postavíš, zbuduješ,
tak šak jak by né, lebo z poctivých peněz
to néni, gdo ví, kdes na to vzal; ked si dáš
u Vedrala pohárek vína, tak enom sa dívajte, jak sa pánští, už mu ani dúle pivo
u Keťasa nestačí, no a ked ťa zahlédnú dúle

u Keťasa při pivě, tak ná šak gde inde by
mohél skončit jak mezi vagóňákama, ked
o pořádnú prácu nezavadí…
Na tahle ta humorně-výstižná bratrancova rčení si vzpomenu pokaždé, když
vyjde nějaký ten další anonymův leták.
Pokud všechny podepisoval jako Uher J.,
nijak jsem se nevzrušoval. Ale jakmile pod
ten s číslem 28 umístnil coby autorské jméno Uher Jožulka, pochopil jsem, že i když
si na něho žádného Bonda 007 nenajmu,
jen tak mu to projít nenechám. I když
vím, že jeho cynismus je tvrdší než dubový špalek na rúbání dřeva. A tak mu alespoň jako třísku za nehet zapchnu sonet,
jehož slova snad naleznou v té části těla,
jíž říkáme hlava, to, co má název mozek.
A pokud v něm i závit řečený zdravý rozum, pak možná jeho návrat do společenství homo sapiens bude jednou uskutečnitelný. Zde je sonet s názvem Anonym.

Anonym
Anonym je vždycky maska zla a nenávisti,
škraboškou noci pojištěná zbabělost.
Je v ní nevyčerpatelná energie zlosti,
před pravdou do tmy plazící se prolhanost.
Anonym, ten stále jenom píše-myslí zlostí,
záludné plížení má vlastní pytláků;
kdyby s kvérem vrchním fořtem stal se v myslivosti,
pomluvy cpal by do všech ptačích zobáků.

Lanžhot
Vyznání
Zdeněk Fučík

V současné uspěchané době, kdy prim
hrají otázky úspěchu, finančního bohatství,
tvrdých loktů, závisti, neochoty naslouchat
problémům a potřebám lidu, chybí tu najednou cit pro potřeby druhého, vzájemná
ohleduplnost, snaha pomoci druhému, radovat se nejen z úspěchu svého, ale i z úspěchu druhého, souseda, kamaráda. Cítit lásku
ke kraji kde jsem se narodil, kde jsem prožil své mládí, kam se rád vracím za realitou
i za vzpomínkami. Snad je to dáno povahou člověka, který nechce přiznat svoji slabou stránku, nechce odhalit a projevit své
city a svůj vztah k místu, kde se narodil,
kde prožívá či prožíval svůj život. Ano, tato
doba nemá ráda takováto vyznání, neboť je
v očích řady lidí toto vyznání považováno
za slabost, změkčilost, za věc, která se již
dávno přežila.
Nevěřme tomu, nenechme se zviklat, nenechme v sobě umlčet to, co je pro člověka
vlastní a nejdůležitější. Cit a láska, schopnost
vyprávět i naslouchat - to vytváří hodnotu člověka, jeho celistvost a charakterizuje
i jeho poslání.
Uvědomuji si, že můj pohled a vnímání
tohoto všeho může být ovlivněn tím, že vnímám tuto situaci z velké vzdálenosti. Jsem

tak oproštěn od všedních problémů, které
v Lanžhotě existují, které se musí denně řešit
a vždy je nutné hledat společný a rozumný
závěr, který by respektoval zájmy občanů
i zájmy Lanžhota.
Já tak vlastně hodnotím Lanžhot jen ze
svých vzpomínek a krátkodobých návštěv.
Vždy však vzpomínám jen na to dobré.
Na to špatné dovedu zapomenout, neboť
jsem se přesvědčil, že člověk, který žije jen ze
vzpomínek na zlé, na křivdu, nemůže nikdy
dosáhnout duševní pohody a vzájemného
pochopení.
Nezastupitelnou úlohu zde sehrávají rodiče, kteří svým slovem, vlastním příkladem,
trpělivou a nikdy nekončící výchovnou činností, vytvářejí a rozvíjejí u svých dětí takové vlastnosti, které dělají člověka člověkem.
Příkladem pro mne je neustále můj tatínek,
který mne a mé sourozence vychovával vlídným slovem, dobrým příkladem, láskou
k práci své i k práci ostatních lidí. Bylo pro
nás úplně normální jít pomáhat k Bartošovým, k Létalovým, k Hodonským. Bylo
jedno, jestli se jednalo o práci na poli, ve vinohradě, na louce, ve chlévě nebo na patře.
Tak se postupně vytvářel náš vztah k poctivé a namáhavé práci, k našim sousedům,
k Lanžhotu.

Zpěvem hlasu prvního pak poctil by vždy vrány,
vždyť s nima nejraději stále krákorá;
často sýčkem je té v minulosti vládní strany,
na Dyji čaja - připravená Aurora.
Chudák, kdekoho odsuzuje už i dnes, ve zlosti bezmocný,
v nocích letáky rozhazuje, aniž troubit smí jak ponocný!
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Nezastupitelnou úlohu v našem regionu hrál a hraje vztah k lidovému umění,
vztah k tomu krásnému, co vytvořil člověk.
A od tohoto vztahu se zase vytváří pozitivní
vztah k rodnému kraji. Měl jsem to štěstí,
že otec, muzikant, před námi rozprostíral
přenádhernou paletu lidových pěsniček,
rozehrával struny našich duší melodičností
zpěvného Podluží.
Vtáhl mne do této palety tónů a postupně
ve mně vytvářel obdiv a nadšení nad bohatostí našeho kraje. Často si kladu otázku zda
opravdový domov je tam, kde člověk bydlí,
nebo tam, kde zanechal svoje srdce, svoji
duši. Mé srdce a moje duše tiše šeptá - Lanžhot.
Prahnu po každé informaci, která mne
informuje nejen o životě v Lanžhotě, ale
i o životě v celém regionu Podluží. Zdrojem
informací se pro mne stal časopis „Malovaný kraj“, který odebírám již od roku 1964
a lanžhotský zpravodaj, ať vycházel v jakékoliv podobě.
Vrhnul jsem se na sbírání lidových pěsniček, hledal jsem všemožné zdroje, poslouchal rádio, magnetofonové nahrávky, notové
záznamy, CD a postupně jsem si začal zpracovávat zpěvník „Pěsničky z Podluží“. Tato
práce byla a je stále pro mne nejen duševní
úlevou, ale i pocitem nutnosti, že nemůžu
nechat zapomenouti těchto krásných pěsniček. Tak jako řada lidí přede mnou, i já chci
udělat lidem radost, potěšit je v okamžiku
bolesti, zmírnit jejich problém, rozjasnit tvář
a zahnat chmury z tváře. Znám na vlastní kůži léčivou moc lidové pěsničky. Když
duši mou zasáhne bolest, sednu ke klavíru
a v melodiích našich překrásných pěsniček nalézám útěchu a uklidnění. Cítím pak
mnohokrát jemné mrazení v zádech a slzy

pak pomáhají odplavovat bolest. Věřte mi,
je to překrásný pocit. Děkuju Ti, pěsničko.
Lanžhot mne denně obklopuje nejenom
svými písněmi, ale i fotografiemi. Pak stačí
malá chvilička klidu, dobrá pěsnička, pohled na Lanžhot, kroje a hned se mi vybavují úryvky z mládí. Jsou to většinou vzpomínky úsměvné, i když při jejich provádění
nám bylo kolikrát velice úzko. Ať už to byly
návštěvy vinohradů, búchání erteplů na niti
připchnuté na okno, zastavěné žudro tihlama a další a další lotroviny, které k mému
životu v Lanžhotě tehdy patřily. Vzpomínky
na zážitky s Frantou Bartošem - Zubařem,
Luďou Steinerem, Frantou Hodonským,
Jendou Létalem, Jarou Bartošem - Zmekem,
Norbošem Pfefferem, Frantou Šulákem,
Tondou Hakalou, Zdenkem Klvaňou, Zdenkem Krutákem, Tondou Ciprysem - Martinským, Jirkou Kepákem, Jozou Čechem,
Jarou Uhrem - Baronem a dalšími kamarády - jsou plné dobrodružství, rošťáren, velké
legrace, ale i práce. Je bohat ten, kdo může
vzpomínat.
Jednou jsme při debatě, v kruhu přátel
narazili na otázku, jaké člověk zažívá pocity,
když se po delší době a z dálky vrací do míst,
kde prožil své mládí. Pro mne je to, s přibývajícími léty, pocit víc a víc posvátnější. Já
sám to cítím od okamžiku, kdy v dáli spatřím Pálavu. Najednou cítím a vnímám tu
skutečnost, že přijíždím do naprosto jiného
kraje, do kraje, kde jsem se narodil, kde jsem
zapustil své kořeny. Pálava mne vítá již zdáli, vede mne a ukazuje cestu k cíli. Spěchám
dál, abych Břeclaví projel, letmo vzpomenul na dobu studia a na nadjezdu konečně
v dáli uviděl symbol Lanžhota - kostelní věž.
Uprostřed polí musím vždy zastavit, v duchu
obejmout a očima hltat tu krásu. Mé srdce se
naplňuje pocitem štěstí, krásy, obdivu a volá:
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„Už su tu.“ Vždy se mi vybaví slova Rózky
Horákové – Uhrové: „Éj, Lanžhote, kdo ti
takú krásu dau, či snad malér z neba barvičkama malovau?“
Jenom se přivítám se sestrou, povykládáme a už mě to táhne ven. První návštěva
však patří vinohradům. Procházím jimi, cítím tu krásnou vůni. Usednu, zavrtám ruky
do vyhřáté země, zavřu oči a vnímám všemi
smysly tu krásu, která mne obklopuje. Ano,
tady cítím, že toto je moje země, toto je moje
Podluží, to je můj Lanžhot. Až potom procházím lanžhotskými uličkami, srovnávám,
co se kde změnilo, co kde přirostlo nebo
ubylo. Procházím v současnosti, ale na každém rohu, v každé ulici vzpomínám na minulost, na své mládí. Je toho mnoho, co mne
zajímá, co mne neustále přitahuje, co mne
láká, vábí a nutí všechno projít. Jak příjemné
je pak posedět s kamarády u dobrého vínka,
zazpívat si překrásné pěsničky, zavzpomínat.
A všechno toto směřuje k vrcholné události každého roku - hodům. Neoddělitelnou součástí je překrásná akce, která mne
doslova uchvátila - předhodové zpívání.
Nelze slovy popsat mé pocity, které při této
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slavnosti písní vždy prožívám. Splnil se můj
sen a mé srdce se vždy naplňuje obrovskou
krásou, pocitem štěstí, hrdosti ke krásné
pěsničce, k Lanžhotu.
V této překrásné atmosféře si vždy připomenu slova Leoše Janáčka: „ Zpívejte píseň,
když vám ji tesknota a roztoužení připamatuje. Nechlubte se v písni hlasem, ani měkkou citlivostí. Zpívejte je s potřebou, s jakou
byly skládány, mírnily bol, vášně vířily.“
Lidová pěsnička rozmotává klubko historických událostí, vyvolává otázky, odpovědi,
vzpomínky. Odhaluje příčiny nešťastných
osudů, útěků, vzdorů, válek, bitev, emotivních
lidských záchvěvů. Ukazuje však také na radost, štěstí, lásku, které člověka provázejí.
Píseň nestačí slyšet jednou, dvakrát. Je třeba ji poslouchat celé dny a noci, léta. Zpívat
ji s těmi, co ji znovu a znovu hluboko prožívají a radují se s ní. Tyto pěsničky sa mosá
posúchat srdcem, protože ničím jiným sa
pěsničky zpívané srdcem posúchat nedajú.
Až tehdy, zdá se, objeví v nich člověk neobyčejné kouzlo, krásu hudby a poesie, vlastně až pak se stává píseň i jeho a zapíše si ji
hluboko do srdce.

