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LANŽHOTSKÉ HODY 2018

LANŽHOTSKÉ HODKY 2018

Hodové folklorní akce, společenské události a zábavy, sportovní akce

SOBOTA 22. 9.

PÁTEK 14. 9.
17.00
19.30
20.00

08.30
20.00

stavění máje v areálu Sokolské (tenisové kurty)
Předhodové zpívání mužského sboru a jeho hostů
sál restaurace Podlužan
Galerie vín - restaurace na Šlajsi - skupina MERLLIN
fotbal TJ Sokol Lanžhot - Sokol Pouzdřany (Šlajsa)
výstava ve dvorní části muzea - FRAGMENTY - B. Uhrová
místní muzeum a vyhlídka ve věži
předání stárkovského práva a stavění máje
hospoda U Bartošů - skupina THE TEACHERS
hostinec U Zámečku - skupina FIVE LIVE
Moon Night open air Lanžhot / Hodovní diskotéka - areál Sokolské
Galerie vín - restaurace na Šlajsi - cimbálová muzika Dur a DM Cyrilka
letní zahrádka - Podlužan - Country kapela Čtyřlístek

NEDĚLE 16. 9.
8.00
10.30
10.00
14.00
14.00 -18.00
14.00 -18.00
15.00
21.00

ranní mše svatá
fotbal TJ Sokol Lanžhot - Sokol Tasovice (Šlajsa)
hodová mše svatá
odchod celé chasy a dětí od hospody U Bartošů k máji
výstava ve dvorní části muzea – FRAGMENTY - B. Uhrová
místní muzeum a vyhlídka ve věži
krojovaná zábava pod májů - DH PODLUŽANKA
večerní zábava v Podlužanu - DH PODLUŽANKA

PONDĚLÍ 17. 9.
8.30

10.00
10.00
13.00 -18.00
13.00 -18.00
14.00
15.00
21.00

mše svatá
Po mši svaté v 9.15 hodin bude společný odchod průvodem
na hřbitov, kde vzpomeneme na všechny zemřelé spoluobčany.
Pan farář Pavel Römer zve do průvodu i na vzpomínkovou
pobožnost všechny občany i ty, kteří se nezúčastní mše svaté v kostele.
letní zahrádka Podlužan - skupina ESSO
hostinec U Zámečku - DH LANŽHOTSKÁ OSMA
místní muzeum a vyhlídka ve věži
výstava ve dvorní části muzea -FRAGMENTY - B. Uhrová
odchod celé chasy, dětí a mužáků pro pana starostu
a pak pro pana faráře
krojovaná zábava pod májů - DH PODLUŽANKA
večerní zábava v Podlužanu - DH PODLUŽANKA

ÚTERÝ 18. 9.
15.00

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

NEDĚLE 23. 9.

SOBOTA 15. 9.
10.00
14.00
14.00 -18.00
15.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
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15.00

zábava pod májů - DH HORNOBOJANI

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

Průběh letošních hodů
Lanžhotská chasa

Jak asi všichni víte, v Lanžhotě opět nebyli letos zvoleni stárci. Po setkání s vedením
města jsme se shodli na obdobné variantě
jako loni. V neděli bude sraz krojovaných
chlapců i děvčat ve 14 hodin v hospodě
U Bartošů. Do průvodu jsou zvány i děti
v kroji. Odtud se průvodem přesuneme na
náměstí. Zbytek zábavy bude probíhat obvyklým způsobem.
V pondělí budeme rádi, když se k chase
a dětem přidají i mužáci a ženy. Ve 14 hodin
odejde průvod z náměstí, společně zajdeme pro pana starostu k jeho domu, odkud
se po krátkém zastavení vrátíme s panem
starostou i s paní místostarostkou na faru
pro pana faráře. Poté se stejně jako loni vrátíme pod máju, kde budou hody pokračovat
tak, jak bývalo v pondělí zvykem. Večer po
odskákání mužáckých hošijí se muzikanti
přesunou na večeři do restaurace Podlužan,
kam také srdečně zveme všechny mužáky,
aby si poseděli, pozpívali a dál se s námi bavili při večerní muzice.
Po dobré zkušenosti s průběhem úterních
hodů bychom v tom chtěli pokračovat i le-

tos. Taneční zábava tedy začne už v 15 hodin. V případě dobrého počasí se bude
odehrávat na náměstí pod májů, jinak v restauraci Podlužan, kde se zvolí úterní stárci
a stárkové. Hrát se bude do 19 hodin. Poté
odejdeme s muzikanty k úterním stárkům
a zpátky do sálu se už vracet nebudeme.
Hodky budou probíhat tradičním způsobem. Během sobotního dne bude po obci
chasa s muzikou „vybírat réž“. Večerní zábava se bude konat v restauraci Podlužan od
20 hodin. V neděli hodky začnou v 15 hodin hošijemi pod májů, už bez průvodu.
Chtěli bychom poprosit rodiče, aby do
krojovaného průvodu poslali pouze děti,
které mohou jít samostatně a bez doprovodu
rodičů. Fotograf bude zajištěn, a tak budeme
rádi, když do průvodu nebudete vstupovat,
fotit děti z blízka a necháte tak vyniknout
krásu našich krojů. Při nepříznivém počasí
se průvody ruší a muzika bude v sále.
Potěší nás, když se hodů zúčastníte ať
už v kroji nebo bez a podpoříte tak tradice a chasu v Lanžhotě. Všichni jste srdečně
zváni!
-5-
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Slovo starosty
„Je neuvěřitelné, jak ten čas letí!“ Tuto
větu už snad použil téměř každý z nás.
Nicméně nyní ke konci volebního období
si ji v duchu říkám často. Čtyři roky práce
pro obec jsou za námi a zákonitě s tím přichází i bilancování.
Zhruba před pěti lety jsem se ocitl na
jedné z mých životních křižovatek. Po téměř dvaceti letech práce v zastupitelstvu
a osmi letech v radě města jsem cítil, že
by měla přijít nějaká osobní změna. Ale
že to všechno nabere takový spád, jsem
tehdy ještě pořádně netušil. Přiznám se,
že jsem nic dopředu výrazně neplánoval,
ale volební výsledky mne postavily před
závažné životní rozhodnutí. Při mém rozhodování u mne hrála míra důvěry tolika
občanů, kteří mi dali svůj hlas, že jsem se
nakonec rozhodl přijmout tuto závaznou
službu pro město a pro lidi a přijal funkci
starosty.
Jsem svým založením člověk, který potřebuje k životu výzvy. Poté, co jsem byl
oceněn za svou více než pětadvacetiletou
pedagogickou činnost na Gymnáziu Břeclav, jsem vnitřně cítil, že je třeba se posunout v životě někam dál. Práce učitele mne
baví i nadále, ale nechtěl jsem sklouznout
do pracovní rutiny, která často vede k vyhoření nebo zahořknutí. Mou velkou osobní devizou je to, že mám docela „čuch“ na
lidi. Dokáži vidět v každém jeho potenciál
a rád pracuji s těmi, kdo svou práci dělají
s láskou a jsou v tom dobří. Teď už můžu
přiznat, že jedním z rozhodujících momentů bylo přesvědčit pro práci pro obec
současnou místostarostku, paní Petru Říhovou, která doté doby vykonávala funkci
respektované auditorky úřadu v Břeclavi.
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To, že to byla
skvělá volba, je
myslím vidět.
Podobně jako
v učitelství i ve
funkci starosty
je třeba se neustále vzdělávat
a školit. Velmi mne překvapilo, kolik je
toho ve skutečnosti třeba. Řekl bych, že
v dnešní době mnohem víc než kdy předtím. Jak dalece je vzdálená představa, že
být starostou znamená jen chodit po ulici,
besedovat s lidmi, jezdit na jednání a popíjet u toho kafe! Stát přenáší na obce stále více povinností. To mi i potvrdili staří
„harcovníci“. A podobně jako jim i mně
trvalo určitou dobu, než jsem do toho vnikl. A paradoxně čím víc do té vší problematiky vplouvám, tím více mne tato práce
baví. Je to jako ve školství, tato práce je
svým způsobem poslání. A navíc do velké
míry je to opravdu práce s lidmi.
Mně osobně se na práci starosty líbí
pestrost a rozsah. To mi docela vyhovuje, protože se rád zajímám o různé obory
činností. Je to trochu jako v té reklamě na
to, čím vším musí být lékárník. Ale vážně,
i když je práce starosty složitá a je třeba se
neustále vzdělávat, v žádném případě nehrozí, že by mohla sklouznout do rutiny.
Od začátku mi bylo jasné, že v práci
starosty musí člověk občas učinit rozhodnutí, která se na první pohled nemusí líbit
všem. Při tomto rozhodování je u mne na
prvním místě snaha o objektivitu a správnost při respektování všech zákonů.
Často se obecní záležitosti probírají
mezi lidmi takzvaně na ulici. To je nor-
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mální a běžné. Ovšem nejhorší při těchto
řečech jsou rychlé soudy lidí, kteří v tom
mají „jasno“, aniž by si některé informace
ověřili nebo se nad nimi třeba jen zamysleli. Toho pak zneužívají různí manipulátoři ve svůj osobní prospěch.
Nemám rád politikaření. Jsem toho názoru, že na komunální úrovni bychom se
měli především domluvit, co chceme vybudovat, jak a za kolik. To je to jádro, na
kterém bychom se měli v podstatě všichni domluvit, bez ohledu na partaje. Mám
osobní zkušenost, bohužel ne zrovna pozitivní, že pokud to v tomto základu vidí
někdo jinak a schovává to za politiku, je za
tím ve většině případů spíše jen jeho osobní zájem. Koneckonců příkladů i v té nejvyšší politice máme více než dost. O to víc
si vážím všech, kteří jsou ochotní pracovat
pro obec v různých oblastech – v komisích, ve spolcích, v zájmových sdruženích,
ve sportu i v kultuře, zkrátka všude tam,
kde z takové činnosti mají prospěch víceméně všichni.
Z toho důvodu jsme začali od začátku
pořádat veřejná jednání s lidmi, kterých
se daná problematika týká – stavby ulic,
chodníků, dopravní značení apod. Jsem
toho názoru, že každý by měl mít možnost
ovlivnit, jak bude vypadat okolí jeho domova.
Jak již bylo řečeno, udělalo se toho
v tomto období docela dost. Plánů sice
bylo ještě víc, ale ne vždy jdou věci tak
rychle, jak by si jeden přál. Velmi mne
osobně překvapilo, jak složitá je administrativa a boj s byrokracií při realizaci
veřejných zakázek. Kdo v poslední době
stavěl svépomocí, mi dá za pravdu. Chápu
netrpělivost některých občanů, ale taková
je dnešní realita.
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Podstatné je to, že máme plánů a vizí
ještě dost a naplňuje mne pocit uspokojení
a snad i jakési hrdosti, kdykoliv se podaří
něco uskutečnit a dotáhnout do zdárného
konce.
MALÉ OHLÉDNUTÍ
Na každém zastupitelstvu se snažíme rekapitulovat konkrétní výsledky naší práce
od toho předcházejícího, ale nyní ke konci
volebního období je obvyklé udělat celkovou bilanci.
Když se ohlížím zpátky na to, co se
podařilo, nebo naopak ne, napadají mne
různé akce a realizace. Některé jsou investičního rázu, jako například velká modernizace a přestavba radnice, stavba obřadní síně, márnice, kolumbária (i s velmi
originální kovanou branou), přístavba
mateřské školky, oprava staré budovy
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ných ekonomických podmínek, což se nakonec podařilo, i když to stálo víc sil, než
jsem čekal. Za velký úspěch považuji modernizaci veřejného osvětlení, která doufám bude ještě pokračovat, a to zejména
proto, že kromě úspory peněz za energie
je vše hrazeno z dotace. Stejně jako pořízení našeho zbrusu nového lanžhotského
hasičského automobilu za osm milionů!

školy, sociálky na základní škole, několik
nových či opravených chodníků, parkoviště za starou školou, příjezd k bytovkám,
nové komunikace (Školní, Havlíčkova,
K. Černého, Masarykova, U Stadionu,
Hrnčířská, Zahradní, před garážemi ve
Vagonce), prodloužení vodovodu v areálu

chodník ul. Masarykova 2017

ZD, rozšíření kamerového systému. Mimořádnou akcí byla velká rekonstrukce
areálu Sokolské s jedinečnou in-line dráhou včetně napojení na velkou plochu, což
nemá v kraji obdoby, oplocení i hřiště na
pétanque a workout. Pro upřesnění musím ještě dodat, že pracujeme na přípravě
dalších úprav a vylepšení stadionu, které
bychom rádi uskutečnili.

nové hasičské auto

Nejen technické pracovníky města potěšilo pořízení nové komunální techniky –
traktor s nakladačem a žacím ramenem,
kontejnerový nosič, zametací stroj, sypač
aj. Díky tomu všemu se jim daří lépe udržovat pořádek ve městě.

smuteční síň

areál Sokolské

brána ve spodní části hřbitova
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nový traktor

Na počátku volebního období jsem slíbil
instalaci bankovního automatu za únos-

Z těch větších akcí ještě můžu připomenout udržovací práce na rybníku Kout.
-9-
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A i když se kolem toho nadělalo dle mého
dost zbytečných řečí, výsledek je mnohem
lepší, než jsme čekali.
Co se naopak nedaří, jak bychom si přáli, je výkup pozemků pro veřejný zájem.
Asi nejbolestivější pro Lanžhot jsou právě
omezené možnosti rozšiřování a budování ploch pro bydlení. Rozumím tomu, že
po mnoha letech, kdy se vlastnictví pozemků neřešilo, nastala doba, kdy si každý
se svým majetkem nakládá sám dle svého
uvážení a chce si je náležitě užívat. Bohužel povědomí přispět svým majetkem pro
obecní blaho je u nás poměrně nízké.
Podpora sportu je v Lanžhotě vysoko
nad celostátním průměrem. Jsem rád, že
se v tomto bodě zastupitelé vzácně shodli. A jistě i díky tomu patří naši sportovci
k těm respektovaným a úspěšným. Je dobře, že se na tom „pracuje“ s dětmi od nejútlejšího věku. Všem, kteří se tak věnují
dětem, patří můj velký obdiv a dík.
Za průlomový bod osobně považuji memorandum Lanžhota, Kostic a Břeclavi
o společné snaze vybudovat bezpečnou
cyklostezku z Lanžhota do Břeclavi. Sen
mnoha našich cyklistů se pomalu začíná plnit. Věřím, že někteří občané ocení
i snahu o řešení dopravní situace v ulicích
Lanžhota, i když v této oblasti je toho třeba ještě mnohem víc.
Mrzí mne průtahy a spousta námitek při
přípravě nového územního plánu, zejména ohledně již dříve vyhlášených záplavových zón.
Naopak obrovským pozitivem je nastartování komplexních pozemkových úprav
v Lanžhotě, které jdou ruku v ruce i se
započatou digitalizací katastrálních map.
I když vím, že nás čeká mnoho práce při
drobných převodech dosud nevyřešených

Lanžhot

pozemků, bude v tom konečně přehled
a pořádek. Výsledek prospěje nakonec
všem občanům, ať už přímo či nepřímo.
Osobně jen doufám, že vše proběhne bez
větších komplikací. Věcnost a zodpovědný přístup většiny majitelů nemovitostí při
prvních společných jednáních mne naplňuje mírným optimismem.
Není toho za čtyři roky málo, i když to
není zdaleka vše, co jsme si na počátku
funkčního období stanovili. Podařilo se
toho za poměrné krátkou dobu dost, hodně je rozpracováno, další připraveno. Je
třeba ovšem zdůraznit, že kromě přípravy
a realizace různých projektů, tím hlavním
a základním úkolem radnice je zajištění
běžného chodu úřadu – vyřizování běžných žádostí, matriky, administrace, různých povolení, korespondence, evidence,
rozpočtování, zajištění pravidelných revizí, místních šetření, kontrol všeho druhu,
jednání s institucemi a čím dál větší boj
s byrokracií. Zejména v této oblasti bych
chtěl poděkovat našim děvčatům na radnici za to, že to zvládají. Když k tomu ještě
přidám naše technické pracovníky, kteří
se snaží udržovat pořádek ve městě, jsem
rád, že mám kolem sebe lidi, na které se
můžu spolehnout.
Velký dík patří radě města za to, že téměř každý týden věnují kus svého volného času, aby se zabývali řešením obecních
záležitostí, i za to, že to vždy probíhalo
v konstruktivní pracovní atmosféře. Koneckonců poděkování patří všem, kdo se
snaží, aby se nám v Lanžhotě žilo lépe!
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Užijte si naše hody i krásný zbytek léta.
Váš starosta
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Výpis z usnesení z 18. zasedání
Zastupitelstva města Lanžhot ze dne 20. 6. 2018
ZASTUPITELSTVO MĚSTA LANŽHOT
SCHVALUJE:
Z18/18/2 program jednání:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Z18/18/3
		

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
4. Zpráva o činnosti
5. Plnění rozpočtu k 31. 5. 2018
6. Schválení Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Lanžhot
7. Rozpočtové opatření č. 4/2018
8. Schválení Závěrečného účtu města Lanžhot za rok 2017
9. Schválení účetní závěrky města Lanžhot za rok 2017
10. Poskytnutí mimořádné dotace TJ Sokol Lanžhot
11. Převod nemovitosti – koupě pozemků v trati Pod Ploty KN 1310/9 a 1310/23
12. Převod nemovitosti – koupě vlastnických podílů pozemku 1/10 PK 1660
13. Převod nemovitosti – prodej části pozemku parc. č. KN 2619/270
14. Diskuse
15. Závěr
ověřovatele zápisu Ing. Josefa Haluzu a pana Petra Uhlíře
a zapisovatelku paní Annu Moučkovou

BERE NA VĚDOMÍ:
Z18/18/5 plnění rozpočtu města Lanžhot k 31. 5. 2018
SCHVALUJE:
Z18/18/6 s ohledem na novelu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, změnu
znění Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Lanžhot v předloženém
znění s účinností ode dne schválení. Znění zásad v novelizovaném znění je
přílohou zápisu z tohoto zasedání.
Z18/18/7 rozpočtové opatření č. 4/2018
VYJADŘUJE SOUHLAS:
Z18/18/8 s celoročním hospodařením města Lanžhot za rok 2017, a to bez výhrad,
		 a SCHVALUJE Závěrečný účet města Lanžhot za rok 2017 včetně zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017
- 11 -
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Lanžhot

ROZHODLO:
Z18/18/9 poměrem hlasů 20 : 1, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu 		
skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích
na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, věrný
a poctivý obraz předmětu účetnictví, finanční situace města Lanžhot a účetní
závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2017.
		

