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Anotace: 

 

Helena Wilczková 

 

Nový vývoj kulturního a společenského života německé obce Lehnitz ve spolkové 

zemi Braniborsko po roce 1989 z pohledu starousedlíků a nově příchozích 

 

BP, FHS, 2009, str. 76 

 

Práce se zabývá vývojem kulturně-společenského života ve východoněmecké obci Lehnitz 

v době po sjednocení obou států, přičemž reflektován bude zejména pohled dvou skupin 

současných obyvatel – starousedlíků a nově příchozích. 

 

Klíčová slova: vesnice, kulturní a společenský život, spolky 

 

 
 
 
 
Synopsis: 

 

Helena Wilczková 

 

New development of cultural-social life of german village Lehnitz in federal land Brandenburg 

after 1989 from the view of both denizens and newcomers 

 

BP, FHS, 2009, pp. 76 

 

This paper addresses the development of cultural-social life in eastern german village Lehnitz 

after unification of both countries. We will take into account especially the view of the two 

groups of current citizens – denizens and newcomers.  

 

Key words: village, cultural and social life, unions 
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1. Úvod 

 

Vesnická kultura nebyla nikdy statickou, vždy podléhala různým procesům vývoje a 

měnila se. Tyto změny v minulosti probíhaly volněji, ale statický stav, kdy by nedocházelo 

vůbec k žádným změnám, nikdy neexistoval.1 Taktéž samotný spolkový život, který představuje 

jeden ze základních pilířů kulturního života na vesnici, prochází neustálými změnami. Ve 

společenském a kulturním životě na německé vesnici došlo od pádu Berlínské zdi2 k mnoha 

změnám, které byly zapříčiněny jak samotným spojením obou zemí a z toho vyplývajícími 

hospodářskými a sociálními změnami, tak i dalšími specifickými faktory. Téma kulturního 

vývoje na německé vesnici po roce 1989 je do dnešní doby velmi opomíjené a jen málo autory 

vyhledávané, a vzhledem k tomu, že je pro obyvatele vesnic podle mého názoru natolik 

významné, si zaslouží větší  pozornost. 

 V literatuře, jež se nějakým způsobem kulturního života na německé vesnici dotýká, 

například autorů Herberta Schwedta, Michaela Heinze nebo Susanne Moser, je kulturní a 

sociální vývoj v období po roce 1989 charakterizován vesměs jako pozvolna upadající. Samotný 

vývoj spolků je popisován jako ztrácející svou kulturotvornou a tradiční roli a pouze směřující 

k individualizovanému a účelovému užívání svými členy, orientujícími se ve stále větší míře 

čistě na velmi specializovanou nabídku spolků směřující k uspokojení koníčku a zájmů svých 

členů bez vnitřního ztotožnění se s posláním spolku.  

Ve své bakalářské práci jsem se proto rozhodla zkoumat, jakým způsobem probíhá vývoj 

kulturního a sociálního života od roku 1989 do současnosti na jedné konkrétní německé vesnici. 

Jak jsou probíhající změny vnímány samotnými jejími obyvateli a zda má kulturní a sociální 

život pro jednotlivce ještě nějaký význam. Jak jsou spolky vnímány jejími členy a zástupci ve 

výkonných funkcích. Za místo svého výzkumu jsem si zvolila východoněmeckou obec Lehnitz, 

ve které již čtyři roky žiji, a  která díky svému historickému vývoji získala zvláštní charakter, 

díky němuž by mohl kulturní a společenský život probíhat jiným způsobem než v ostatních 

vesnicích bývalého „východního Německa“. Domnívám se také, že můj dlouhodobý kontakt 

s místními obyvateli a mé zúčastněné pozorování pomůže lépe osvětlit vytyčený problém. 

.  

 

                                                 
1 Schwedt Herbert. Probleme ländlicher Kultur, Mainz: Gesellschaft für Volkskunde in Rheinland-Pfalz, 1994, str. 
149 - 150. 
2 Ke kterému došlo  9.-10. listopadu 1989. 
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2. Cíl  práce, hypotéza výzkumu, vzorek, metoda 

 

Cíl práce 

 

Za cíl své bakalářské práce jsem si dala seznámit její čtenáře s kulturním a 

společenským vývojem německé vesnice, ke kterému došlo od roku 1989 do současnosti. Ve své 

bakalářské práci jsem se snažila v první řadě ukázat, jakým způsobem se změnil sociální a 

kulturní život obyvatel německé vesnice v době od roku 1989 do současnosti, a to na konkrétním 

příkladu východoněmecké obce Lehnitz ve spolkové zemi  Braniborsko.  

V mém výzkumu mě bude především zajímat, jak v dnešní době probíhá kulturní a 

společenský život v této obci, zda obyvatelé sami nějaké změny ve svém společenském a 

kulturním životě zaznamenali, jak tyto případné změny a jejich důsledky vnímají a jak pohlíží na 

současnou situaci ve společenském a kulturním životě v obci. Dále se budu snažit zachytit 

pohled dvou skupin obyvatel, a to „starousedlíků“ a „nově usedlých“. A pokud to bude možné, 

tak i dvou generací - vnuků a prarodičů.  

 

Hypotéza mého výzkumu  

 

 Na základě svých dosavadních osobních zkušeností o společenském životě v obci Lehnitz 

a informacím z přečtené literatury předpokládám následující výsledky: 

 

1) Po roce 1989 se v obci Lehnitz zvýšila nabídka kulturního a společenského vyžití, 

avšak  kulturní a společenský život v obci ztratil na své dřívější důležitosti.  

2) Snížil se počet členů spolků, a zároveň zvýšil jejich průměrný věk, zájem dětí a 

mládeže na členství ve spolcích taktéž poklesl. 

3) Na společenském a kulturním životě se ve větší míře podílejí starousedlíci, u „nově 

usedlého“ obyvatelstva naopak očekávám větší lhostejnost a spíše nezájem o společenský život 

obce. 

4) Současné změny budou vnímat především „starousedlíci“ starší generace a reflektovat 

je spíše negativně, v důsledku čehož  budou shledávat společenský život v obci chudším. 
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Metodologie výzkumu 

 

Má bakalářská práce se zakládá na  kvalitativním výzkumu pomocí případové studie.3 Pro 

svůj výzkum jsem si zvolila vedle průběžného pozorování také techniku polostrukturovaného 

rozhovoru s obyvateli obce a rozhovory s experty, které představovali zejména přední činitelé 

jednotlivých spolků. Rozhovor jsem také vedla s historikem a kronikářem obce, který mi 

dokonce poskytl ze svého soukromého archívu materiál týkající se mnou zkoumaného období. 

V případě některých společenských akcí jsem zvolila metodu pozorování. Dalším zdrojem 

informací k mé práci bylo studium úředních dokumentů a archivních dat města Oranienburg. 

Podklady pro svou práci jsem dále získávala z místního tisku (Oranienburger Generalanzeiger a 

Märkische Allgemeine) a materiálu jednotlivých spolků.  

  

          Praktickou část svého výzkumu jsem strukturovala do tří základních rovin jimiž jsou: 

1)  Identita žitá – pohled obyvatel na kulturní a společenský život v místě jejich 

bydliště, jejich účast na kulturních a společenských akcích obce a individuální 

pohled na tyto akce 

2) Reflexe změn ve společenském a kulturním životě obce 

3)   Změny v klubovém životě po roce 1990 a působení obyvatel v místních spolcích  

 Na základě těchto rovin jsem následně vyhotovila jednotlivé otázky předkládané 

respondentům.4 Před tím, než jsem otázky aplikovala na obyvatele obce, položila jsem je pěti 

nezávislým osobám. Takto jsem se snažila ověřit validitu otázek, tzn. jestli je na jejich základě 

možné získat požadované informace. Také jsem tímto způsobem zjistila, zda jsou otázky pro 

respondenty dostatečně srozumitelné a pochopitelné a následně jsem je upravila.  

Ve své práci uvádím překlady výroků respondentů, které z důvodu dodržení anonymity 

označuji v případě „starousedlíků“ písmenem S a následnou číslicí od 1 do 17 a pro skupinu 

„novousedlíků“ používám označení N s následnou číslicí od 1 do 14. 

