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Úvodník
Vážení spoluobčané, milí Lohovčani
Po poměrně složitém období Vás opět
zdravím touto formou, úvodníkem místního
periodika Naša dědina. Máme za sebou několik poměrně náročných měsíců a situaci,
která byla pro nás všechny velkou zkušeností a zkouškou zároveň. I pamětníci se nechali
slyšet, že něco takového nepamatují a to je
co říct. Koronavirus nám dal zabrat všem bez
rozdílu, o tom žádná a nutno podotknout, že

celou tuto pandemii nebylo možné brát na
lehkou váhu. Nejeden z nás měl obavy o své
nejbližší a přátele, nebylo radno cokoliv podcenit. V březnu se dala atmosféra vyloženě
krájet, jak byla napjatá. Nikdo nevěděl, jak se
virus zachová. Z tohoto důvodu jsem inicioval
vydání obecního nařízení o nutnosti nošení
roušek a byli jsme tak jedna z mála obcí, které
k tomuto kroku přistoupily jako první. Ostatně jsme se tímto krokem dostali i na titulní

Oválný záhon v křižovatce ulic Dědina a Hlavní

Vinařské náměstíčko mezi sklepy v lokalitě Na kopci

stránku celostátního deníku. Že to byl správný
krok netřeba hodnotit, povinnost roušky zanedlouho nakázala i vláda a tento stav na některých místech trvá do dnešních dnů. A ačkoliv nám dnes roušky přijdou na obtíž, svou
roli dle mého názoru sehrály dobře. Kdo ovšem nesehrál svou roli dobře byl stát, od kterého jsme se nedočkali žádné pomoci. Nedostali jsme ani jednu roušku, litr desinfekce či
nějaké další pomůcky k zvládnutí této situace.
A když nepomohl stát, tak jsme si poradili po
svém, zavládla lidová tvořivost a stejně jako
všichni v republice i my jsme šili roušky. A šilo
se opravdu ze všeho, co bylo po ruce. Tady
bych chtěl poděkovat všem švadlenkám, které doslova šily dnem i nocí. A také děkuji všem
dárcům za materiály na šití, za hotové roušky,
desinfekce a další potřebné věci. Nyní jen
doufám, že je to nejhorší za námi a už se tato
situace nebude opakovat v takovém rozsahu, jak tomu bylo na jaře. Ono zavřít všechny
provozovny a tím zastavit celou ekonomiku
není žádná legrace, důsledky těchto kroků již
pociťujeme na příjmech do obecního rozpočtu. V dubnu nastal pokles příjmů oproti roku
2019 o 14,46 %, v květnu již o 34,93 % a červnové příjmy jsou o 24,43 % nižší než v roce
2019. Přesto věřím, že se jedná o krátkodobý
výpadek, že nenastane nějaká hlubší hospodářská krize a že nepřijdeme o finance na naplánované investice, o možnost jak zkrášlovat
naši obec. Se zkrášlováním obce jsme však
nemeškali ani během epidemie koronaviru,
za zmínku určitě stojí dokončení úprav terénu
a svahů sportovního areálu na ulici Lednické,
který se nyní už pěkně zelená a v kombinaci
se zimní výsadbou stromů tak pomalu vytváří
oázu nejen pro aktivní odpočinek. Nově jsou
instalovány také nové herní prvky, z nichž asi
nejoblíbenější bude lanová dráha. Pro mládež
zde vniká také workoutový koutek, který obsahuje posilovací cvičební prvky, například
pro cviky na hrazdě. A podařila se nám ještě
jedna drobnost, ale z mého pohledu dost důležitá – nejen pro děti zde vznikl sáňkovací kopec. A ačkoliv jsou u nás časté zimy bez sněhu, tak je třeba být připraven a tuto možnost
mít. Jako děti jsme sáňkovali v Šulaperku a Na
mezi, což by dnes již pro značný nárůst automobilové dopravy nebylo možné. Tedy máme
nyní příjemnou a bezpečnou možnost přímo
ve sportovním areálu. A úpravy veřejného
prostranství probíhaly i jinde v obci. Mezi vinnými sklepy v lokalitě Na kopci nám vzniklo
decentní vinařské náměstíčko přírodního stylu, klidné zákoutí s výsadbou se stromy a keři,
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které bude sloužit k odpočinku a předpokládám i budoucí doplnění o hrací prvky pro děti.
Novou výsadbu si vyžádal také oválný záhon
v křižovatce ulic Dědina a Hlavní, namísto
původního rozměrného jehličnatého keře
zde byla provedena okrasná výsadba květin
a stromových růží. A s výsadbami máme v plánu pokračovat i nadále, aktuálně se připravuje projekt stromořadí podél silnice do Valtic,
v úseku od obce po Domkovičův kříž, ležící
na hranici katastru Valtic a Hlohovce. A jelikož
veřejná prostranství nejsou jen plochy zeleně,
ale i komunikace, připravujeme rozsáhlou
úpravu povrchů vedlejších ulic. Jedná se o ulice, které doposud nemají asfaltový povrch,
jsou zpevněny pouze asfaltovým recyklátem
a naším záměrem je provést úpravu jejich
povrchu včetně pokládky vrstvy asfaltu. Že
nám stávající recyklátové komunikace působí
značné problémy netřeba zmiňovat, obyvatelé dotčených ulic by mohli vyprávět. A opravovat budeme i jinde - rekonstrukci a úpravu
si žádá taktéž částečně zborcená dolní stěna
hřbitova, jejíž rekonstrukce brzy započne
a současně na ni následně naváže i rozšíření areálu hřbitova. Rekonstrukci si žádá také
systém vytápění v základní škole, který je však
pro svou finanční náročnost stále v jednání.
Tedy poměrně náročný investiční program
pro letošní rok, tak snad se jej podaří i přes
koronavirovou krizi zrealizovat, finance na
něj máme naštěstí naspořeny. Co ovšem letos
v důsledku koronaviru trpí je kultura a společenský život v naší obci. Byly zrušeny veškeré
kulturní akce, některé bez náhrady. S velkým
štěstím proběhlo na konci února setkání seniorů, ale následně se již nekonaly Velikonoce
a ani májové hodky. Místní spolky nepořádaly
své přednášky a setkání, nekonal se ani dlouho očekávaný koncert kapely Wohnout a ani
diskoples, nejela se cyklistická Velká cena

Hlohovce, fanoušci přišli o jarní část fotbalové sezony a nejeden milovník vína tesknil po
nekonající se místní výstavě vín a Putování
po hlohoveckých sklepech. Až nyní na konci června můžeme pociťovat jakousi úlevu
a uvolnění, nadcházející víkend se uskuteční
přesunutý dětský den a v červenci bude následovat pomalý rozjezd s kulturními akcemi,
uskuteční se například další ročník Letnofestu,
na kterém letos vystoupí kapela Děda Mládek
Illegal Band. V srpnu nás čekají Bartolomějské
hody a září bude jako vždy patřit hlohoveckému vinobraní, letos již 14. ročníku. Doufejme
tedy, že budeme všichni zdrávi a nevrátí se
doba zákazu konání akcí. Děti nyní čekají po
měsíci školní docházky opět prázdniny, tak
jim přeji, ať si je užijí a odpočinou si. A totéž

přeji vrchovatou měrou i jejich rodičům, přece jen jarní, více než dvouměsíční koronavirové prázdniny daly mnohým z nás zabrat. Zde
bych chtěl poděkovat učitelkám naší základní
školy za jejich ochotu a trpělivost pustit se do
neznáma a započít výuku dětí přes internet.
Nebylo to nic jednoduchého, ale recept jak to
udělat jsme našli a výsledek dle mého názoru
opravdu stál za to. Děti dostaly dobrou možnost, jak pokračovat ve výuce mimo školu
a byly bezpochyby rády, že vidí své spolužáky
a paní učitelku. Nyní ale už hurá na prázdniny,
užívejme si léta, sluníčka a pohody, nabírejme
síly a hlavně – buďme zdraví.
Přeji Vám hezké léto
Jaroslav Hajda,
starosta obce