Zastupitelstvo města Lanžhot SCHVALUJE účetní závěrku města Lanžhot
za rok 2017.

Lanžhot
Společenská kronika
Hana Tučková

50 let manželství
Uher František a Dana, J. Wolkera

Kryštof Mutl
Šimon Šafář

Z18/18/10 v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Lanžhot
poskytnutí mimořádné dotace ve výši 639.000 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol
Lanžhot, z. s., se sídlem Na Šlajsi 153/35, 691 51 Lanžhot, a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory/dotace č. D/6/2018
(příloha č. 1 materiálu). Dotace je určena pro fotbalový oddíl z důvodu jeho
postupu do vyšší, finančně náročnější fotbalové soutěže (DIVIZE). Konkrétně
bude poskytnuta na cestovné hráčů „A“ mužstva na tréninky a zápasy v období
od 15. 3. 2018 do 31. 12. 2018. Důvodem poskytnutí mimořádné dotace je 		
důležitý zájem města ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, spočívající v dosažení těchto cílů:

Barbora Ciprysová
Tomáš Nejezchleba
Vojtěch Hrnčíř
Ella Hyklová
Marek Buršík

Jubilanti

Veronika Tučková

František Ciprys, Komárnov – 70 let
František Uher, J. Wolkera – 70 let

Jonáš Veverka

		

- zvýšení prestiže a propagace města Lanžhot

		

- zvýšená návštěvnost diváků na fotbalových utkáních

		

- zvýšení počtu návštěvníků ve městě

Sňatky

		

- motivační vzor pro děti a mládež z Lanžhota.

Petra Vališová – Daniel Kycl

Z18/18/12 koupi spoluvlastnických podílů pozemku parc. č. PK 1660 o celkové výměře
4151 m2 v trati Padělky, od vlastníků id. 1/10 xxx a xxx, za cenu v místě a čase
obvyklou 18 Kč/m2.

Jubilejní
sňatky

Narozené děti

SCHVALUJE:

Z18/18/11 koupi pozemků v lokalitě Pod Ploty od vlastníka xxx a to parc. č. KN 1310/9
o výměře 2654 m2, za cenu v místě a čase obvyklou 100 Kč/m2,
a parc. č. KN 1310/23 o výměře 24 m2, za cenu v místě a čase obvyklou
18 Kč/m2.

zpravodaj městského úřadu

Úmrtí

Lenka Uhrová – Petr Zapletal

Jaroslav Slezák, 69 let
Jaroslava Ciprysová, 90 let
Vlasta Straková, 87 let
Teresie Hodonská, 93 let
Marie Hostinská, 86 let
Ladislav Tuček, 71 let
Ján Kubištík, 85 let

Petra Němcová – Tomáš Škaroupka
Pavlína Uhrová – Josef Šenk
Hana Verbíková – Antonín Švajný
Jana Ouhrabková – Radek Šuhaj
Michaela Pírová – Zbyněk Sláma

Z18/18/13 prodej pozemku parc. č. KN 2619/270 ost. pl. odděleného GP č. 1829-39/2017
z pozemku parc. č. PK 2619/8, panu xxx, za cenu v místě a čase obvyklou 50 Kč/m2.

Občany dožívající se významných životních výročí již nebudeme z důvodu zpřísněné ochrany osobních
údajů uvádět. Pokud chcete, aby bylo zveřejněno jméno jubilanta, přineste, prosím, písemný souhlas
na Městský úřad Lanžhot před uzávěrkou zpravodaje. Za pochopení děkuji. Hana Tučková

- 12 -
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Lanžhot

Nejbližší kulturní akce

zpravodaj městského úřadu

GDPR: přínos nebo přítěž?
Mgr. Jana Malá

14. 9.

Předhodovní zpívání

15. - 18. 9.

Hody

19. 10.

Beseda ke 100 letům republiky

20. 10.

Prvorepublikový bál

1. 12.

Vánoční jarmark

7. 12.

Koncert V. Hybše

Budeme volit
Hana Tučková

Uplynula doba volebního období do zastupitelstva
města a opět po čtyřech letech budeme vybírat kandidáty a volit je za členy zastupitelstva našeho města.
Prezident republiky vyhlásil
svým rozhodnutím termín konání voleb, a to 5.
a 6. 10. 2018.
Doba a místo konání voleb je určena vyhláškou starosty města. Volební místností pro volební okrsky všech voličů v obci
je sál restaurace Podlužan, Náměstí č. 3.
Doba voleb je v pátek 5. 10. 2018 od 14 do
22 hodin a v sobotu 6. 10. 2018 od 8 do
14 hodin. Volit mohou voliči z obce, kteří
dosáhnou 18 let věku a nemají překážku
volebního práva. Po předložení platného
osobního dokladu jim bude vydána úřední
obálka, do které vloží hlasovací lístek. Hlasovací lístky budou voličům doručeny nejpozději do 2. října 2018.
V obci se bude volit 21 zastupitelů. Způsob hlasování je uveden v pokynech, které

Lanžhot

voliči obdrží spolu s hlasovacím lístkem.
Voliče, kteří se nemohou
dostavit do volební místnosti,
navštíví členové okrskové volební komise doma (musí se
nahlásit předem).
Voleb do zastupitelstva
města Lanžhot se mohou zúčastnit jen voliči, kteří mají
trvalý pobyt v Lanžhotě (není možné volit
na voličský průkaz).
Naše obec spadá do volebního obvodu, kde proběhnou volby do Senátu Parlamentu České republiky. Místo a doba
konání těchto voleb je stejná, tzn. v pátek
5. 10. 2018 a v sobotu 6. 10. 2018 v sále
restaurace Podlužan. V případě konání
II. kola těchto voleb se uskuteční za týden, tj.
v pátek 12. 10. 2018 a v sobotu 13. 10. 2018.
Hlasovací lístky pro II. kolo voleb obdrží
voliči ve volební místnosti. U těchto voleb
je možné umožnit hlasování voliči, který
má trvalý pobyt na území volebního obvodu do Senátu Parlamentu České republiky.
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Od účinnosti nového nařízení EU
o ochraně osobních údajů (GDPR) uběhla
nějaká doba a nic převratného se až tak nestalo. Kolik bylo rozdáno pokut v řádkách
milionu eur, na které bylo neustálo poukazováno? Úřad pro ochranu osobních
údajů (ÚOOÚ), který by měl tyto pokuty
udělovat, opakovaně ujišťuje, že pokud se
setká s pochybením, bude se snažit vést
tohoto správce údajů ke vhodné ochraně
dat a vyzývat jej k nápravě. Za méně závažná a nedbalostní pochybení (k nimž
dochází např. u obcí či malých firem) tedy
nebude ihned trestat.
V současné době se však ÚOOÚ potýká
s řadou oznámení o úniku dat, která musí
řešit primárně. Úřad obdržel od 25. května do druhé poloviny července již téměř
650 stížností. Jedná se na příklad o porušení zabezpečení osobních údajů zákazníků hotelů a jiných ubytovacích zařízení
(a to nejen v ČR), únik osobních údajů
zhruba tisícovky Čechů, kteří projevili
zájem účastnit se marketingových průzkumů na internetu, a v oblasti herního
průmyslu řeší únik dat hráčů.
Snad nejvíce nás GDPR zasáhlo v soukromém životě, kde se potýkáme s řadou
žádostí o udělení souhlasu, aby mohly být
zpracovávány naše osobní údaje. Je po
nás vyžadován souhlas u lékaře, v bance,
v obchodech pro užití klientské karty, naším zaměstnavatelem, při nákupech přes
e-shop apod. I k tomuto vydal ÚOOÚ stanovisko, a to, že lavina žádostí, která se na
občany valí, je ve většině případů výrazem
nepochopení principů ochrany osobních
údajů. Souhlas se zpracováním osobních

údajů není potřebný v řadě životních situací. Nemůže být vyžadován ve všech následujících případech:
- při uzavírání smlouvy (typicky prodej
zboží či poskytování služeb),
- při plnění právní povinnosti správce
nebo realizaci jeho oprávněného zájmu,
- při plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.
V těchto případech je zpracování osobních údajů prováděno automaticky bez
souhlasu subjektu údajů a souhlas již nesmí být vyžadován.
Pokud po Vás opět bude někdo požadovat Váš souhlas, pozorně si přečtěte, co
podepisujete. Pokud máte např. v bance
založený účet, museli jste tam kdysi podepsat smlouvu, která je stále platná a dává
automaticky bance možnost dále zpracovávat Vaše osobní údaje. Ale pouze pro
potřeby vedení Vašeho účtu. Pokud chce
banka Vaše údaje užít i k jinému účelu
(např. zasílání reklamních emailů, telefonická nabídka dalších produktů banky
apod.), potřebuje Váš souhlas, ve kterém
ale musí být tento účel konkrétně uveden.
Takže – čtěte a nepodepisujte vše. Udělit
souhlas se zpracováním osobních údajů je
Vaše právo, nikoli povinnost.
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Lanžhot
MĚSTSKÁ KNIHOVNA LANŽHOT

Okénko knihovny

Lanžhot
REGION PODLUŽÍ

Okénko regionu

Oslavy 100. výročí vzniku republiky
v knihovně

Verbíř Podluží

Jitka Petrlová

V neděli 20. 5. 2018 se v Lužicích v areálu Cihelna konal XII. ročník soutěže pro
malé verbíře. Kromě tří věkových kategorií letos soutěž doplnila i kategorie ve
skupinovém verbuňku. Celým pořadem
prováděl Jaroslav Švach a děti doprová-

Začátkem října Vám nabídne naše
knihovna zajímavou přednášku kurátorky Technického muzea v Brně Mgr. Sylvie
Zouharové Dykové „Elegance a styl první
republiky“.
Přednáška představí „zlatou“ éru tzv.
první republiky. Pojem elegance je s obdobím první republiky spojován více než
s kteroukoli jinou dobou. Československo
vzniklo v roce 1918 a do stejné doby lze

datovat vedle převratných změn ve společnosti a v postavení ženy i velké změny
v módě. Přednáška představí módu poněkud netradičně, představí přísná pravidla
etikety odívání i módu hvězd stříbrného
plátna. Návštěvníci si budou moci během
přednášky prohlédnout oděvy mapující
historii odívání v Československé republice v období let 1918 - 1939, dále také klobouky, kabelky, rukavice a další originální
doplňky, včetně dobových časopisů.

- 16 -
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Denisa Spevárová

zela cimbálová muzika Slovácko mladší
s primášem Petrem Maradou. Výkony
dětí byly výborné a také vyrovnané, takže tříčlenná porota měla nelehký úkol. Z
Lanžhota se bohužel žádný malý verbíř
neúčastnil.
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Lanžhot
MATEŘSKÁ ŠKOLA LANŽHOT

Okénko školky
,,My vám ty medaile přivezeme!“
aneb 3. místo pro Strom života

Lanžhot
Menší děti si hrály v balónkovém bazénku, zkoušely jezdit na trojkolce a ty odvážnější hledaly cestu v překážkovém bludišti
se skluzavkami. Nakonec si všichni zatančili na svítícím podiu v rychlém i pomalém rytmu.
Trochu znaveni jsme se rozdělili do
dvou autobusů a plní zážitků jsme mířili
zpět do školky na oběd.

Martina Kužmová

MŠ v Lanžhotě se již tradičně zúčastnila
letošního VIII. ročníku malířské soutěže
ČAROVNÉ BARVY ZEMĚ, kterou pořádá Masarykovo muzeum v Hodoníně
ve spolupráci s Jihomoravským krajem.
Podmínkou této soutěže je vytvářet obrazy pouze z přírodních materiálů za použití
kaseinového lepidla. Autory letošního díla
s názvem Strom života byly děti ze třídy
Na Paloučku: František Jurnečka, Ema
Straková, Sofie Vaidová, Adriana Škrobáčková, Alena Spevárová a Klára Markovičová.
Bohužel se slavnostní vyhlášení krylo
s termínem výletu do Wikylandu, proto se
ho zúčastnili většinou děti z 1. tříd, které
soutěžily v minulých ročnících. Vyhlášení
probíhalo tradičně v areálu Slovanského
hradiště v Mikulčicích. Pro děti byl opět
připravený pestrý program, např. návštěva

muzea a vyhlídkové věže, koncert, ukázka
s možností vyzkoušení různých činností a řemesel z dob Velké Moravy. Děti si
mohly - zahrát na archeology, tepat šperky, mlít obilí, kreslit na obličej jílovými
barvami, vyrábět šperky z korálků, bubnovat a spoustu dalších zajímavých činností.
V I. kategorii určenou pro děti z MŠ
s tématem Domov se nám podařilo získat
bronzovou medaili za 3. místo 

Školkový výlet do Wikylandu v Brně
Petra Steinerová

Ve čtvrtek 14. 6. 2018 jela celá mateřská
školka na výlet do brněnského zábavního centra Wikyland. I když jsme tu byli
již v loňském roce, děti se moc těšily. Po
příjezdu se posilnily svačinkou a připrave-

nou šťávou a pak hurá na různé atrakce,
kde si dokazovaly svou odvahu, rozvíjely
hbitost, sílu, ale i paměť při hledání cest
ven z bludiště.
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Kouzelná noc v MŠ
Iveta Uhrová, Martina Kužmová

Z pátku 25. na sobotu 26. května se naše
školka proměnila v kouzelné, zároveň i tajemné místo. Pro předškoláky tuto atmosféru vytvořilo již samotné spaní v prostorách mateřské školy. Tomuto zážitku
předcházely různé hry, úkoly nebo jen užívání si společně trávených chvil se svými
kamarády. Zpívání za doprovodu kytary
nás přimělo k zavzpomínání si na známé
dětské táborákové písně. Nechybělo zpestření v podobě baldachýnu, polštářů, lapa- 19 -
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Lanžhot

čů snů, plyšáků, různých kukátek
a dalekohledů. Děti byly samozřejmě dobře vybaveny, kromě jiného, různými baterkami a světýlky.
Ty využily pro očekávanou stezku
odvahy, kdy se vydaly po cestičce
plné světlušek. Noc ve školce pro
některé děti představovala první
odloučení se od svých rodičů a zároveň spoléhání se na sebe nebo
své kamarády při různých úkolech.
Děti si tuto akci naplno užívaly
a s úsměvem se v sobotu dopoledne vítaly se svými rodiči.

Lanžhot

zpravodaj městského úřadu

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Okénko školy

LANŽHOT

Opět k nám přiletěl Seiferos
Tomáš Šesták, 8.A

Sportovní olympiáda pro předškoláky
Martina Čapková

Bylo teplé červnové dopoledne a děti
z mateřské školy se zúčastnily sportovní
olympiády na školním hřišti ZŠ. Žáci vyšších ročníků si pro naše předškoláky připravili hned několik disciplín, ve kterých
mohly děti soutěžit. Děti si vyzkoušely
skok do dálky, hod kriketovým míčkem,
vytrvalostní běh a sprint. Cílem olympiády bylo podpořit u dětí kladný vztah
k pohybu a sportu. Děti porovnávaly své

síly s ostatními kamarády, ukázaly své
dovednosti a sportovní nadání. Společně
tak prožily dopoledne plné sportovních
zážitků, povzbuzovaly se a naučily se respektovat pravidla a smysl pro čestnou
hru. Všechny děti byly oceněny a vítězové
jednotlivých disciplín si odnesli medaile,
diplomy i dresy. Především však šlo o radost a potěšení z pohybu.