Jak se u nás bydlelo na počátku 20. století
Opis vlastivědného dotazníku z roku 1925
Pavel Bartoš

Domy se stavěly průčelím k cestě, někdy
i štítem a byly buď těsně, nebo blízko vedle sebe. Za humny byla stavení rozestavena
všelijak. Domy se stavěly buď z kotovic nebo
se nabíjely z hlíny, slínu a písku, při čemž aspoň hlavní sloupy byly z cihel, aby udržely
střechu. Ta bývala obyčejně došková nebo
křidlicová (z tašek), nebo bramorová (z břidlice). Stavení byla nízká a měla proutěné,
šprlené nebo laťové zahrádky. V nich děvčata

pěstovala kvítí nebo v některých dosud vidíme vinnou révu, jež se pne vysoko, třeba až
na střechu. Ke dveřím vedla přes zahrádku
oplotěná ulička s lavičkami. Na nich odpočíval hospodář po práci, zde vyhlížela dívka
šohaje nebo se zde loučili, když ji od muziky
vyprovázel. Hlavní dveře měly zvláštní klenutý výstupek, „žebráčnu“. Žebráčna byla ozdobena krásnými pestrobarevnými květy, jež
hospodyně samy malovaly. I mezi okny bývaly a podél celého okapu. Jinak byly čistě obí-
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leny a dole se leskla obruba z barevných pásů.
Nad malými okny upevněny byly z venku železné okenice, které po celý čas byly vyzdviženy, jenom při požáru se spustily, aby oheň
nevnikl oknem do světnice. Ze žebráčny se
vešlo do síně, ve které se nacházel otevřený
komín s ohniskem, na němž
v létě hospodyně vařila, v zimě
se v komíně udilo maso. Ze
síně se vešlo do ,,izby“ a z této
do druhé izby (parádního pokoje). Někdy byla hrubá izba
na druhé straně nebo v malých
domech nebyla. U komína byly
dveře do komory. Dřevěných
podlah – dlážek nebylo, všude
byla upěchovaná zem, která
se ráno kropila ceďákem, při
čemž se rýsovaly různé ornamenty a až voda vsákla, zem
se zametla a posypala slabě žlutým pískem.
Stropy byly dřevěné, z hoblovaných dubových desek, přibitých na ohoblovaných trámech. Trámy spočívaly na silném hlavním
trámu, tak zvaném ,,roštu“, který šel středem. Na roštu byl vydlabán letopočet a začáteční písmeno majitele domu. Celá podlaha
byla podepřena sloupem, jenž stál uprostřed
izby. Někdy byl rošt se sloupem vyřezán a barevnými pásky ozdoben. Za rošt se dávaly
modlitební knížky, kalendáře, břitvy, klíčky
od truhly a jiné věci. Strop se občas natíral
klihem, aby vydržel a pěkně se leskl.
Stěna proti dveřím byla ozdobena barevným velikým květem, ostatní stěny byly bílé,
u spodu měly obrovnávku ze samých barevných pásů, až 75 cm od země. I trámy byly
dokola omalovány červeným a modrým páskem. Nábytek se také zdobil malbami. Postele byly vyřezávané, zeleně natřené a krásnými
květy zdobené, nejvíce vyniká žlutý tulipán.

Postel měla ,,ohřeblo“ (jednu postranici vyšší) vyřezávané a nejvíce ozdobeno. V mnohých rodinách starodávné postele jsou, i malované truhly, stoličky a lavky. Také ,,lištvy“
na šaty a almarky na nádobí jsou uchovány
v mnohých rodinách.

Stěny byly u vrchu ozdobeny obrazy, věšely
se hodně vysoko, aby děti na ně nedosáhly.
Obrazů bývala plná stěna. Zvláštností bývaly skleněné obrazy, tzv. ,,kastle“, jež se dosud
najdou v mnohých rodinách. Byla to skříňka
dřevěná, na přední straně zasklena. Do ní se
postavila socha P. Marie, kolem se ozdobila
barevnými růžemi, pentličkami, dal se tam
na památku kosárek, péro, vonička, svatební
věnečky na stálou připomínku. Sošky byly
voskové a oblékaly se do látkových rouch.
Některé kastle hrály i svaté písně a měly cenu
6 zlatých.
V Lanžhotě byla stará cechovní truhlice
s umělým kováním, kterou starosta za války
dal okresnímu hejtmanovi na úkor obce. Listiny cechovní jsou většinou německé a jsou
ze 17. a 18. století. Na faře se chová pamětní
kniha farní od r. 1688, je latinská. Jiná památná listina je: revers obce lanžhotské z r. 1744,
co se týče udržování sochy sv. Jana Nepom.,
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postavené téhož roku v poli na cestě k Břeclavě.
Podepsán: Josef Pajha rychtář a celá rada.
Revers z r. 1778, co se týče udržování zvonů
při chrámu páně v Lanžhotě. Podepsán: Vavřín Zonyga, pudmistr, Fabián Uher, konšel,
Michal Tuček, obecní hospodář.
Užívalo se za starodávna hliněných hrnců,
misek, talířů, džbánů. Hrnčíř Urblich vyráběl
vše na hrnčířském kruhu. Podnes se říká jedné ulici Hrnčířova a pozemkům v té části se
říká: u hrnčířovy pece. Džbány byly hliněné,
uvnitř vylévané bílé, vně polévané a malované. Džbán měl ucho nahoře a obsahoval až
6 litrů, nosilo se v něm mléko. Ještě podnes
ho mají v mnohých rodinách a nosí v něm
jenom ,,kútnici“ polévku. Také se užívalo
dvojitých džbánů na oběd, tzv. ,,dvojnáčků“.
Talíře byly hnědé a po okraji zeleně a žlutě
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skvrnité. Mísy byly na ten způsob, jenom
hlubší. Porcelánových nádob se málo užívalo. Nosili je prodavačky po domech a sklenáři zase prodávali skleněné věci.
Voskové sochy se kupovaly do kastlů nebo
se poklopily skleněným zvonem. Voskových
obrazů nebylo.
V izbě bývala kachlová kamna, do nichž se
přikládalo ze síně. Kachle bývaly hladké, nejčastěji zelené barvy, někdy byly bílé skvrnité.
Vyráběl je zdejší hrnčíř, později se kupovaly.
Nápisy na domácím nářadí nedělali. Nejvíc se užívalo začátečního jména hospodáře,
pak letopočtu a J+H+J.
Řemeslníci měli své cechovní zřízení. Podnes jsou v kostele u lavic stavníky jednotlivých cechů.
Frant. Blažková

Záhada zapomenutého (?) zločinu
Josef Jožulka Uher

Ptám se dnes, kdy už vím‚ o čem jsem neměl nejmenší potuchy, jak to, že se o ní ani
slovem nezmínil PhDr. Rostislav Vermouzek
v knize LANŽHOT v kapitolách, ve kterých
vyložil lanžhotské dějiny v rozměru nejmenších detailů jak nikdo nikdy před ním; jak to,
že na ni nezavzpomínaly ony desítky starých
lanžhotských občanů, se kterými jsem mluvívával o tom, co se kdy v minulosti Lanžhota událo; jak to, že takový bohatý pramen
vzpomínek, jakým byla moje mamička, se
o ní nezmínil; jak to, že jsme o ní z podnětu lanžhotské historie znalého profesora
a kronikáře Pavla Holobrádka nebesedovávali my, členové muzejního a vlastivědného
kroužku (založen v únoru 1959) při našich