Zelenající se areál hřiště s herními prvky a lanovou dráhou ve výstavbě

Zelenající se areál hřiště s herními prvky a lanovou dráhou ve výstavbě
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Dění v obci
Poděkování
penzionu Hardy
V dubnu jsme obdrželi dar ve formě
ochranných pomůcek a dezinfekce v hodnotě 50 000 Kč. Dárcem byl Penzion Hardy
ve Valticích www.pension-hardy.cz a naše
rodačka Helena Hrabovská, rozená Hluchá.
Dostali jsme 110 kusů respirátorů FFP2, 100
kusů roušek, 5 litrů dezinfekce, litr dezinfekčního gelu a bezdotykový teploměr. Tyto prostředky budou distribuovány všem do 1. linie
v naší obci - tedy prodavačkám do místních
prodejen, na poštu či poslouží našim referentkám na úřadě. Dárcům moc děkujeme
a vážíme si jejich zájmu o naši obec.

Poděkování panu Vališovi
Tímto děkujeme panu Ludvíkovi Vališovi, Dolní konec 28, který na svůj náklad vyrobil tyto
krásné lavičky a kterých si mohou nyní občané užívat při procházce okolo rybníka.

Historicky první svatba
na obecním úřadě
V sobotu 20. června 2020 jsme měli u nás v zasedací síni obecního
úřadu historicky první svatební obřad. Své „ano“ si řekli pan Vítězslav Sedlák a slečna Petra Vlková. Role oddávajícího se zhostil starosta obce Jaroslav Hajda.
Novomanželům tímto přejeme
šťastný a spokojený život ve svazku manželském,
spoustu lásky, tolerance
a vzájemného porozumnění.
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Fašanku, fašanku!
Fašank, svátek, který představuje čas hodování a veselí mezi dvěma postními dobami, v naší obci vypukl v sobotu 22. února. Hlohovecká omladina se již v brzkých ranních hodinách sešla mezi sklepy, kde
se posilnila dobrým vínem, než vyšla na celodenní pouť ulicemi. V čele
průvodu vyhrávali mladí talentovaní muzikanti, kteří si říkají „Dechulaboyz“, takže nebylo nouze o valčík, polku nebo pár taktů verbuňku. Po

skončení veselí s kapelou všem řádně vyhladovělo, proto se zúčastnění
odebrali do hospody Pančavy, kde na ně čekalo občerstvení od pana
starosty v podobě zabijačkových specialit, které k této události jistě neodmyslitelně patří. Celá akce proběhla v příjemném duchu, doufejme,
že nás příští rok opět čekají vyhlídky na takové kulturní zážitky.
stárci K. Vlašic, J. Vlašic

Setkání seniorů
V pátek 28. února jsme se od 16 hodin sešli v kulturním domě
v Hlohovci na setkání dříve narozených. Proběhlo promítání zajímavých videosnímků, které natočil na svou kameru pan Josef Vlašic, někdejší starosta Hlohovce. Tímto děkujeme jemu a jeho rodině, že tyto
snímky poskytli. Promítnuto bylo také video z májových hodek roku
1999. Krom toho byly prezentovány také historické fotografie z obecního archivu. Celé setkání doprovázela cimbálová muzika Kamenica
a své pěvecké vystoupení předvedly děvčata Anička Drobiličová, Viktorka Vlková a Alžbětka Hřebačková.
J. Hajda
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Zprávy ze školy
Jak zvládnout výuku po uzavření škol
Jeden svět na školách – ONLINE VÝUKA
Kvůli prevenci proti šíření epidemie koronaviru v České republice
se vláda rozhodla od středy 11. března uzavřít školy. Opatření se týkalo i naší základní školy.
Ze dne na den se zcela změnilo vzdělávání žáků. Na takovou situaci nebyl nikdo z nás připravený. Komunikace s rodiči a žáky 2. třídy
spočívala na zadávání úkolů v týdenním rozsahu na webové stránky naší školy. Současně probíhala nepřetržitá mailová komunikace
s rodiči, jak s danými úkoly pracovat. Zafungovala na výborné úrovni zpětná vazba, kdy mně rodiče žáků zasílali pravidelně příspěvky,
zpracované úkoly a fotografie. Příspěvky se týkaly pozdravů od dětí
pro ostatní žáky, fotografie jarní přirody a práce na zahrádkách, kde
se odehrávala praktická výuka hodin prvouky. Všechny fotografie
jsem zpracovávala a postupně zveřejňovala do týdenního plánu domácího vzdělávaní.
Naše škola se rozhodla výuku řešit centrálně a efektivněji pro
všechny třídy školy s vědomím, jak se s těžkou situací a s přehledem
úspěšně vypořádat. Ve spolupráci s panem starostou jsme spustili
online výuku na naší základní škole. Potkávala jsem se tak se svými
žáky v rámci videokomunikace na Jitsi.org. Ideální platforma, nabízející lehký způsob sdílení a zasílání materiálů mezi učitelem a žáky.
Zaměřila jsem se na profilové předměty – jazyk český, jazyk anglický,
matematiku a prvouku. Žáci přistupovali k online výuce zodpovědně,
již deset minut před zahájením se postupně připojila většina dětí ze

2. třídy. Současně probíhaly také konzultační hodiny. Důležité pro nás
bylo, že jsme spolu neztratili kontakt jak s dětmi, tak s rodiči. Drželi
a povzbuzovali jsme se vzájemně.
A tady sdílím nejlepší postřehy z online výuky ve 2. třídě, vždy
probíhala 45 minutová vyučovací hodina. Perličky píšu v originále:
Paní učitelko a Vy jste v kuchyni? Máte to tam pěkné.
Jaká rasa je váš pejsek? On není žádná rasa, je to pouliční směs.
Mám problém, mně tady křeček okusuje kábl od internetu.
Vždycky se na deset minut vypnu a potom nevím, o čem je řeč.
Naše mamka je s nama už dva měsíce doma a ještě není v blázinci.
Jaké i,y napíšeme ve slově kočička? Tvrdé a měkké.
Vyjmenuj části těla kohouta. Hlava, nohy a dělo.
Která podstatná jména máte ve svém pokojíčku? Já ale včíl sedím v obýváku.
Táto hodina je dneskaj nějaká dlúhá.
Toto je najhorší pracovní list, jaký sem kedy viděl.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří v době distanční výuky suplavoli roli učitele a bez jakékoliv přípravy se pustili
na deset týdnů do domácího vzdělávání svých dětí. Od 25. května po
znovuotevření škol 1. stupně jsme opět usedli do školních lavic.
Elena Jankovičová, učitelka 2. třídy
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Vzdělávání na dálku (2. třída)