Rozhovory vedené s respondenty jsem nahrávala na diktafon a posléze jsem tyto záznamy 

překládala a zjištěné informace zaznamenávala do pracovních tabulek, jež jsem zhotovila pro 

svou potřebu. Zde jsem si zaznamenávala četnost výroků, jejich shody či naopak odlišnost, 

potřebné pro svou závěrečnou analýzu.  

 

                                                 
3 Srv. Hendl Jan. Kvalitativní výzkum - Základní metody a aplikace - Portál, s.r.o., Praha, 2005. 
4 Jednotlivé otázky dokládám v příloze této práce (viz příloha č. 2). 
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Vzorek 

 

 Ve svém výzkumu jsem se snažila zachytit pohled dvou rozdílných skupin obyvatel obce 

na změny jež se odehrály v jejich kulturním a společenském životě. Konkrétně mě zajímal 

pohled obyvatel „starousedlíků“, tedy osob žijících v obci po dobu delší 20ti let, a osob „nově 

usedlých“, jejichž pobyt se v obci pohybuje okolo pěti let. Dále jsem se ve svém výzkumu 

pokusila zohlednit pohled dvou generací, a to generace prarodičů a vnuků. Při výběru 

respondentů jsem se snažila o rovnoměrné zastoupení daných  skupin dotazovaných, a také o 

jejich genderovou vyváženost,5 což se mi z části podařilo. Mezi dotazovanými byly zastoupeny 

různé druhy profesí a odlišné úrovně dosaženého vzdělání. 

Vedla jsem rozhovory s 31 respondenty ve věkovém rozmezí od 22 do 73 let,  a volné 

rozhovory se sedmi experty jež tvořili buď přímo předsedové jednotlivých spolků nebo osoby 

kompetentní k podáváni podrobných informacích o daném spolku a kronikář obce. 

 Respondenty jsem pro svůj výzkum získávala nejprve zprostředkováním kontaktu svými 

známými, a posléze i metodou ,,sněhové koule“, kdy mi respondenti poskytli kontakt na své 

rodinné příslušníky, známé či sousedy. Dotazované jsem navštěvovala jak u nich doma, tak 

v místní restaurace, ale docházelo také k rozhovorům přímo v prostorách jednotlivých spolků, 

tělocvičně nebo místním kulturním domě. 

 Mnou oslovení respondenti proti vedení rozhovoru nic nenamítali, naopak jsem se 

v naprosté většině setkala se zájmem dotazovaných o můj výzkum. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Skupinu respondentů „starousedlíků“ tvořilo sedm žen a deset mužů, ve skupině „ nově usedlých“ bylo sedm žen a 
sedm mužů. 
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA  

 

 Před svým vlastním výzkumem bych nejprve v této teoretické části ráda objasnila některá 

současná východiska,  jež se k mému výzkumu váží.  

Venkovský prostor není lehké obecně znázornit. Jeho pestrost a různorodost, jeho 

charakteristické místní individuality, různorodé potenciály i problémy neumožňují jeho obecné 

znázornění. Není možné, a to nejen v rámci samotného Německa, vyhledat oblast, která by 

reprezentovala vesnický prostor všeobecně. Každá má svůj vlastní charakteristický ráz, linoucí 

se od osad s osamocenými statky na severozápadě, městům se podobajících vesnických krajin na 

jihozápadě, klášterních vesnic v Bavorsku a Vestfálsku nebo zemědělských vesnice v Sársku a 

Sasku až po samoty v Německém středohoří.6 Žádnou z vesnic nelze nazvat „typickou“, dokonce 

i vesnice blízko sebe položené se od sebe liší svou hospodářskou a sociální strukturou i svou 

dynamikou vývoje. Mnohým z vesnic se podařilo díky napojení na dálnici dosáhnout 

hospodářského vývoje, kdy se řada průmyslových podniků přemístila na venkov, aby využila 

uvolněné pracovní síly ze zemědělství. Na druhou stranu jsou v Německé spolkové republice 

tisíce vesnic zatížených vysokou nezaměstnaností, odchodem obyvatel7 i nedostatečnou 

infrastrukturou, a zažívajících hospodářskou stagnaci či dokonce depresi.8  

Celková strukturální změna vedla ve venkovském prostředí k demografickým a sociálně-

geografickým změnám, a tudíž dnes nelze, podle Morra9 více hovořit o jednotné a vzájemně 

sladěné venkovské kultuře. Ta je dnes spíše charakterizovaná mnohotvárností a pluralitou, také 

díky procesům migrace, které s sebou přináší smíšení kultur. Z důsledku suburbanizace, 

mobilizace a vlivu hromadných sdělovacích prostředků dochází k dalšímu otevření venkovského 

prostředí. Společenský život obyvatel na vesnici a jejich vzájemné vztahy prochází proměnou.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Táhnoucího se od pohoří „Harz“ na severu země až k  „Černému lesu “ a  „Bavorskému lesu“ na jihu země. 
7 Nejedná se přitom jen o problém odchodu obyvatel vesnic do blízkých měst, odliv obyvatel se týká jak  východní 
části Německa, tak i celé Německé spolkové republiky. Zejména se jedná v případě migrace z východního Německa 
o odchod žen. Kvalifikovaní pracovníci pak hledají lepší pracovní uplatnění v zahraničí.  
8 Henkel Gerhard. Der ländliche  Raum - Gebrüder Borntraeger Verlagsbuchhandlung, Stuttgrt, 2004, str. 17-18. 
9 Morr Markus. Verplante Kultur? Die Rahmenbedingungen kultureller Planung, Bonn: 1999, str. 33. 
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3. Kulturní a sociální život na vesnici  

  

3.1. Kultura na venkově 

 

Vesnická kultura nebyla nikdy statickou, vždy podléhala různým procesům a měnila se. 

Tyto změny v minulosti probíhaly volněji, ale statický stav, kdy by nedocházelo vůbec k žádným 

změnám, nikdy neexistoval.10  

K proměně venkovského prostoru vedla za posledních dvě stě let i změna ze zemědělské 

společnosti na průmyslovou a městskou společnost. Vesnice se, mnohem silněji než kdy jindy, 

dostala do víru urbanizace, změnila postupně svou podobu, své zděděné funkce i svou tradiční 

náplň života. Podle studie Michaela Heinze se v dnešní době obyvatelé se svou vesnicí 

identifikují jen částečně, a „nově příchozí“ obyvatelé se zcela neintegrují. Lze tak usoudit z 

jejich cíleného výběru jednotlivých vesnických charakteristik (například jisté výhody bydlení), 

jejich odstupu k jiným vesnickým hodnotám (například osobnímu vystupování vůči okolní 

společnosti) a vůči užšímu sociálnímu zapojení v rámci vesnice.11  

K vesnické kultuře patří, podle Henkela, kromě veřejných kulturních zařízení také rozličná 

využití polí, lesů a zahrad jejího okolí, sociální kontakty mezi lidmi navzájem a také důležitá 

péče o tradici. Vesnická kultura je proto charakteristická jak svými slavnostními aktivitami jako 

jsou svatby, pohřby a slavnosti spolků obce, tak se projevuje i v normálním všedním životě.12 

Dle Herberta Schwedta utváří sociální skupinu interakce, společné aktivity a z nich vycházející 

pocity. Tedy všude tam, kde se na vesnici setkávají lidé, aby uskutečnili společné aktivity, se 

vytváří vesnická kultura.13 Ta žije z dobrovolné činnosti a čestné, neplacené angažovanosti 

obyvatel; je kolektivně orientovaná, osobnější, konkrétnější, vyznačuje se jednáním, přehledností 

a lokální typikou. Je proto někdy označována za ,,aktivní kulturu‘‘ na rozdíl od ,,pasivní‘‘14  

kultury městské. 15  

V dnešní době platí vesnická kultura nadále za jeden z důležitých potenciálů infrastruktury 

vesnického prostředí, který právě v rámci svého vývoje získal zvláštní význam. Kulturní a 