schůzkách; jak to, že ji neuvádí a nevysvětlují vůbec žádné písemné prameny?
Náhoda tomu chtěla, že mi můj kamarád a spolužák Jenda Maděřič, lanžhotský
rodák žijící ve Velkých Bílovicích, se mnou
spjatý společnými zájmy o historii, přespolní dopisovatel do našeho zpravodaje, půjčil
k přečtení fotokopie několika stránek z rukopisného originálu staré a pravděpodobně
jediné KRONIKY LANŽHOTA z druhé
poloviny devatenáctého století, uložené
v mikulovském archivu. Její zápisy pořídil
obecní policajt Anton Lošak (Antonín
Lošák), o němž nevíme nic navíc. Pravopis,
gramatiku ovládal na mínus pět, rukopis
o to mínus lépe, tudíž čtenář s některými
jím psanými slovy zápolí jako s hieroglyfy,
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leč zaplať Pan Bůh za to, co nám svými zápisy zanechal.
Jejich témata lze shrnout pod tyto názvy:
požáry, povodně, sucha, mrazy, úrody
a neúrody, bouřky a větry. Občas se však
odpoutá od těchto přírodních živlů a stroze
zaznamená události navýsost zajímavé. Právě mezi ně patří i mnou v titulku nazvaná záhada zapomenutého (?) zločinu. Když jsem
si Lošákův zápis o něm četl poprvé, vyrazilo
mi to doslova dech. Dlouho jsem nevěřícně
zíral a v mozku mi začaly otázky kroužit jako
hejno špačků nad vinohradem. Proboha
svatého, jak říkáváme v úžasu, jak se mohlo
tolik našich předků podílet na zhoubě jen
jednoho z nich? A proč, z jakého důvodu?
A kde? Při jaké příležitosti? A byly ortely nad
nimi vynesené uskutečněny?
KRONIKA strana 42
ROKU 1882 velmi paměti hodného
pro naše potomky zanecháváme a sice;
takto začíná kronikář policajt Anton Lošak
předznamenávat zápis událostí toho roku,
od jeho začátku až do samotného konce.
V posledním odstavci, mezi větu „Mostek
tento, který je na konci Lanžhota, jest spraveny tohoto roku z jara.“ a větu „I roku tohoto nastal veteranský spolek.“ vkládá tuto
závažnou kronikářskou pasáž, cituji: „Dne
21. listopadu byli odsouzeni do vězení Eleonora Tuček k smrti, Apolena Ciprys 12
let, Aneška Šulak a Anton Tuček do smrti,
a Martin Ciprys, Ondřej Šulak a František
Tuček do žalaře v Brně a to proto, že všeci
věděli o vraždě Kateříny Mikulíčové z č.
16. Tuto zavraždili dne 9. 3. 1882.“ V Lanžhotě dne 31. 12. 1882.
Podepsáni jsou: A. Lošak policajt č. 298,
J. Ciprys č. 19, starosta, Jan Švirga radní č.
416, Josef Gal č. 117.

Letos - 2012 - uplynulo od této jistě tragicky mimořádné události, dá se říci, že
pouhých 130 let! A přece naší paměti se jeví
skutek tohoto zločinu jako mnohem starší,
o to více, že je přikryt nevysvětlitelnou tajemností.
Po té ubohé zavražděné nezůstala žádná
stopa náhrobku ani na hřbitově. Nebýt policajta Antonína Lošáka, nezůstala by po ní
nikde.
Ale má nám to stačit? Tak málo? A je vůbec ještě kde co více najít? Snad to někdo
zkusí.
P. S.
Ze záznamů Antona Lošáka PhDr. R.
Vermouzek v knize LANŽHOT dost často cituje, nebo se na ně odvolává. O Lošáku samotném např. píše: Dne 3. července
1866 byl odveden v Hodoníně také Anton
Lošák. Jak dlouho na vojně pobyl a kde
sloužil, není známo. Poději, patrně jako
vysloužilec “stará vojna“, se stal v Lanžhotě obecním slouhou, strážníkem neboli
“policajtem“. Měl zájem o minulost městečka a zanechal nám zápisy v rukopisné
Pamětní knize pro obec Lanžhotskú. Kroniku psal někdy v letech osmdesátých. Jinde zase R. Vermouzek uvádí: Roku 1858 byl
v Lanžhotě požár, který vypukl, když byli
lidé na mši v kostele /… /. Zprávu o tomto ohni zapsal František Uher z čísla 63,
který byl řadu let v Lanžhotě kostelníkem.
Jeho výpisků a útržkových záznamů obecních představených použil později Anton
Lošák k zápisům do lanžhotské pamětní
knihy. Z let 1881 až 1883 uvádí R.Vermouzek mnoho událostí, leč o ZLOČINU, mnou
nazvaném ZAPOMENUTÉM ani slovo,
přestože Lošákův záznam o něm musel určitě číst.
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Pranýř…
J. J. Uher

… dříve místo, kde byli provinilci vystavováni veřejná potupě; středověký
pranýř na náměstí. Stát na pranýři tj. být
veřejně tupen, kárán. Postavit na pranýř
- pranýřovat. Takto slovo pranýř vysvětluje Slovník spisovné češtiny.
Z lanžhotské historie vím o trojím pranýřování. To časově nejmladší jsem zažil
na vlastní oči. Někdy ve druhém dubnovém týdnu roku 1945, po tak zvaném
přechodu fronty přes Lanžhot. Zpracoval jsem je dokonce do příběhu, který
po devětaosmdesátém roce minulého
století vyšel v týdeníku Moravský jih.
Celostránkově. Stručně: strýc Mrlák byl
přistižen v cizím opuštěném domku při
krádeži. Z nařízení místního národního
výboru musel projít všemi lanžhotskými
ulicemi a uličkami, v doprovodu zaměstnance MNV, přičemž mu na prsou visela,
kolem krku uvázaná, cedule s nápisem JÁ
JSEM ZLODĚJ! Někomu to bylo trapné,
jiní po něm plivali. Lidé byli ještě plní
emocí a stresů z války.
O těch dvou dalších pranýřích mi vyprávěli naša mamička Růžena Černá-Štajarka (1907-1986). Nadávám si, že jsem
byl tehdy velmi nepozorným posluchačem, jinak bych si toho zapamatoval více.
Tak v tom prvním, mladším, někdy z let
před první světovou válkou, mělo jít o
jistou mladou děvčicu Rézinu. Jako svobodná porodila děťátko. Za trest musela,
nevím kolikrát, stát v neděli před ranní a
hrubou mší u hlavních dveří do kostela
(v tmavém oblečení? se svíčkou v ruce?)
a to proto, aby každý z věřících, do kostela vcházející, dal jí pohledem, slovem

nebo dotekem rukou žduchnutím ramenem najevo pohrdání. Odsouzení, za ten
„hřích“.
Druhé, mnohem časově starší pranýřování mi málem že našeptává, jestli náhodou nemá nějakou souvislost se Záhadou
zapomenutého (?) zločinu. Proč? To
prý tenkrát projížděl Lanžhotem křížem
krážem povoz tažený koňmi a v něm se
nacházela, zřízenci radnice pouty opatřená žena, prý vražedkyně, po níž mělo
na dlouhá léta v obci přetrvávat rčení
„Já nevinná Apoléna!“ Tuto větu prý
ona žena z vozu vykřikovala na každého, koho střetávali. Snad nám mamička
vyprávjali za co takový trest pranýře
dostala, ale jak jsem předznamenal, byl
jsem tenkrát posluchačem nepozorným,
jenom tu babu na voze stále v duchu ve
fantazii vidím.
Říkám si, že kdyby se pranýřovalo dnes,
jsou náměstí nepřetržitě plná a kolonám
povozů co pranýřů není konec.
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Dědictví otců

Nejsou to jenom umělci,
i gurmáni mají zájem
nechat se chvíli hýčkat
zdejším kulinářským rájem.
Když naservírují jídlo,
hned v prvním okamžiku
voňavé, křehké maso
rozplyne se na jazyku.
Není to planá chvála,
tak dobře tady vaří,
že jde to rovnou do ledvin,
jak říká Kája Mařík.

- MA –

Po krásných chvílích strávených v hospodě U Bartošů
se začala MUDr. Danuše DEDKOVÁ více zajímat o její
historii a osud. Moc se jí tam líbilo, a tak se rozhodla
osud toho překrásného místa, kde se snoubí historie
a současnost, literárně zpracovat. Zde je jeho literární
podoba.
Šíří se o ní zvěsti
jen v dobrém slova smyslu,
má otevřenou náruč,
je útulná, má jiskru,
zve k přátelským posezením
na židle, na lavice,
děvčica — krev a mléko,
anebo pamětnice?
Jak nevěsta před oltářem
tváří se přívětivě a mile,
hospoda U Bartošů azyl pro sváteční chvíle.
Když na ni pohlédneme
s odstupem, z větší dálky,
zažila toho hodně,
obě světové války,
od roku 1890,
kdy spatřila světlo světa,
sloužila věrně lidem
po celá dlouhá léta.
Bečky kvalitního piva
chladily se pěkně v ledu,
malý obchod dětem nabízel
kus tureckého medu.
Když za německých náletů
vyhořela celá,
po čase nová hospoda
povstala z popela.
V hromádce prachu,
jak dávná ozvěna,
zbyla dvě kuřátka,
k sobě spojená.
S pozdější změnou režimu,

v době zestátňování, ismů,
trochu převlékla se do šedi
šatů socialismu.
Oba bývalí majitelé
někdy slzy polykali,
když jako zaměstnanci
své hosty obsluhovali.
Po sametové revoluci
znovu vykvetla jak kytka,
když ujali se jí Osičkovi –
firma Břeťa a Jitka.
Tak jako žena v letech,
díky píli a odvaze,
hodně se rozšířila
a přibyla na váze.
V selské síni za kuchyní
je barevno a čisto,
když kapky vypitého vína
padly na úrodné místo.
Zpívá chasa, veze se mája,
ač je to až k nevíře,
slaví se hody pod štětcem
zdejšího malíře.
Na bílých stěnách kuželny,
v chladném podzemí až kdesi,
protéká řeka Morava,
kolem šumí lužní lesy.
Hodovní síň je barevná,
veselá, dosti velká,
jak do kostela vystrojená
pravá lanžhotská selka.
Plátěné záclonky vyšívané,
na stěnách svéráz v barvě duhy,
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ubrusy na stolech, co voní dřevem
jeden snad víc než druhý.
Z protějších rohů z portrétů
na zdech na hosty shlíží
bývalí zdejší umělcidámy i kavalíři.
Co dokázali vyjádřit,
než stačili dát sbohem,
krásu hudby barvou hlasu,
novým tónem či psaným slovem.
V zadním výklenku skromně se
ukrývá poklad cenný,
cesty Moravanky, kde Osičkovi
letitými jsou členy.
Známé kapely, co dává radost
tam, kde po ní touží,
ať už doma, v blízkém zahraničí
i za velikou louží.
Uvnitř i venku, na parketu,
stále se něco děje,
soutěž dechovek v červenci,
na Cyrila, Metoděje,
v srpnu zas přegulňák
do ruky lidem svědčí,
když lidoví vypravěči
nadělají tu řečí.
Na chvíli se rozveselit,
sejmout lecjaký kříž,
vždyť při společných setkáních
mají lidé k sobě blíž.