Tom

Nela

Viktor

Tom

Simonka
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Vzdělávání na dálku v hlohovecké základní škole
V úterý 10. března 2020 rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví
o zrušení výuky v českých školách z důvodu prevence onemocnění Covid 19. Následovalo vyhlášení nouzového stavu a celá řada
omezení v souvislosti s mimořádnými opatřeními proti šíření této
koronavirové nákazy. Osobní přítomnost žáků ve školách byla zakázána a my všichni jsme se najednou ocitli ve zcela nové a dosud
nepoznané situaci. Tradiční výuku a zaběhlé způsoby vzdělávání,
na které jsme byli zvyklí, bylo nutno během poměrně krátké doby
změnit a přenést ji do podoby učení na dálku, jinými slovy do
distančního vzdělávání. Žáci zůstali doma se svými rodiči a byli
odkázáni na domácí výuku a plnění úkolů, které jim byly jednou
týdně zadávány třídními učiteli. Jediný způsob kontaktu se školou,
učiteli a spolužáky, byl možný prostřednictvím digitálních technologií. Snažili jsme se proto najít vhodné komunikační nástroje
tak, aby přístup učitelů byl jednotný a přijatelný pro žáky i rodiče.
Příprava našeho pedagogického sboru na online výuku netrvala dlouho, s pomocí pana starosty a s využitím platformy Meet.
Jit.si byly založeny virtuální třídy, do kterých žáci mohli vstupovat
dle stanoveného rozvrhu pomocí odkazu na našich www.stránkách. Použili jsme co nejjednodušší prostředí, snadno pochopitelné pro žáky mladšího školního věku a brzy jsme se přesvědčili, že
síťovou komunikaci zvládli i prvňáčci. V digitálním světě však trvá
většina aktivit déle, učitel zpravidla nemá tu správnou zpětnou
vazbu o postupu žáků a snahu obou stran může snadno narušit
špatně fungující připojení. Online výuka je prostě jiná a její mož-

nosti jen omezené. Přesto jsme byli vděčni alespoň za částečný
kontakt s kolektivem třídy a u žáků bylo znát nadšení z toho, že si
mohou vzájemně sdělit své pocity a zážitky z pobytu doma a také
zkušenosti s domácí výukou.
Koronavirová izolace byla náročná nejen pro žáky samotné,
ale také pro jejich rodiče a další rodinné příslušníky, kteří byli nuceni přijat novou roli učitelů a vychovatelů. Všem patří náš obdiv
a velké poděkování za mimořádné úsilí, důslednost a trpělivost
při domácí výuce. Naštěstí, nouzový stav skončil a od 25. května
mají žáci 1. stupně opět možnost každodenní docházky do školy,
jejíž provoz je omezen a podmíněn přísným dodržováním hygienických opatření. Musely být vytvořeny skupiny o maximálním
počtu 15 žáků, vzdálenost lavic v učebnách je min. 1,5 m až 2 m,
preventivním faktorem je časté větrání, mytí a dezinfekce rukou
a všech ploch, nošení roušek ve společných prostorách a mnohá
další nařízení a doporučení. Možnosti vrátit se do školy využilo 90
% hlohoveckých školáků, což je ve srovnání s celorepublikovým
průměrem opravdu hodně. U ostatních pokračuje distanční vzdělávání doplněné online výukou přímo ze školních tříd. Většina
žáků už se do školy těšila a mnozí se z této zkušenosti naučili, že
být ve škole se spolužáky je vzácná možnost, ne otrava. A to je
příjemné zjištění, které nás těší a motivuje do budoucna.
Mgr. Hana Sítková,
ředitelka školy
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Výuka za koronaviru vzkazy dětí
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Loučení s pátou třídou
Jaro se pomalu blíží do cíle a o vládnoucí
žezlo se přihlásil měsíc červen, který nás zároveň upozorňuje, že školní rok 2019/2020 se
chýlí ke konci. Děti už netrpělivě vyhlíží teplé
počasí i vytoužené prázdniny a pro žáky pátého ročníku hlohovecké školy pomalu nastává čas bilancování a loučení.
Jako by to bylo včera... Psalo se září roku
2015 a do naší základní školy přišlo
13 nových prvňáčků. 13 správných
a úžasných bytostí, se kterými jsem měla
tu čest určitý čas v životě pobýt, které jsem
mohla učit a kteří toho mnoho naučili také
mě samotnou. Společně jsme objevovali
nová písmenka, učili se číst, psát a počítat
a hodně se spolu nasmáli. Ruku v ruce prošli celou první třídou a polovinou druhé. Pak
jsme se na čas odloučili, ale bylo určeno, že se
máme ještě potkat a jít kus cesty zase spolu.
Na přetrženou nit jsme navázali v jejich páté
třídě. Děti povyrostly, zklidnily se, zmoudřely.
Ochotně a svědomitě plnily důležité povinnosti, které náleží právě žákům páté třídy.
Kromě tradice zvonění na přestávky i hodiny
historickým zvonem páťáci pomáhají při organizaci různých školních akcí a každoročně
se na tuto výsadu velmi těší.

ale na mysli a snažíme se udržet si úsměv na
tváři, navzdory rouškám i této podivné době.
Vše se totiž děje z nějakého důvodu.
Naše loučení bude komornější, za přítomnosti žáků pátého ročníku, jejich rodinných příslušníků a pedagogického sboru při
tzv. Zahradní slavnosti, věřím ale, že bude
o to krásnější.
Společné putování je u konce a mně nezbývá než dětem poděkovat za to,že obohatily

můj život a popřát jim, aby v nové škole zažívaly hodně radosti a úspěchů, poznaly chápající a lidské učitele i mnoho nových přátelství.
Závěrem bych ráda použila slova neznámého autora, která přesně vystihují moje
současné pocity: „Někteří lidé vstoupí do našeho života a zase odejdou. Někteří zůstanou
jen chvíli a navždy změní náš život.“
Mgr. Eliška Jungmannová,
třídní učitelka

Letošní nestandardní rok však děti
o mnohé hezké akce připravil. Zrušena je
i tradiční akce Školní akademie, na které se
vždy slavnostně loučíme s žáky, kterým se
čas pobytu v rodné školičce naplnil a odcházejí studovat a objevovat svět na druhý stupeň či na osmileté gymnázium. Neklesáme

Budoucí prvňáčci byli přivítáni v základní škole
Koncem měsíce června jsme do naší hlohovecké školy slavnostně
uvedli
14 šikovných dětí, našich budoucích prvňáčků. Letošní zápis do
prvního ročníku totiž probíhal bez osobní přítomnosti žáků, a proto
byla informativní schůzka rodičů pojata netradičně. Na děti čekalo