                                                 
10 Schwedt Herbert. Probleme ländlicher Kultur, Mainz: Gesellschaft für Volkskunde in Rheinland-Pfalz, 1994, str. 
149-150. 
11Hainz Michael. Dörfliches Sozialleben im Spannungsfeld der Individualisierung - Bonn: Forschungsgesellschaft 
für Agrarpolitik und Agrarsoziologie e. V., Bonn, 1999, str. 115. 
12 Například při pomoci v nemoci či jiných nesnázích, při péči o postižené nebo staré osoby. 
13 Schwedt Herbert. Probleme ländlicher Kultur, Mainz: Gesellschaft für Volkskunde in Rheinland-Pfalz, 1994, str. 
139. 
14 Henkel Gerhard. Der ländliche  Raum – Gebrüder Borntraeger Verlagsbuchhandlung, Stuttgrt, 2004, str. 343. 
15 Která se mnohem více zakládá na přejímání a konzumu.  
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společenská nabídka a aktivity přispívají značně k identifikaci obyvatel se svou vesnicí poté, co 

mnohde došlo skrze komunální územní reformu ke ztrátě autonomie a tím k odstranění lokálně-

politického vnímání vlastní hodnoty. Tak jsou jednotlivé vesnice hrdé na činnost svých spolků, 

jejichž mimořádné výkony jsou známy i za hranicemi dané vesnice. Kulturní a sportovní 

výkony vesnice jsou sice těžce měřitelné, mají však pro obyvatele jednotlivých obcí vysokou 

hodnotu.16  

Život na vesnici je v současnosti hodnocen mnohými jejími obyvateli velmi pozitivně. Tito 

lidé si uvědomují výhody spojené s životem na vesnici oproti životu ve městě.  Mezi vysoce 

oceňované vlastnosti vesnice patří lepší mezilidské vztahy na vesnici, blízká příroda, krásná 

krajina, méně sociálních problémů v rámci vesnice,17 více klidu, častější vlastnictví nemovitosti, 

větší svoboda,18 větší spokojenost, popřípadě nenáročnost, více kreativity a výhody pro vyrůstání 

a výchovu dětí.19 Spíše negativním znakem života na vesnici je nedostatečná dopravní 

obslužnost vesnic, a z toho vyplývající závislost na vlastním automobilu. 

Dnešní vesnice se často stává, za splnění určitých podmínek,20 bydlištěm také mladé 

generace, která si cení venkovskou kvalitu bydlení, větší svobodu, a menší stísněnost. Vesnice se 

stala pro mnohé ideálním místem pro seberealizaci, pro rozvoj nerušeného, individuálního života 

bez nátlaku na adaptaci, jež je právě v dnešní době charakteristický pro život ve městě.21  

 

3.2. Nositelé venkovské kultury  

 

K nositelům venkovské kultury patří spolky, neformální seskupení, církve, obecní správa, 

škola a mateřská škola, pohostinství, sousedé, rodina a příbuzenstvo.  

K nejstarším nositelům vesnické kultury patří rodina a příbuzenstvo. V oblastech 

s jednotlivými domy nebo v oblastech s velmi malým osídlením se děly, a v mnoha oblastech 

dodnes dějí, kulturní aktivity zejména v rámci rodiny a příbuzenstva. Kupříkladu je v západní 

části pohoří Eifel posvícení dodnes v první řadě sešlostí rodinných příslušníků, oproti jiným 

oblastem Německa, kde je tento svátek záležitostí celé vesnice. Vlivem změn v rámci rodiny 

působících také na kulturní aktivity se již zmiňované posvícení - kdysi slavnost probíhající po tři 

                                                 
16 Henkel Gerhard. Der ländliche  Raum-Gebrüder Borntraeger Verlagsbuchhandlung, Stuttgrt, 2004, str. 343. 
17 Například kriminalita. 
18 Lidé na vesnici se necítí vystaveni tak silnému nátlaku konzumu, který ve městě pociťují zejména ženy v oblasti 
módy.  
19 Vesnice dává rodičům a jejich dětem větší pocit bezpečí, jistoty, blízkost přírody, a díky jednodušším způsobům  
vyžití volného času podněcuje děti k větší samostatnosti a vynalézavosti. 
20 Pokud kupříkladu nabízí dostatečné komunikační napojení na větší okolní města . 
21 Hainz Michael. Dörfliches Sozialleben im Spannungsfeld der Individualisierung-Bonn: Forschungsgesellschaft 
für Agrarpolitik und Agrarsoziologie e. V., Bonn, 1999, str. 117-119. 
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dny - v dnešní době zkrátila na pouhé společné nedělní posezení. Na druhou stranu se slavnosti 

dříve zcela veřejné staly ryze rodinnými záležitostmi - v některých krajích Německa nebyly ještě 

do nedávné doby Vánoce čistě svátkem slavícím se v rámci rodiny a okruhu blízkých 

příbuzných, jak se na ně nahlíží se samozřejmostí v dnešní době.22  

 K tradičnímu sociálnímu uskupení s kulturním vlivem patří seskupení mladých lidí, 

především mužů. V dřívějších dobách, kdy se vesnická kultura  tvořila „sama“, hrály tyto 

skupiny mladých lidí velkou roli. Jednalo se o privilegované skupiny, které měly odpovědnost 

za chod veřejného dění na vesnici.23 I v dnešní době se podílí nadále mnohá seskupení 

mladistvých významně na kulturním životě vesnice. Najít uplatnění, převzít odpovědnost a 

pociťovat oporu ve skupině je pro mladistvé mnohem důležitější než pro ostatní věkové skupiny 

obyvatel. Podmínkou pro existenci těchto seskupení je však předpoklad, že tito mladí lidé 

neopustili svou vesnici a jsou schopni při svém studiu či zaměstnání vyčlenit dostatek času pro 

veřejné aktivity.24  

Aktivní péče o kulturu je ve vesnickém prostoru tradičně zajišťovaná převážně spolky. 

Nejdůležitějšími z nich jsou spolky hudební, pěvecké, střelecké, karnevalové a požární. Mimo 

ně působí v mnoha vesnicích divadelní spolky, soubory lidových tanců, podpůrné spolky 

regionálních dialektů a jiné specializované kulturní spolky.25  

 Právě spolky v mnoha případech drží vesnice „při životě“ a umožňují setkávání osob nejen 

mezi svými členy. V obcích jež mají slabou strukturu, popřípadě zápolí i s jinými negativními 

podmínkami, jako například malá velikost obce, mají spolky zřetelné potíže. Nelze se proto na 

spolky dívat jako na samozřejmé a neotřesitelné instituce. Mimo to působí silná tendence 

vznikání neformálních skupin,26 což lze považovat za důkaz toho, že formální, organizovaná 

struktura spolků je nedostatečně otevřená.27  

V řadě vesnic byly založeny v posledních dvou desetiletích vlastenecká muzea s bohatým 

vzdělávacím programem,28 provozovaná často místními spolky. Avšak s odhlédnutím od této 

                                                 
22 Schwedt Herbert. Probleme ländlicher Kultur, Mainz: Gesellschaft für Volkskunde in Rheinland-Pfalz, 1994, str. 
140. 
23 Pořádaly různé tradiční slavnosti jako například májku, masopust,velikonoční oheň nebo posvícení. 
24 Schwedt Herbert. Probleme ländlicher Kultur, Mainz: Gesellschaft für Volkskunde in Rheinland-Pfalz, 1994, str. 
141. 
25 Henkel Gerhard. Der ländliche  Raum-Gebrüder Borntraeger Verlagsbuchhandlung, Stuttgrt, 2004, str. 341. 
26 Jedná se o kluby volného času, seskupení stálých hostů atd. 
27 Schwedt Herbert. Probleme ländlicher Kultur, Mainz: Gesellschaft für Volkskunde in Rheinland-Pfalz, 1994, str. 
143. 
28 K tomuto programu patří výstavy, exkurze a výklady s historickými i aktuálními náměty, prodej tradičních 
kulturních předmětů, divadelní představení a filmy s místní a regionální tématikou, dokumentace aj. 
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privátní nabídky, provozované dobrovolně spolky, dochází v odlehlém vesnickém prostoru ke 

zřetelnému poklesu veřejnoprávních kulturních zařízení.29  

Kulturní vyžití pro obyvatele jsou obvykle povinny zabezpečit obce. Mezi tradiční 

kulturní zařízení působící i v menších obcích patří „lidové univerzity“30 a knihovny. Poté, co 

v posledních desetiletích na venkově zanikla většina kin, dochází nyní v některých malých a 

středních městech k jejich opětovné výstavbě. Venkovským středním městům zůstává také 

zpravidla vyhrazeno provozování hudebních a uměleckých škol, divadel a koncertů, archivů a 

speciálních muzeí. V době NDR byly kulturní aktivity na venkově zprostředkovávány pomocí 

takzvaných kulturních domů, nacházejících se zejména ve větších vesnicích stejně jako v 

malých až středních městech, a jež byly zpravidla provozovány místním zemědělským 

výrobním družstvem nebo příslušnou obcí. Vesměs je však komunální kulturní politika na 

venkově stále relativně nedostatečně rozvinutá a dodnes nedosáhla úrovně malých a středních 

měst.31   

 