Jezdí sem slavit svatby, křtiny,
výročí, školní srazy,
spravit si trochu náladu,
když někdy se snad zkazí,
na chvíli ve vzpomínkách
zas navrátit se zpátky
a užít si tu chvíli,
vždyť život je tak krátký.
V době ztracených milionů,
divte se, lidé zlatí,
že s poctivostí nejdál dojdeš,
alespoň tady platí.
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Mrtvý stařeček Bartoš
může spát klidně v hrobě,
vždyť započaté dílo
vzkvétá i v této době.
Je skanzenem, pohlazením
na duši, na těle,
vítá své návštěvníky
jak dobré přátele,
dávným předkům i současnosti
vůbec nic nedluží,
spojuje v sobě poezii
krásného Podluží.

Poznámka na závěr. MUDr. D. Dedková je již hodně let literárně činná – zpracovala např. LEDNICI VE SVÝCH PROMNĚNÁCH, HLOHOVEC A JEHO ZALOŽENÍ,
HLOVOVECKÝ HŘBITOV, PŘÍBĚH TEMPLÁŘSKÝCH RYTÍŘŮ a jiné.
„Verše jsou věnované všem, kteří milují jižní Moravu v celé její kráse“ - cituji autorku.

Za cigarety na fotbal
Oldo Papánek, Brodské
Ze slovenštiny přepsal J. J. Uher

Bylo to asi měsíc před lanžhotskými hody.
Sluneční neděle a já jsem si vyjel na kole
„na špacír“ od nás z Brodského k řece Moravě. Na cestě na Panskéj jsem střetl „gumák“,
tažený krásnými koníky, v ještě pěknějších
postrojích. Vůz kočírovala „vozká“ s dívenkou-slečnou. Vzadu na tapecírované lavici seděla
paní. S hlubokou úctou sejmutím čepice z hlavy jsem beze slov pozdravil a pokračoval v jízdě líbeznou přírodou.
Při zpáteční cestě jsem se potkal s šéfem
přečerpávačky, který mi říká: Vy sa tu túláte a doma vás hladajú, volakdo na koňoch!
Zrychlil jsem šlapání do pedálů. Nedaleko
mého domu jsem mne hledající návštěvníky
zastavil: Hej, vozka, koho hledáte? Odpověděno mi bylo: Ná, Oldu Papánka. Néni doma. Už
jsme zvónili a nikdo se nehlásí. Zasmál jsem
se a říkám: No tak to otočte, hledaný jsem já.
Odstavili koně s gumákem v nedalekém par-

ku a po pozvání ke mně do domu jsem zjistil,
jaké mají přání. A dozvěděl jsem se, kdo s ním
přijíždí jak Lichnštajni. Byla to Boženka Kořínková z Lanžhota s doprovodem. Vysvětlila
mi celou situaci, že na mne dostala „echo“, tedy
doporučení o tom, že mám nějaké fotografie,
které by se jí mohly hodit na výstavu o koních,
kterou připravuje v lanžhotském muzeu. Bohužel, měl jsem jenom jednu, zachycující obrovský válec, tažený třemi páry koní při stavbě
silnice z Lanžhota do Brodského. Ukázal jsem
jí mapu (metr krát metr) Rakouska-Uherska,
zachycující náš region a přilehlé obce v Rakousku, původní tok Moravy, její velké meandry před regulací. Mapu jsem doplnil legendou
podrobných údajů o budování železnice, příjezd prvního vlaku a o italských dělnících, kteří na stavbě mostu pracovali. Paní Kořínková
mi byla vděčná.
Na jí sestavenou výstavu jsem byl moc zvědavý a tak jsem se do Lanžhota o hodech vypravil. Výstava na mne udělala velký dojem,
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exponáty převyšovaly moje očekávání. Nevěděl jsem, čemu věnovat přednostně pozornost,
ale přece jenom mne nejvíce zaujaly miniatury
hospodářských strojů, zhotovené majstrom
Františkem Kořínkem. Ano, všechno bylo nej
nej! Uznání největší samozřejmě organizátorce
Božence Kořínkové. Žen s takovými zájmy je
všude poskrovnu.
V lanžhotském muzeu jsem také zbystřil pozornost nad fotografiemi fotbalistů. Nad snímkem z 18. července 1943, připomínajícím slavný přátelský zápas SK Lanžhot s AC Spartou
Praha, který soudcoval herec-komik Vlasta
Burian, jsem stál nejdéle. Proč? Jako divák zúčastnil jsem se tohoto mače za okolností, které i dnes nám musí připadat podivuhodnými
i zajímavými. A právě tento příběh bych chtěl
na památku popsat podrobněji. Jak poznáte,
nepůjde pouze o ty cigarety.
Připomeňme si, že rok 1943 patřil do doby,
kdy Lanžhot spadal do Protektorátu Čech
a Moravy s jinými zákony, než jaké platily u nás
v Brodském, tedy v samostatném státě Slovensko. Hranice mezi námi byla a ne ledasjaká.
Střežená a její nedovolený přechod z kterékoliv
strany někdy těžce trestný.
Že bude hrát v Lanžhotě slavná pražská
Sparta, to jsme se samozřejmě dověděli i u nás
v Brodském. Hned jsem si umínil, že toto utkání musím vidět za každou cenu! Chlapčisko
devatenáctiletý. Vyřídit si pas, to nepřicházelo
v úvahu. Ale jako jiní občané z Brodského jsem
vlastnil tak zvanou „grün kartu“, tedy „zelenou
kartu“, kterou mohl získat každý, kdo měl louky na moravské straně řeky Moravy, jako byly
Hlina, Hlavenková a Valeš. Na blízké louky se
chodilo přes celnici na mostě u Přívozu. A třeba na Hlinu na „šífje-čajce“, odvážnější přes
Moravu jak to šlo.
A právě v tomto čase začali naši brodčanští divadelníci uvažovat o nacvičení nějakého

divadelního kusu pro zimní sezónu. Šéfem
ochotníků byl příslušník železničního celního úřadu. Jmenoval se Fric Wermann (krásné „slovenské“ jméno, že). Výborný houslista
a organizátor. Já jsem měl v té hře představovat
lokaje jakési „lejdy“, obnášelo to pět vět, které jsem se lehce naučil. Nacvičovanou Zlatou
orchidej, doplněnou hudebním doprovodem
sedmičlenným orchestrem‚ jsem nemohl pokazit. (Na Vánoce roku 1945 v rámci utužování
bratrství jsme s ní vystoupili i v Břeclavi!)
S mou tužbou dostat se do Lanžhota na ten
slavný zápas, jsem se svěřil potajmu Frickovi.
Zbystřil pozornost a potom poznamenal: Porozmýšlám. Na druhý den už to měl promyšlené. Dal mi tyto instrukce: Vezmeš si grün kartu
a pracovní nářadí, hrable, vidle a tak. Přebrodíš Moravu a lesem se dáš k Lanžhotu. Ale bez
škatulky-krabičky Lip ani krok. Šlo o cigarety
po sto kusech. Až se budeš z fotbalu vracet,
pojedeš vlakem. Na stanici v Lanžhotě dáš
kolegovi jednu škatulku Lip a strojvedoucímu
vlaku druhou, to aby ti přibrzdil nebo zastavil
před stanicí v Brodském - a je to. (V Brodském
celnice nebyla, tak tam vlaky nestavěly.)
Domluvené. Cigarety tenkrát měly hodnotu
nejcennějšího platidla-měny a dostalo se za ně
koupit nebo pořídit cokoliv. Byly u nás sice
na příděl, ale protože v naší rodině nikdo nekouřil, tak jsme jich měli habaděj i na šmelinu.
Na fotbal jsem s sebou vzal i kamaráda Janka
a těch lip ne jenom dvě škatulky. Pro strýčka
příhodu několik navíc.
Ještě před odchodem mi dal otec tuto radu:
Vezmi si jednu krabičku Lip navíc. Na kraji
Lanžhota za Švirgovci se dejte první uličkou
doleva a poptejte se na Poldu Cipryse. (Jeho
dcera Zdenička se stane o mnoho let později
manželkou vynikajícího křídlováka Poštoranky Jožky Brantalíka. Pozn. J. J. U.) Tuším bydlí
v ulici Na Dílni. Daj mu lipy a pozdravuj celou
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Ciprysových rodinu. Poznali jsme se, když bydleli v železničním domku v Brodském u závor.
Nastala hodina H a šlo se na to. Za Velešem
jsme to neměli s přebroděním Moravy lehké.
Po bouřce v ní stoupla voda, a tak jsme oba
„brodili“ nazí, v rukách se vším nad hlavami.
Nářadí jsme si ukryli na našem břehu v křoví. Lesem jsme se potom dali napříč rovnou
do Lanžhota. Bylo nám devatenáct let, v mladické nerozvážnosti jsme si ani neuvědomovali,
jakému nebezpečí se vystavujeme.
Když už jsme byli na konci té ulice doleva,
jak mi nakazoval otec, z jednoho domu vyšla
tak moc krásná dívka, že mne natolik okouzlila, že jsem málem zapomněl na jméno pana
Poldy Cipryse. Ale nakonec jsem je ze sebe vykoktal. Dívčina nám poradila dobře, a tak jsme
k Ciprysům brzo trefili. Vše jsme udělali, jak mi
bylo poručené. Pan Polda měl, pravdaže, radost
z lip, a nám zase radost udělala paní Ciprysová
tím, že nám dala něco peněz na vstupné a útratu. Na lanžhotské hřiště až na druhém konci
obce přes plot bychom nepřelezli.
A co fotbal? Hřiště diváky přetékalo jako hrnec vodou a bylo se stále na co dívat i čemu se
smát, protože sudí Burian nezapřel v sobě herce
srandistu. Všechno to, co jsme viděli a slyšeli
a všemi smysly vnímali, za ty lipy stálo!
Přiznám se, že mne brzo fotbal nezajímal, jak
by měl. Můj pohled pátral v davu po té dívce,
která mne tak okouzlila. Letmo jsem ji několikrát zahlédl, bohužel byly to krátké okamžiky.
Ale k lásce na první pohled stačily, leč jednostranně, ona o ní nevěděla a nikdy se nedověděla. Byl jsem mladinký.
Jednou už po druhé světové válce navštívil
můj otec svého kamaráda Poldu Cipryse. Pan Ciprys otci vyprávěl, jak v tom třiačtyřicátém roce
přišel k němu kolář Jan Jarec, aby mu pověděl
o tom, jak se jeho dcerka setkala na ulici se dvěma cizími mládenci, kteří se vyptávali na jeho
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adresu. Pan Jarec v té době, která hrozila tolikerými nebezpečenstvími, měl Poldovi Ciprysovi
varovně povědět: Posúchaj, Poldo, enom aby
sas do nečeho nenamočil, daj si pozor. Ciprys
ho upokojil vysvětlením, že šlo o syna Ferdoša
Papánka z Brodského, který i s kamarádem přišel do Lanžhota na fotbal. Jan Jarec mého otce
také dobře poznal, opravoval otci kola od vozu.
Dívku, tedy dceru pana Jarce, jsem poté ještě
párkrát viděl u muziky na Přívozu, po válce, ale
to už jsem měl svoji tanečnici.
Když střetnutí SK Lanžhot versus AC Sparta
Praha, tuším s výsledkem 2:4 skončilo, odešli
jsme z hřiště rovnou na nádraží. Tam, co bylo
první, jsem se ohlásil na celnici. Celníci byli už
předem o naší akci informovaní. Přebrali si cigarety Lipy a dali nám další instrukce. Tu jsou:
Při příjezdu vlaku zajdete za strojvedoucím
a odevzdáte mu cigarety. Ale ne jako na trhu.
On vám potom zastaví před stanicí u Brodského, vy nepozorovaně opustíte poslední vagón,
a co dál, to už vám říkat netřeba. Tak se i stalo.
Strojvedoucí zastavil v polích před Brodským,
jako že se mu zdá, že mu hoří jedno ložisko,
vystoupil z lokomotivy a šel je zkontrolovat.
Pravdaže bylo v pořádku. Tak zapískal a jel
dál. To už my dva jsme upalovali k domovům.
Nevím, jestli nám tenkrát došlo do palic, jakým rizikem ten náš „podnik za fotbalem“ byl.
Opakuji, byli jsme studenti a z mladické nerozvážnosti jsme byli s to se pustit do všelisjakých
dobrodružství. Je sice pravda, že u nás, ve slovenském státě nebyly zákony tak přísné a drastické jako v Protektorátě. V mém vzpomínání
žádné nebezpečí necítím, i ta kráska už vybledá. Ale stále vzpomínám a rád, protože moje
sympatie k Lanžhotu jsou umocněny tím, že
moje rodina z polovice pochází právě z Lanžhota. Jako malý chlapec jsem rozsvěcoval
svíčky na brodčanském hřbitově na hrobě stařenky Jozulky, matky mojí stařenky Mikulky.
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Cestování létem