několik zajímavých úkolů, které plnily v menších skupinách a zkusily
si také práci na interaktivní tabuli. Všem se dařilo a budeme se na ně
moc těšit
1. září na zahájení nového školního roku.
Mgr. Eliška Jungmannová
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Zprávy ze školky
Veselý únor ve školce
Jako v každém měsíci, tak i v únoru
proběhlo v naší školce několik zajímavých
akcí. Oslavili jsme společně narozeniny
dětí, Sluníčka si vyšla do Kamenice podívat se na krmelec, ale nejvýznamnějšími
akcemi byla oslava fašanku a vystoupení
kouzelníka.
Masopust je období, které ve školce
vždy pěkně oslavíme a každoročně se na
něj moc těšíme. Celou školku vyzdobíme
barevnými maskami, klaunskými obličeji, mašlemi a balónky. Tradičně společně
pečeme koláče, které se i letos náramně
povedly. Všechno potom vyvrcholilo velkou oslavou fašanku. Sešli jsme se všichni
v krásných barevných kostýmech nejen
tradičních fašankových. Kromě nevěst,
ženichů, vodníků, kominíků a policajtů
se objevil i hasič, řezník, voják, princezny,
víly a plno všelijakých zvířátek. Pro děti byl
připraven program, který obsahoval nejen
povídání o fašankové tradici a co všechno
k ní patří, ale také plno her, soutěží, tancování a další zábavy. Celý den jsme si všichni perfektně užili!
Na konci února k nám zavítal pan kouzelník Waldini. Uchvátil nás všechny svými
kouzly. Do kouzlení zapojil i děti. Společně
nechali třeba zmizet malý míček, zmenšili
hrací karty, vykouzlili chlupatého králíka
a také bílou holubici. Pan kouzelník nám
ukázal spoustu triků s kroužky, barevnými
rámečky a šátky. Dětem zapůjčil i kouzelnou hůlku a nakonec jsme si všichni mohli
pohladit vyčarovaného králíka. Všichni
jsme byli z jeho vystoupení nadšení.
I když byl únor kratší měsíc, než jsou
ty ostatní, my ve školce jsme si ho naplnili
spoustou krásných aktivit a za celý měsíc
jsme se nenudili.
Lucie Vlašicová
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My jsme malí záchranáři
V měsíci únoru nás kromě fašankového
veselí a kouzelníka Waldiniho
čekal také projektový den. Děti dostaly
za úkol přinést si do školky svého oblíbeného plyšového kamaráda, že si s ním budeme
hrát. Jakou hru, to ale děti nevěděly, to mělo
být překvapení. A tak v určený den přišel každý se svým plyšáčkem v ruce.
Konečně bylo po svačince a všichni jsme
se sešli ve třídě Sluníček. Přivítaly nás dvě
paní zdravotnice a prozradily, že si budeme
spolu hrát na záchranáře. Nejprve jsme si povídali o lidském těle - jeho částech i vnitřních
orgánech. Dozvěděli jsme se, jak naše tělo
funguje, jak se máme o ně starat a jak předcházet úrazům. Nejzajímavější byla ukázka
fungování plic na maketě a hlavně fonendoskop, kterým děti poslouchaly, jak jim tluče
srdíčko. Někteří si poslechli i srdíčka svých
kamarádů.
A pak se z dětí stali záchranáři. Svým plyšovým kamarádům ošetřily drobná poranění
rychloobvazem a ovázaly velkou ránu obinadlem. A to bylo panečku raněných! Poté nám
paní zdravotnice ukázaly přímo na dětech
znehybnění zlomené ruky či nohy.
To nejlepší nás ale čekalo v závěru. Děti si
vyzkoušely poskytnutí první pomoci a oživování zraněného. Dozvěděly se, jak se zjišťuje,
zda pacient dýchá, jestli mu pracuje srdíčko,
naučily se uložit ho do stabilizované polohy
a dokonce prováděly i masáž srdíčka každý
svému plyšáčkovi a vyzkoušely si to i na opravdové cvičné resuscitační figuríně.
Za to, že děti byly po celou dobu pozorné, snaživé a aktivní, dostaly od paní zdravotnic diplom Mladého zdravotníka. Naučily se
a dozvěděly spoustu nových věcí a dovedností, které teď budeme využívat při hrách
na lékaře a nemocnici. A my starší možná budeme nápomocni i při záchraně zraněného
člověka.
Anna Drobiličová
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TJ SOKOL
TJ SOKOL Hlohovec v roce 2020
Čím začít? Asi těmi nejmenšími. Základna pod vedením trenéra Janka Dro- •
biliče letos nevyužila prostředí domácí
školní tělocvičny, ale navštěvovala halu
Vinařské školy ve Valticích. Se staršími
žáky byl probém, ale řekl bych, jak jsme si
zaseli, tak jsme si sklidili. Po podzimním
nařízení Okresního fotbalového svazu,
kdy starší žáci mají nastupovat v jedenácti lidech, jsme se spojili s Valticemi, neboť
našich devět žáčků bylo málo. Domluva •
byla taková, že my budeme doplňovat
mladší žáky ve Valticích a oni starší v Hlohovci. Trénovat se bude tam, kde kluci bydlí. Toto fungovalo jen první zápas proti
Pohořelicím, pak jsme jezdili na zápasy
v devíti i v osmi lidech.
Valtičtí bohužel nebrali telefony, nekomunikovali a nebrali nás. Proto jsme
v zimě s těmito žáky chodili trénovat na
umělou trávu v areálu našeho hřiště. Řekl
bych, řekl bych, že účast byla pravidelná.
Mužstvo dospělých v lednu a v únoru
zápolí s fyzičkou dlouhými výběhy přes
Starou horu a posilováním. V přípravných utkáních se dařilo střídavě, a nakonec přípravy zasáhla pandemie a muselo
se zrušit i naplánované soustředění. Po
uvolnění zákazů družstva začala pravidelně trénovat a zatím musíme říct, že v hojném počtu. Dospělí sehráli herně vyrovnaný zápas v Charvatské Nové Vsi, který si
pokazili až dvěma brankami v samotném
závěru a prohráli tak 2:0.
Pro soutěžním ročník 2020/2021 bychom chtěli přihlásit do soutěží mužstva
dospělých A a B, mladší žáky a přípravku.
Je nám nesmírně líto, že projekt s Valticemi dopadl tak jak dopadl, protože se
takto zpřetrhal řetězec základna, mladší
žáci, starší žáci, dorost a dospělí. U nás je
příčinou málo dětí a ve Valticích to nefungovalo deset let a těžko se to dá nastartovat.

Perličky z fotbalu:
Víte, že při otevírání travnaté plochy hřiště v létě roku 1992 jsme se utkali se Sigmou Olomouc. Tehdejší trenér Karel Brikner, který byl na represrazu, nařídil Danu
Matuškovi, že Sigma musí vyhrát o deset
gólů, jinak pohoštění, které jsme připravili, by se jich netýkalo. Zápas skončil 11:1
pro Sigmu, takže bylo i příjemné posezení.
Víte, že i na nejnižší úrovní musí mít trenér
kvalifikaci a zdravotní proškolení.

•

•

Víte, že ve své době v Hlohovci obsadili
brankařský post pouze Dobiliči:
dospělí Drobilič Jan, dorost Drobilič Josef
a žáci Drobilič Martin. K dnešnímu dni již
nikdo z nich aktivně nehraje v Hlohovci.
Martin válí za Lednici, Jožka je pracovně
mimo a Janek přestoupil do Přítluk.
Víte, že současným hrajícím trenérem je
veterán Ivan Valachovič, který se můžer
pyšnit dvěma starty slovenskou fotblovou reprezentaci.
Antonín Koryčánek
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Historie
Dějiny Hlohovce – 4. část
IV. FARNÍ PŘÍSLUŠNOST
Obec Hlohovec byla ve st. XVI. A XVII. přifařena do Poštorné. Farnost poštorenská se
skládala z obcí Poštorné, Charvatské nové Vsi
a Hlohovce, a byla spravována faráři charvátské národnosti. Farní matrika poštorenská
začíná se r. 1688 a jest nám vítaným pramenem pro tu dobu.
(Na desce farní matriky výslovně jest zapsáno, že r. 1652 Mikoláš Žirovec, charvátský farář, dal ulíti pro kostel malý zvonek.)