3.3. Proměna vesnického sociálního života  

 

V dnešní společnosti je velká část obyvatel vesnic nucena dojíždět za prací za hranice 

svého bydliště32, jež pro ně přestává představovat hlavní těžiště jejich života. Vesnice pro své 

obyvatele tak představuje pouze část jejich životního prostoru. Díky mobilitě obyvatel vesnic 

překračují jejich sociální vztahy hranice obce a jejich kontakty v místě bydliště hrají pouze 

částečnou roli. Kontaktem s osobami z jiných obcí přicházejí do styku s jejich rozmanitou 

odlišnou orientací a způsoby chování, čímž jsou nutně konfrontováni s alternativami a 

možnostmi volby určitých aspektů osobního způsobu života.33   

Dalekosáhlá prostorová mobilita se stala podstatným znakem pro současný život na 

vesnici. Velký počet obyvatel vesnic disponuje vlastním osobním automobilem. Jejich vlastníky 

jsou zejména pracující lidé. Ženy v domácnosti, nezaměstnaní a lidé v důchodu (zejména ve 

                                                 
29 Henkel Gerhard. Der ländliche  Raum- Gebrüder Borntraeger Verlagsbuchhandlung, Stuttgrt, 2004, str. 341. 
30 Instituce nabízející zájmové, vzdělávací a jazykové kurzy. 
31 Henkel Gerhard. Der ländliche  Raum- Gebrüder Borntraeger Verlagsbuchhandlung, Stuttgrt, 2004, str. 341-342. 
32 Podle údajů  Michaela Heinze se  procentuální míra osob dojíždějících za prací pohybovala v ním zkoumaných 
západoněmeckých vesnicích od 53 do 91 procent. U východoněmeckých vesnic byla tato míra o něco nižší, a to 
v rozmezí od 49 do 78 procent. 
33 Hainz Michael. Dörfliches Sozialleben im Spannungsfeld der Individualisierung- Bonn: Forschungsgesellschaft 
für Agrarpolitik und Agrarsoziologie e. V., Bonn, 1999, str. 99-100. 
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východním Německu) disponují vlastním autem méně často. Auto jakožto prostředek osobní 

mobility se stalo centrální podmínkou pro atraktivitu vesnického života.34   

Jistá odkázanost obyvatel vesnice na vlastní dopravní prostředek vyplývá také z ubývající 

nabídky venkovské veřejné i soukromé infrastruktury. Tento úbytek, vzniklý převážně její 

koncentrací v centrálních obcích, se týká zejména škol, městských úřadů, úřadů pošty a obchodů 

s potravinami. Nejsilněji jsou těmito ztrátami postiženy vesnice do 600 obyvatel a vesnice 

nových spolkových zemí, ve kterých došlo k silnému odbourávání občanské vybavenosti. Tento 

úbytek nabídky a její centralizace na vesnici s sebou přinášejí pro domácnosti, které si chtějí 

nadále zachovat svůj původní denní režim vyšší časovou náročnost a dodatečné výdaje 

(například za druhé auto). Další reakcí ze strany obyvatel na tyto změny je redukování vlastního 

akčního rádiusu a s ním spojené zřeknutí se výběru nebo úplné vzdání se určitých zařízení.35 Ze 

stanovisek autorů, kteří se na toto téma během posledních 30 let vyjádřili vyplývá, že tyto 

deficity venkovské infrastruktury zůstaly na stejné úrovni, nebo se dokonce zhoršily. Pro 

politiku i vědu tak vyvstává naléhavá nutnost najít východisko, jak docílit její zlepšení.36  

Také vztah mezi vesnicí a zemědělstvím se změnil. Tyto oblasti již nelze vzájemně 

ztotožnit, naopak se od sebe oddělily, a v některých případech dokonce naráží  proti sobě. 

Vesnice plní funkci převážně ubytovací a umožňuje vyžití volného času, na zemědělství je 

obyvateli vesnice nazíráno pouze jako na idealizovanou činnost spojenou s romantikou. Dochází 

k napětí a vznikání konfliktů mezi obyvateli vesnic v zemědělství nepůsobících a zemědělci, 

kteří se často cítí být vytlačováni.37  

Lidé na vesnici se v dnešní době mezi sebou neznají tak obšírně a důkladně jak se o 

vztazích na vesnici tvrdí. Tato vzájemná znalost či neznalost spoluobyvatel přitom nezávisí na 

velikosti obce, ale na osobním rozhodnutí jednotlivých obyvatel. Je podporována podobnostmi 

jako je například věk, stupeň vzdělání a s ním spojené zastávané postoje. Obyvatelé vesnic si 

vytváří cíleně okruh svých známých, důvěrných osob, které jsou o jejich soukromém životě 

informovány. Na druhou stranu mají možnost svou osobní sféru uchránit před náhledem ze 

strany „třetích osob“38 a zachovat si tak vůči ostatním obyvatelům vesnice jistý odstup a intimitu. 

                                                 
34 Hainz Michael. Dörfliches Sozialleben im Spannungsfeld der Individualisierung- Bonn: Forschungsgesellschaft 
für Agrarpolitik und Agrarsoziologie e. V., Bonn, 1999, str. 99-103. 
35 V bavorské oblasti západního  Mittelfranken čítá počet obyvatel, kteří nemohou na tuto negativní změnu občanské 
vybavenosti reagovat svým odchodem z obce či používáním osobního dopravního prostředku 20% obyvatel této 
oblasti. 
36 Henkel Gerhard. Der ländliche  Raum-Gebrüder Borntraeger Verlagsbuchhandlung, Stuttgrt, 2004, str. 343-344. 
37 Hainz Michael. Dörfliches Sozialleben im Spannungsfeld der Individualisierung- Bonn: Forschungsgesellschaft 
für Agrarpolitik und Agrarsoziologie e. V., Bonn, 1999, str. 129. 
38 Dochází k tomu zejména tím, že se tyto osoby neúčastní společenského života vesnice, pečlivě si  vybírají 
partnery pro rozhovory, jejich téma a hloubku. 
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Taktéž sousedské vztahy nezávisí na vzájemné vzdálenosti mezi obydlími, ale na výběru. Proto 

jsou sousedské vztahy v jednotlivých vesnicích rozdílné. Mohou nabýt přátelského charakteru, 

ale naopak se také mohou některé osoby cítit svými sousedy doslova kontrolovány.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Hainz Michael. Dörfliches Sozialleben im Spannungsfeld der Individualisierung- Bonn: Forschungsgesellschaft 
für Agrarpolitik und Agrarsoziologie e. V., Bonn, 1999, str. 156-175. 
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4. Spolky 

 
Podle rozhodnutí Říšského soudu ve věci civilních záležitostí se jedná o korporačně, 

na jistou dobu organizovaná sloučení osob mající závazné stanovy a která sledují společné 

zájmy.40 Podle dosavadního pojetí musí být toto sloučení dobrovolné, musí mít nějaký cíl a 

sledovat společný hospodářský, nehospodářský nebo obojí účel. Dalším kritériem je 

založení spolku na delší dobu, zároveň musí být nezávislý na výměně svých členů.  

  Dnešní spolky působící na území Německa ztrácejí svůj převážně tradiční smysl, jejich 

náplní již přestává být udržování kulturních tradic. Mnohé z nich jsou sociální hnutí, jako 

například občanské iniciativy, hnutí na ochranu žen, mládeže, míru či životního prostředí. 

K tomu přibývá navíc mnoho čistě volnočasových spolků, ve kterých stojí konzum a prožitek na 

prvním místě. Charakter spolků se v dnešní době nachází ve stavu své podstatné proměny.  