Tomáš Bernát (Bobr)

Skautský oddíl Bantuové Lanžhot začal letošní školní rok ve velkém stylu. Již
na začátku září jsme podnikli se staršími dětmi první vodáckou výpravu, během které jsme sjeli Dyji od Břeclavi až
po most přes Moravu mezi Moravským
Svätým Jánom a Hohenau. Výbavu jsme
si obstarali v břeclavské půjčovně lodí,
a tak nám nic nebránilo vyrazit na dvoudenní dobrodružnou cestu, během níž
jsme přenocovali ve stanech u soutoku Moravy a Dyje a našli pět keší.
Necelý týden po sjíždění Dyje jsme se
tradičně zúčastnili uctění památky válečných veteránů na lanžhotském hřbitově. A nabité září završil Bantuden –
zábavné odpoledne pro veřejnost, které
mělo po tříleté pauze opět velký úspěch.
Na konci října proběhla podzimní výprava do Prostějova, kde jsme strávili super
víkend v místní skautské klubovně (resp.
domě). Navštívili jsme prostějovské planetárium, vysokou radniční věž, ale nejvíce
se dětem líbil pochopitelně bazén, ve kterém se
náležitě vyřádily. Jednu
noc se dokonce hrstka odvážlivců rozhodla přespat
venku pod širým nebem
mezi podzimním napadaným listím. Mladším
dětem se zase podařilo
nalézt poklad od kapitána,
který nám dával během
výpravy své těžké úkoly.
Měsíc listopad jsme otevřeli (ne)tradičním sázením stromu. Netradiční

bylo v tom, že se nesázel jen jeden strom,
ale více než 60! Byli jsme totiž pomáhat
městu Lanžhot a občanskému sdružení
Lužánek realizovat skvělý nápad s výsadbou lip a dubů podél staré cesty do Břeclavi. Po cestě jsme dokonce i uklízeli odpadky u silnice, kterých bylo opravdu mnoho,
a všem se z toho nepořádku zvedal žaludek.
Někteří občané by se měli zamyslet nad
svým konáním, když odhazují odpadky
do volné přírody a zakládají tak malé černé
skládky, nad kterými zůstává rozum stát!
V současné době má náš oddíl obrovský počet členů, který jsme ani nečekali.
Do skautu chodí kolem 50 dětí a 10 vedoucích, což nám dělá obrovskou radost
a žene nás k dalšímu skautskému vzdělávání dětí a mládeže, součástí kterého jsou
i zážitkové akce a výpravy. Více informací
o našem oddílu najdete na www.bantuove.blog.cz. Během psaní tohoto článku se
chystala Filmová noc pro starší děti, během které není v plánu zůstat jen v teple
klubovny. Uvidíme, jak dopadne! :-)
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Na věži lanžhotského kostela odbíjí zvony půlnoc. Překlopila se neděle na pondělí
v srpnu 2012. Znepokojuje nás to, spěcháme totiž na dovolenou. Představu, že sedíme
ve vlaku, nám vymlouvá zvolna se pohybující linka na počítači, která nám napovídá, že
zpoždění vlaku je realita. V tuto dobu jsme
již měli uhánět směr Praha.
Známá pravda „Co se vleče, neuteče“ se
naplňuje, rychlík přijíždí na břeclavské nádraží. Dveře se automaticky otevřou, to ano.
Nikdo však nevystupuje ani nenastupuje. Ne
že by nebyli zájemci, letmý pohled na dveře
nám napovídá, proč tomu tak je. Z Bulharska
se vracejí dovolenkáři od moře a představa,
že se na nás usmějí odpočatí turisté, se nenaplňuje.
Z jedněch dveří visí nohy mladíka, který si
před chvílí s viditelnou radostí procvičoval
ztuhlé nohy. Vidíme, že prostor pro hlavu má
zjevně nedostatečný. Zleva rozložitá sportovní taška s malým nápisem NIKE, z druhé
strany pak kufr, zpevněný křížem tlustým
motouzem. Zevnitř se ozve znepokojivý hlas.
„Hej, kámo, kde to jsme?“ – „V Rusku, ty
vole“. Náš pohled upoutá visící šátek ve vedlejších dveřích. Nedivil jsem se předcházející odpovědi: šátek původně patřil bledé
turistce, která však měla nohy zablokovány
ve dveřích WC. Pozornější pohled do vlaku
mně připomněl dokumentární film, který
bezesporu viděl i mladík s visícíma nohama.
Dokument vypovídal o jízdě vlaku z Ukrajiny do Moskvy a přibližoval nelehkou situaci cestujících. WC zde byly uzamčeny pro
údajný průjezd hygienickým pásmem, které
ovšem bylo dlouhé celých 1500 kilometrů.

nádraží Kodaň

Nejistý pohled kamery na WC však naznačoval jiné příčiny.
Vrátíme se však k našemu vlaku. Nastoupili jsme obtížně, přesto však nakonec
úspěšně. Na chodbičce výletního vlaku leželi
ve vzájemné shodě dívky s batohy společně
s chlapci, kteří batoh neměli. Naše místenky
nám nebyly k ničemu. Cestující, kteří neměli z kupé kam vystoupit, nám je nemohli ani
uznat. Průvodčí se sice snažil zjednat spravedlnost, vida naši bezmocnost, avšak marně.
Byl příliš daleko a přes ležící mládež se dostal
na druhou stranu vagonu až před Prahou,
a to s tím museli souhlasit zmínění cestující
a obrátit se na bok. Přesto – všechno jednou
končí a nové začíná. Jsme v Praze na hlavním
nádraží, noc se překlopila v den. Z laviček se
zvedají noční spáči a rozmrzele odcházejí
do nedalekého parku. Noc je za námi.
Do odjezdu rychlíku do Berlína zbývá hodina. Sedáme si na uvolněnou lavičku na nádraží hlavního města a sledujeme ospalý rozběh nového rána. Probíhá úklid. Stroj řízený
mladým mužem vyvíjí zdánlivě nemožnou
rychlost, plácne nás kartáčem přes lýtka
a frčí dál. Polituje nás mladá žena a chce
nám hádat z ruky. Děkujeme a nastupujeme
do vlaku na Berlín. Cesta je příjemná, mís-
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tenky tentokrát nemáme, a přesto sedíme.
Zvykli jsme si rychle a již jsme v Berlíně.
Na přestup na rychlík do Kodaně máme několik minut, jízdenku máme výhodně koupenou přes internet, ovšem vázanou pouze
na tento vlak. Nádraží je moderní, pětipodlažní. V našem případě se potřebujeme dostat z patra minus 2 do patra plus 2. Někteří
cestující kráčejí rozvážně, ovšem ti, co jedou
tam, kam chceme my, se u výtahů strkají. Vy-

hrávají zpravidla ti, kteří mají sportovnější
postavu. Odstrčí pomalejší cestující, přičemž
zablokují kufrem vchod, přeskočí je a jsou
tam. Odpozorovali jsme tuto taktiku. A skutečně jsme již v nejvyšším poschodí přímo
u rychlíku do Kodaně. Jsme zde v předstihu
tří minut. Úleva. Neskutečná úleva, že jsme
dokázali přijet z Lanžhota až do Berlína a ještě přesednout na Kodaň.