Dle zápisů matričních (z r. 1688 – 1695) vychází najevo, že nejvíce charvátskou vesnicí
byla v té době obec zdejší, po ní následovala Charvátská Nová Ves; v Poštorné tvořili
Charvaté už jen asi čtvrtinu celkového počtu
obyvatelstva.
Rodinná jména v Hlohovci z té doby byla:
Drobilič, Grandič, Grbavčic, Mokrič, Fabičovic,
Gula, Brekalič, Jankovič, Čokrič, Šubšic, Domkovič, Vlašic, Barsič, Sivič, Maurič, Tomkovič,
Ivančič, Chelovič, Paulič, Kercič, Uhrovič; jména původem česká: Fiala, Mlsek, Maca, Sítek,
Šilhan, Plavec, Benacký, Kašník, Kučera, Čika,
Domek či Tomek, Čech, Vodička, Baránek;
Němci dle jména byli: Honk, Plank, Viepaur,
Szercl, Fricz, Šmuck? (žid?).
V Charvátské Nové Vsi: Grandič, Mikulič, Kovačič, Bartolič, Hodič, Jankovič, Fomankovič,
Grbavčič, Tomšič, Barančic, Bartolčic, Čuprič,
Brekalič, Ivančič, Maurič, Sušic, Drobilič, Malinkovič, Mokrič, Popovič, Franko, Guslarič,
Bilačič, Barsič, Markovič; jména původu českého: Tihelka, Gajdúšek, Divinský, Kyník, Korbel, Lukovský, Horák, Ferbar, Skurský, Štěpánek, Levák, Šturmák, Adámek, Kordík, Mráz,
Boršický, Veselý, Tusar, Čechovský, Hrabal
a Pivinský; Němec dle jména byl Hauser; Ital:
Santani.
V Poštorné: Barsič, Marko, Buťa, Popovič, Vlašic, Pankič, Havlovič, Mokrič, Drobilič, Radkovič, Stič, Kacič (Garčic?), Mikulič, Garčic,
Mokrič, Barančic, Sirazivič?, Kirič, Kovačič,
Mackovič, Klimovič, Vaškovič; jména původem česká: Strmenský, Veselý, Polák, Hrůza,
Olšovský, Vymyslický, Vodička, Doubrava,
Kašelka, Konečný, Hardloš, Štefánek, Jedlík,
Havel, Bubeník, Maderka, Štěpánek, Pivinský,
Kadlec, Málek, Kupečný, Čech, Hlavatý, Pekařík, Kubíček, Kyník, Bartoň, Vaněk, Pecina,

Piluška, Blana, Hromek, Vykydal, Mužík, Ocelka, Černý, Škařupa, Hunček, Ptáčník, Taraba,
Čerňanský, Senický, Dřímal, Buchalík, Zeman,
Bareš, Šlichta; Němci dle jména byli: Laitner,
Baykl, Froncz, Kripl, Hybl, Hajdl, Vilpolt, Fugl,
Springer, Hilpron,; Italové: Ambrosi, Gildi,
Parthagi. Jména podtržená vyskytují se, pokud bylo možno zjistiti, až dosud)
Bylo tedy v H. jmen: 21 ch. 14 č. 6 něm.
v Ch. Nové Vsi -„ - 25 ch. 22 č. 1 něm. 1 ital.
v Poštorné -„- 22 ch. 48 č. 10 něm. 3 -„Ve všech obcích jmen 68 ch. 84 č. 17 něm. 4 ital.
Počítáme-li na jméno průměrně 5 osob, měly
naše obce 40 let po válce 30leté:
Hlohovec 105 Ch. 70 Č. 30 N. = 205 duší
Ch. Nová Ves 125 Ch. 110 Č. 5 N. 5 I. = 245 duší
Poštorná 110 Ch. 240 Č. 50 N. 15 I. = 415 duší.
Ve farnosti 340 Ch. 420 Č. 85 N. a 20 It. = 865
duší.
Počet tento jest velmi pravděpodobný, neboť
o 90 let později (r. 1771) jeví se lidnatost na
Poštorensku takto:
Hlohovec 78 domů, 105 rodin, 416 duší
Ch. N. Ves 89 domů, 141 rodin, 508 duší
Poštorná 95 domů, 153 rodin, 550 duší
Ve farnosti 262 domů, 399 rodin, 1474 duší.
Celkem bydlilo v l. 1687 – 1695 ve všech obcích 47 rodů charvátských, z nichž některé
sídlily ve všech 3 obcích (Drobiličové nejen
na Poštorensku, ale i v Lednici, kdež při r.
1667 jest poznamenáno, že byla zabrána rybní voda od Jana Drobiliče). V r. 1808 vyskytuje
se jméno Drobilič také mezi osadníky Terezína (dříve Terezova) na Hodonsku, založeného
za panování císařovny Marie Teresie na jejích
statcích. Osadníci pocházeli většinou z Hovoran, kdež se vyskytovala četná jména původu charvatského, někteří také byli Francouzi
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z Čejce. Zmíněný Drobilič čís. 17 tudíž pocházel pravděpodobně z Hovoran, kdež asi jméno Drobilič se vyskytovalo také.
Nejvíce poměrně bylo Charvátů v Hlohovci,
kdež se také co nejdéle řeč jejich udržela.
Roku 1895 bylo u nás ještě asi 20 osob, které
mluvily mezi sebou charvátsky, dnes již neumí nikdo.
Do června r. 1704 (od r. 1688) píší faráři poštorenští výhradně Hlohovec, po červnu vyskytují se německá pojmenování Hlohovce,
příznačná pro pisatele faráře charvátské, kteří
asi málo německy uměli. Píší: Bischivort, Pischiworth, nedbajíce správného Bischofwart.
Podle záznamu pamětní knihy poštorenské
(z konce 18. st.) vystavěn byl kostel v Poštorné r. 1330, leč bližších zpráv až do r. 1627
se nezachovalo. Téhož roku činí se zmínka
v účtech vídeňské diecése o knězi Pavlu jako
faráři poštorenském. Byl to jistě od mnoha let
první katolický farář, neboť majitelé panství
Liechtensteini byli v té době horlivými protestanty a Valtice, jak zpředu zmíněno, byly

Svěcení zvonů 1971

19
střediskem protestantské šlechty dolnorakouské; okolní osady pak byly českobratrské
ba i mnoho novokřtěnců (Habánů) v těchto
končinách sídlilo.
R. 1783 odloučena zdejší obec od poštorenské farnosti a přifařena byla do Valtic, leč
odtud není žádných zpráv, neboť stará farní
kronika prý se ztratila.
Kostel (filiální) v Hlohovci začal se stavěti r.
1832, kdy byl rychtářem Brantalík (čís. 55) a dostavěn byl r. 1835, o čemž podrobně jedná stará
pamětní kniha, odkudž vyjímám: „Kostel postaven nákladem knížete z Liechtensteinu, jemuž
obec postoupila zahradu kolem rybníka, dala
hotově 2000 zl; kromě toho občanstvo konalo
zdarma práce při stavbě: sedláci dováželi materiál nebo s chalupníky pomáhali při stavbě.
Dostavění kostela stalo se za rychtáře Ondřeje
Brekaliče (čís. 49), a vysvěcen byl dne 16. května
1836 za úřadování rychtáře Antonína Slunského. V r. 1860 pořízeny byly do kostela knížetem
varhany v ceně 160 zl, pro něž Michal Rákoš byl
až ve Vídni a dostal 9 zl formanky.“