 

4.1. Historie spolků na území Německa  

 

Předchůdcem spolků v Německé republice byly takzvané „Sippen“,41 z nichž se vyvinula 

selská a rytířská společenství, která se v novověku organizovala do zákonných odborů a 

prodejních společností. Členská schůze jakožto nejvyšší orgán spolku se vyvinula z cechů, které 

se od 12. století tvořily ve městech, a ve kterých se spojovali řemeslníci a živnostníci.  Také 

církev v této době začala zakládat spolkům podobné struktury v podobě křesťanských řádů. Ve 

13. století mají svůj původ také mnohé střelecké spolky, které vznikly pod vlivem cechů a 

náboženských bratrstev, a jež s nimi byly částečně spojeny. Zakládány byly především z důvodu 

sebeobrany znepokojených měšťanů, kteří chtěli svá města chránit. Střelecké spolky, ale také 

cechy a bratrstva měly své svaté patrony, erby, vlajky, oltáře, a pořádaly bohoslužby.42  

Některé střelecké společnosti plnily již ve 13. století společenské úkoly, kdy měly ve svých 

stanovách předepsáno starat se o vdovy svých členů. V 16. století vznikly první pěvecké spolky 

(collegia Musica), jež měly z velké části církevní původ. Teprve koncem 17. století se vytvořila 

společenská seskupení, která se poprvé nacházela zcela mimo církevní život.43  V 18. století se 

počet spolků silně zvýšil a spolek se stal organizační formou, jež začala utvářet sociální vztahy a 

stávala se nástrojem moci. Koncem 18. století docházelo k zakládání spolků převážně 

zemědělských, vlasteneckých, filantropických, a také čtenářských společností. Městská 
                                                 
40 Michael Mayer: Der Verein in der Spätmoderne. Dissertation, Universität Konstanz 2005, str. 19. 
41 Rodinná společenství. 
42 Michael Mayer: Der Verein in der Spätmoderne. Dissertation, Universität Konstanz 2005, str. 10. 
43 Kupříkladu se jednalo o jazykové společnosti.  
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společnost měla s čtenářskou společností nový střed zájmu - šlechta, intelektuálové a povznesené 

úřednictvo zde diskutovali o denních událostech a politických problémech. Vedle toho vznikla 

první studentská hnutí. Časový úsek od roku 1765 do roku 1819 lze označit jako důležitou fázi 

politických spolkových seskupení v Německu. V této době nastala silná vlna zakládání 

vlastenecko-národních spolků. V roce 1811 byly pod vedením Friedricha Jahna založeny první 

tělocvičné spolky, které se staly zárodkem  pro německou politickou výchovu. Cílem Friedricha 

Jahna byla politická jednota na základě národního života v konstituční monarchii.44  

Začátkem 19. století, kdy se vláda ve strachu před sociálními nepokoji a politickými 

převraty snažila o jejich utlumení, docházelo jako odpověď na kroky vlády k silnému zakládání 

kulturních spolků, které změnily tehdejší společenský život. Hudební spolky angažovaly známé 

umělce, konaly představení Richarda Wagnera, jehož hudbu v té době ještě odmítala divadla, 

provozovaly vlastní hudební školy a zakládaly orchestry. V této době byl kulturní život 

zprostředkováván téměř výhradně spolky, které vedle kulturních úkolů převzaly také veřejné45 

funkce.46 Některé spolky byly v této době zakládány dokonce státem a jiné byly státem 

podporovány.47 Mnoho spolků se nevidělo jako protiklad státu, nýbrž jej chtěly doplnit a 

podpořit.48 Docházelo k zakládání prvních zaměstnaneckých spolků, předchůdců dnešních 

zájmových svazů, jakož i svépomocných spolků dělníků, z nichž vznikly později odborové 

organizace. K úplnému odpolitizování spolků v této době však nedošlo, změnila se pouze forma 

jejich politiky. V roce 1829 byla garantována ústavním právem svoboda spolků.  

Na venkově docházelo k vývoji spolků pozvolněji. Teprve se strukturální proměnou 

vesnice od zemědělské k průmyslové nebo k zaměstnanecké společnosti zde vznikla taková 

pestrost jako ve městě. Ke sdružování vesnického obyvatelstva docházelo zejména ve spolcích 

pěveckých. Zakládání spolků na venkově vycházelo zejména z iniciativy jednotlivých osob,49 

které pomocí spolků chtěly nechat obyvatelstvo podílet se na vzdělání a vědomostech. Na 

venkově plnily spolky funkci vytváření tradice mnohem silněji než tomu bylo ve městech. 

Pořádaly noční bály  před obdobím půstu, divadelní představení s následným tancem aj.50  

V 19. století se podstata spolků změnila následkem nového způsobu produkce. 

Industrializace změnila sociální strukturu, tisíce obyvatel z vesnic odcházely do městských 

                                                 
44 Michael Mayer: Der Verein in der Spätmoderne. Dissertation, Universität Konstanz 2005, str. 12. 
45 Spojené zejména se vzděláním. 
46 Michael Mayer: Der Verein in der Spätmoderne. Dissertation, Universität Konstanz 2005, str. 13. 
47 Například spolky ovocnářské, lesnické, vinařské, zahradnické, včelařské či spolky pěstitelů koní.  
48 Docházelo ke vzniku spolku na záchranu zanedbaných dětí, spolku na mravní podporu propuštěných vězňů… 
49 Byli to hlavně  faráři, učitelé, starostové, továrníci, radní písaři. 
50 Michael Mayer: Der Verein in der Spätmoderne. Dissertation, Universität Konstanz 2005,str. 13 -14. 
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továren, což s sebou přinášelo vznik sociálních problémů.51 Reakcí na ně bylo založení velkého 

počtu spolků, které shromažďovaly různé sociální vrstvy. Některé spolky měly funkci 

svépomocných skupin zdolávajících sociální tíseň, jež vzrostla industrializací. Spolky se nyní 

snažily celkově řešit sociální otázku 19. století.52  

Po roce 1870 nastal opět nárůst počtu spolků, docházelo také k zakládání zcela nových 

typů.53 V roce 1880 vznikly po vzoru Anglie první sportovní spolky, oproti tělovýchovným 

spolkům více specializované.  

Po zrušení zákazu politických spolků v roce 1890 nastala éra dělnických spolků. Pro 

dělníky se spolkový život stál neodmyslitelným. Až do první světové války vzrostl enormně 

počet těchto spolků, po válce jich však řada zanikla. Nový rozkvět spolků nastal mezi léty 1919 a 

1925, později jejich počet z hospodářských důvodů opět poklesl. 

V době vlády národního socialismu byla většina spolků  pod dohledem nebo byla 

usměrněna. Politické a náboženské spolky byly zakázány. Ke vznikání nových spolků docházelo 

jen v malé míře.  

Těsně po ukončení druhé světové války spolkový život téměř vymizel. Zejména válečné 

spolky a střelecké spolky byly spojenci zakázány. V následujících létech docházelo opět 

k pozvolnému zakládání spojenci povolených spolků, ale plně se rozvinuly až po zrušení jejich 

omezení a opětovné obnově jejich svobody. Ovšem válečná zkušenost s dosud nepoznanou 

ochotou lidu připojit se k politickému vůdci způsobila jistou nedůvěru obyvatel 

k organizovaným skupinám. Téměř nikdo nebyl ochoten se zasadit pro společnost, zejména 

mladí lidé vykazovali neochotu shromažďovat se ve spolcích. Reakcí spolků bylo upouštění od 

emočních vazeb a omezení členství pouze na účel spolku. Spolky ztratily svůj vliv na tvorbě v 

oblasti kulturní a sociální.54 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Jakými byly ztráta orientace, ztráta sociálních vazeb, jakož i ztráta povinnosti poskytovat sociální péči. 
52 Díky aktivnímu přístupu například tělocvičných spolků došlo k postupnému  zakládání hasičských sborů na 
vesnicích.   
53  Například spolky na ochranu zvířat, historické a archeologické spolky, nábožensky a socialisticky zaměřené 
spolky, válečné spolky. 
54 Michael Mayer: Der Verein in der Spätmoderne. Dissertation, Universität Konstanz 2005 str. 17. 
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4.2. Vývoj spolků od 70. let 20. století  

 