Pokud nevíte, kdo jsou Seiferos, tak se
jedná o partu tří kamarádů - Jirku Hrota,
Zdeňka Fabiána a Zdeňka Machaře. Starají se o dravce, které našli nebo zachránili.
Seiferos často vystupují v zámeckém areálu Lednice, ale pořádají i akce pro školy
a na konci května zamířili opět i k nám.
Akce se konala na hřišti na Pastvisku. Nejdřív nám všechny dravce představili. K vidění byl krkavec Pepa nebo sup Maruška, ale
taky orel bělohlavý a královský,
sokol stěhovavý, luňák červený,
výr velký či kulíšek nejmenší.
Potom jsme se přesunuli na fotbalový trávník. Tam nám ukázali
dravce v akci, v případech kdy
poslouchají a kdy ne. Takže jestli
vám nad zahradou proletěl orel

bělohlavý, nedivte se. Vidět výra, jak chytá
veverku za letu, bylo taky zajímavé. Vybraní žáci si mohli dokonce nechat dravce
přistát na ruku. I přes určité momenty, kdy
se nedařilo, jako byl zamotaný drát na tažení návnady, pes na hřišti a již zmíněný
uprchlý orel, měl Seiferos akci opět pěknou a zábavnou.

Atletické přebory Podluží
opět ovládla naše škola
Kateřina Barancová, 9.A

Již tradičně se v naší škole konaly čtrnácté Atletické přebory Podluží - tentokrát 28. a 29. května. Počasí nám tento
rok po oba dny přálo, panovala skvělá
atmosféra a děti se těšily, až si zasportují
a porovnají své výkony. V pondělí závodi- 20 -

ly děti z prvního stupně. Nejdříve všechny
paní ředitelka s panem starostou přivítali,
poté se děti rozeběhly na stanoviště disciplín, v nichž závodily. Závodilo se ve
sprintu, skoku do dálky, hodu kriketovým
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míčkem, vytrvalostním běhu. První den
nasbíralo body na vítězství v jednotlivých
disciplínách družstvo dětí z Lanžhota.
Druhý den závodili starší žáci, mezi nimiž
jsem byla i já. Vše probíhalo stejně, byli
jsme přivítáni a následně jsme se rozutekli
na jednotlivá stanoviště. Nejdříve se soutěžilo v hodu kriketovým míčkem a sprintu, v němž jsem závodila za dívky devátých tříd i já. Ve svém rozběhu jsem byla
první, bohužel ve finále se mi nezadařilo
a skončila jsem na místě čtvrtém. V mezičase se započalo soutěžení ve vrhu koulí,
ve kterém závodí děti osmých a devátých
tříd. Zároveň se začaly běžet první vytrvalostní běhy a po sprintech přišly na řadu
skoky do dálky. Soutěžila jsem také ve skoku do dálky, ale jelikož mi po celodenním
pobytu na slunci nebylo dobře, disciplínu
jsem nedokončila. Je snad pravidlem, že
přebory vyhrává lanžhotská škola, a jinak
tomu nebylo ani tento rok. Děti se radovaly ze svých úspěchů, sklidily hojný počet
zlatých medailí a těší se na další ročníky!

hrady Lešná ve Zlíně se 18. 6. vydali také
žáci 2.A a 2.B.
Na druhém stupni s výlety také nepřišli
zkrátka! Páťáci s paní učitelkou Horňákovou navštívili kromě KOVOZOO, bota-
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nickou a sladkovodní expozici Živá voda
a archeoskanzen v Modré. Třída 6.A vyjela
18. června na třídenní výlet do Olomouce, o jíž krásách už se díky podobnému
programu přesvědčili i žáci 8.A, kteří na
přelomu května a června navštívili ZOO
na Svatém Kopečku, lanové centrum i naučnou Pevnost poznání. Sedmáci vyrazili
společně do brněnských kasemat a na Špilberk. No a deváťáci si na závěr své povinné
školní docházky dopřáli pětidenní pobyt
v oblíbeném centru zábavy na Baldovci.
Pokud jste se výletu nemohli zúčastnit,
berte je jako výborné tipy pro letní, respektive podzimní zážitky a navštivte tato
místa s rodiči.

Literární procházka se zaměřila na odkaz
prezidenta Masaryka a rok 1918
Romana Petrlová, 7.A

Červen ve znamení výletů po celé Moravě
Natálie Ciprysová, 8.A

Měsíc červen se tradičně nese ve znamení začínajícího léta a radostného očekávání letních dvouměsíčních
prázdnin. Je to ale taky měsíc
školních výletů, kterými třídní
učitelé dětem zpříjemňují čekání na letní dovádění. Žáci 4.A se
vydali na výlet hned 1. června na
Den dětí, a to na kolech do Mikulčic. Dne 6. června jely třídy
3.A a 3.B na výlet do ZOO Lešná
ve Zlíně a 11. 6. se třídy 1.A a 1.B

Lanžhot

vydaly do KOVOZOO ve Starém Městě
u Uherského Hradiště. Do zoologické za-
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Po významných osobnostech je v Lanžhotě pojmenovaná nejedna ulice. Mezi
známější patří například Františka Palackého, Jana Husa nebo Boženy Němcové.
Žáci osmé a deváté třídy se proto už po
druhé rozhodli uspořádat 19. května Literární procházku Lanžhotem s naučnou
tématikou. Účastníci se mohli těšit na výklad o významných českých spisovatelích
nebo básnících, po kterých jsou pojmenovány zdejší ulice, dozvědět se o jejich životech a poslechnout si úryvky z jejich děl.
Na úvod zazpíval školní sbor Elley pod
vedením pana učitele Kosíka, vhod přišly
tvarohové koláčky i vítání čerstvým chlebem a solí. Zlatým hřebem bylo odhalení
pamětní desky věnované spisovatelce Kamile Sojkové, autorce knížek Lohovecké
- 23 -
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děti či Janíček. Žáci nižších tříd a hosté
z jiných škol si trasu prošli už o den dříve.
Vyluštili tajenky, jejichž odpovědi se nacházely na různých stanovištích, za to pak
ve škole dostávali sladké odměny a ručně
vyrobené záložky. Jedním z nejpopulárnějších stanovišť se stalo to, kde se rozdávala sladká esíčka za co nejvíce slov na
písmeno S.
Pro Lanžhot byla akce
přínosná v mnoha směrech. Obyvatelé i návštěvníci si mohli projít okruh
po městě, poznat ulice
i zákoutí, o kterých dosud
nevěděli, seznámit se s českými spisovateli a strávit
čas ve společnosti a navíc
na čerstvém vzduchu.

Mužáci vzdali poctu Františku Sušilovi
Jitka Matuszková

Letos uplynulo 150 let od smrti významného sběratele lidových písní, kněze, buditele a pedagoga Františka Sušila (14. 6. 1804
v Rousínově – 31. 5. 1868 v Bystřici pod
Hostýnem). Toto výročí připomněl pořad
Pocta P. Františku Sušilovi s podtitulem
Večer k 150. výročí úmrtí významného
moravského buditele a sběratele lidových
písní, uvedený 1. června 2018 v brněnském
Besedním domě. Pořad připravili Libor Jan,
vedoucí Historického ústavu FF MU, a Václav Štěpánek z Ústavu slavistiky FF MU ve
spolupráci se Slováckým krúžkem v Brně,
Maticí moravskou, Moravským zemským
muzeem a Historickým ústavem FF MU.
Záštitu nad koncertem převzali brněnský

biskup Vojtěch Cikrle, hejtman Jihomoravského kraje, primátor města Brna a rektor
Masarykovy univerzity.
Autoři pořadu vybrali z třetí Sušilovy
sbírky Moravské národní písně s nápěvy
do textu vřaděnými, (1853–1859/1860) na
60 písní z regionů, v nichž F. Sušil texty i nápěvy ponejvíce zapisoval, a zadali je vybraným muzikám, individuálním zpěvákům
a sborům k nastudování. Před zcela zaplněným sálem je předneslo na sto dvacet účinkujících z Brněnska, hanáckého Slovácka,
Horňácka, kyjovského Dolňácka, Lašska,
Moravských Kopanic, Podluží a z Valašska.
Vzhledem k Sušilově pracovní metodě,
kdy z několika verzí téže písně, zapsané
u více zpěváků v různých regionech, sestavil
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výslednou publikovanou verzi, která nejlépe vyhovovala jeho etickému a estetickému
přesvědčení, mohli autoři přidělit interpretům i nelokalizované písně nebo písně
z kulturně blízkých oblastí, aby je přizpůsobili svému regionálnímu cítění. Bylo tomu
tak i u mužáckého sboru z Lanžhota, který
dostal přidělenou píseň Pobil mlynár zemana pro vodu, zapsanou v Cáhnově, a dále
na Podluží zaznamenané písně Na lanžhotském pěkném poli, U Dunaja šaty prala
a Větry li to fučí, lebo voda hučí. Mužáci
přistoupili k jejich nácviku velmi odpovědně, proto se mezi účinkujícími rozhodně
neztratili, i když jejich sbor nebyl tak početný jako ten kyjovských mužáků, a přednesli
určené písně s velkým zaujetím a procítěně.
Josef Uher, Josef Uher st., Pavel Šesták, Josef Straka, Antonín Gál, Petr Ciprys, Libor
Uher, Jan Hostina, Radek Šimkovič, Petr
Šimkovič, František Michalica a Ladislav
Straka reprezentovali Lanžhot důstojně
a posluchačům se představili ve zdejším
mužáckém kroji.
Na závěr večera v podání všech účinkujících zazněla velehradská hymna Bože, cos
ráčil, doprovázená dechovým triem z Vrbice. Posluchači odměnili skvostný umělecký
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zážitek nadšeným a uznalým potleskem ve
stoje.
Díky finanční podpoře Ministerstva
kultury ČR, Jihomoravského kraje, statutárního města Brna a Masarykovy univerzity mohl být vydán programový sborník,
v němž jsou uvedeny všechny přednesené
písně s pořadovými čísly, pod nimiž jsou
zařazeny v kritickém vydání Sušilovy sbírky
z roku 1941, kterou k vydání připravili Robert Smetana a Bedřich Václavek, byť u písně Větry li to fučí je nedopatřením uvedeno
číslo S 757 místo S 755. Sborník obsahuje
jmenovitě výčet všech účinkujících muzikantů, zpěváků sólových i sborových. Sušilovu sběratelskou činnost přibližují oba autoři programu, Václav Štěpánek a Libor Jan.
A jeho buditelské, pedagogické a teologické
působení zhodnotil Hynek Šmerda, který se
tomuto tématu věnoval již ve své disertační
práci z roku 2011, obhájené na Katedře církevních dějin Teologické fakulty Jihočeské
university v Českých Budějovicích.
Oběma autorům patří poděkování za
přípravu večera plného půvabné lidové poetiky a krásných melodií a interpretům za
to, že zapsaným textům a nápěvům vtiskli
nový život.
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Břeclav zaplavila krása krojů

Byl jsem u toho!

Eva Poláková ml.

Jan Vitásek

Dne 28. července se v Břeclavi v areálu
pod zámkem konalo 3. setkání přátel jižní
Moravy. Přestože se konal již třetí ročník,
v Břeclavi se tato akce konala poprvé.
Už v devět hodin ráno se u břeclavského
gymnázia začaly scházet skupinky krojovaných z celé jihovýchodní Moravy, ale
i Slovenska. Mezi krojovanými se proplétali fotografové, profesionální i amatérští,
a obdivovali krásu všech krojů.
O půl jedenácté vycházel od gymnázia
průvod všech krojovaných a organizátorů,
který doprovázela dechová hudba Liduška
z Dolních Bojanovic, ale i velká spousta
přihlížejících, kteří se přišli podívat na své
známé. Zanedlouho se průvod přesunul
pod zámek a proběhlo oficiální zahájení.
V programu bylo k vidění spoustu
folklorních souborů, které doprovázely
buď jejich cimbálové muziky, nebo CM
Matěje Kůrečky. Od tří hodin odpoledne
začala hrát dechová hudba k tanci i poslechu. Na nádvoří zámku vystoupili zpěváčci Slovácka za doprovodu CM M. Kůrečky.
Ve čtyři hodiny odpoledne proběhlo
vyhlášení soutěže O nejkrásnější krojový
pár jižní Moravy roku 2018, které jsem se
s přítelem také zúčastnila. Do této soutěže bylo přihlášeno 47 párů a letos poprvé byly vyhlášeny tři vítězné dvojice. Vítězné páry byly ze Svatobořic – Mistřína,
Mikulčic a Blatnice pod Sv. Antonínkem.
My jsme se umístili na (pro nás krásném)
14. místě z celkového počtu přihlášených
párů. Po vyhlášení probíhala opět taneční zábava a v devatenáct hodin vystoupila
Musica Folklorica. Poté byla taneční zábava až do ranních hodin.

I přes úmorné horko a málo stínu se
akce zúčastnilo přes 400 krojovaných.
Bylo opravdu vidět, kdo má lásku ke kroji
hluboko v srdíčku, když vydržel tak dlouho v takovém horkém počasí. Setkání bylo
velmi pěkné, jen mě mrzí, že se zúčastnilo
málo krojovaných v našem podlužáckém
kroji. Tímto také mockrát děkujeme všem,
kteří nám poslali hlas jak do samotné soutěže na internetu, tak i v novinách.

Poděkování
V. H.

Velký dík patří naší rodačce, mladé
slečně Evičce Polákové, za účast v soutěži
o nejlepší krojovaný pár, ve kterém se zúčastnila se svým přítelem. Tato soutěž byla
završena krojovaným průvodem a vystoupením v Břeclavi.
Evičko, děkujeme.

- 26 -

Je sobota 28. dubna 2018 nemohu dospat, neboť pro mne jako křesťana a především hasiče je to nejvýznamnější den
v roce. Koná se v pořadí 25. obnovená celostátní hasičská pouť na svatý Hostýn po
pádu nenáviděného komunistického režimu. Dnešní mši svatou nám bude sloužit
arcibiskup Graubner. Ten dnes přiveze
i ostatky našeho patrona sv. Floriána. Po
příjezdu na Hostýn se jdu přivítat s kamarády, s vedoucími a organizátory. A už
se řadí slavnostní průvod. V čele vedoucí představitelé, pak praporčíci, hudba,
ženy a nakonec muži. Je to nádhera, počasí je úžasné a vidět ten mnohatisícový
dav vyšňořených hasičů je impozantní.
Před vstupem do katedrály se průvod na
chvíli zastaví. Vítají se zahraniční delegáti a představitelé politického i kulturního
života a významní hosté. Pak společně
s arcibiskupem vstupujeme za zvuku fanfár naší kapely do hostýnské baziliky Minor. Následuje mše svatá, kde zvonečky
pozdvihování nahrazují rovněž fanfáry
trubačů. Při udělování požehnání držím
v levé ruce papežský růženec, dar našeho
lanžhotského duchovního, a pravou ruku
mám na hrudi, na mém kříži, mezinárodním vyznamenání, které mám poprvé na
krku. Po mši svaté následuje další nádhera,
hraje se česká i slovenská hymna na počest
stého výročí vzniku Československa. Pak
se rozezní varhany a nejdříve praporečníci
a pak i my opouštíme baziliku. Zastavení
na schodech, neformální besedy, poslední stisky rukou. Pln neskutečných dojmů
pociťuji neskutečnou hrdost, že i já patřím
do té mnohatisícové armády hasičů, která
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Beseda na schodech před hostýnskou bazilikou
s arcibiskupem Graubnerem a členy slovenské
delegace

si umí uctít svého patrona sv. Floriana a jít
také za všechno poděkovat.
19. května 2018 další významný den.
Ráno usedám do auta a spolu se starostkou hasičů okresu Břeclav míříme do Polska, konkrétně do Visly, kde proběhnou
velké hasičské oslavy sv. Floriána s vysvěcením nového auta. Po bohoslužbách se
hasiči řadí k slavnostnímu průvodu, který
vede od kostela na viselské náměstí, kde
proběhne oficiální program s oceňováním
zasloužilých hasičů, vysvěcením auta a zá-
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armády se souborem Ondráš. A pak za
zvuků hasičské kapely naši praporečníci
pochodují na výstaviště, kde jsou všechny
prapory dekorovány slavnostní stuhou ke
stému výročí Československa. A bylo jich