R. 1879 byl kostel opraven a přistavěna zákristie. Stavbu provedl mistr Schleps a po
jeho smrti jeho bratr architekt, oba z Valtic.
Staré varhany byly r. 1908 rozebrány a uloženy v obecním špitálu, zatím byly bohoslužby
provázeny hrou na harmonium. Na to po
svátcích svatodušních rozebrána byla střecha
kostela u hlavního vchodu, neboť kníže pojal úmysl loď chrámovou o 15 m prodloužiti.
Kostelní zvony zatím umístěny byly na hřbitově, lavice aj. na čís. 12 ve stodole a ostatní
v prázdném domě čís. 50.
Dne 22/8 1909 byla v rozšířeném a nově vysvěceném kostele sloužena opět první mše
svatá za doprovodu nových varhan. Za světové války zrekvírovány byly zvony na věži a teprve za starostování Jana Drobiliče zakoupeny v náhradu nové nákladem obce.
V r. 1927 před vánočními svátky zavedeno
bylo do kostela elektrické osvětlení.
Z rukopisných zápisků Karla Vyhlídala
přepsala Marie Sítková
Foto: archiv autorky
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Čtení z pamětní knihy obce Hlohovec
Letos si připomínáme 75.výročí ukončení 2.světové války. Tyto události v naší
obci zaznamenal do Pamětní knihy kronikář a místní učitel Antonín Návara následovně:
Ukončení války
„ Příchod Rudé armády přes Valtice
z Rakous snad nikdo z obyvatel Hlohovce nečekal, protože už mnoho dní před
tímto datem duněla dělostřelba ve směru
Břeclav-Lanžhot, kde zbytky hitlerovských
armád využily výborného terénu pro svou
obranu a terénního stupně svažujícího se
k toku řeky Moravy mezi Lanžhotem a slovenskou obcí Brodské. Také řeka Morava
v této jarní době byla velkou překážkou
v postupu Rudé armády.
Kolik to obětí na lidských životech bylo
třeba přinésti vojákům Rudé armády, aby
zdolali všechny překážky, kolik také obětí
přinesli i obyvatelé obcí, v nichž se poražené armády bránily. Obchvatný postup z Rakous učinil konec lidskému utrpení v těchto dědinách, hlavní odpor byl zlomen.
První rudoarmějec, který vstoupil do
naší obce Hlohovce, byl mladý inteligentní
poručík, který sám nebojácně přijel dne 21.
dubna 1945 před polednem a zastavil před
obchodem na čp. 291 (u Rejentíků). Přijal
střízlivě nadšené pozdravy vybíhajících
občanů, potom taktně upozornil občany
na blížící se proudy za ním postupujících
oddílů a už zase bez bázně postupoval ve
směru na „Selecké“. V příštích hodinách
obec byla doslova zaplněna vojskem postupující Rudé armády. Obyvatelstvo, hlavně ženy a děti, zdržovalo se ve vinných
sklepech a jen hospodáři a synové chodili
krmit dobytek a dozírat na stavení.
První dva dny bylo v obci jako v mraveništi. Dojmů bylo všude až až. Vítězící
Rudá armáda se však nezastavila, nýbrž
postupovala dále ve směru na les zvaný
„Háta“ a k Palavě, kde byla hitlerovci za
pomoci domobrany německého Mikulova
„Volksturmu“ silnější zase obrana. Jeden
den se zdálo, že fronta se zase vrací. Rychlým protiútokem Rudá armáda odrazila
zoufalý nápor německých oddílů a fronta
se pak rychle vzdalovala.
Frontovými událostmi nebyla naše
obec poškozena ani ztrát na životech nebylo.
Aby dokončení porážky hitlerovských
oddílů šlo pokud možno nejrychleji, bylo
nutno obnovit zničené přechody přes řeku
Dyji v Břeclavi a jinde. Vedení Rudé armády
vyzvalo k pomoci všechny schopné občany. Při těhto pracích obyvatelé okolních
obcí prodebatovali otázku místní lidosprávy. Zde se zrodily první národní výbory.
I naši občané, hlavně dělníci z „Chalupek“,
uplatnili své rozhodující slovo.
Politické poměry
Prvním předsedou MNV v Hlohovci se
stal dělník. Byl to Jan Vlk, palič Poštoren-

ských keramických závodů v Poštorné, bytem v Hlohovci čp. 298. Volby do prvního
MNV se konaly v hostinci u „Mrkvů“ na čp. 66.
Ustavující se politické strany delegovaly si
pak své členy. Rozhodující však slovo si podrželi už dělníci, kteří se organizovali v komunistické straně i straně národně socialistické.
MNV začal úřadovat na čp. 10, tajemníkem se stal Jan Šlichta z čp. 329.
Podle pokynů ONV byla učiněna i opatření ke konfiskaci majetku německých občanů nacistického smýšlení. Podle příslušných dekretů byl konfiskován majetek u čp.
11, 39, 93, 97 a 145.
Občané Hlohovce sloužící v hitlerovské
armádě byli soustředění v trestním táboře v Hodoníně. Konečné vyřešení otázky
těchto občanů nastalo koncem roku 1945,
kdy trestní komise ONV zvážila všechny národnostní, sociální i národopisné poměry
v obci již od roku 1918 a s konečnou platností tyto záležitosti urovnala.
Brzy po osvobození projevily se 3 politické strany. Dne 9. května 1945 byla v obci
založena KSČ, současně ustaveny strana
lidová a strana národně socialistická. Komunistická strana sdružovala pokrokovější dělníky, lidová zase zemědělce hlavně
v „dědině“ a strana národně socialistická
menší zemědělce a domkaře, kteří za první
republiky byli ve straně agrární.
Nejsilnější stranou byla strana lidová.
Ve volbách na jaře 1946 zvítězila strana lidová 391 hlasy, SNS dosáhla 127 hlasů, KSČ
192 hlasů a do voleb zasáhla nově založená
strana sociálně demokratická, která obsáhla 47 hlasů.
Výsledek voleb ovlivnil i uspořádání
lidosprávy. Předsedou nového NV se stal
předseda strany lidové Josef Štěpánek čp.
11.
K novému politickému uspořádání
v obci došlo v únorových událostech roku
1948. Únor 1948 zapůsobil v Hlohovci překvapivě jako znenadání padlá rána. Ustaven
byl ihned akční výbor, jehož předsedou byl
zvolen Jan Pekárek čp. 126. Akční výbor
písemně odvolal některé členy z výborů
masových organizací a stran. Odvolán byl
z funkce předsedy MNV Josef Štěpánek.
Akční výbor pak spolu s KSČ provedl volbu nového předsedy MNV a při třetí schůzi
volbu přijal František Brhel čp. 171. Tento
však ve funkci setrval jen 1 rok, znechucen
intrikami funkcionářů, kteří nezodpovědně
podkopávali práci schopných občanů. Jeho
funkce předsedy ujal se pak předseda akčního výboru Jan Pekárek. Ve funkci setrval
6 let. Tajemníkem se stal Petr Vaškovič čp.
117.
Po osvobození v roce 1945 začaly slibně rozvíjet svou spolkovou činnost tělovýchovné spolky Sokol a Orel. Sokol cvičil
v sále u „Baránků“, Orel zase cvičil v sále
u „Mrkvů“. Po roce 1948, kdy učiněno sjednocení tělovýchovných organizací, jakoby
všechno snažení usnulo.