Od sedmdesátých let 20. století zůstala role a atraktivita spolků pro obyvatele stabilní, 

globálně se průměrný počet členů v jednotlivých spolcích od této doby nijak markantně 

nezměnil. Ke změně došlo co do počtu  spolků a  jejich programu. Od 70. let 20. století se 

značně zvýšila pestrost jejich nabídky. V mnoha případech se v rámci jednoho spolku nachází 

množství oddílů a aktivit. Toto rozvětvení spolků a jejich nabídky vychází z procesu 

společenského diferencování a s ním spojené specifikace a rozšíření lidských zájmů, potřeb a 

přání týkajících se volného času.55   

Z narůstajícího počtu založených specifických zájmových spolků vyplývá, že ostatní, 

například všeobecně kulturní spolky na vesnicích, ztratily svou dřívější funkci neoficiálního 

místa setkání místních politiků a svou funkci interního diskusního fóra pro řešení místních 

otázek. Tento nárůst vypovídá také o tom, že místní politika již v dnešní době není spojena 

s každodenním životem obce, nýbrž, že se osamostatnila. A to nejen z důvodu její centralizace a 

profesionalizace, ale také proto, že dnešní vesnický život ztratil na své přehlednosti.56  

 Dnešní obyvatelé vesnic projevují a realizují stále rozličnější, někdy až exotické činnosti a 

požadavky. Za tímto účelem zakládají buďto nové spolky nebo rozšiřují již existující.57 

Z důvodu takovéhoto rozvětvení se spolky navzájem podobají čím dál méně. Tato odlišnost není 

zřetelná jen z názvů spolků a jejich cílů, ale i z množství jiných ukazatelů: existují spolky pro 

muže, ženy a smíšené spolky, některé spolky jsou otevřené pro všechny zájemce, a u některých 

spolků se jedná o uzavřené klubové společnosti.58  

 Spolky se neorganizují, na rozdíl od doby ještě před 40 léty, jen za několika málo 

tradičními účely, nýbrž se musely přizpůsobit novým nárokům a rozličnému množství zájmů. 

V devadesátých létech 20. století se již neorganizovali, tak jako ještě v jeho padesátých létech,  

převážně zemědělci, nýbrž podnikatelé výrobních řemesel, pronajímatelé letních bytů, rodiče, a 

podporovatelé demokracie a životního prostředí. Nové vesnické spolky, jejichž počet členů se 

silně zvýšil, či ty, které změnily své stanovené cíle a program, vykazují mnohem volnější, dalo 

by se říci až individualizované členské vztahy. Postrádají kolektivní charakter vystupování a 

s ním spojené časté společné nacvičování, jak je tomu u spolků tradičních. Účel těchto nově 

                                                 
55 Hainz Michael. Dörfliches Sozialleben im Spannungsfeld der Individualisierung- Bonn: Forschungsgesellschaft 
für Agrarpolitik und Agrarsoziologie e. V., Bonn, 1999, str. 212. 
56 Hainz Michael. Dörfliches Sozialleben im Spannungsfeld der Individualisierung- Bonn: Forschungsgesellschaft 
für Agrarpolitik und Agrarsoziologie e. V., Bonn, 1999, str. 213. 
57 Které se takovým změnám nebrání z obav, aby obstály ve stále silnějším konkurenčním boji. 
58 Vstup do spolku může být například vázán na věk zájemce, který souvisí se zájmy ostatních členů spolku. 
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vzniklých spolků59 často nedovoluje přímé pořádání veřejných vesnických akcí nebo podílení se 

na nich, tak jak je pořádají pěvecké nebo hudební spolky. Tento vývoj vesnických spolků jež 

vede k odklonu od kolektivního cítění  a závaznosti, a vede k individualizovaným a 

specializovaným zájmovým spolkům volného času, poukazuje na ubývající sílu integrace v 

rámci života spolků a na úbytek vesnické pospolitosti.60  

Od sedmdesátých let 20. století se nezměnily jen druhy spolků a jejich vlastnosti, ale 

hlavně došlo v této době ke změně složení jejich členů. Zatímco údaje ze sedmdesátých let 20. 

století dokládají takřka mužský charakter vesnických spolků,61 v jeho devadesátých tzv. 

porevolučních letech se převaha mužské účasti na spolkovém životě silně snížila a ženy byly 

zastoupeny ve vesnických spolcích častěji. Sice je zastoupení žen ve spolcích ve většině vesnic 

stále nižší než počet mužských členů, tento rozdíl se však snížil o polovinu, a v některých 

vesnických spolcích jsou dokonce zastoupeny ženy silněji než muži. Toto zvyšující se zastoupení 

žen ve vesnických spolcích vzniklo hlavně snížením počtu členů mužského pohlaví, zájem žen 

na spolkovém životě se, až na některé výjimky, nijak razantně nezvýšil.62  

Funkce vesnických spolků jakožto významného lokálního nástroje k získání a vykonávání 

moci a prestiže však ustoupila do pozadí. Místo toho se stávají vesnické spolky stále více 

zařízením poskytujícím služby a místem setkání, kde muži a ženy tráví svůj volný čas. Spolky se 

v dnešní době nacházejí v tíživé situaci. Na jedné straně členové očekávají pestrou nabídku 

kvalifikovaných pracovníků, jejichž profesionální vzdělání je finančně náročné, na druhé straně 

jsou zvyšující se příspěvky spolkům překážkou vstupu nových zájemců, v důsledku čehož 

nemohou být zvyšující se náklady rozděleny mezi větší počet osob. Spolky si z této svízelné 

situace snaží pomoci organizováním veřejných akcí a získáváním sponzorských darů od firem či 

fyzických osob. Tyto pořádané veřejné akce za účelem pokrytí stoupajících nákladů však již 

nemají mnoho společného s péčí o tradici a kulturu vesnice. Mnohem více jde samotným 

spolkům v dnešní době o jejich vlastní přežití a zájmy.  

Další možností  spolků k získání peněžních prostředků je finanční pomoc poskytovaná 

obcí. Spolky se tím však dostávají pod zesílenou organizační kontrolu obce.  Obec se také stala 

koordinátorem veřejných aktivit spolků, což vypovídá o tom, že množství poskytovatelů 

zájmových spolků je veliké a jejich nabídka bohatá, až dokonce nepřehledná.  Spolky se staly 
                                                 
59 Například tenisových nebo lyžařských klubů, plavecké nebo kynologické spolky. 
60 Hainz Michael. Dörfliches Sozialleben im Spannungsfeld der Individualisierung- Bonn: Forschungsgesellschaft 
für Agrarpolitik und Agrarsoziologie e. V., Bonn, 1999, str. 217. 
61 V roce 1973 bylo 61 až 97 procent mužů členy nějakého vesnického spolku, kdežto jen osm až 56 procent žen. 
(Hainz Michael. Dörfliches Sozialleben im Spannungsfeld der Individualisierung- Bonn: Forschungsgesellschaft für 
Agrarpolitik und Agrarsoziologie e. V., Bonn, 1999, str. 223. 
62 Zohlednit je také nutno změnu struktur a nabídky vesnických spolků ke které od sedmdesátých let došlo, a z toho 
vyplývající zvýšený počet členů ženského pohlaví u některých vesnických spolků. 
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spíše konkurenty a jejich vzájemná nedostačující komunikace jim nedovoluje společné pořádání 

veřejných akcí.  

Podle Michaela Heinze již není život vesnice budován ,,ze spodu‘‘, z dobrovolné iniciativy 

malých skupin, hlavně spolků, nýbrž potřebuje stále silnější impulzy ze strany obce, která musí 

spolky nejprve koordinovat a finančně i organizačně podpořit, aby mohly vůbec život vesnice 

vytvářet. Vůle a schopnost spolků učinit něco pro vesnici již není něčím, co odpovídá jejich 

vlastní existenci.63  

 Problémy vesnických spolků vznikají i v mnoha malých obcích jejichž počet obyvatel se 

zmnohonásobil. Při rychle se zvyšujícím počtu obyvatel obce během dvaceti či třiceti let dochází 

k sociálním procesům jež narušují normální běh spolků. Jestliže se obyvatelé obce navzájem 

neznají, šíří se mezi nimi nejistota a lhostejnost. Nově příchozí obyvatelé se na stávajícím životě 

spolků nepodílejí a starousedlíci zůstávají často ve spolcích ,,mezi sebou‘‘. Počet zvyků se 

snižuje a spolky se přestávají prezentovat na veřejnosti nebo dokonce dochází k jejím zánikům.64 

V takovýchto obcích dochází ke změně v kulturním a společenském životě, často dochází ke 

vzniku nových klubů či spolků. 