Na obědě s církevními hodnostáři polských
hasičů ve Wisle

věrečným defilé praporů polských hasičů.
Opět jsem plný dojmů, protože s nimi už
přes 30 let spolupracuji a už přes 10 let se
mohu chlubit titulem „HONOROVY“, to
je čestný a zasloužilý člen polského hasičstva s právem nosit polskou uniformu.
Pak byl oběd, neformální besedy, loučení
a hurá domů. Je to další potvrzení, že hasiči drží spolu i za hranicemi.
I když jsem ještě trochu nemocen, znovu oblékám 26. května 2018 svoji slavnostní uniformu a jedu do Brna. Tam
před výstavištěm probíhaly oslavy 100 let
vzniku Československa za účasti vysokých vládních činitelů, proběhl dojezd
historických vozidel, ale co hlavně pořádáme, je sraz hasičských praporů. A je se
tady na co koukat. Praporečníci defilují
na shromaždišti před hlavní tribunou. Po
proslovech se představí ústřední hudba

Na výstavišti v Brně před historickou technikou s kamarádem v historické uniformě

opravdu dost, bylo dekorováno 381 praporů. A opět opravdová hrdost v hrudi
a nezapomenutelné zážitky z té přemíry
krásy. Proběhnu mezi historickými vozidly, nezbytné zdravice, besedy, stisky rukou a pak už jen krásné rozloučení s další
úžasnou akcí českého hasičstva.
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Poslední nositelky lidového oděvu
(-SHM-)

Význam a jedinečnost lidového oděvu spočívá právě v předávání z generace
na generaci. Lidé žijící v této obci se dříve
dokázali přizpůsobit tomu řemeslu, které
v obci chybělo nebo bylo zastoupeno v malé
míře. Nebylo problém navštívit v Lanžhotě
několik domů, kde byste získali všechny
oděvní součásti pro sváteční kroj. Dokonce i v dnešní době je možné téměř všechny součásti pro sváteční
kroj v Lanžhotě sehnat
díky píli mnoha žen. Nemalé přičinění na tom
však nechaly ženy, které
jsou v dnešní době označovány jako poslední nositelky lidového oděvu.
Nejen, že o kroj pečovaly
se vší úctou, ještě často
přiložily ruce k náročné
práci. Jednou takovou
ženou, a zároveň poslední nositelkou lidového
oděvu, je i paní Marie
Zonygová (1933), rozená
Ryčovská. Marie pochází
z početné rodiny, narodila se jako třetí ze sedmi sourozenců. Kroj
se stal nedílnou součástí jejího života již od
malinka, kdy vzpomíná: „My sme nosiły
eště rozporek dozadu, zástěrky sa nenosiły
a normálně kacabajky. Ale moja maminka
byla velmi šikovná. Já sem přes léto chodiła,
oni mi našily panské, víš no, šaty. V létě
sem chodívała za paničku.“ První sváteční
kroj Marie oblékla k příležitosti biřmování. „První sváteční kroj jsem měla mysim
ve třinácti rokách, to była biřmůvka. To

sem měła poprvní čižmy a tak všecko, kanafasky… ale tenkrát eště né rožky, to sem
měła zuaťák, eště bez tych střapců.“ Taktéž
si pamatuje na svou první sukni, kterou poprvé oblékla na zahrávání hodů v Lanžhotě,
která byla z brokátu. Přiznává, že na hody
se chodilo i v tabulových sukních. Jeden
čas přivezli zase samet, takže byly i sametové sukně. „Šest kanafasek sme měły, ale
žehłił si to každý doma
sám. A jak si to vyžehlił,
tak to było a były odskoky
aj pět centimetrů a štyry
a nikdo to nehłídal, jak sa
to hłídá včil.“ Délka sukní
v polovině 20. století byla
do poloviny lýtek, alespoň
aby délka přesahovala deset centimetrů pod kolena.
Větší změnu v průběhu
hodů zaznamenává Marie Zonygová v pondělí:
„V pondělí sme moseły
všecky vstat, kedy sme
došly od muziky ktedy.
Tabulové šaty, obojky,
mašličky a černé tibéty a tak sme chodiły
na hřbitov, esłis byla ospałá, tvoja vina…
no a to úplně zakapało, toto ty mładí. A to
nás išlo celý Lanžhot. Z oběch hospod to
všecko chodiło.“ Od dob, co Marie pamatuje, se přestaly slavit dvě slavnosti a to Svatý
Duch, kdy dívky oblékaly kombinaci rukávců a šátku a Císařské hody, které připadaly
na 28. října. Sama pak vzpomíná, že když
byla ještě mladá, ženy chodívaly po celý rok
do kostela v černých „tibétách“: „Stařenky
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chodívały v tych černých šátkách celé léto“.
Černé tibéty vyráběli Němci. „Oni jich odsunúli a oni si všecko vzali sebú, ty barvy,
to už nikdo neuděłá, tak jak na tych starých
tibétách ty barvy sú, a nepúšťá to.“
Pravděpodobně od sedmdesátých let
20. století se začaly sukně šít tím způsobem,
aby šly zarovnaně. „Základ je furt stejný…
potom sa začaly šit tak sukně, aby šly zarovno. Já si eště pamatuju, když sme eště
chodily do Hrubéj hospody a k Vedralovi
sa chodilo, tak išla paní Anda Zonygovych
Švirgová a tá už měła sukně, jak ket střihne.
A to víš, kdo na to došeł? Ty její sestřenice,
tak oni chodívaly nekde do Rožnova do tej
hospodářskej škole, a tam były děvčata kolem Kyjova a tam, tak ty už ty sukně měły,
tenkrát jich měly kratší, né jak včil do půli
stehen, ale měly to po kolena, ale už tenkrát
jim išly zároveň. A naráz sa to tak začalo šit.
První po dvoch a půl centimetrách od sebja,
ale to bylo děsné… tak potom sa to začalo
šit ty tři centimetry, ale to mosí byt na milimetr. To bys nevěděła, co to udělá, ket to
žehlíš a jak máš sešité ty půlky… a tam je
třeba tři milimetry ocásek, to ti v tej kanafasce uděłá takovů kalibu.“
Od padesáti let se věnovala škrobení
a žehlení sukní nejen pro Lanžhot, ale celé

široké okolí. Zde také zaznamenává drobné
rozdíly ve velikosti skladů na kasanicích.
Pro Lanžhot Marie používala vždy hůlky
s menším průměrem (tři centimetry), než
pro okolní obce, kde je požadován průměr
minimálně o jeden centimetr větší. V době,
kdy sama oblékala slavností kroj svobodné
dívky, se sukně škrobily rýžovým škrobem,
který držel mnohem lépe než pšeničný, jenž
se používá nyní. Pro rýžový škrob jezdily do
Holíče. Původně se sklady na sukních tvořily pouze ručně. Až později se začaly sklady
tvořit pomocí dřevěných hůlek, a to nejdříve smetákových, ze kterých však vznikaly
velmi malé sklady, a tak se muselo přidat
počtu sukní až na devět.
O své dlouholeté zkušenosti se Marie Zonygová podělila s mnoha ženami, které řemeslo postupně přebíraly. Sama má ke kroji
a tradicím v Lanžhotě velmi silný vztah.
„Mám to strašně ráda, čim poslední dobú
nemožu jít k muzice, mám potíže zdravotní… aj když jsem to žehlívała, bar sem
v tem žila a dělala sem to, já ket sem došla
k muzice a začali tancovat, tá krása, povidam, dycky husí koža.“ Marie Zonygová je
jedna z mála posledních žen, která v dnešní
době lidový oděv obléká. „Po nás potopa.“

Lanžhot
Mile nás překvapily spolužačky, které v takovém parnu
přijely ze Znojma, Bystřice pod
Hostýnem, Brodského. Z domova důchodců z Břeclavi se
dostavila spolužačka, se kterou
jsme se neviděli léta. Po přípitku jsme se posunuli v čase zpět
do našeho dětství a školních let.
S nostalgií jsme vzpomínali
na spoustu dětských her, sáňkování a bruslení v zimě, v létě koupání
a pobyt v přírodě. Litovali jsme dnešní
děti, které sezením u tabletů a počítačů
jsou ochuzeny o kouzlo šťastného dětství.
Ve svém středu máme také známého
malíře, který vystavuje obrazy na Limpíně, který je také dobrý rybář. Každý rok
na podzim pozve své spolužáky na ryby,
které dobře připraví jeho žena. Pan farář
nám ochotně odsloužil děkovnou mši sv.
za živé a zemřelé jubilanty.
Po těžké nemoci, kterou jsem přežila
díky skvělým lékařům FN Brno, obětavé

péči celé rodiny, pomoci Boží a pevné vůli
si stále více uvědomuji, že každý prožitý
den je dar. Když ráno otevřete oči a podíváte na modré nebe se sluncem houpajícím se na bělavých obláčcích, které
teplými paprsky hladí náš rodný kraj, uvědomíte si, že život je krásný.
Organizátoři setkání srdečně děkují
všem spolužákům, kteří svými nezapomenutelnými vzpomínkami obohatili naše
setkání. Přejeme všem hodně zdraví a dá-li Bůh, abychom se ještě někdy setkali.

Jak ten čas letí
Marie Petrlová

Tam, kde pod modrou oblohou
stéká se Dyje s Moravou,
ve vinohradě skřivánci pějí,
lužní lesy báje vyprávějí,
tam u těch starých Božích muk,
pestrý koberec vonných luk,
je domov náš…

Dne 27. července jsme se sešli po pěti
letech v hostinci U Bartošů u příležitosti
80. jubilea a 65 let od ukončení ZŠ. Bylo
nás ve třídě 35 žáků, z toho 22 děvčat a jen
13 chlapců. Sešlo se nás 17 z 21 žijících
spolužáků. Čtyři se omluvili a památku
čtrnácti zemřelých jsme uctili minutou
ticha.
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Oheň

Josef Jožulka Uher
Život je jako oheň, který z matky náhle vzplane
a potom sám už musí hořet vlastní vůlí!
Nejprve malý, potom mohutnící v plamen;
zlem zhášen, v bezpečnou se náruč lásky stulí.
Často sám jiný jemu drahý, svojí chrání,
když nenávist jak pěst mu zadusit chce plání;
bez lásky pomoci se ohně neubrání,
jak vrba, když se podemleta k proudu sklání.
Najednou v těle ubývá, co oheň sytí
a výška jeho plamenů se k dětství níží;
jako by někam propadával řídkou sítí,
zpod které chlad jak had se vzhůru k srdci plíží.
Některý člověk rychle vyhoří, druhý zas dlouho dohořívá;
na koních strachu oba prchají, poslední plamen nese hříva…
V úterý 14. září 1937, ve 3.29 hodin, ve věku 87 let, 6 měsíců a 7 dní umírá v Lánech
první prezident Československa Tomáš Garrigue MASARYK (narozen 7. března 1850
v Hodoníně). Brzo ráno se kolem zesnulého shromáždí jeho děti a nejbližší přátelé. Do
kruhu těžkého ticha řekne náhle Masarykova dcera Alice: „Tata vyhořel!“ Keson mlčení
pozvedne syn zemřelého Jan, řka: „Ne, tata dohořel…“Prezidentu TGM říkaly jeho děti
TATA. Tak tomu bylo.
Ta prostá a málokdy v životě úplně šťastná žena, která po dobu padesáti let bude v Lanžhotě váženou a respektovanou osobností v oblasti kultury, hlavně ve folkloru a národopisu, coby melodiemi a slovy skladatelka více než jednoho sta pěsniček a několika tisíc
textů tak zvaných písní obřadních, hlavně svatebních a „sfícových“, ve vyšším věku oslovovaná jako tetička Rózka, oficiálně Rozálie Uhrová, provdaná Horáková, jako poslední
z osmi dětí se narodila „na rožku“ Komárnova 14. září 1912! Je jí 68 let, když 18. července 1980 v hodonínské nemocnici navždy tento svět, milované Podluží a jí nejdražší rodný
Lanžhot, opouští.
Každý den, každého roku, nesoucí datum 14. září, na který připadá svátek „Vyzdvižení
sv. Kříže“, bývával po několik staletí pro občany Lanžhota jako dědiny, městyse a městečka, hlavně pro římsko-katolíky, ale i ostatní, jedním z nejvýraznějších určovatelů jeho
života a zvyků, folkloru jako takového. Každá první neděle po tomto datu, dostávala privilegium hlavního dne několikadenních HODŮ. O závažných UDÁLOSTECH, KE KTERÝM v Lanžhotě došlo, se říkávalo: „To sa stauo před hodama, po hodách, ked stárkovali
ti a ti!“ Nezřídka se 14. září přitrefilo přímo na neděli samu, pak tato byla hlavní nedělní
hodovou. (Dovolím si snad nepatřičnou do tohoto tématu poznámku: Žádné přídavné
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jméno k podstatnému slovu HODY, se nesmí psát jako hodovní, předhodovní, ale vždy
hodová, hodové, předhodové, pohodové… atd.)
V dějinách Lanžhota, zrovna jako v historii republiky i světa bylo (a ještě bude) těch
čtrnáctých září nepočítaně. Určitě by se mezi nimi našla taková čtrnáctá září, v nichž se
někdo mimořádný narodil nebo zemřel, udály se věci smutné i veselé, ale i takové, které
považujeme za osudové v existování jedinců i národů.
Kéž by v těch příštích čtrnáctých září bylo více úsměvů než slz.

Domov
Josef Jožulka Uher

Ano, DOMOV! Už jenom to slovo samo
má v sobě mocnější gravitační sílu (gravitace = přitažlivost) než všechny ostatní ve
vesmíru dohromady. Ovšem pouze s vlivem na takového člověka, který k tomu
svému domovu cítí nezměrnou lásku, byť
by se soustřeďovala jenom na maminku,
rodiče a prarodiče a na pár kamarádů
z dětství. Celou dědinu a její okolí pojímá
do sebe láska takových jedinců, kteří se
v tom, co pojmenovávám domovem, nejen narodili, ale i celý dlouhý život uzavřeli smrtí. Jen oni totiž znají historii svého
osudu, ale ve stejné šíři a hloubce i příslušníků jejich rodu, ba dokonce mnoha
rodů lidí z jejich dědiny. Leč ani to nestačí
k vytvoření oné gravitace, o které se zmiňuji v úvodu: tito šťastní muži a ženy dávají jí vědomostmi o tom, co se kdy událo
na téměř každém čtverečním metru půdy
jejich domovského katastru v jeho nitru
i okolí luk, polí a lesů. V této velké náruči
DOMOVA.
Z tisíce příkladů, uchovaných v mé paměti pětaosmdesátníka, dědice pamětí
předků, uvedu pouze jeden. Bude jím, netuším kolik čtverečních metrů onoho místa našeho města, na němž si naši předci
před mnoha staletími postavili KOSTEL,

v průběhu času několikrát přestavovaný.
Nebude řeč přímo o něm, ale o jeho okolí,
kterému říkáme NÁMĚSTÍ.
Už v jiných mých článcích jsem se rozepisoval o tom, že na něm, kdo ví kolik
staletí, existovala UŽA (luža, louže), něco
jako malý rybníček. Potom při postavení
prvního kostelíku nejprvnější, zdokumentovaný lanžhotský HŘBITŮVEK.
Po zániku uže a hrobů, PLAC pro pořádání jarmarků, a po první světové válce
i HODŮ, když ty první, od neznáma kdy,
se stavěním máje byly uskutečňovány na
place mezi Hrubou hospodou (původně
lichtenštejnský zájezdní hostinec), na straně jedné, a zdí dvora fary. Až na tu UŽU
a HŘBITŮVEK, to ostatní už vstoupilo
i do mé paměti. Z ní vyjdu k zavzpomínání, co ještě jiného se na placi-náměstí za
kostelem událo či odbývalo.
Kolotoče, houpačky a střelnice pana
Lípy v pevně kalendářně určené dny.
Ale ten plácek, ne celé náměstí, býval po
krátký čas i FOTBALOVÝM HŘIŠTĚM
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uliční klukovské jedenáctky SK Náměstí.
Jedna branka mezi kmeny kaštanů blízko kostelní zdi, druhá na opačné straně
mezi kmínky dvou lipek, nebo za tyče, bez
břevna (zrovna jako mezi kaštany), postačily dvě hromádky ani nevím už z čeho
(co to bývalo hádek, zda balón letěl vedle
hromádky brankou, přes ni (tedy do tyče),
nebo mimo ni. Rohy se nekopaly. Bože, co
jsem si tam naodíral palců bosých nohou
a opotřeboval školních bot. Nikomu jsme
nevadili a strach o balón před auty jsme
nemívali. Ta totiž jezdila kolem po hlavní
silnici jednou za takzvaný uherský rok.
Jedenkrát se tam shromáždilo tolik koní,
co nikdy před tím a ani potom. Bylo tomu
kvůli vypuknuvší druhé světové válce, aby
byly soupisem podchyceny pro případ jejich nasazení!
Tímto se dostávám k zážitku z povelikonočních dnů dubna 1945. Obecná škola
i měšťanka byly už kasárnami Wehrmachtu a SS (vojáci Hitlerova Německa). Naposledy jsme byli, my, školáci, pro domácí
úkoly v Hrubé hospodě. Když jsme vyšli
ven, dověděli jsme se, že na našem fotbalovém hřišti na náměstí, mezi kaštany a lípami, stojí DĚLO! (Dnes mohu upřesnit,
že na té jeho části, kde se o hodech zapouští do jámy spodní část máje!) Ano přesně.
Jak se tam ocitlo?
Dopravili si je tam dělostřelci Wehrmachtu. Ne aby začali s palbou (hlaveň
mířila na Súhrady), ale velící oficír vyučoval dvě skupinky vojáků, jak s ním zacházet. Byli to kluci jen o pět šest let starší než
my dvanáctiletí. Vůbec ne nějak smutní či
vyjukaní. Hned bylo spousta kolem nich
diváků, nejvíce nás školáků. Starší chlapi
říkali, že to dělo je ráže 105 mm a dostřelí
až do Brodského a Kútů. Čtyři takové bu-