Podání vysvětlení
J. J. Uher

Přesně tak, jak píši v nadpise, byl uváděn
důvod na pozvánce, kterou mi v tom nejslušnějším případě posílala poštou Státní
bezpečnost. Teď je chci podat na adresu
oněch příznivců lanžhotské kopané, kteří,
jak mi bylo dáno taktně na vědomí, projevili jistou nespokojenost nad tím, že jsem
se v rámci devadesátin fotbalu u nás rozepisoval vždy pouze o jednom časovém
úseku jeho historie. Přátelé, bylo a je to
logické: byl mi nejbližší a zažil jsem ho tak
říkajíc na vlastní kůži. Nikdo nikomu nebrání v tom, aby o jiných úsecích lanžhotské fotbalové historie, ve kterých se dál
hrál u nás fotbal, napsal někdo do nich zasvěcenější, než jsem já. Fandil bych mu…
Druhá věc. Každá sportovní odvětví,
která u nás provozují aktivní činnost, nesou ve svém názvu pojmenování SOKOL.
Včetně odvětví-oddílu nejpopulárnějšího a nejstaršího tj. kopané. A tu je třeba
podat vysvětlení o tom, že klasická a původní Tělovýchovná jednota SOKOL,
členka České obce Sokolské, u nás v Lanžhotě už od února 1948 neexistuje, zrovna jako Orel nebo DTJ. Sokolové a So-

kolky v Lanžhotě už šedesát let nežijí. Až
do roku 1948, příklad, hráli lanžhotští fotbalisté pod názvem SK (Sportovní klub)
Lanžhot, zatímco Sokol byl úplně jiné
tělovýchovné hnutí, aktivní především
v tělocvičnách resp. sokolovnách a venku
pouze při sletech.
Po změně režimu v Československu,
tedy po listopadu 1989, stará původní
Tělovýchovná jednota Sokol, člen České obce Sokolské, obnovena v Lanžhotě
nebyla! Skutečně sokolskou nebyla nikdy
ani ona lokalita, které se léta říká Sokolské. Podle plánů a vizí bratří Maděřičů
měla jí dominovat SOKOLOVNA (nakonec se v těch místech s bídou postavila garáž pro autobus) a na jiném místě, podle
odvážných představ podnikavého Jožky
Svačiny krytý stadion s umělou ledovou
plochou pro hokejisty a v létě areál pro
jiné sportovní, kulturní, folklorní a hudebně zábavné akce. Těmto snům, jako
mladík, jsem propadl i já, dnes v poznání,
že to byla utopie…
Ale skromným a finančně nenáročným
projektům budiž přáno. Budou-li přáním
především mladých pokolení!
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Tomáš Polach

Před sjednocením tělovýchovy (1948)
bylo v Lanžhotě několik spolků a organizací, které se zabývaly sportem.
Orel byl propojen s katolickým spolkem. Věnoval se, mimo sportovní činnosti, provozováním zábav a divadelních
představení. Pro svou činnost používal
sál u Hrubé hospody, kterého byl spoluvlastníkem. SK (sportovní klub) se věnoval
hlavně kopané, která se hrávala na obecním
pozemku Pastvisko. Schůzová činnost a zábavy se konaly v hostinci U Kocandů (Kostická
ulice). Kuželkáři měli dvoudráhu a zázemí
v hotelu U Straků. Hokej a volejbal nebyly
organizovány. Sokol provozoval sportovní
činnost v tělocvičně měšťanské školy. Zábavy
a schůzová činnost se konaly v hostinci U Vedralů (Podlužan). Sokol měl v plánu vybudovat vlastní sportoviště. Uspořádala se sbírka
mezi občany. Za vybrané peníze se vykoupily pozemky (Sokolské) a připravily se plány
na výstavbu sokolovny.
V roce 1948 došlo ke zrušení spolků a samostatných SK. Jejich majetek byl zestátněn. Další možností bylo vstoupit do TJ (tělovýchovné
jednoty), které se tvořily u větších podniků
(např. Gumotex, Pivovar, ČKD apod.), nebo
vstoupit do organizací, které nebyly zrušeny
(např. Slavie a mezi nimi i Sokol). V Lanžhotě
byl Orel zrušen. Sál byl vyvlastněn a převeden
na místní národní výbor, který z něho udělal
kino. Sportovní klub vstoupil do Sokola jako
samostatný oddíl. Kuželkáři byly krátkou
dobu jako oddíl v Sokole, později vstoupily
do Lokomotivy. V roce 1952 byl založen oddíl
ledního hokeje v TJ Sokol.
Na Sokolském se v té době pěstovalo obilí
nebo jetel. Úrodu odkupovali místní zeměděl-

ci. V roce 1952 se pozemek oplotil a začaly se
tvořit plány na vybudování koupaliště nebo
kluziště. V té době se podporovaly v akcích
T stavby pod širým nebem. Při projednávání
plánů na MNV bylo přistoupeno na vybudování kluziště s kabinami a umělým osvětlením. Byla zamítnuta snaha některých členů
stavební komise při MNV vybudovat kluziště
v oblasti Stráže. Po zajištění všech povolení
a příslibu finančních prostředků započala
v roce 1954 stavba.
Počátkem padesátých let došlo k úplné
centralizaci sportu. Z tělovýchovných jednot
se tvořily dobrovolné sportovní organizace,
které musely mít ústřední výbory (ÚV DSO).
Tím úplně skončila samostatnost místních organizací. DSO se utvářely podle druhů výroby
v podnicích – Tatran, Jiskra, Slovan, Spartak
apod. Sokolu zůstalo zachováno jen jméno.
Všechna rozhodnutí musela být schvalována
ÚV DSO. Ze starosty se stal předseda a bylo
doporučeno nepoužívat oslovení bratři – sestry.
Přes tyto změny se stavba kluziště setkala s podporou veřejnosti. Byly odpracovány
(zdarma) stovky brigádnických hodin. Koncem padesátých let se hrával na kluzišti hokej.
O bruslení veřejnosti byl rovněž velký zájem.
V polovině šedesátých let se prováděla rekonstrukce silnice na Břeclav. Dopravní stavby si pronajaly část „Sokolského“ jako staveb-
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ní dvůr. Postavily tam dřevostavbu - likusák,
který používaly jako sklad nářadí a sociální
zázemí pro dělníky. V té době se, i s jejich
pomocí, vybudovalo koupaliště. Tato stavba
měla od počátku problémy. Nebyl zajištěn
dostatečný zdroj vody (používala se voda ze
závlah). Odpadní voda byla svedena do drenážek. Pro závažné nedostatky nebyla stavba
zkolaudována. Dopravní stavby po skončení
prací přenechaly likusák Sokolu. Ten jej pronajímal jako sklad drogerii.
Teplejší zimy přinutily vedení Sokola hledat
další využití kluziště a kabin. Stadion se začal
využívat na svatby, oslavy narozenin, konání
tanečních zábav, spartakiádních cvičení a další. Velmi populární byly přehlídky dechovek,
letní karnevaly a hodové zábavy. Na těchto
akcích nebyly výjimkou tisícové návštěvy.
Údržba a úklid se prováděly bezplatnými brigádami – hlavně po nedělích. V té době se vybudoval v zadní části taneční parket a u kluziště zastřešené podium.
Když byl koncem osmdesátých let předán
Sokolu areál Šlajsa, tak se schůzová činnost,
různé oslavy a činnost některých oddílů přenesla do těchto prostor. V té době ožívalo
Sokolské díky oddílu tenisu, který si tam vybudoval kurty a v devadesátých letech přebudoval likusák jako své zázemí. V chátrajících
kabinách si oddíl kulturistiky vybudoval posilovnu a zázemí.
Počátkem devadesátých let ustávala na Sokolském zábavná činnost.
Bylo to způsobeno zvyšující se konkurencí soukromých podnikatelů,
ale také soudním sporem s Obcí sokolskou, která si dělala nárok na pozemky, které patřily původnímu Sokolu před r. 1948. V té době nebylo
možné dávat na Sokolské veřejné
finance.

Lanžhot

V polovině devadesátých let nechalo tehdejší vedení Sokola zavézt nefungující koupaliště. Chtělo oživit Sokolské tím, že pronajala
část kabin soukromému podnikateli jako hospodu. Tento pokus po krátké době ztroskotal.
Část kabin využívali pro svou činnost i skauti
(2000 – 2010).
Lanžhotský Sokol po roce 1990 nevstoupil
do původní Obce sokolské, ale vytvořil samostatné občanské sdružení. Bylo to pochopitelné. Sokol měl širokou členskou základnu
a poměrně značný majetek.
Soudní spor mezi Sokolem a Obcí sokolskou se vlekl dlouhá léta. V r. 2005 vstoupilo do sporu město Lanžhot a v mimosoudní
dohodě zaplatilo Obci sokolské 500 000 Kč.
Z toho vyplývá, že občané Lanžhota zaplatili
za Sokolské dvakrát.
V budoucnosti je plánována kolem Sokolského bytová zástavba. Tím význam tohoto
prostoru poroste. Sokol sám není schopen
areál obnovit a využívat. Město již vstoupilo
do spolupráce s tím, že vykoupilo pozemky
a v jedné části vybudovalo dětské hřiště. Je
třeba společně rozhodnout, zda stávající kabiny přebudovat – včetně vybudování nového
septiku (stávající funguje jako trativod). Nebo
připravit nové využití. Věřím, že se najde nejlepší řešení ke spokojenosti obyvatel Lanžhota.
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Informace předsedy TJ Sokol Lanžhot
Za výbor A. Hostina

Vážení občané a sportovní přátelé, dovolte
mi podat informace o činnosti tělovýchovné
jednoty Sokol Lanžhot (dále jen TJ). Jak na
stránkách kabelové televize, tak zpravodaje
města Lanžhot se stále dovídáte o činnostech
a výsledcích našich oddílů. A že se máme
s čím chlubit (fotbal na předním místě tabulky, stolní tenis bojuje v třetí lize, dorost tenisu
obsazuje hezká místa v první lize, kulturisti,
florbalisti a další). Jen ať mládež sportuje.
Ale o čem se málo mluví je hospodaření
TJ. Tato oblast je složitá a řeší se převážně a
pouze na výboru TJ. Naše občanské sdružení
vlastní dva sportovní areály a těmi jsou areál
Na Šlajsi a Sokolské. Staré hřiště je majetkem
města Lanžhot. Při hospodaření s těmito majetky TJ obrací každou korunu minimálně
dvakráte, než ji investujeme.
V poslední době výbor TJ pracoval na
dvou projektech, o kterých bych vás chtěl informovat.
Ubytovna č. 2 v areálu Na Šlajsi
Výbor TJ na svých konferencích již několik let řeší využití ubytovny č. 2 v areálu Na
Šlajsi (doslova „co s ní“). V letošním roce se
naskytla možnost pronájmu ubytovny občanskému sdružení Svatá Tereza (Klokánek),
které bude v této ubytovně provozovat azylový dům pro mladé maminky s dětmi.
Tento projekt byl po dohodě mezi smluvními stranami ukončen. Důvodem byla
nadměrná spotřeba energií a vody. Měsíční
odpočty čerpání ukázaly, že provoz by byl
pro sdružení Svatá Tereza natolik náročný,
že by nebylo schopno plnit smluvní podmínky. Projekt byl ukončen k 30. 11. 2012.
Před výborem TJ zůstává nadále otázka, co