 Naopak i silný úbytek obyvatel obce se negativně odráží na životě spolků a vede ke 

snížení jejich počtu v obci. Pro stabilní život spolků je tedy zapotřebí dobře fungující obec a 

v rámci spolku jeho schopné vedení, které musí umět vést své členy a umět jednat politicky i 

ekonomicky.65  

Venkovská kultura se od kultury městské značně odlišuje. Nelze je proto srovnávat přímo, 

nýbrž za pomocí vlastních měřítek hodnot. Městská kultura je institucionální, disponuje 

kulturními nabídkami, poskytovanými profesionálními tvůrci. Jedná se však o kulturu pasivní, 

založenou na konzumu nabídky. Oproti městu nemá vesnice takovou pestrou nabídku kulturního 

vyžití, její kultura má vyšší stupeň svébytnosti, je přehledná a lokálně-typická. Je osobní, přímá a 

konkrétní.66 Vesnice za své kulturní a společenské vyžití vděčí právě spolkům, jež tvoří v obcích 

                                                 
63 Hainz Michael. Dörfliches Sozialleben im Spannungsfeld der Individualisierung- Bonn: Forschungsgesellschaft 
für Agrarpolitik und Agrarsoziologie e. V., Bonn, 1999, str. 263. 
64 Tak kupříkladu pěvecký spolek, který nepořádá žádná veřejná vystoupení již nepociťuje ani potřebu pěveckých 
zkoušek, sportovní klub se nedostatkem zájemců zůží pouze na oddělení fotbalu navíc hrajícího ve třídě C, to je pro 
hráče neakceptovatelené. Schwedt Herbert. Probleme ländlicher Kultur, Mainz: Gesellschaft für Volkskunde in 
Rheinland-Pfalz, 1994, str. 122. 
65 Schwedt Herbert. Probleme ländlicher Kultur, Mainz: Gesellschaft für Volkskunde in Rheinland-Pfalz, 1994, str. 
121-126. 
66 Moser Susanne. Die Entwicklung der Dorfkultur unter den Bedingungen des demographischen Wandels-Jena: 
Fridrich- Schiller-Universität Jena, Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie und Regionalentwicklung- vlastní náklad , 
2006, str. 8. 
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jejich životní hodnotu. Ve spolcích obyvatelé vesnic mohou nalézt vlastní seberealizaci, tvoří 

tedy ve své vesnici svou vlastní kulturu.67  

 

4.3. Specifická situace  ve východním Německu před rokem 1989 a po něm 

 

Vývoj spolků ve východním Německu probíhal odlišně od vývoje spolků 

západoněmeckých vesnic. Ve vesnicích východního bloku byly garantem a organizátorem 

sociálního života místní závody, které tak vykonávaly úkoly jež obvykle vykonávaly v západním 

Německu spolky. Závody nahradily v organizačním a společenském ohledu spolky, avšak 

podporovaly již existující společenství a místní skupiny společenských masových organizací.68 

V takzvaném „vesnickém klubu“, orgánu ze zástupců LPG,69 obce, spolků a stran, byly podle 

„ročního kulturního plánu obce“ organizovány schůze ke společenským svátkům jako je 

Mezinárodní den žen (8. března), Mezinárodní den práce (1. května), konec druhé světové války 

(8. květena) a Den Německé demokratické republiky (7. říjen), stejně jako velikonoční svátky, 

svatodušní svátky, Vánoce a Silvestr. Kromě toho pořádal diskotéky pro mládež jakož i jiné 

specifické zábavy pro důchodce.70  

Oproti západoněmeckým vesnickým spolkům71 nebyly východoněmecké spolky svébytnou 

organizací, nýbrž podléhaly72 buď jako místní skupiny stranických masových organizací,73 nebo 

jako členské skupiny nadřazených sdružení74 státní kontrole. Z tohoto důvodu došlo po roce 

1989 k silnému poklesu počtu spolků ve východoněmeckých vesnicích, především místních 

skupin stranických masových organizací.  Lidé v této době projevovali o vesnické spolky menší 

zájem, jen ojediněle zde došlo po roce 1989 k založení nových, dobrovolných75 spolků.76  

                                                 
67 Schwedt Herbert. Probleme ländlicher Kultur, Mainz: Gesellschaft für Volkskunde in Rheinland-Pfalz, 1994, str. 
126. 
68 Například sponzorovaly nákup cvičebního nářadí, organizovaly schůze spolků.  
69 Zemědělské výrobní družstvo. 
70 Hainz Michael. Dörfliches Sozialleben im Spannungsfeld der Individualisierung- Bonn: Forschungsgesellschaft 
für Agrarpolitik und Agrarsoziologie e. V., Bonn, 1999, str. 218. 
71 Tyto spolky byly zakládány na základě vlastní vůle svých členů. 
72 S výjimkou církevních spolků, jež byly kontrolovány jiným způsobem. 
73 Například organizaci Nezávislé německé mládeže, Německému demokratickému spolku žen a ,,Národní 
solidaritě’’. 
74 Kupříkladu východoněmeckého fotbalového sdružení Domovina. 
75 Vývoj spolků v lužickosrbských východoněmeckých vesnicích (v zemích Braniborsko a Svobodný stát Sasko) 
probíhal odlišně. Zde nehrály  stranické masové organizace tak silnou roli a socialistická ideologie se v uzavřené 
lužickosrbské společnosti tolik neprosadila. Proto po roce 1989 nedošlo k tak silnému úbytku spolků. Tradiční 
lužicko-srbské spolky existující již před nástupem socialismu se zachovaly i po roce 1989 a dokonce došlo i 
k založení nových vesnických spolků. 
76 Hainz Michael. Dörfliches Sozialleben im Spannungsfeld der Individualisierung-Bonn: Forschungsgesellschaft 
für Agrarpolitik und Agrarsoziologie e. V., Bonn, 1999, str. 220. 
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 Pokles zájmu obyvatel vesnice o spolky je možné vysvětlit jednak tím, že v roce 1994, 

kdy k výzkumu Michaela Heinze docházelo, spojovali mnozí obyvatelé spolky s bývalými 

státními východoněmeckými  masovými organizacemi, od nichž se distancovali. K poklesu 

zájmu navíc také přispěla změna jak ve společenském, tak i privátním životě obyvatel po roce 

1989, kdy jejich hlavním zájmem bylo získání nového zaměstnání ve velmi složité hospodářské 

situaci. V boji o získání zaměstnání se mezi obyvateli vesnic vytvořil vztah vzájemné 

konkurence a silného napětí, který znesnadňoval sdílení společných zájmů v rámci spolků. 

Dalším faktorem způsobujícím pokles zájmu o spolkový život je nedostačující čas 

obyvatel, kteří se nyní musejí vydávat za prací do vzdálenějšího okolí svého bydliště.77   

 

4.4. Proměna funkce spolků 

 
Funkce spolků prochází změnami v průběhu společenského vývoje. Dnes jsou spolky zcela 

něčím jiným než ve své době rozkvětnu mezi 18. a 19. stoletím. V 18. století byly spolky v době 

vlády Napoleona a bojů za svobodu převážně výrazem vlasteneckého smýšlení. V 19. století 

byly spolky místem probírání společenskopolitických otázek a obecných otázek společenského 

života, přičemž se spolkům podařilo vyrovnat třídní rozdíly, neboť se v nich setkávali příslušníci 

různých společenských vrstev. Tím, že se spolky počaly zasazovat v sociálních otázkách 

společnosti, staly se pro tvorbu společnosti ne zcela nepatrným faktorem.78 

Ke změně funkce spolku došlo především se vznikem funkčně diferencované společnosti.79 

Pospolitost se stala hlavním účelem spolků. V této době dochází k zakládání velkých organizací, 

sdružení, která převzala od spolků politickou, sociální a kulturní sílu a reprezentovala tyto 

společenské úspěchy dále. Moc přecházela stále více na sdružení, přičemž spolky byly 

zatlačovány stále více do soukromí.80  

V dnešní době stojí u spolků v popředí účelová materiální orientace. Spolek již nepůsobí na 

své členy výchovně. V protikladu s dřívější dobou ustal v dnešních spolcích zájem členů o 

politické dění. Také stát omezuje politickou činnost spolků svými zákony - ze strany státu jsou 

povoleny jen občanské iniciativy a sociální hnutí.  

Spolky se stávají stále více byrokratickou organizací s racionálními cíly, která je 

v konkurenci s ostatními organizacemi. Ze společenské síly se staly pouze materiální výhody. 