dou o pár dní skutečně na tu stranu pálit
od sv. Marka, z polojam v polích.
V jedné z těch dvou skupinek mladičkých budoucích kanonýrů nás, kluky, zaujal takový „kašpárek“, srandovní usměvavý kluk. Jen co se velitel otočil na druhou
stranu, šup a už byl schovaný za kmenem
kaštanu. A když se oficír vrátil pohledem
k dělu, ujistil, že mu z té pětice či čtveřice
„učňů“ jeden schází. Zmateně i nazlobeně
se rozhlížel a volal: „Johan? Johan?“ A německy něco jako: „Kde jsi?!“ Jen co pohlédl jinam, než kde stálo dělo, Johan šup
zpoza kaštanu na jeho místo k dělu a tvářil se vstříc udivenému zírání oficíra jako
neviňátko, jako že on je přece u kanónu
pořád. Takové skopičiny vícekrát nestačil
provést, protože jeho velitel ho brzo přichytil, a měli jsme po zábavě, ke které se
možná odvážil jen kvůli nám, když viděl,
jak nás to baví a fandíme mu. Dostal pořádně vynadáno, ale jen co ho měl oficír za
zády, vyplázl naň voják-smíšek jazyk.
Poprvé jsem si na něho vzpomněl v sobotu 7. dubna, v půl deváté zrána. Díval
jsem se s taťkou z konce našeho humna
v Nové ulici, jak se wermachťácká děla
z polí u sv. Marka dala pálit na Brodské.
Ptal jsem se v duchu, jestli u některého
z nich je i ten učeň – dělostřelec, který nás,
školáky, tak bavil na náměstí u kaštanů,
a jestli přežije… Až mnohem později jsem
uvažoval, kolik let, než ho odveleli k dělostřelcům, své si vytrpěl v Hitlerjungen.
Ten se vítězem určitě necítil. Ani u nás na
náměstí, v místě, kde se bude stavět hodová máje!
O týden později, v sobotu 14. dubna se
až na Pastvisko k Hakalovým doneslo, že
u kostela pod kaštany budou pohřbívat sto
Rusů, dokonce i Rusku – dívku mezi nimi.
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Podařilo se mi vyklouznout zpod hlídání
rodičů a hned jsem tam pádil. Starší mladíci a muži (poznal jsem fotbalisty Mišu
Bartoše - Poštu, nebo Miloše Trčku) právě dokončovali dlouhý, široký a hluboký
něco jako jámu – příkop, podél kaštanů
od radnice k faře. Na jeho kostelní straně
už bylo ve dvou řádech poskládáno tuším
šedesát až pětašedesát mrtvých Rudoarmějců, i ta žena mezi nimi. Zakrvavení,
nepřikrytí, připravení k uložení do toho
výkopu. Jeho střed se nacházel blízko místa, na kterém bude stávat mája, a blízko
toho, na němž budou pod zeleným vyhrávat Juráčci. Tehdy, když se tak stane
poprvé (to už se mája přestane stavět před
okny hostince Rajmunda Vedrala a potom Podlužanu, směrem k silnici) a já tam
coby divák stál pod kaštany v zamyšlení
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a se vzpomínkami, najednou jsem si podruhé připomenul to „divadýlko“ v hlavní
roli s mladičkým dělostřeleckým učněm
Wehrmachtu, s poznáním, co se všechno může stát v průběhu nezastavitelného
Času…
Od té chvíle, kdykoliv mne ze spánku
vypudí ven nespavost, a čím jsem starší, tím častěji, stávám se v představách
a z lože po Lanžhotě bloudícím poutníkem
za lidmi, kteří kdy v něm žili, a událostmi,
které tam či tam proběhly, a co všechno je
nenávratně změnilo a stejně tak dál měnit
bude. Lidi nevyjímaje. „ JDE-LI O LIDSKÉ VĚCI, NIC TU NETRVÁ VĚČNĚ!“
(Plautus) Jaký bude Lanžhot a jací lidé
v něm budou žít za sto let?
JEN ABY BYL A BYLI DOBŘÍ
A ŠTASTNÍ!

Ze vzácného pramene

Josef Jožulka Uher

1) V roce 1676 se dovídáme jméno lanžhotského učitele. Byl jím Jan Lepenius. Další zprávu o lanžhotském správci
školy - rektorovi – máme z roku 1695.
Není v ní sice uvedeno učitelovo jméno, ale za to je v ní velmi významná
zmínka o jeho povinnostech, ne však
vůči škole, ale vůči kostelu, kde měl
na starosti jen kůr, tj. kostelní zpěv.
Nezvonil, nedělal kostelníka, jak tomu
bylo jinde, ale jen muzicíroval. Musel
si k tomu vycvičit hudebníky i zpěváky, neboť varhany tehdy na venkovských kůrech nebývaly. Zpěváků
a hudebníků nepoužíval jen v kostele,
zpíval a hrál s nimi také na pohřbech,
obstarával muziku na svatbách, na

ostatky a o hodech v hospodě. Kantor
si musel muziky hledět, neboť mu vynášela často víc než škola.
2) Dne 12. května 1776 se stal rektorem
v Lanžhotě Václav Čermák, rodák
z Uherčic. Působil v městečku až do
roku 1826, tedy plných padesát let. Zemřel ve věku osmdesáti roků.
3) Zatímco roku 1809 byly v městečku
jen dvě krávy ušlechtilého plemene,
250 krav domácího chovu, 57 jalovic
a 100 volů rovněž domácího chovu.
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(Poznámka: Povšimněte si, že o koních není ani zmínka!) Tak v roce 1910
bylo napočítáno 198 koní, 650 kusů
hovězího dobytka, 53 koz, 797 prasat,
2 389 hus a 196 kachen. (Poznámka:
Škoda, že není řeč o počtu psů!)
4) Od konce 18. století máme souvislejší zprávy také o panském mlýně.
Podle licitačního protokolu ze dne
28. září 1792 se dražby mlýna účastnili
čtyři zájemci: Jiří Reichel, tvrdonský
mlynář, Jan Obzicher, svobodný mlynář, Emil Strbecký z Podivína a Dominik Kvasinger (Quasinger). Vyvolávací cena činila 600 zlatých roční činže
a zájemci přihazovali. Poslední zlatý
přihodil Jan Obzicher a mlýn mu byl
přiklepnut.
5) Dne 18. března 1707 pronikl k Břeclavi Rákocziho podvelitel Očkaj a zle tu
se svými vojáky hospodařil. Očkajovci
plenili Lanžhot, zapálili faru, mučili
faráře a zavraždili devět obecních starších: rychtáře Ondřeje Petrlu, Vavřína
Mikuliče, Jana Šestáka, Pavla Kuboviče, Martina Šestáka, Jana Hostinského,
Pavla Bosňáka a Josefa Kořínka. (Poznámka: Nevíme, jakým způsobem
byli zavražděni a důvod. Je smutné,
že Lanžhot nikdy až po dnes den tuto
jejich oběť žádným způsobem neuctil
a pamětní deskou na radnici nepřipomíná!)

knížete naklonili, jmenovali ho dne
28. září 1890 čestným občanem Lanžhota. Kníže půjčil lanžhotské obci
2500 zlatých, jež se měly splácet po
200 zlatých ročně. Když byl kostel přestavěn, zakoupil pro něj kníže Lichtenštejn věžní hodiny.
7) 18. prosince 1901 jmenovala obec Lanžhot nadučitele Eduarda Folprechta
čestným občanem, a to při příležitosti
25. výročí jeho působení. Tak, jak to
bylo zvykem, zastával Folprecht varhanickou funkci a užíval za to zdarma
obecní pole. (Poznámka: Byl to právě
tento nadučitel, který naučil hře na
varhany sedláka Františka Michalicu,
jenž se tedy stal jeho nástupcem a po
všech předchozích varhanících učitelích, prvním prostým občanem. Po
něm nastoupil na kůr k varhanám na
mnoho let jeho syn František II., po jehož smrti se stal varhaníkem jeho syn
František III.) Pár let varhaničil Otakar Ciprys - Otík z Nové ulice.
8) Dne 8. září 1900 byl zahájen provoz na
železniční trati z Břeclavi do Kútů přes
Lanžhot. Ještě než bude vybudována hlavní budova stanice (přestavěná
do dnešní podoby) mezi Kamenným

6) Roku 1892 začala přestavba lanžhotského kostela do dnešní podoby. (Po
čas přestavby byla „kostelem“ stodola
v zahradě za domem pana Pyskatého.)
Adaptace byla především otázkou peněz; měla je poskytnout obec a kníže Lichtenštejn. Aby si obecní starší
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První lanžhotské nádražíčko pod hřbitovem
nad mostem přes Kyjovku.
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a Benešovým křížem, je zřízeno nejprvnější nádražíčko pod hřbitovem,
nedaleko mostu přes Kyjovku. Viz
vzácná jeho fotografie! První vlak vyjel
z Břeclavi o půl páté hodině ráno a byl
Lanžhoťany bouřlivě vítán. Železnice
velmi pomohla lanžhotským bezzemkům, kteří pracovali v břeclavských
podnicích. Bylo jich před první světovou válkou 300 až 400 a jezdili domů
ve středu večer a v sobotu.

nik Gottwald. Požíval velké vážnosti
a obec ho při příležitosti jeho pětadvacetileté činnosti v městečku jmenovala
11. listopadu 1900 čestným občanem.
Dne 4. února 1904 odešel děkan Gottwald na trvalý odpočinek. (Poznámka:
Všechny své úspory, včetně narůstajících úroků, uložil do spořitelny
s příkazem, aby byly po jeho smrti
poskytnuty na přestavbu lanžhotského
kostela v první polovině devadesátých
let 19. století. Dar to byl na tehdejší dobu ohromující, více než 40 tisíc
zlatých, mnohonásobně převyšující
finanční pomoc, spíše půjčku knížete
Lichtenštejna! Nebýt finančního sponzorství děkana Dominika Gottwalda,
je pravděpodobné, že kostel Povýšení
sv. Kříže, který často nazýváme lanžhotskou dominantou, i když jeho
vnější architektura je spíše obyčejná
než pozoruhodná, by asi u nás nestál!
Kdo, kdy a jak se postaral o trvalé poděkování ušlechtilému dárci?

9) Ve výkazech počtu hnaného dobytka
a příjmech z lanžhotského přívozu
a mýta je také kolonka platů za dřevo
plavené na řece Moravě. Ze severní
a východní Moravy se odedávna plavilo dřevo jak palivové, tak užitkové. Na
lanžhotském úseku řeky, patrně u přívozu, se vytahovalo na břeh a vrchnost
z něho vybrala plat: v roce 1813 činil
86 zlatých 37 krejcarů, v následujícím
roce klesl na 66 zlatých 36 krejcarů.
10) Roku 1887 bylo v Lanžhotě podporováno 25 chudých. Lanžhotský farář
odkázal chudinskému fondu 42 zlatých 50 krejcarů. Do chudinského
fondu se přidělovala dávka z tanečních
zábav pořádaných v lanžhotských hospodách. Byly v městečku čtyři: jedna
patřila Josefu Onderkovi, druhá Antonínu Mlčochovi, třetí Ptáčkovi a čtvrtá
Mořici Lamberkovi. Obvyklá dávka ze
zábavy činila 1 zlatý 5 krejcarů, někdy
však dva zlaté 50 krejcarů. (Poznámka:
Až na Žida Lamberka si netroufám určit, která z dnešních starých hlavních
hospod patřila pod to a to z výše uvedených jmen.)
11) V Lanžhotě působil velmi dlouho
jako duchovní správce děkan Domi-
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12) VOLBY. Protože naše společnost,
včetně lanžhotské, je duševně v napětí,
vzniklém volbami do parlamentu, které jsou za námi, a volbami komunálními, které jsou před námi, podívejte se
spolu se mnou do VZÁCNÉHO PRAMENE, co ten nám říká o parlamentních volbách, k nimž došlo v Československu, Lanžhot nevyjímaje, v letech
1925–1929-1935. Zisky jednotlivých
stran si přidávejte k výše uvedeným letopočtům: KSČ 653-339-191, Sociálně
demokratická strana 145-373-326, Národně socialistická 218-435-430, Lidová 430-426-226, Agrární 176-165-385,
Živnostenská 56-90-64, Národní obec
fašistická 0-9-564(!), Národní sjedno-
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cení 0-0-21, Národně demokratická
0-1-0, Hlinkova lidová strana 0-64-0,
Německá křesťanská 0-1-0, NSDAP
(nacisté) 0-1-0, Německá agrární
0-2-0, Německá sociálně demokratická 0-1-2. Za týden po parlamentních
volbách se konaly volby do zemského
a okresního zastupitelstva. Do okresního byli zvoleni Fr. Ciprys, lidovec,
Jan Švirga, NOF.
RESUMÉ /rezimé = shrnutí/
Pokud není některým čtenářům jasné, co tím vzácným pramenem myslím,
vysvětlím. Jde o obsáhlou knihu LANŽHOT- PŘÍRODA A DĚJINY. Podrobněji se o ní rozepisuji v jiném článku, tudíž
nepovažuji za nutné opakovat se. Jen snad
dodám, že takovou knihu, vyšlou s dílny
několika odborníků různých vědních oblastí, může Lanžhotu závidět každá obec,
každé město Česka! Pro všechny lanžhotské občany by to měla být učebnice nad
jakékoliv jiné. Z ní mohou získat kořeny

Lanžhot

vědomostí o historii Lanžhota tak pevné,
jaké drží v rodné půdě každý strom v klidu i vichřici.
Během posledních pětadvaceti let, po
tak zvané sametové revoluci v listopadu 1989, jsem dospěl k poznání, jaké nepatrné množství lanžhotských občanů,
včetně vzdělanců, necítí potřebu jakoukoliv vědomostní žízeň zahánět právě „živou
vodou onoho vzácného pramene“, bez kterého já osobně si život představit neumím.
„Domnívám se, že hlavní úkol letopisů
spočívá v tom, aby dobré skutky nebyly
zamlčeny a aby podlá oliva a skutky budily u potomstva opovržení!“ vzkazuje nám
moudrý Říman TACITUS. A NE MENŠÍ
MOUDROSTÍ PROSNULÝ Říman CICERO k tomu dodává: „Dějiny jsou svědky
časů, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.“
Pramenem poznávání, bez kterého by
můj život ztratil smysl. Váš ne?