s využitím ubytovny č. 2. Přestože ubytovna
pamatuje výstavbu dálničního tělesa D2, je
v dobrém, udržovaném a provozuschopném
stavu.
Rekonstrukce objektu v areálu Sokolské
Situace, kdy dochází k narušování a poškozování objektu donutila výbor TJ reagovat na tuto neutěšenou situaci. Po konzultaci
s městem Lanžhot, jak zajistit areál proti vandalství, bylo rozhodnuto o uzamykání areálu
v době, kdy není využíván sportovními oddíly. Cílem bylo eliminovat sociálně patologické jevy, které se v areálu stále častěji objevovaly (kouření žáků MZŠ před i po vyučování,
páchání trestné činnosti a v neposlední řadě
užívání drog). V žádném případě nebylo cílem omezovat občany, využívající areál k činnostem, kterým je předurčen.
V této fázi jsme přistoupili k úpravě budovy, stavební úpravou a výměnou poničených
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dveří a oken. Do úpravy vložila TJ 90 000 Kč.
Z podnětu občanů, kteří Sokolské pamatují
jako kolébku kulturních akcí a taktéž z podnětu kulturní komise při MěÚ Lanžhot jsme
se rozhodli k vnitřním úpravám, které zajistí
to nejdůležitější pro jakoukoli společenskou
akci, a tím jsou záchody a sociální zázemí
jak pro ženy, muže, tak i tělesně handicapované občany, včetně bezbariérových přístupů
v celém areálu. O pomoc v této investici jsme
požádali město Lanžhot, které na rekonstrukci uvolnilo 150 000 Kč, za což děkujeme. Finance využijeme k nákupu materiálu

a práce budeme muset opět realizovat svépomocí. Předpokládáme ukončení prací v jarních měsících, aby bylo možno areál využívat
v letních měsících, jak ke sportovním, kulturním, ale i společenským akcím. Ale hlavně
pro mládež, které byl tento areál předurčen.
Stávající výbor TJ má další plány, které
se rodí v hlavách, ale to až následně. Chceme totiž prvně znát názor občanů, abychom
neplýtvali energií a finančními prostředky
za projekty, které by nepřinesly žádný efekt
sportovní veřejnosti a všem občanům Lanžhota.

Za hokejem v Lanžhotě
Jan Škrobáček, Mojek Bartoš

Počátky lanžhotského hokeje
sahají do padesátých let minulého
století. Pokusili jsme se je přiblížit na základě našich vzpomínek.
Začátky byly těžké, především
opatřit si výstroj bylo nelehké.
Většinou se skládala ze starých
krátkých kalhot, např. skautských‚
punčocháčů, fotbalových chráničů, obyčejných rukavic a zapůjčených fotbalových dresů. Hokejky
jsme měli svoje. Nedej Bože, když některý
hráč hokejku zlomil. Kamarád mu svou
vlastní se strachem, co bude dál, zapůjčil.
Později pár oddílových hokejek zhotovil
kolář Jarec. Sokol tehdy musel zakoupit jen
výstroj pro brankáře. Jako první si ji vyzkoušel Vila Trubač a druhý brankař Staňa
Kadlčík. Ten jako stolař zhotovil dřevěné
branky, které byly potaženy králičím pletivem, a rovněž zapůjčil patnáct centimetrů
vysoké desky na mantinely.

Jako první bylo zbudováno kluziště na Šlajsi, kde jsme s hokejem začínali.
V dalších letech jsme si vybudovali kluziště
na rybníku v Koutě, kde se našimi kabinami stalo soukromí Martina Tučka.
V následujícím zimním období jsme neměli potřebný materiál pro zbudování kluziště, neměli jsme kde hrát. Pomohl nám
Slávek Maděryč, strýc Josefa Maděryče ml.,
který nám nabídl hrát za Baník Brodské.
Začali jsme tedy jezdit do Brodského. Ne
však autobusem, ale na kolech, přestože
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byla zima, sněhu bylo po kolena a mrzlo,
jen praštilo. Pravidelně tam jezdili: Joza
Šesták, Mojek Bartoš, Jenda Škrobáček,
Zdenek a Jenda Stráníkovi, Joza Maděryč,
Joza Ciprys, Mira Sláma, Franta Čermák.
Tady jsme odehráli celou krajskou soutěž
s kamarády Dežou Kováčem, Jožkou Puskášem, Kulíškem a dalšími.
Příznivější doba pro lanžhotský lední hokej nastala poté, co tehdejší předseda Sokola Josef Svačina, navrhl vybudovat plochu
pro zimní stadion. Během tří let se postavila betonová plocha i s ochozy, byly zhotoveny vysoké mantinely, kovové branky
a zakoupena hokejová výstroj. Potíže byly
s novou studnou, ze které se brzy vyčerpala
voda, proto se polévání ledové
plochy velmi zdržovalo. Veškerou práci, přípravu sportoviště
jsme si dělali sami, někdy za pomoci příznivců hokeje.
Přestože do družstva přicházeli
mladší hráči, jejich zájem o náročnou práci kolem údržby hřiště
upadal. Mužský hokej skončil.
V roce 1974 se stal předsedou
hokeje Franta Zonyga. Vzniklo
družstvo dorostu, jehož trenérem byl Jenda Škrobáček, ve-
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doucím Franta Prajka, jednatelem
Jenda Stráník. Dorost hrál krajský
přebor, kde jim byly soupeři oddíly
jako Vysoké školy Brno, Slovan Břeclav, Uherský Brod, Kroměříž, Uherský Ostroh, Chropyně atd. Zápasy se
hrály na zimním stadionu v Břeclavi. Mužstvo dorostu si v této soutěži nevedlo špatně, celkově skončilo
na druhém či třetím místě.
V pozdější době se ještě vytvořilo družstvo, které hrálo tak zvanou
odborářskou soutěž (Lanžhot, Velké
Bílovice, TD Břeclav, Kobylí, Valtice, Novosedly a další).
M. Bartoš píše: V lanžhotském kádru
jsme měli i velmi dobré hokejisty. Jenda
Škrobáček, který v době 1950-1953 hrával
v Blansku pod vedením Dr. Martina Strnada, odešel později do Německa. Pamatuji
si, že když jsme hráli v Bratislavě, přesvědčovali ho ze Slovanu Bratislava, aby šel
hrát za ně. To se také stalo. Když jsme hráli
v Hodoníně, přišli za ním funkcionáři, aby
hrál za Hodonín. Dali mu i vyplněné přestupní lístky, ale v Lanžhotě mu je nepotvrdili, takže přestup se neuskutečnil.
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Myslíme si, že hokej v Lanžhotě bude již
zapomenutou skutečností. Tento sport se
stává pro organizace jako je TJ Sokol po finanční stránce velmi náročným.
Závěrem bychom chtěli vzpomenout
současné zimní úpravy plochy stadionu.

Bylo by dobré, kdyby se našli zapálení dobrovolníci, kteří by led pro mládež vytvořili,
aby se mohly uskutečnit zábavy jak pro děti,
tak také pro dospělé, jak tomu bylo na lední ploše starého školního hřiště – karneval,
diskotéka, bruslení.

Stolní tenis v Lanžhotě
Filip Štofka

Lanžhotský oddíl stolního tenisu
má pro letošní sezonu 2012/2013
stejně jako v předešlých letech registrované čtyři týmy dospělých a jeden tým mládeže. Naším cílem bylo
navázat na loňskou sezonu, která
pro nás byla ve všech směrech velice
úspěšná. „A“ týmu se loni podařilo
dostat do play-off ve 3. lize skupiny
„D“, „B“ tým až do samého konce
bojoval o postup z krajské soutěže
do divize, „C“ týmu se nakonec nepodařilo postoupit z okresního přeboru do krajské soutěže a „D“ tým se zachránil
v okresním přeboru.
Z právě probíhající sezony 2012/2013 je zatím odehráno sedm kol z celkových 22 v základní části. Mužstvo „A“ se drží na velice pěkném 5. místě. Týmy Znojmo, Lanžhot a Brno
mají stejně bodů a s největší pravděpodobností si to rozdají o 4. místo, které zaručuje postup
do závěrečných bojů v play-off. Na prvním
místě je Moravská Slávia Brno „C“, která zatím neztratila ani bod. V Lanžhotě vyhrála
po velkém boji 10:8 a rozhodnutí došlo až
po necelých čtyřech hodinách v posledním zápase v koncovce pátého setu. Největší oporou
lanžhotského „A“ týmu je Adrián Gajdoschík,
který již vyhrál 24 zápasů v řadě a doposud
neokusil hořkost porážky. Zdárně tak zatím

Lanžhot
tě přijdou a případnému sestupu snad dokáže
zabránit.
Každé úterý a pátek probíhají na základní
škole v Lanžhotě tréninky mládeže. Nejlepších výsledků již dlouhodobě dosahuje Denisa Pyskatá, která je posledním rokem starší
žákyní a pohybuje se mezi nejlepšími v republice. Loni skončila na 10. místě a nyní je
průběžně pátá. Mezi naší mládeží stojí za povšimnutí také Jan Petrla, Jiří Ciprys, Václav
Král a Matěj Brada, kteří již zvládají základní úderovou techniku a získávají zkušenosti
v rámci okresního přeboru dorostu.
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Náš oddíl ve spolupráci s JmSST každoročně pořádá několik bodovacích turnajů
mládeže všech věkových kategorií a hostíme
také krajské přebory starších žáků a dorostu.
Dále mezi naše pořádané akce patří například
turnaj O pohár města Lanžhot, který se těší
velké oblibě a na kterém bylo vidět jak mnoho okresních, krajských, tak ligových stolních
tenistů. Další akcí pořádanou našim oddílem
je např. vánoční turnaj, nebo mezinárodní
turnaj mládeže.