Město Břeclav, kulturní středisko celého „Podluží“, stalo se v roce 1949 okresním
městem.
Počátkem měsíce března 1949 byl místopředseda MNV řídící učitel Antonín Návara důvěrně upozorněn na nebezpečí,
které obci hrozí. Jednáním vedoucích činitelů okresu Mikulov měla být obec Hlohovec odpojena od okresu Břeclav a přidělena k okresu Mikulov. Po tomto uskutečnění
mělo přijít k evakuaci obce, jak tomu bylo
u obcí Frölichov (Jevišovka), Nový Přerov
a Dobré Pole. Druhého dne byla svolána mimořádná schůze pléna MNV a na ní
projednána tato záležitost. Usneseno bylo
vyslati 3člennou delegaci na krajský výbor
KSČ. Průkazný materiál pro delegaci, která
byla v tomto složení:
1. František Brhel, předseda MNV
2. Antonín Návara, místopředseda MNV
3. Jan Pekárek, předseda VO KSČ
vypracoval Antonín Návara a obsahoval 37 strojem psaných stran. Delegaci vezl
do Podivína Jan Garčic, řezník, Hlohovec
čp. 248, protože bylo z Valtic ještě špatné
spojení.
Jednání na Krajském výboru KSČ se zúčastnili však jen 2 členové MNV – František
Brhel a Antonín Návara. Jan Pekárek se vymluvil na bolest zubů.
Zástupci Krajského výboru KSČ prostudovali předložený písemný materiál a rozhodli, že zamýšlené přestěhování bylo by
velkou křivdou na občanech naší obce a že
tedy poměry se nezmění. Vybídli zástupce
obce, aby informovali občany o tomto rozhodnutí, které nechť je pro ně pobídkou
k dobré práci pro naši novou socialistickou
společnost...“
Další události v obci zapsané kronikářem obce Antonínem Návarou budou uvedeny v příštím čísle Naší dědiny.
Kateřina Vlašicová
kronikářka obce
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Nesyt, největší rybník na Moravě
Jediným zdrojem bohatství šlechtických rodů byla po staletí
půda. Sloužila především k pěstování základních plodin pro výživu
obyvatelstva či na výrobu krmiv pro hospodářská zvířata, jejichž
maso tvořilo hlavně bílkovinovou složku výživy lidí.
Šlechtický rod Lichtenštejnů měl své statky převážně na rakousko-moravském pohraničí, tedy v oblasti s vysokou půdní úrodností.
Toto byl také jeden z důvodů, že na počátku 17.století patřil tento rod
mezi nejbohatší a tím i nejmocnější v zemi. Stalo se tak za vlády Karla
I. ( nar. 30.07.1569 pravděpodobně ve Valticích, zemřel 12.02.1627),
prvního z rodu Lichtenštejnů, který se stal knížetem a byl tedy zakladatelem knížecího rodu Lichtenštejnů.
K tehdejšímu trojhonnému hospodaření na jednotlivých dvorech panství se na valtickém velkostatku v 15.století však začínají zabývat i stavbou rybníků, takže k zemědělské a lesní výrobě přistupuje
i chov ryb.
Roku 1725 bylo na valtickém panství 20 rybníků různé velikosti se
sádkami ve Schrattenbergu. Po odprodeji některých malých rybníků
se začali věnovat intenzifikaci chovu ryb na 4 hlavních rybnících. Byl
to rybník Nesyt o výměře 330 ha, Hlohovecký rybník ( 109 ha), dále
pak Prostřední rybník ( 47 ha) a Mlýnský rybník ( 86 ha), ze kterého při
vypouštění odtéká voda již do Dyje.
Zvýšená intenzita chovu ryb během desetiletí na této rybniční
soustavě si vyžádala postavit nové sádky, a to v Hlohovci. Uředně se
jim říkalo „rybárna“, lidově pak „Haltéry“ podle zkomoleniny německého slova „Fischbehalter“.
Rybářské bašty se stavěly u větších rybníků. Po zrušení bašt Lichtenštejnové postavili na březích rybníků romantické stavby: na severním břehu Prostředního rybníka Rybniční zámeček (1816) , z něhož
je překrásný pohled na protější vyvýšeninu s kolonádou Tři Grácie
(1824), u Mlýnského rybníka Apollónův chrám (1817) a u Hlohoveckého rybníka byl vybudován Hraniční zámeček (1827).
Rybníku Nesyt náleží v celorepublikovém žebříčku vcelku slušné
sedmé místo. Neobklopují jej stinné jehličnaté lesy a zrádné tůně
rašelinišť jako je tomu u jihočeských velikánů, nýbrž holé pahorky
osázené vinnou révou. Nesyt je typickým „nebeským“ rybníkem,
který měl jen několik malých bezvýznamných přítoků ( např.. Mlýnský, Úvalský, Valtický...) . Jméno NESYT plně vyjadřuje, že rybník není
nikdy sytý a kromě malých přítoků je doplňován pouze srážkovými
vodami.O výsledky hospodaření na rybnících se začal zajímat předevších Karel Eusebius z Lichtenštejna ( nar. 1611), který byl v letech
1627-1684 hlavou rodu Lichtenštejnů. Všechny příkazy tohoto kníže-

te týkající se výlovu Nesytu byly zpracovány do tzv. Instrukce o lovení
Nesytu vydané v r.1661 ve Valticích, která byla závazná pro všechny
úředníky velkostatu a měla tyto body:
• výlov má být zahájen 1.října ráno a odpoledne ukončen ve 4 hodiny
• rybářským pacholkům byla ráno vydána snídaně a další jídlo až
po skončení lovu
• na lovení bylo použito každý den 16 osob,a to střídavě první týden z Hlohovce a druhý týden z Poštorné a Ch.N. Vsi
• bylo zakázáno rozdávat ryby známým, kteří sledovali výlov, v případě porušení tohoto zákazu byl pacholek potrestán pokutou 10
říšských tolarů za každou rybu
• koupit si rybu při lovu bylo dovoleno jen při řádném zaplacení,
a to podle váhy ryb
• sobotní ryba byla dle starého zvyku dána každému úředníkovi od
ředitele velkostatku až po porybného.
V intenzifikaci zemědělské prvovýroby, lesnictví a hlavně rybářství viděl rod Lichtenštejnů další zdroje peněz. Roční výnos Nesytu byl dříve 7 633 zlatých, v roce 1760-1762 se zvýšil až na 21 158
zlatých. Tento výnos byl po odečtení nákladů mnohem vyšší, než
výnos dvorů s ovčíny jako Nový Dvůr, Genža či Reinthal. V rybnících
valtického velkostatku se chovali hlavně kapři, štiky, líni a candáti.
Zvýšené produkce se dosáhlo přikrmováním ryb méně kvalitním
obilím a také pravidelným letněním. Letnění Nesytu probíhalo
tak, že se vypouštěl něco přes měsíc a přibližně stejnou dobu bylo
nutno čekat na vyschnutí, aby se dala půda připravit a osít. Osévalo se ovsem a krmnou řepou. Přeprava vylovených ryb na sádky
byla zajišťována koňskými potahy především z valtického dvora.
Potahy však ale následně chyběly při sklizni brambor, cukrovky či
hroznů, proto se pro práci na poli musely zvýšit počty volských potahů.V roce 1812 se Lichtenštejnové rozhodli svou rezidenci definitivně přestěhovat z Valtic do Vídně. Toto rozhodnutí bylo pro valtický velkostatek další zátěží.
V roce 1836 se začaly objevovat zprávy o stavbě železnice
z Vídně do Brna a dále do České Třebové přes Břeclav, kde měla
vzniknout i odbočka na Olomouc až do Krakowa. Se stavbou této
tzv. Severní dráhy císaře Ferdinanda bylo započato 07.04.1837
a už 06.06.1839 tudy projel první osobní vlak do Břeclavi. Nákladní doprava byla zahájena 02.03.1840. Tato trať měla pro rybářství
velkostatku mimořádný význam. Sloužila jako hlavní tepna pro dopravu ryb do Vídně, a to nejen pro potřeby knížecího paláce, ale
i pro potřeby města Vídně. Ryby se dovážely ze sádek v Hlohovci
na vlakovou zastávku Bernhardsthal, což bylo 23 km. Doprava ryb
včetně vlakových poplatků byla ekonomicky velmi výhodná. Dne
01.04.1911 získaly Valtice telefonní spojení. To umožňovalo další
rozšíření trhu s rybami, protože obchodníci si
na základě telefonické objednávky pro ryby
sami přijížděli. Převoz ryb z Hlohovce na vlakovou zastávku zajišťovaly potahy z Genže. Tento
způsob dopravy ryb do Vídně přetrval až do
r.1935, kdy velkostatek zakoupil dvě nákladní
auta zn. Tatra a ta začala zajišťovat dopravu ryb
až k zákazníkům. V r.1940 zakoupil velkostatek
traktory, takže koně definitivně skončili staletou práci při lovu a dopravě ryb.V r.1948 byly
rozhodnutím zákonodárců rybníky a lesy vyjmuty ze správy státního statku a převedeny
na nové instituce jako Státní rybářství a Státní
lesy. Státní rybářství Pohořelice se o rybníky
staralo s péčí dobrých hospodářů až do r.1990.