Nezapomenutelný výrok
Josef Jožulka Uher

Jednoho dne po patnáctém
březnu 1939, kdy mi bylo čerstvých šest let a v září toho
roku mne čekalo vykročení
do první třídy obecné školy,
kdy naši otcové s obavami
hovořili o zabírání našeho
státu Hitlerovým Německem,
se na polorozcestí před sousedových Ciprysových - Fabišových, odkud byl z Nové ulice pohled až k fotbalovému
hřišti na Pastvisku, objevil
postarší německý voják s flin-

Za pár týdnů, osmadvacátého října, si v mimořádných oslavách připomeneme STÉ VÝROČÍ
OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA. Ta ne až tak
dlouhá doba byla pro náš
národ dny radostnými, ale
i velmi bolestnými. Rád
bych na konec jejího prvního dvacetiletí zavzpomínal
napůl se smutkem a napůl
s úsměvem.
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tou přes rameno. Taťka říkal, že patří do
německé armády zvané Wehrmacht - Vermacht. Stál tam jako ten pověstný svatý za
dědinou a nás, dětské žúžele, jej okukující,
si nevšímal. Ani soused Jan nevěděl, proč
a co tam vartuje, když se kolem něho nic
nedělo.
To na křižovatce u kostela, kolem masívního betonového patníku, do něhož
byl zapuštěn stožár pro dráty elektrického
vedení do všech stran, tiše hučel dav občanů. Pozorovali křižovatkou sem a tam
projíždějící automobily německé armády.
V tom hloučku nechyběl ani do uniformy
oblečený pan JAN PRAJKA, řečený PRAJA, coby obecní policajt, či spíše strážník.
Patřil od začátku dvacátých let mezi nejvýraznější osobnosti Lanžhota, pověstný
přísností, ale i jemu vlastním humorem.
Navíc, a na to není možné zapomenout,
ukládal do hrobových jam lanžhotské zemřelé jako radnicí ustanovený hrobník –
hrobař. Zatímco při všech muzikách, tudíž
zábavách v sálech i mimo ně, nebojácně
držel chlapčenskou i mužáckou chasu na
oprati pořádku a slušného chování. Kdo
by byl proti, poznal by tvrdost pendreku.
Něco mi našuškává, že pan Prajka vykonával i řemeslo zabijáka prasat při domácích
zabíjačkách. Nenudil se. A v hospodách si
též rád pobesedoval a zazpíval. Tam vešlo
ve věčnou známost jeho první rčení, či
spíše ponaučení. Říkával, „stojačky“: „Pamatujte si šecí toto! Ked su v uniformě, tak
su pro každého nadstrážník Prajka, ked su
ve svátečních kostelových šatách, tak su
pan Prajka, no ked mám na sebě třaslavice, tak su strýc Jan, a basta!“ Neodvážil se
nikdo nepamatovat si to…
Teď tedy stojí mezi lidmi na křižovatce
u kostela a sem tam si „odpluje“ co nej-
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dál na kostky hlavní silnice, magistrály to
Praha – Brno – Bratislava, přes Lanžhot
vedoucí od roku 1935. Je jedinou v Lanžhotě silnicí tvrdou (uvnitř městyse kostky, mezi Lanžhotem a Břeclaví na jedné
straně a Brodským na druhé straně beton,
proto se jí říká „betonka“). Na ostatních,
byť zpevňovaných štěrkem, se to práší za
voly, kravami a hlavně koňmi, když se dají
do trapu. Hospodyňky zavírají okna, která
potom mohou každý večer hadrem zvenku utírat. Pověst cesty nejprašnější má ta
v ulici Kostické a dál až do Kostic samotných. Toto je třeba vědět, aby současník
pochopil SMYSL nezapomenutelného výroku pana nadstrážníka Jana Prajky.
Jeho výrok se zrodil z této situace. Na
křižovatku přijelo od Břeclavi německé
vojenské auto typu amerických džípů, obsazené důstojníky Wehrmachtu. Zastavilo
krok od hloučku s dominantní postavou
pana Prajky v uniformě. Jeden z oficírů se
v autě postavil a s pohledem upřeným na
pana nadstrážníka Jana Prajku se zeptal,
kudy že se jede na Gédynk, tudíž Hodonín. Pan nadstrážník díky častým návštěvám Rakous za lesem uměl německy. Důstojníkovi ukázal rukou cestu do Kostické
ulice a k tomu ještě něco dodal. Okupant
odpověděl „danke“, to je děkuji, a auto odstartovalo směr Kostice. Ještě ani nestačilo
za sebou zaprášit, když pan nadstrážník
Jan Prajka tiše za ním zavolal: „JEĎ DO
ŘITI A NEPRÁŠ!“ Němci ten vzkaz neslyšeli, ale občané ano. Díky tomu toto vešlo
v širší známost NEZAPOMENUTELNĚ.
Do takové hloubky, že když se od té doby
dva občané chytili mezi sebou v hádce,
tak jeden druhému důrazně, místo facky,
doporučoval (Pozor, ne toliko muži, ale
i ženy a staré baby!): „Di do řiti a nepráš!“
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Škoda, že právě takto nemohl pan nadstrážník Jan Prajka promluvit v listopadu
příštího roku 1940 na rozloučenou s šéfem
skupinky gestapáků. Proč ne? To se chýlil
ke konci rok prvního velkého zatýkání
lanžhotských učitelů, četníků a jiných občanů smečkou gestapa, německé policie.
Jména pozatýkaných a do koncentráků
odvezených si můžeme najít v knize Lanžhot. Jméno pana nadstrážníka Jana Prajky, pana Prajky či strýca Jana mezi nimi
nenajdete. Ale nechybělo málo…
Gestapáci si pro něho přijeli. Když zabouchali na dveře domku, v němž pan
Prajka i se ženou bydlel, vyšla ven pouze
tetka Prajková. Gestapák se zeptal, jestli je její muž Jan Prajka doma. Přikývla,
jako že ano, ale než stačila odpovědět více,
gestapák ji odstrčil a hnal se i s ostatními
„žebráčkou a forhauzem“ do baráčku. Daleko nedošel. Pár kroků za dveřmi, v úzké
chodbičce, zůstal stát jako ta pověstná
biblická Lotova žena: oči vytřeštěné na

otevřenou rakev, spočívající na dvou stoličkách, a v ní s ležící mrtvolou muže, ruce
sepnuté a omotané páteřkama, u hlavy
z jedné a druhé strany hořící svíce. Konečně se gestapák zrepetal z překvapení;
vypelášil s ostatními na ulici k autu, s klením, jako když hromy bijú. Tetka Prajková pootočila hlavu směrem k nebožtíkovi
a říká: „Tato, neměua bych mu řéct, nech
jede do řiti a nepráší?“
Nepověděla, pláč jí to nedovolil. Její
muž, známý a respektovaný pan nadstrážník Jan Prajka, pan Prajka i strýc Jan, hrobař, zemřel předešlého dne na zápal plic.
Gestapáci a Hitler byli už na něho krátcí.
Ani pendrek nepotřeboval. Lopaty hrobaře se ujal někdo jiný. Aby smrti a všem
sešel z očí…
Naše vzpomínky k němu nevedou pouze přes tento jeho NEZAPOMENUTELNÝ VÝROK, ale mají i jiné chodníčky. To
je dobře…

Obecní (komunální) volby
J. J. Uher

Jsou před námi už blízko. Máme čas
na rozmyšlení o nich; kdo se bude o naše
hlasy ucházet. Každá rada dobrá i ta stará dva tisíce let! Posílá ji nám, voličům,
ale i těm, kteří budou toužit po zvolení,
MARCUS TOLLIUS CICERO (106 – 43
př. n. l.) v ponaučení s názvem „O PÉČI
O OBECNÉ DOBRO“. Do své ČÍTANKY
ANTICKÉHO MYŠLENÍ ji kolem roku
1500 pojal JAN ČEŠKA (zemřel 1551),
kališnický kněz a humanista. Pojmenoval
ji jako ŘEČI A NAUČENÍ HLUBOKÝCH
MUDRCŮ. Začtěme se do nich…

O péči o obecné dobro: myšlenky tohoto pojednávání byly
převzaty z řečí
největšího římského
řečníka
a spisovatele MARCA TULLIA CICERA.
„Lidé, kteří pracují pro dobro ostatních,
jsou hodni chvály nejen během svého života, ALE I PO SMRTI. Neboť žádná obec,
žádný stát, žádné království, žádný řád by
neexistoval, kdyby si naši předkové hleděli
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jen sami sebe a nemysleli přitom na jiné.
Počátek každého společenského uspořádání totiž spočívá ve správném jednání
a konání. Nikdo nemá být více milován
a uctíván než ti, kteří usilují o zachování základních hodnot státu, což se často,
v minulosti i současnosti, setkávalo s nepochopením ze strany lidí toužících po
majetku a moci. Kdo si vážil více života
věčného než pozemského, dokázal povýšit
zájmy většiny nad zájmy vlastními, které
brzy pominou, zatímco hodnoty vytvořené pro obecní dobro přetrvávají. Vlastní
majetek a zájmy se týkají jedné nebo několika osob, obecné zájmy a majetek (obce,
státu…) se týkají všech.
Jestliže nahlédneme do kronik zobrazujících dobu minulou, vždy se setkáváme s chválou těch, kteří konali a jednali
ve prospěch, schází, kteří se z touhy po
bohatství a moci snažili upřednostnit
své vlastní zájmy před zájmy veřejnými.
Nejsem proti tomu, aby se člověk staral
o svůj majetek, ale nelíbí se mi, jestliže
kvůli vlastnímu prospěchu ztrácí ze zřetele potřeby ostatních. Pamatuj si, člověče,
že ohrožení obecných zájmů se dotýká každého, budeš tím tedy trpět i ty. Jak může
být v bezpečí tvůj majetek a potřeby, jsou-li ohroženy věci obecné? Podezřelý z lakomství a chamtivosti je ten, kdo se chce
vyvarovat jen vlastních ztrát a nevadí mu,
padnou-li na obec (stát).
Pokud římští senátoři dobře obec spravovali, potud Řím byl znám co hlava všeho
světa. Ale když si počali více hledět vlastních věcí, zrodilo se v nich lakomství a násilí, kdo jenom mohl, druhému bral, až
se všech zmocnil JULIUS. Nejprve počal
mocně vládnout Římu, kde byl nazýván
prvním římským císařem. Okamžitě se
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jednomu bohatnout dařilo, všechny ostatní dolů táhla nouze. A od té chvíle obecné
dobré je roztrháno, protože si každý hledí
pouze svého.“
„Využívat úřady v obci pro osobní zisk
je nejen hanebné, ale i zločinné a protiprávní.“ Toto jsou též slova M. T. Cicera
v jeho úvaze O povinnostech. Cicero nebyl pouze největší římský řečník a spisovatel, ale vystupoval i jako obhájce v soudních přích, kdy prokazoval osobní odvahu
a velký smysl pro spravedlnost. Jeho snahy
vnést do politiky etické principy byly neúspěšné. Vystupoval i jako zastánce republikánských poměrů. V naději na obnovení
republiky pronesl známých 14 filipických
řečí. Měl proto mocné nepřátele. A ti se
7. 12. 43 př. n. l. postarali o jeho zavraždění.
Přečteme si na závěr, tentokrát v originále JANA ČEŠKY ještě tento vzkaz M.
T. CICERA adresovaný těm, kteří budou
zvoleni:
A ty, maje obecní úřad na sobě, by věděl
své nepřátely, nesmieš se mstíti, ač chceš
spravedlnosti zachovati. Bude-li tebe nepřietel v čem potřebovati, musíš jeho
spravedlnost opatřiti rovně jako přietele,
jinak nebyl by spravedlivý obecného dobrého úředníkem, aby pro své záštie aneb
nepřiezen chtěl komu spravedlnosti ukrátiti./…/ Kto chce ode všech milován býti,
zvláště člověk povýšený, ten ukazuj milost
a dobrotivost ke všem. Strachem a bázní neb kterúkoli ukrutností nedomnievaj
se, aby od koho milován byl; tolika se jich
musíš báti, koliko se jich tebe bojí.“
Téma připravil J. J. Uher, překlad do
současné spisovné češtiny provedla, bývalá korektorka zpravodaje, paní Božena
Valentová, učitelka v. v. Děkuji jí!
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Fotbalové soustředění v Němčičkách
Boris Didov

Už se stává tradicí, že poslední červnový týden patří fotbalovému soustředění
v Němčičkách, kterého se letos zúčastnilo celkem 28 dětí, pět trenérů a kustod
Zdeněk. Tím vlastně dětem prodlužujeme
o týden prázdniny a rodičům na oplátku
vyčarujeme na obličejích pár vrásek navíc,
když nám svěřují své nejdražší poklady.
A že jsou to opravdu poklady, to my trenéři moc dobře víme. Předtím ještě děti
stihly doprovodit na hřiště k přátelskému
utkání se Zbrojovkou Brno naše borce
z A mužstva, uspořádali jsme tradiční
ukončenou u táboráku a druhého dne
jsme vyrazili.
Během soustředění děti trénovali dvakrát denně, vždy s kvalitním protažením
před a po tréninkové jednotce, které nám
připravila naše kolegyně Martina. Trénovalo se po skupinkách dětí, které byly rozděleny dle výkonnosti na pěti stanovištích
s různým druhem zaměření. Tentokrát
nám počasí nepřálo jako během předešlých soustředění, a tak jsme nemohli

využít bazén k regeneraci a hlavně dovádění.
Mimo tréninky měly děti
možnost využívat nepřetržitě
fotbalové hřiště, kulturní místnost s televizí, kde jsme sledovali právě probíhající
Mistroství světa ve fotbale, tenisový kurt,
trampolínu a dětské hřiště v areálu.
Zahráli jsme si jako vždy šipkovanou,
opekli jsme špekáčky a uspořádali fotbalový turnaj, při kterém se ukázalo, že vlastně
nejvíc soutěživí jsou trenéři. Naši borci si
také zahráli neoficiální zápas proti školákům složených z 6. až 8. ročníků základní
školy ze Šitbořic. Hodnocení? Kočka –
myš z pohledu našich borců, jak by řekl
šéftrenér Michal. Mladí kluci v pubertálním věku, mnozí většího vzrůstu než my
trenéři, se chtěli ukázat před spolužačkami, no a nedopadlo to.
Všichni trenéři se shodli, že to bylo
nejlepší soustředění, které jsme doposud
uspořádali. Všechny děti poctivě trénovaly, nestal se žádný úraz, nevznikl žádný
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konflikt mezi dětmi, jen to počasí nám
úplně nevyšlo. Malinkatý problém nám
působila strava. Protože co nedojedly děti,
snažili se dojíst trenéři, kteří se vrátili určitě s malou tělesnou nadváhou.
Tak jako každý rok bylo společné soustředění přípravky tečkou pro ty nejstarší, tedy ročníku 2007. Jedná se o Václava
Uhra – přestup do Hodonína; Michal Létal, David Darmovzal a Martin Kovařík –
přestup do společného družstva FKM
Podluží (Fotbalový klub mládeže – spojení
obcí Lanžhot, Kostice, Tvrdonice, Týnec)
a Sabina Trubačová – dívčí fotbalový oddíl Hodonín. Všem přejeme mnoho štěstí
v dalším fotbalovém působišti a taky hodně zdravíčka. Věříme, že o tomhle ročníku
ještě určitě uslyšíte. Nemůžu zapomenout
na trenéra starší přípravky Rosťu Létala,
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který bude od nové fotbalové sezóny trénovat starší žáky v FKM Podluží. Také
přejeme hodně pevných nervů a trenérských úspěchů v novém působišti.
Závěrem jen dodávám, ať fotbal kluky
nadále baví tak jako doposud a oni pak
budou bavit fotbalem nás. Třeba právě
jako odchovanci v našem A mužstvu.

Westernové závody v Lanžhotě
(mb)

Dne 28. 7. 2018 proběhl již 2. ročník
westernových závodů v rychlostních disciplínách na rodinné farmě DELTA JANE
v Lanžhotě.

Jednalo se již o čtvrtý letošní závod, který je součástí celoročního seriálu westernových závodů SWJ (Sdružení westernových jezdců). V srpnu jsme se zúčastnili
ještě dalších dvou akcí, a to 11. 8.
na ekofarmě Jalový dvůr (nedaleko od Slavkova u Brna) a závěrečného závodu 25. 8. v Krumvíři.
Letos k nám přijelo 18 jezdců
v sedle, kteří změřili své síly celkem v šesti disciplínách, z toho
čtyřem jezdcům nebylo ještě
18 let. Celkovým vítězem se stala
mladá jezdkyně Simona Horáčková z farmy Kloboučky, domácí Michal Blažej obsadil celkové
Vítězové
2. místo.
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Jsme rádi, když práce s koňmi dává nějaký smysl, motivuje
i mladší jezdce k dalšímu sebezdokonalování a není přitom jen módní záležitostí.
Děkujeme vedení našeho města
a dalším sponzorům za poskytnutí
podpory pro realizaci těchto závodů a všem návštěvníkům za podporu jezdců.
Těšíme se na další ročník, který
se bude opět konat poslední sobotu
v červenci na rodinné farmě DELTA JANE. Na sociálních sítích nás
nenajdete, přijďte něco prožít skutečně!

Lanžhot
„gulí“ a vyspravenou odhozovou desku na
drahách. Tak doufám, že stížnosti z minulého roku ubydou. Druhou novinkou je,
že nás dohnalo nařízení Evropské komise
ohledně GDPR (ochrana osobních údajů).
Pokud budu uveřejňovat Vaše jméno u výsledků v kabelové televizi, budu u Vás po-
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třebovat sdělit písemný souhlas. Každému
tedy budu muset dát podepsat příslušný
dokument. O rozlosování nového ročníku budete včas informováni v kabelové
televizi. S pozdravem „Hodu zdar“ se na
Vás všechny těším v novém ročníku Uliční
ligy v kuželkách.

Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Lanžhot
úspěšná sezóna 2017-2018
Gabriela Polášková

Info před zahájením soutěže
Radek Janík

Již devátý ročník Uliční ligy v kuželkách odstartuje po tradičních hodkách
v lanžhotské kuželně U Bartošů. Jelikož
toto číslo zpravodaje vychází před největší
kulturní akcí města, rád bych Vás, kuželkáře, seznámil s takovými předsezónními
informacemi. Jak je známo hraje nás šestnáct družstev. Více již není možno nabrat,
i když zájem by ze strany nových kuželkářů byl. Koncept ligy je založen na odehrání všech zápasů stylem každý s každým
a následně je ustanoven pavouk v play off.
Pokud by bylo družstev více, nárůst zápasů by se protáhl do měsíce dubna-května,
a to v době výsevu a „sadění erteplí“ bude
málokdo akceptovat. Už i tak se soutěž
hraje půl roku. To jen na vysvětlenou pro
ty, kdo z kapacitních důvodů již hrát nemůžou. Samozřejmě, že pokud některé
družstvo odstoupí, nahradí ho nový zá-

jemce (pokud již někdo
víte, že hrát jako celý
tým nebudete, budu rád
za informaci). Novinkou,
kterou jsem dlouho zvažoval, je zavedení jakéhosi startovného.
V průběhu soutěže hrajeme ještě dva turnaje jednotlivců, kde na konci chci vždy
rozdat vítězům nějaké ceny. Generálního sponzora, podle kterého by se soutěž
mohla jmenovat a který by přispěl např.
dvěma „obrázky“ s vyobrazením Bedřicha Smetany, se mně nedaří nalézt. A tak
jsem se rozhodl, že každý tým na začátku
soutěže daruje na tyto ceny částku 200 Kč
a já budu moci obdarovat výherce něčím
dobrým do bříška. (Doposud mně pomáhali s dary majitelé kuželny. Děkuji.) Když
jsme se dostali k vlastníkům, mám přislíbenou opravu kuželny v podobě nových
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V sezóně 2017-2018 reprezentovali TJ
Sokol Lanžhot čtyři týmy dospělých stolních tenistů a jeden tým mládeže.
Hráči nejvýše postaveného A mužstva
si v sezóně 2016-2017 zajistili postup do
3. ligy mužů skupiny D a pro sezónu 20172018 si stanovili jasný cíl – udržet se ve
3. lize, což nakonec s přehledem zvládli,
neboť v sezóně 2017-2018 podávali velmi dobré výkony a umístili se na 8. místě z celkového počtu 12 účastníků, když
zvítězili v deseti utkáních, jedenáctkrát
prohráli a jednou remizovali. Nejlepším
hráčem A mužstva byl v sezóně 2017-2018
Adrián Gajdoschík s celkovou bilancí
dvouher 34:14. Kromě domácích hráčů za
A mužstvo v sezóně 2017-2018 nastupoval také Tomáš Bruckner – hostující hráč
MSK Břeclav.
B mužstvo hrálo v sezóně 2017-2018
Krajskou soutěž 1. třídy. Po celou sezónu
se potýkalo s nedostatkem hráčů a velkou
marodkou, kvůli čemuž museli za B mužstvo často nastupovat hráči C mužstva.
I přes tyto problémy se podařilo B mužstvu vybojovat umístění ve středu tabulky,

které zajišťuje udržení Krajské
soutěže 1. třídy i pro následující sezónu.
Velkého úspěchu dosáhli v sezóně 20172018 v Okresním přeboru 1. třídy hráči C
mužstva, kteří vyhráli základní část této
soutěže a s bilancí osmnácti výher, dvou
remíz a pouze dvou proher postoupili
z prvního místa do play-off, kde se koncem března 2018 o postup do Krajské soutěže 2. třídy utkali nejdříve s týmem SPIN
Lednice A, který porazili 2:1 na zápasy,
následně však ve finále podlehli velkému
favoritovi soutěže – týmu ATP Mikulov
A. Na tomto úspěchu měli největší podíl
hráči Miroslav Sláma, Zdeněk Polášek,
Michal Polášek a Marek Koníček.
Dařilo se také D mužstvu, které v sezóně
2017-2018 hrálo Okresní přebor 4. třídy
a díky umístění na prvním místě tabulky
postoupilo do Okresního přeboru 3. třídy. Nutno také podotknout, že D mužstvo
v celé sezóně 2017-2018 neprohrálo žádné
utkání a velmi úspěšnou sezónu zvládlo
s bilancí sedmnácti výher a jedné remízy.
Hráči dorostu, kteří reprezentovali oddíl TJ Sokol Lanžhot v soutěži Okresní
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přebor mládeže, se umístili na 7. místě
z 12 účastníků. Zde vidí trenér mládeže
Michal Polášek ještě velké rezervy. I proto
oddíl stolního tenisu uskutečnil v srpnu
tohoto roku nábor dětí, na kterém hráči
oddílu seznámili děti se stolním tenisem
a umožnili jim si tento sport vyzkoušet.
Tréninky probíhají každé úterý a pátek
od 17:30 hodin v tělocvičně ZŠ Lanžhot,
kde si mohou noví zájemci tento sport
vyzkoušet či se jen přijít nezávazně podívat. Nutností je pouze vhodná sálová
obuv. Pálku zájemci oddíl zapůjčí.
Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Lanžhot
v sezóně 2017-2018 uspořádal celkem
pět turnajů. Jednalo se o Okresní přebory mužů, jejichž vítězem se stal opět hráč

reprezentující TJ Sokol Lanžhot. Byl jím
Branislav Baláž, který navázal na sérii vítězství Zdeňka Darmovzala, jenž se tentokrát Okresních přeborů mužů nemohl zúčastnit. Branislav Baláž se svým vítězstvím
postaral o pokračování jedinečné série,
v níž se od roku 2010 titulem přeborník
okresu ve stolním tenisu každoročně pyšní
hráč lanžhotského oddílu stolního tenisu.
Dalšími pořádanými turnaji byly turnaj
O pohár města Lanžhot, Krajské přebory
družstev a jednotlivců v kategoriích starší žactvo a dorost. Velké poděkování patří
Antonínu Uhrovi za příkladnou pomoc
na všech turnajích pořádaných naším oddílem.

Oddíl stolního tenisu Lanžhot pořádá
nábor dětí a mládeže
Michal Polášek

Věk pro nás není podstatný. Důležitá je chuť
se bavit sportem a udělat
něco prospěšného pro své
fyzické a duševní zdraví.
Stolní tenis je sport, díky
kterému zlepšíte rychlost
těla, cit a získáte nové přátele. Zájemci mohou přijít
na tréninky každé úterý
nebo pátek od 17.30 hodin. Je potřeba mít vhodnou sálovou obuv. Pálky
pro začátečníky půjčíme,
popř. poradíme, jak vybrat. Tréninky probíhají
v tělocvičně ZŠ Lanžhot.

Hráč A mužstva Michal Koníček při náboru dětí
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Informace od SDH Lanžhot
Tomáš Bača, starosta SDH Lanžhot

Dobrý den, vážení čtenáři. Tímto článkem bych Vás rád seznámil s tím, co nového se děje u Sboru dobrovolných hasičů
v Lanžhotě.
Máme polovinu roku dávno za sebou
a vězte, že náš sbor nezahálel a nezahálí
a po celou tuto dobu pracuje na sto procent. Již tradičně jsme si 7. dubna vyšli
spolu se skauty uklidit Česko. Schválně
jsme si vybrali místa, kde jsme uklízeli před rokem, a kupodivu bylo zase co
uklízet. Lidé, co jsou líní odvážet odpad
do Lesíčka na sběrný dvůr a místo toho
jezdí kolem Lanžhota, hledají místa, kam
„uklidí“ svůj odpad, nechť se stydí. Nemáme pro ně hezkých slov. Ti, co se snaží
okolí nejen své, ale i to daleké zvelebovat
a uklízet, před těmi klobouk dolů smekáme a velice se jim klaníme. Tímto děkujeme nejen skautům, ale všem, kteří si
váží svého uklizeného okolí. Již 15. dubna
jsme asistovali na akci Běh městem – memoriál Františka Bartoše. A závěr dubna
patřil Čarodějnickému sletu, kde naši malí
mistři čarodějnického učení
mohli zakusit trochu z učení
a vybavení hasičského. Dále
probíhají výcviky a školení,
které jsou v dnešní době nezbytné.
Dne 5. 7. 2018 jsme se
mohli vidět na naší již tradiční soutěži O putovní pohár
města Lanžhot. Počasí jak
malované přivítalo všechny
soutěžící na krásně sytě zeleném pažitu na fotbalovém
hřišti TJ Sokol Lanžhot.

Slavnostní nástup soutěžících
družstev
měl
jedno překvapení, kdy jsme
měli tu čest připnout k našemu praporu
pamětní stuhu od SDRUŽENÍ HASIČŮ
ČECH, MORAVY A SLEZKA vydané
u příležitosti 100 LET ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY. O udělení této stuhy se
zasloužil náš člen Jano Vitásek, který o nás
a naší práci referoval přímo v Praze. Není
tajemstvím, že Janovi bylo tento rok uděleno mezistátní česko-polské vyznamenání ZLATÝ KŘÍŽ ASOCIACE SVATÉHO
FLORIÁNA MAZOVSKO. Tímto mu
blahopřejeme. Po nástupu se začalo soutěžit. Mužská družstva, kterých se k nám
sjelo šestnáct, ovládly Pasohlávky a naše
družstvo skončilo v této velké konkurenci na krásném šestém místě. Následovala
přestávka, ve které nám ukázalo družstvo
mladých hasičů z Tvrdonic svůj útok,
s nímž se poprali na jedničku. Následovaly
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ženy. Čtyři družstva žen se musela poprat
nejen se soutěžní dráhou, ale i s nepřízní
počasí. Přihnala se totiž menší bouřka.
Nenechaly se zastrašit a útoky proběhly i v tomto počasí. Vyhrály ženy z Miroslavi a naše ženy skončily na krásném
třetím místě. Po celou dobu soutěže jsme
přichystali bohatý doprovodný program.
Na místě byla výstava hasičské techniky,
skákací hrad, hašení domečku, skotačení
v pěně, malování na tvář. K zvlášť zajímavé
atrakci nám dopomohl Miroslav Kostka,
který nám přistavil prvorepublikové bojové vozidlo k ochraně státní hranice. Toto
vozidlo nese název ŽELVA a je jedinou
replikou na světě. Bylo jich vyrobeno pouze šestnáct a žádný z originálů se nedochoval. Samozřejmě bylo i něco k snědku
a pití. Děkujeme všem, kteří se přišli mezi
nás podívat, a příští rok se snad ve zdraví
opět shledáme.
Co se týče zbrojnice, tak loni jsme si
opravili fasádu. Na tento rok plánujeme
prodloužení stání našeho už rok starého –
nového vozidla CAS30 SCANIA. Máme
vyřízeno stavební povolení a čekáme jen
na poslední razítko z Břeclavi. Taky jsme
začali vyřizovat dotace na nový dopravní automobil, kde bychom
mohli dosáhnout na víc jak
polovinu ceny nového vozidla. Je nutné vyměnit tu naši
starou Avii za něco modernějšího, protože poslední
dobou se na ní pořád něco
kazí a jízda s ní je jeden velký
adrenalinový zážitek. Doufáme, že se to podaří a třeba
do dvou let tady bude nový
dopravní automobil.

Lanžhot

Co se týče dotací, tak nám nemohlo
uniknout, že někteří rádoby lovci senzací
rozšiřují po Lanžhotě i mimo něj klamavé
zprávy. Kdo chce vědět, kolik město zaplatilo za nové vozidlo, nechť se přijde zeptat
přímo k nám nebo na radnici. Psali jsme
to několikrát, ale jaksi se to minulo účinkem a lovci senzací vše převrací.
PŘEHLED ZÁSAHŮ OD 1. 1. 2018 DO 31. 8. 2018
24. 2.

Požár nízké budovy – Kostice

28. 3.

Požár polní porost, tráva – Lanžhot

16. 4.

Požár odpad, ostatní – Lanžhot

11. 5.

Požár nízké budovy – Lanžhot

29. 5.

Transport pacienta – Lanžhot

10. 6.

Planý poplach – Kostice

11. 6.

Požár polní porost, tráva – Lanžhot

5. 7.

Požár polní porost, tráva – Lanžhot

8. 7.

Planý poplach – Lanžhot

12. 7.

Požár popelnice – Lanžhot

25. 7.

Planý poplach – Kostice

25. 7.

Požár, dopravní prostředky – Lanžhot

Děkujeme ještě jednou všem, kteří nás
v naší činnosti podporují, hlavně vedení
města v čele s naším starostou.
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Příměstský sportovní tábor
Lenka Bačová a Martina Šestáková

Ve dnech 6. 8.–10. 8. 2018 jsme uspořádali pro děti ZŠ Lanžhot příměstský
sportovní tábor, který byl určen pro děti
od první do čtvrté třídy. Celkem se tábora zúčastnilo 26 dětí pod vedením dvou
trenérek. Jak již je v názvu uvedeno, tábor
byl zaměřený na různé sportovní aktivity. Pro děti jsme měli připravený bohatý
sportovní program na celý týden. A to atletiku, stolní tenis, jumping, fotbal, judo,
tancování s ACTIWITY DC a košíkovou.
Děti si vyzkoušely všechny tyto sporty
vždy pod vedením zkušených trenérů. Ke
všem sportovním činnostem jsme využívali všechna možná sportoviště v Lanžhotě. Hřiště Na Šlajsi, kde jsme měli i svoji
základnu, hřiště na Pastvisku, tělocvičnu,
sportovní halu a venkovní sportovní hřiště za školou.
I přes úmorná vedra, která celý týden
panovala, děti poctivě odtrénovaly všechny tréninkové jednotky. Samozřejmě jsme
nezapomněli na odpočinek. Po obědě během poledního klidu si děti mohly odpočinout u různých společenských her.

Závěrem bychom rády poděkovaly
všem trenérům, kteří dětem věnovali svůj
volný čas, ZŠ Lanžhot, Knihovně Lanžhot
za zapůjčení společenských her, vedoucí
a kuchařkám ze školní jídelny, které nám
připravovaly výborné obědy a odpolední svačinky, správci na fotbalovém hřišti
Na Šlajsi a firmám 2 BRAND a STILLUS.
A hlavně nesmíme zapomenout na všechny děti, které se táboru zúčastnily, a vyseknout jim pochvalu za poctivost s jakou
k celému táboru přistoupily a přístup ke
každému tréninku, který absolvovaly,
i přestože náročnost byla někdy vysoká.
Bylo poznat a při samotných tréninkových jednotkách bylo patrné, že děti měly
o sporty zájem. I když jsme my nebo i jiní
trenéři děti nešetřily,
nebyl téměř nikdo,
kdo by se ulíval anebo si v určitých situacích nesáhl až na dno
svých sil. Doufáme,
že jsme položili základ pro sportovní
zlepšení všech dětí,
a těšíme se, že se sejdeme zase příští rok
o prázdninách.
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8. ročník Dne koní

Jak to bude dál s vodou pod Lanžhotem?

Petra Uhrová, místopředseda spolku
Koňské stezky Podluží

Za členy spolku Soutok Lanžhot, z. s.,
předseda Mgr. Antonín Hostina

Stejně jako v předchozích letech i v tomto roce jsme připravili Den koní. Program
tradičně zahajovala vozatajská soutěž,
která měla nejpočetnější startovní pole.
Jelo se na dvě kola, 1. kolo bylo zahřívací
a druhé se jelo už na „plný plyn“. Účastníci
byli z řad spolku, ale i přespolní. Nejlépe
se vedlo Z. Uhrovi ml., který reprezentoval ranč Ostředek a již 5x vyhrál Pohár
starosty města. Stříbro putovalo H. Pilařovi a bronz přebírala K. Čechová z ranče
Ladná.
Další část byly westernové rychlostní
závody. Disciplíny jsme rozdělili na dvě
části, barely a tyče, kterých se zúčastnilo
šest jezdců. Ceny nejvyšší sesbíral H. Pilař.
Na 2. místě byla závodnice z ranče Valkýra
J. Hönigová a 3. příčku obsadila nejmladší účastnice „domácí“ A. Kratochvílová
z jezdeckého klubu Dantte.
Hostem Dne koní byl P. Procházka
a jeho syn s chladnokrevnými noriky. Vážili dlouhou cestu, bydlí ve Stojanovicích
v okrese Klatovy. Mladý Petr vystoupil
se svou Norik show na koni Junyus Elmar XV., kde předváděl seskakování, naskakování, práci s koltem i bičem. Jeho
otec nám zase ukázal, jak je důležitá souhra s koněm při práci v lese. S nelehkou
kládou si jeho koník White Tyger poradil
s přehledem, i když je rok už „v důchodě“.
Z. Kořínek, P. Balga a J. Krásný si za spolek připravili ukázku práce s kládou, jak se
to dělalo kdysi. Přiblížení klády a nakládání, v jednospřeží i v páru, zvládli koně
skvěle. I když tuto práci už dělají jen „sezónně“, a to při dovezení máje na hody.

Věřím, že Vás
8. ročník každého něčím oslovil.
Třeba děti – nepopsatelným pohledem ze hřebu koní, dospělé - vystoupením nebo něčím dobrým.
Celou akci profesionálně moderovala
J. Krásná.
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V minulém čísle spolek „Soutok Lanžhot, z. s.“ informoval občany o pozvání
zástupců našeho spolku k ministrovi životního prostředí panu Richardu Brabcovi. Je příjemné, když cítíme, že jeden
z vysokých, politických představitelů je
nakloněn řešení našeho problému s vodou. Měsíc po naší návštěvě u ministra

Rybník v Němčičkách je trvale obsazen dětmi

Miroslav Petrla

byla vydána „Vyhláška č. 79/2018 Sb. Vyhláška o způsobu a rozsahu zpracovávání
návrhu a stanovování záplavových území
a jejich dokumentace“. Nechceme občany
unavovat citací jednotlivých paragrafů.
Snad jenom § 6 vyhlášky, „Zpracování
návrhu aktivní zóny záplavových území“, ve kterém se stanovuje pro vyhlášení aktivní
záplavové zóny (dále jen AZZ)
potřebná hloubka vody nad
150 cm, rychlost proudění
1,5 m/s a množství protečené
vody 0,75 m3/s. Hodnoty, stanovené vyhláškou č. 79, jsou
v rozporu se stávajícím vyhlášením AZZ pod Lanžhotem.