Tenisový oddíl v soutěžích družstev
Dalibor Kováč

obhajuje své loňské prvenství v úspěšnosti 3.
ligy skupiny „D“. Dále hrají za tým Michal Koníček, Zdeněk Darmovzal a Filip Štofka.
Mužstvo „B“ Sokola Lanžhot hrající nejvyšší krajskou soutěž se prozatím drží na 8. místě
tabulky. Dá se předpokládat, že své umístění
v následujících zápasech vylepší. Za tým hrají
Branislav Baláž, Jiří Hanák, Radomír Brozák
a Denisa Pyskatá, která velice úspěšně reprezentuje Lanžhot po celé republice.
Mužstvo „C“ hrající nejvyšší okresní soutěž
je prozatím na čtvrtém místě a rozhodně bude
mít ambice hrát play-off a poprat se o případný postup do krajské soutěže skupiny „B“.
„D“ tým hrající stejnou soutěž jako „C“ má
opačné starosti a pohybuje se zatím ve spodních patrech tabulky. Důležité zápasy však ješ-
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V sezóně 2011/12 měl náš oddíl v různých soutěžích přihlášeno celkem deset
družstev. Z toho sedm startovalo v soutěžích řízených Jihomoravským tenisovým
svazem a tři v soutěžích neregistrovaných
hráčů.
V kategorii dospělých hráčů jsme měli
zastoupení ve III. třídě. Po
loňském vypadnutí z této
soutěže a následném rozhodnutí svazu o zrušení
sestupu, mělo naše družstvo možnost reparátu.
Ten se však nezdařil ani
přes výrazné zlepšení hry.
Nakonec o sestupu rozhodlo skóre, které přiřklo
našemu družstvu předposlední místo v tabulce.
Dorostenecké družstvo
reprezentovalo náš oddíl
ve II. třídě. Bylo složeno převážně z hráčů nižší

věkové kategorie, ale i tak prošlo soutěží
bez větších problémů a v konečném zúčtování obsadilo střed tabulky.
V kategorii staršího žactva jsme měli
přihlášena do soutěží dvě družstva. Zde
zaznamenává náš oddíl momentálně největší úspěchy. Družstvo Sokol Lanžhot A
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startovalo, po loňském postupu, poprvé
v lize, která je nejvyšší dlouhodobou soutěží v republice. Celou sezónu odehrálo
ve velkém stylu a v konečném zúčtování obsadilo lichotivé čtvrté místo. Druhé
družstvo starších žáků, s označením B,
nastoupilo ve II. třídě. Na tuto soutěž však
nestačilo a sestoupilo do nižší třídy.
Ve II. třídě nás zastupovalo také družstvo mladšího žactva. V této kategorii zažíváme generační výměnu hráčů. Toto byl
zřejmě hlavní důvod sestupového umístění družstva.
Další družstva jsme měli přihlášena
v kategorii babytenis a minitenis, což

jsou soutěže pro děti do devíti let. Babytenistům se příliš nevedlo, obsadili předposlední místo v tabulce. Velkou radost
nám připravily děti v kategorii minitenisu. Netěší nás jenom třetí místo v konečné
tabulce, ale hlavně předvedená hra jednotlivých hráčů.
Do soutěží neregistrovaných hráčů
jsme přihlásili tři družstva, která rovněž
obsadila střed svých tabulek. Výraznějšího úspěchu dosáhlo družstvo v kategorii veterán, když vybojovalo třetí příčku.
Podrobné výsledky soutěží naleznete na
www.tenislanzhot.cz.

Třetí ročník Uliční ligy na startu
Radek Janík

Rozjel se nám třetí ročník
Uliční ligy v kuželkách. Oproti
minulému ročníku, kdy soutěžilo devět týmů, se jejich počet
navýšil na dnešních dvanáct. Novými družstvy jsou Šaďůři, Dolňáci a Celníci B. Celkem se zatím
účastní 72 hráčů z toho 12 žen. V
systému hraní každý s každým
a s takovým počtem zápasů již
nebylo možno hrát na dvě kola,
tedy podzimní a jarní část. Bylo
rozhodnuto, že celá soutěž se
odehraje jednokolově a na závěr
bude sehráno play off. Po odehrání pěti kol se na čele tabulky drží družstvo
Hospody u Bartošů, které zatím neokusilo
hořkost porážky. Příjemným překvapením
je družstvo Radegastu, které má v mančaftu tři ženy a zdatně sekunduje i ryze mužským týmům. V jednotlivcích se zatím

nejvíce daří F. Létalovi, který má průměr
227 kolků na zápas. Společně jej následují
Mlýnek, Michna (217) a Bača (216).
Jelikož je v kuželně vždy dobrá nálada,
přijďte i vy povzbudit vaše rodinné příslušníky v boji o putovní pohár.
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Florbalová sezona v plném proudu
Marek Uhlíř

Svoji jedenáctou sezonu v soutěžích ČFbU
zahájili florbalisté TJ Sokol Lanžhot se třemi mužskými, jedním ženským, jedním
žákovským a jedním dorosteneckým družstvem. Před startem dlouhodobých soutěží
visel otazník hlavně nad výkony A mužstva
mužů, neboť během letní přestávky opustily
řady áčka dlouholeté opory. Petr Gál přestoupil do týmu Gullivers Brno a Petr Gál ml. se
vydal na zkušenou do valtického manšaftu.
Z pracovních důvodů nehraje letos ani Jan
Pěček, proto se muselo A mužstvo výrazně
omladit. Z juniorů přišel Vítězslav Osička
a z C mužstva Luboš Létal a Jiří Balga.
Testem formy mužů před zahájením ročníku 2012/2013 měla být účast na Poháru
ČFbU, kde se florbalistům již tradičně daří.
Letošní ročník byl ovšem výjimkou a nepodařil se postup ze základní skupiny. Situace v dlouhodobé soutěži je o poznání lepší
a po osmi zápasech patří lanžhotskému áčku
6. místo.
Obdobná situace jako
u A mužstva panovala
před sezonou také v béčku, které prošlo výraznou
omlazovací kúrou, kdy byli
do sestavy zapracováni věkem ještě junioři Přemysl
Kořínek, Jan Uher a Vu
Truong Quang Duy. Adaptace na mužský florbal trvala našim mládežníkům
o trochu déle, a také proto
sídlí béčko na nelichotivém předposledním místě. O poznání lépe si vede

C družstvo, které je po dobrých výkonech
na uspokojivé čtvrté příčce.
Starší žáci absolvovali po vzoru dospělých
před zahájením Jihomoravské ligy starších
žáků vydařené letní soustředění, které přispělo k jejich dobrým výkonům, na nichž se však
významným způsobem podepisuje slabší
účast na soutěžních utkáních a v konkurenci
brněnských týmů se jim nedaří pravidelně
bodovat. Průběžně jsou na dvanáctém místě.
Ženy po nadějném úvodu nedokázaly udržet výkonnost a po jedné výhře a čtyřech prohrách se průběžně pohybují na pátém místě.
Všichni doufáme, že se nám i v příštím roce
podaří zlepšovat naše výkony a dosáhneme
lepších výsledků v našich soutěžích.
Všem našim příznivcům děkujeme za silnou podporu, kterou nám poskytli v uplynulém roce, za finanční podporu děkujeme
především Městu Lanžhot a TJ Sokol Lanžhot
a všem spoluobčanům přejeme hodně spokojenosti, zdraví a úspěchů v roce 2013.
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Jízdní řád

Ukázka netradičního zimního sportu WINTER-RAKE v Lanžhotě
Pro náročné technické vybavení nezobecněl :)

Autobusy odjezdy
z B�eclavi X

g
f

s
s
e
f
f
f
f

s g 4:56
g 5:33
f g 6:03
7:02 56
e 7:26 56
f 7:28
s f 7:26 50
f 7:55
s f 7:56
f 9:05

7:40
7:40
8:25
8:36
9:36
10:36
11:36
12:40 56
12:45

9.05
f 10:05
11:05
12:05
13:05
g 13:25 56
14:15 56
s 14:48
s 15:18

56
57
56
57
56

Vlaky odjezdy

z Lanžhota X

4:45
5:15
5:20
5:49
5:54 Z
6:18
6:27
6:45
6:48 56
7:13 50

13:45
13.45
e g 14:14
s g 14:27
s g 14:32
14:47
s 15:02
15:32
s 16:02
e 16:10
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15:38
16:05
16:29
16:35
17:05
18:05
19:05
20:05
g 21:25

z B�eclavi 6 +
f

6:39 17
10:48 17
f 12:39 17
14:48 17
f 16:39 17
f 18:39 16
20:48 10
22:18 10
z Lanžhota 6 +
f 5:02 17
f
f
f

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

17
17
17
17
17
16
10

z B�eclavi

z Lanžhota

5:23 42
6:23 42
7:52 49
9:36 42
11:31 49
13:31
14:31 42
15:31
17:26
19:31

5:12
6:12
7:12
8:26
10:23
12:09
14:09
15:09
16:09
18:05

42
42
49
42
49
42

Poznámky
X - jede v pracovní dny
+ - jede v ned�li a svátek
s - jede od/k Jednot� Nová ul.
e - jede z/na nám�stí B�eclav
f - jede od/k nemocnici
g - jede kolem Gumotexu

Foto a text: Jožka Tureček
inzerce

Z - dálkový Zlín
Z
Odjezdy jsou : od nemocnice,z nám�stí a Nové ulice

10 - nejede 24.a 31.12.
16 - jede také 31.12., nejede 24.12.
17 - jede také 31.12.,

16:45
e 17:10
17:45
18:45

42 - jede v 1 - 5 , nejede 24.12. - 1.1., 1.4., 1.a 8.5., 5.7., 28.10.
49 - jede v 6 a 7 , 24.12. - 1.1., 1.4., 1.a 8.5., 5.7., 28.10.,
50 - nejede od 27.12. do 2.1., 1.2., 11. - 15.2., 28.a 29.3., od 1.7. do 30.8., 29.a 30.10.
56 - nejede od 27.12. do 2.1.,a od 1.7. do 30.8.

20:40
g 22:20
g 22:50 79

57 - jede 27.a 28.12., 2.1.,a od 1.7. do 30.8.
79 - jede jen v lichých týdnech,nejede 31.12.
by © FM/2012/13. zm�na platí od 9.12.2012 do 14.12.2013

- 62 -

- 63 -

zpravodaj městského úřadu
inzerce

Lanžhot

MASÁŽE

Lanžhot
Výstava adventních
kalendářů
a vánočních stromečků
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Dagmar Vildová
Školní 32, Lanžhot,
tel.: 606 725 994
www.dagmarvildova.cz

Dornova metoda
sportovní
a rekondiční masáž
manuální lymfomasáž
lávové kameny

Přeji všem spoluobčanům krásné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví a spokojenosti v novém roce.
inzerce
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foto: Tomáš Paulík

foto: Jiří Kubík ml.
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