Lichtenštejnský chov pstruhů pod hrází rybníka Nesyt tzv.Forele zanikly po II.sv. válce

Uvedené informace byly získány z materiálů
valtického pamětníka Ing.Viléma Komoně.
Kateřina Vlašicová
kronikářka obce
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Informace z obce
Výpis usnesení
přijatých na 9. veřejném zasedání Zastupitelstva obce Hlohovec
ve volebním období 2018-2022, konaném dne 10. 3. 2020 v zasedací místnosti OÚ Hlohovec
Usnesení č. 1/9/2020:
ZO schválilo ověřovateli zápisu Mgr. Hanu Sítkovou a Antonína
Koryčánka.
Usnesení č. 2/9/2020:
ZO schválilo návrhovou komisi ve složení předseda Mgr. Sylva Vlašicová, členové MVDr. Iva Pivodová a Josef Lípa.
Usnesení č. 3/9/2020:
ZO Hlohovec schválilo navržený doplněný program jednání.
Usnesení č. 4/9/2020:
ZO Hlohovec schválilo Směrnici 4/2020 o stanovení zásad pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva obce Hlohovec s účinností od 11.03.2020.
Usnesení č. 5/9/2020:
ZO Hlohovec odložilo projednání žádosti o odkoupení pozemků
p.č. 1548/2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56
m2 a pozemku p. č. 1549/2 vedený jako orná půda o výměře 77
m2 v k. ú. Hlohovec.

Usnesení č. 6/9/2020:
ZO Hlohovec schválilo finanční příspěvek na rok 2020 pro Myslivecké spolek Hlohovec z.s., IČ 48455091, Hlohovec, Dolní konec
481 dle žádosti ze dne 16.12.2019 ve výši 50.000 Kč.
Usnesení č. 7/9/2020:
ZO Hlohovec schválilo finanční příspěvek na rok 2020 pro Spolek
vojenské historie Valtice, z.s., se sídlem Hlohovec, Dědina 327, IČ
00539627, dle žádosti ze dne 28.1.2020 ve výši 50.000 Kč.
Usnesení č. 8/9/2020:
ZO Hlohovec schválilo finanční příspěvek na rok 2020 pro Spolek
přátel Hlohovce, z.s., se sídlem Dědina 327, 69143 Hlohovec, IČ
08991715, dle žádosti ze dne 3.3.2020 ve výši 50.000 Kč.
Usnesení č. 9/9/2020:
ZO Hlohovec schválilo rozpočtové opatření č. 1/2020. Příloha č. 1
zápisu.
Ing. Jaroslav Hajda
starosta obce Hlohovec

Výpis usnesení
přijatých na 10. veřejném zasedání Zastupitelstva obce Hlohovec
ve volebním období 2018-2022, konaném dne 9. 6. 2020 v zasedací místnosti OÚ Hlohovec
Usnesení č. 1/10/2020:
ZO schválilo ověřovateli zápisu Ing. Radka Bergauera a MVDr. Ivu
Pivodovou.

vých pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
závěrečný účet obce Hlohovec za rok 2019 vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením bez výhrad.

Usnesení č. 2/10/2020:
ZO schválilo návrhovou komisi ve složení předseda Ing. Jiří Vlk,
členové Zdeněk Garčic a Ing. Jana Fabičovicová.

Usnesení č. 6/10/2020:
ZO neschválilo vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 814/1
vedeného jako ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 174
m2 v k. ú. Hlohovec.

Usnesení č. 3/10/2020:
ZO schválilo navržený program jednání.
Usnesení č. 4/10/2020:
ZO schválilo v souladu s ustan. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustan. § 6 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích
na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
jednotek (dále jen “vyhláška”), účetní závěrku obce Hlohovec,
IČO: 00283151, za rok 2019 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12.
2019. ZO sepsalo podle ustan. § 11 vyhlášky o schvalování účetní
závěrky za rok 2019 protokol (Příloha č. 1).
Usnesení č. 5/10/2020:
ZO schválilo v souladu s ustan. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle
ustan. § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočto-

Útržky
z novin

Usnesení č. 7/10/2020:
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 2/2020. Příloha č. 2 zápisu.
Usnesení č. 8/10/2020:
ZO schválilo finanční příspěvek pro Římskokatolickou farnost Valtice, nám. Svobody 5, 69142 Valtice ve výši 68000 Kč za účelem
opravy 2 vstupních dveří kostela Sv. Bartoloměje v Hlohovci a pověřilo starostu podpisem darovací smlouvy.
Usnesení č. 9/10/2020:
ZO udělilo souhlas se zařazením území obce Hlohovec do územní působnosti MAS Lednicko-valtický areál, z.s., na období 2021–
2027.
Ing. Jaroslav Hajda
starosta obce Hlohovec
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Společenská rubrika

Blahopřejeme
Únor

Balšínek Rafael
Pivoda Václav
Štěpánková Ludmila
Zoubková Anna
Harantová Antonia

Březen
84 let

Dvořáčková Františka
Bartošík Ludvík
Klimovičová Růžena
Štěpánková Miloslava

Duben

Kurková Monika
Husák Petr
Rakošová Marta
Vlk Jan
Doleček Josef
Vališ Ludvík

70 let
60 let
92 let
87 let
81 let

Květen

Radkovičová Anna
Musilová Jarmila
Navrátil Jaromír
Košťálová Jitka
Vlašicová Kateřina
Vlková Jindřiška
Vlková Žofie
Garčicová Marie
Navrátilová Karla

81 let
60 let
60 let
60 let
80 let
85 let
86 let
83 let
60 let

Červen

Sítková Jarmila
Matunáková Jana

80 let
60 let

82 let
83 let
70 let

86 let
70 let
80 let
60 let
70 let
87 let

Vítáme mezi námi

Opustili naše řady

V lednu se narodila:
Jasmína Řehánková (ulice Hlavní)
V únoru se narodil:
Filip Trpišovský (ulice U sadů)

Pan Miroslav Slinták zemřel dne 29. 1. 2020 ve věku nedožitých 66 let.
Pan Jan Bača zemřel dne 1. 2. 2020 ve věku 84 let.
Paní Anna Fribová zemřela dne 6. 2. 2020 ve věku 78 let.
Pan Jakub Kurial zemřel dne 15. 2. 2020 ve věku 72 let.
Pan Karel Zoubek zemřel dne 17. 2. 2020 ve věku 68 let.

Útržky
z novin
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