Nedá nám nevzpomenout úsměvnou připomínku Petra Uhlíře na jednání s ministrem, který se zeptal zástupců AOPK: „Jak
řešíte AZZ v Praze na Náplavce, kde staví
pan Kočka kolotoče?“ Pohled na zástupce
AOPK (Agentura ochrany krajiny a přírody) byl dostačující. Víc nebylo k věci co
dodávat.
Rybník Kout je ve finiši a nám nedá se
nad projektem revitalizace rybníka pozastavit. Předem bychom chtěli ocenit práci
některých členů lanžhotského rybářského svazu. Nejdůležitějším článkem tohoto projektu je hospodář Jiří Balga, který
chystá další projekty na čištění vod v okolí
Lanžhota. (Doufáme, že tímto sdělením
neporušujeme zákon GDPR.) Lanžhotský rybník, ve kterém kapr musel plavat
na bok, aby rybník přeplaval, odbahnění
a vyčištění potřeboval. Co nás překvapuje?
Zastupitelé města tvrdí, že byli seznámeni s projektem revitalizace rybníku pouze
okrajově. Navíc byli překvapeni z budování kádiště. Někteří ani nevěděli, co kádiště znamená. Jestli to není něco hanlivého
. Ale vážně! Jsme přesvědčeni, že pokud
by obec svolala mimořádné zastupitelstvo
k projektu obecního rybníku Kout, bylo
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Zázemí pro rybáře ve Velkých Pavlovicích
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by na stavbu uvolněna podstatně vyšší finanční částka
a z rybníka a jeho okolí by
se stalo místo jak ke sportování, tak k rekreaci. Navíc
stát je těmto aktivitám silně
nakloněn a uvolňuje vysoké
dotace na rekonstrukce a budování rybníků. Jsme přesvědčeni, že pokud by projekt
řešila firma se zkušenostmi s budováním
rybníků, v první řadě by řešila napouštění
a vypouštění rybníka a provedla by geologický průzkum. Stávající řešení pohybu
vody je přinejmenším na pováženou. Dále
jsme přesvědčeni, že by zastupitelé nepřipustili, aby se z vytěženého sedimentu
(bahna) a recyklátu ze sběrného dvora budovaly břehy rybníka. Sediment z rybníků
je nepřípustný materiál na zpevňování
břehů nebo výstavbu hrází. Nechápeme,
jak mohl projektant a stavební dozor připustit tento způsob úpravy břehů rybníka. O úpravě rybníka se mluvilo několik
let před zahájením stavby. V plánu bylo
rozšíření vodní plochy v jižní části rybníka (u Čtvrteckých zahrady), a tak nás
překvapilo, že naopak část rybníka byla
zavezena vytěženým sedimentem, čímž
došlo ke zmenšení plochy vodní hladiny
rybníka. Nadále tvrdíme, že rybník se měl

Lanžhot
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Reakce na článek zapsaného spolku
Soutok Lanžhot
dotčených stran trvaly minimálně rok
a výsledek by byl i tak nejistý.

Jan Tomek,
předseda pobočného spolku MRS Lanžhot

Projekt rybářské bašty ve Velkých Pavlovicích

budovat v zimních měsících, nemuselo se
řešit sečení rybníka. Vypadá, že stihneme
i letošní otavy .
Zástupci našeho spolku navštívili obec
Tvrdonice, Velké Pavlovice, Němčičky,
kde mají rybníky zrekonstruované včetně
vybudovaného zázemí pro rybáře, a byli
příjemně překvapeni. Doporučujeme vidět. Na rozdíl od zázemí, které mají vybudované rybáři ve Velkých Pavlovicích,
„šopy“ u rybníka Kout jsou naší ostudou.
Přesto jsme přesvědčeni, že rybářský
svaz v rámci svých možností odvádí velmi
dobrou práci a zaslouží si poděkování za
chystané projekty na čištění a údržbu vod.
Věříme, že nově zvolené vedení města se
této problematice bude více věnovat a rybářské aktivity více podpoří. Vody bude
ubývat a my se musíme naučit s ní hospodařit a vytvářet takové podmínky, aby
voda u nás zůstávala a nemizela. Přijde
doba, kdy se bude voda vyvažovat zlatem.

Tvrdonice se chlubí s kamenným břehem rybníka
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Vůbec nerozumím tomu, proč někteří
lidé šíří nepravdivé a zavádějící informace.
Proto mi dovolte uvést fakta bez emocí, které se kolem rybníka Kout naprosto
zbytečně šíří.
1. Kvůli suchu, které trvá již třetí rok,
a poklesu hladiny spodní vody je rybník od r. 2016 téměř bez vody. V letních
měsících r. 2017 jsme čerpali vodu do
rybníka, abychom zachránili alespoň
část rybí obsádky. Díky suchu byl stav
kritický. Ryby se podařilo, jak se lidově
říká, zachránit za minutu dvanáct. Díky
tříletému nízkému stavu vody začal
rybník zarůstat rákosem, trávou a, co
je nejhorší, náletovými vrbami, které
během jedné sezony vyrostly do výšky
jeden až jeden a půl metru.
2. Občané se právem ptali, co se s tím
udělá. Stav rybníka vyžadoval rychlé
řešení. Proběhlo několik jednání mezi
vedením města a vedením pobočného
spolku MRS Lanžhot. Bylo rozhodnuto
o vyčištění a úpravách břehů rybníka.
3. Na základě této skutečnosti byla oslovena firma AQUA CENTRUM Břeclav,
s. r. o., která je autorizovanou firmou
pro vodní díla a stavby. Projekt na vyčistění rybníka vypracoval Ing. Varadínek.
Z časových důvodů a z důvodů menších
nároků na různá vyjádření byly práce
na rybníce prováděny jako udržovací.
V případě revitalizace a žádosti o dotaci by administrace a vyjádření všech

4. Na základě výběrového řízení byla vybrána firma VHS Břeclav. Ta provedla
práce v souladu s projektem, dle smlouvy o dílo ve stanovené době i ceně.
O všem je vedena písemná dokumentace.
5. Ze všech dostupných informací je zřejmé, že firma AQUA CENTRUM Břeclav, s. r. o. a firma VHS Břeclav jako zhotovitel jsou dostatečně kvalifikované pro
tyto práce a v této činnosti spolupracují
s Povodím Moravy a Dyje.
6. K napouštění a vypouštění rybníka dodáváme, že probíhají jednání mezi dotčenými stranami. Toto řešení je otázkou cca pěti až deseti let. Kvůli rozdílu
hladin by se musel na řece Kyjovce vybudovat jez, což je vodní dílo se vším,
co k tomu patří, a napouštěcí kanál přes
pozemky několika vlastníků, kteří by
s tím museli souhlasit.
7. Břehy rybníka se nezpevňovaly, ale
upravily tak, aby sklon k hladině byl
menší, a tím nedocházelo k jejich splavování a vytváření následného sedimentu na dně.
8. Břehy se zasypou drceným betonem,
frakce 60 – 100 mm, který se rozprostře
v síle cca 20 cm. Tím se zabrání erozi
břehů. Drcený beton dodává firma Tlak
Smolík. Tento materiál je plnohodnotnou náhradou za lomový kámen a je nezávadný a vhodný. Firma Tlak Smolík
má na tento materiál veškeré certifikáty
o jeho nezávadnosti. Toto řešení je podstatně levnější a výsledek stejný. Kámen
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a jeho doprava z Moravského Krumlova
- řádově statisíce až milion. Beton a jeho
doprava z Hrušek - řádově tisíce. Úpravu břehů a dopravu materiálu uhradí
pobočný spolek MRS Lanžhot v ceně
cca 250 tisíc korun. Neznám v Lanžhotě spolek, který by přispěl částkou čtvrt
milionu korun na úpravu veřejného
prostoru. Za určitý čas břehy zarostou
vegetací a budou se lépe udržovat.
9. Nevím, že by se měl rybník rozšířit, ale
vím, že se narovnal a upravil břeh v délce asi sto metrů. V tomto místě rostl
pouze rákos a hladina vody zde byla
minimální. Naopak velikost rybníka se
zvětšila zhruba o osm tisíc m3. Plocha
cca 40 tisíc m2 krát 20 centimetrů je
8 tisíc m3.
10. Dále k čištění v zimě, nebo létě. Dle vyjádření všech odborných pracovníků se
mají tyto práce provádět v létě, když je
podklad suchý, nikoliv v zimě, když je
nahoře led a pod ním bahno.
11. Pokud si zástupci zapsaného spolku
Soutok nevšimli, tak tráva se seče oko-

lo rybníka několikrát za rok. Náletové
vrby na dně musel vyhrnout buldozer,
protože už měly průměr 1– 3 cm, výšku
2 – 2,5 m a asi by se daly těžko posekat.
12. Šopy na rybníku vybudoval MRS Lanžhot za předsednictví pana Uhlíře jako
sklad nářadí a krmiva. Myslím, že pro
tento účel jsou naprosto dostačující.
Můj názor je, že na rybníce není potřeba budovat honosné sídlo za hromadu
peněz na dva dny v roce (1x rybářské
závody, 1x výlov rybníka).
Na závěr ještě několik vět. Zajímalo by
mě a jistě i občany Lanžhota, co členové spolku Soutok Lanžhot udělali pro to,
aby rybník Kout nebyl naší ostudou. Je
jednoduché psát články, v nich všechno
a všechny kritizovat, ale je daleko složitější
něco smysluplného pro město a jeho občany udělat. Z článku je cítit značná ironie,
a tak oplatím stejnou mincí. Řekl bych, že
členové spolku Soutok Lanžhot, jak se lidově říká, si pletou trávu s lesem.

Fakta o rybníku Kout
Mgr. Ladislav Straka, starosta

Je až s podivem, jak taková poměrně jasná a jednoduchá záležitost, jakou se zdály
být ty nejnutnější udržovací práce na rybníku Kout, vzbudila vlnu vášní a polemik.
A kolik mudrlantů a „odborníků“ řešilo
průběh prací! Nejen z těchto důvodů, ale
hlavně z důvodu objektivní informovanosti pokládám za nutné uvést alespoň
základní fakta.
Na žádost rybářů o nutnosti zlepšit neutěšený stav rybníka a usnadnění jejich

hospodaření se vedení města rozhodlo
provést výstavbu loviště, prostoru pro kádě
a vymodelování stokové rýhy. Na jednání
zastupitelstva města v prosinci 2017 byl
tento záměr představen a byla schválena
částka, která tyto práce měla pokrýt.
Projektovou dokumentaci připravil
Ing. Varadínek, oceněný projektant
s mnoha zkušenostmi s projektováním
vodních staveb a s potřebnou certifikací
na tyto specializované práce. Projektová

- 54 -

Lanžhot
dokumentace byla předložena na odbor
životního prostředí k vyjádření a ke schválení.
Po získání všech povolení byly osloveny
firmy, které podobné práce provádějí. Ze
tří nabídek byla vybrána ta nejvýhodnější.
Vzhledem k tomu, že před zahájením
prací byl rybník (podobně jako i v loňském roce) suchý, bylo zbytečné čekat do
zimy, po výlovu a vypuštění, kdy se podobné práce taktéž provádějí.
Ačkoli nás všechny trápí suché počasí, při stavbě základů betonového bloku
kádiště bylo nutné odčerpávat nečekaně
vydatné prameny nastupující spodní vody
z prostoru staveniště. Dle vyjádření odborníků jedna čerpací studna je schopna
snížit hladinu přitékající vody v okruhu
max. 30 metrů. Tedy nikoli z celého okolí Kouta, jak se někteří domnívají. Pokles
hladiny spodní vody v celé obci je způsoben dlouhotrvajícím suchem. Při práci
na dně rybníka paradoxně buldozer čelil
vodě, která se tu a tam objevovala těsně
pod úrovní dna!
Stavba loviště, kádiště a modelace odtokové rýhy proběhla dle smlouvy o dílo
v termínu. Navýšení ceny se týkalo pouze zmíněného zvýšeného objemu čerpání
vody pod betonovými základy.
Z důvodu pokračujícího sucha na žádost rybářů rada města rozhodla o rozšíření prací na odstranění zeleně (včetně
bující vrby!) z celého povrchu dna a na
úpravu břehů.
Další práce jsou již v režii místních rybářů. Ti použili na zpevnění břehů čistý
betonový recyklát, ke kterému byl vydán
atest o nezávadnosti, jako alternativní materiál za drahý lomový kámen.
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Dle našeho názoru i názoru odborníků
byla tato opatření základní údržby rybníka Kout pro nejbližší období nutná a načas
i dostačující.
Vedení města zároveň pracuje na přípravě velkého projektu zprůtočnění rybníka Kout s možností napouštění vodou
z Kyjovky. Součástí by měly být i další
a podstatnější úpravy. Naší snahou je dostat rybník do klasického režimu s možností napouštění i vypouštění. Navíc je
zde reálná možnost využít státní dotace.
Ale vzhledem k státní byrokracii je to vše
„běh na delší trať“.
Zároveň již teď pracujeme na projektu
krajinných úprav nejbližšího okolí rybníka, abychom výrazně posílili jeho rekreační potenciál, zkrátka, aby vznikl další
pěkný „kút“ Lanžhota. Tož tak!
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Navrácení krajiny našich předků
Ilona Vybíralová

Na území zemědělské
krajiny katastru města
Lanžhot nyní probíhají
aktivní přípravy pro zpracování plánu komplexních
pozemkových úprav. Jedním z podkladů pro zpracování úprav jsou navrhované
změny krajinné struktury, pracovně
nazvané „Navrácení krajiny našich předků“. Navrhované změny jsou zaměřené na
zvýšení podílu mimolesní zeleně, zprůtočnění některých vodních nádrží, rozšíření
sítě pěšin a polních cest.
Cílem návrhů je zvýšení průchodnosti a „pobytovosti“ krajiny s důrazem na
zachování vody v krajině a snížení rizik
nedostatku srážek a sucha. Na mapovém
podkladu tvořícím hlavní výstup projektu
se pracovalo více než rok. Výstupy a potřeby krajiny byly konzultovány s řadou
místních spolků a hospodářů. Pro širokou
veřejnost byla ke konci roku 2017 uspořádaná dílna, kde všichni zúčastnění měli
možnost projevit své připomínky a návrhy
k zpracovanému podkladu. Odevzdaný návrh je k volnému nahlédnutí na lanžhotské
radnici a nově i na teletextu města. Součástí
návrhu jsou i řezy a vizualizace části navrhovaných opatření, které jsou zařazeny do
samostatné přílohové zprávy.
Základem pro návrh byla analýza série podkladových map, mezi kterými byl
územní plán města, data z Výzkumného
ústavu meliorací a ochrany půdy, digitální
model terénu, historické mapy, literární
anály i rozvojové projekty města. Nedílnou součástí byl detailní terénní průzkum

celého území a konzultace
se starousedlíky a vedením
města.
Pro
srozumitelnost
a snadnější uchopení navrhovaných změn byly
jednotlivé zásahy rozděleny
do série pětice samostatných
celků s dominancí převažujícího
tématu. Hlavní téma bylo stanoveno na základě geografického a kulturního průzkumu oblasti.
V části převažujících zemědělských pozemků mají opatření vést ke snížení rizik
věterné eroze, zpřístupnění sakrálních památek, ale i pohodlnější průchodnosti krajinou ve stínu korun stromů.
U vodních toků a nepropustných nádrží bylo navrženo jejich zprůtočnění, např.
rybník Kout, ale i rybníků u cesty vedoucí
k Šulákovým vratům, popřípadě revitalizace části toků spolu s rozšířením břehového porostu. Opatření myslela i na zvýšení
bezpečnosti cyklistů, návrh cyklotras podél
dopravní komunikace vedoucí na Slovensko a do Břeclavi. Celkem bylo navrženo
téměř 60 konkrétních opatření. Součástí
navrhovaných změn byl i výpočet potřeby
pozemků pro daná opatření a jejich prioritizace z pohledů vedení města a občanů.
Návrh bude sloužit jako jeden z podkladů pro komplexní pozemkové úpravy. Teprve na základě schválených komplexních
úprav lze přistoupit k postupné realizaci
jednotlivých opatření. Věříme, že se podaří
plány realizovat v maximální míře a přispějeme tímto k lepší stabilitě krajiny na katastru města Lanžhot.
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