                                                 
77 Hainz Michael. Dörfliches Sozialleben im Spannungsfeld der Individualisierung- Bonn: Forschungsgesellschaft 
für Agrarpolitik und Agrarsoziologie e. V., Bonn, 1999, str. 222. 
78 Michael Mayer: Der Verein in der Spätmoderne. Dissertation, Universität Konstanz 2005, str. 21. 
79 První známky změny ve spolcích můžeme nalézt již po revoluci roku 1848, kdy ustal politický nátlak na 
obyvatele uskutečnit společenské změny.  
80 Michael Mayer: Der Verein in der Spätmoderne. Dissertation, Universität Konstanz 2005, str. 21. 
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Tím se spolky staly oběťmi důležitých funkčních systémů, které je využívají podle svého. Nelze 

proto hovořit o ustrnutí spolků, ale spíše o jejich neustálé přeměně následkem společenské 

diferenciace.  

 

4.5. Individualizované užívání spolků  

 

Styky obyvatel vesnice se spolky se staly složitější a individuálnější. V porovnání s dřívější 

dobou vzrostla možnost svobodného rozhodnutí potenciálních a faktických členů spolků vůči 

těmto organizacím, a zároveň klesl morální potenciál závaznosti vůči nim. Každý jedinec se 

může (oproti dřívější době) sám rozhodnout, zda se stane v určitém spolku  členem či nikoli, zda 

v tomto členství setrvá, či zda spolek opět opustí. Oproti dřívějšku existuje nyní v rámci spolku 

široké spektrum různých možných způsobů chování, od úplné loajality na straně jedné (typ 

„přívrženec“), až k úplnému užitkovému kalkulu na straně druhé (typu „zákazník“).81  

K tradičnímu pojetí života spolků typu „přívrženec“ patří další aspekty, jako například 

pospolitost, neplacená spolupráce při úklidu či renovaci v rámci prostor spolku nebo aktivní 

pomoc při konání slavnostních příležitostí spolku či převzetí odpovědných funkcí ve spolku. 

Všeobecně častěji se lze setkat s druhým typem členství - „zákazníka“, jehož členství se omezuje 

pouze na využití nabídky spolku a aktivně se na životě spolku nijak nepodílí.82  

Doba trvání členství u těch, jež na spolky nahlíží v rámci užitkového kalkulu se omezuje 

přesně na fázi, ve které mu spolek nabízí bezprostřední osobní výhody.83  

Členství ve spolku nemusí mít pouze věcný charakter (pěstovat sport), nýbrž může být také 

zdůvodněno přáním stýkat se s lidmi.84 Poskytovaný charakter této nabídky spolků85 poukazuje 

přitom na nezávaznost zvolené organizační formy86  

           Taktéž klesá ochota členů podílet se na prospěšných dobrovolných prácích v rámci spolku 

jako je například úklid prostorů, renovace budovy či údržba pozemku; ubývá členů ochotných 

vykonávat vedoucí funkce v rámci spolku, které vyžadují určitou zodpovědnost, vykonávání 

byrokratických prací a koordinaci celkového chodu spolku. Tuto neochotu členů lze pojmout 

                                                 
81 Hainz Michael. Dörfliches Sozialleben im Spannungsfeld der Individualisierung- Bonn: Forschungsgesellschaft 
für Agrarpolitik und Agrarsoziologie e. V., Bonn, 1999, str. 230. 
82 Hainz Michael. Dörfliches Sozialleben im Spannungsfeld der Individualisierung- Bonn: Forschungsgesellschaft 
für Agrarpolitik und Agrarsoziologie e. V., Bonn, 1999, str. 239. 
83 Členství ve spolku se tak omezuje na dobu než vyrostou děti kvůli nimž se spolek navštěvuje, nebo trvá do té 
doby než opadne zájem o provozovaný koníček či sport. 
84 Kvůli potřebě „něco pro sebe učinit“ hledají sociální kontakty hlavně ženy, pro které toto získání kontaktů 
představuje  primární příčinu vstupu do spolku.  
85 Kdy se jejich členové scházejí pouze proto, aby spolu strávili příjemné odpoledne a společně si popovídali. 
86 Hainz Michael. Dörfliches Sozialleben im Spannungsfeld der Individualisierung- Bonn: Forschungsgesellschaft 
für Agrarpolitik und Agrarsoziologie e. V., Bonn, 1999, str. 240. 
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jako vlastnost, na jejímž základě lze rozlišit mezi tradiční závaznou formou členství ve sdružení 

(typ „přívrženec“) a instrumentálním využíváním spolku (členský typ „zákazník“), a která také 

dokládá posun od prvního pólu ke druhému.87 Tento pokles nehonorované ochoty členů spolků 

není způsoben pouze procesy změn, nýbrž je obecnou přirozeností.88 Přebírání funkcí ve 

spolcích naráží na vzrůstající nezájem. Získat kandidáty do předsednictva a odpovědných pozic 

se stává stále obtížnější. Důsledkem toho se dnes výkonné období funkcionářů ve spolku 

tendenčně zkracuje a mění se i demografické znaky těch občanů, kteří jsou do těchto funkcí 

voleni: stále častěji přicházejí v úvahu mladší lidé a ženské kandidátky. Poslední dva jmenované 

znaky vývoje spolků poukazují na  sociální otevřenost předsednických pozic, která mimo jiné 

spočívá v nedostatku uchazečů o odpovědné funkce.89 Bránění se převzetí výkonných úkolů je 

také příznakem toho, že ve vesnickém kontextu převládá vůle jednotlivce oproti kolektivním 

zvyklostem a pokusům sjednocení.90  

Spolky si v dnešní době, vzhledem k ekonomickému tlaku, nemohou dovolit některého ze 

zájemců odmítnout či nechat čekat, zatímco on si může vybrat z široké nabídky spolků nejen 

v dané obci. Také v rámci celého spektra volnočasových nabídek, se v dnešních vesnicích 

nenachází žádná povinnost být členem místního spolku. Většina obyvatel se dnes necítí 

podrobena žádné kolektivní normě „vesnice“, která by na nich členství v místních spolcích 

mohla vyžadovat.91 Rozhodnutí, zda se člověk ke spolku připojí je učiněno také s ohledem na to, 

zda si člověk vůbec kontakt s lidmi v místě přeje, a nezávisí tedy jen na náklonnosti vůči 

spolkovému životu samému a není podmíněn zálibou pro určitého koníčka.92 Spolky a jejich 

programy jsou označovány za „nabídky“, na níž je zván „každý“, a je věcí jednotlivých osob zda 

ji přijmou nebo ne.  

Zatímco vstup do spolku je jednoznačně individuálním rozhodnutím každého jednotlivce, 

představuje výstup ze spolku  různé typy způsobu chování. Někteří členové se cítí být ke spolku 

vázání věrností po desetiletí, ba dokonce po celý svůj život, oproti tomu jiní své členství pojímají 

bez závazků na základě svého vykalkulovaného užitku a podle toho určují taktéž i délku svého 

                                                 
87 Hainz Michael. Dörfliches Sozialleben im Spannungsfeld der Individualisierung- Bonn: Forschungsgesellschaft 
für Agrarpolitik und Agrarsoziologie e. V., Bonn, 1999, str. 241. 
88 Hainz Michael. Dörfliches Sozialleben im Spannungsfeld der Individualisierung- Bonn: Forschungsgesellschaft 
für Agrarpolitik und Agrarsoziologie e. V., Bonn, 1999, str. 244. 
89 Hainz Michael. Dörfliches Sozialleben im Spannungsfeld der Individualisierung- Bonn: Forschungsgesellschaft 
für Agrarpolitik und Agrarsoziologie e. V., Bonn, 1999, str. 248. 
90 Hainz Michael. Dörfliches Sozialleben im Spannungsfeld der Individualisierung- Bonn: Forschungsgesellschaft 
für Agrarpolitik und Agrarsoziologie e. V., Bonn, 1999, str. 249. 
91 Hainz Michael. Dörfliches Sozialleben im Spannungsfeld der Individualisierung – Bonn: Forschungsgesellschaft 
für Agrarpolitik und Agrarsoziologie e. V., Bonn, 1999, str. 232. 
92 Hainz Michael. Dörfliches Sozialleben im Spannungsfeld der Individualisierung – Bonn: Forschungsgesellschaft 
für Agrarpolitik und Agrarsoziologie e. V., Bonn, 1999, str. 233. 
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členství, která se stále zkracuje, což je zapříčiněno taktéž i jinými zájmy dnešní mladé generace, 

která do spolku vstupuje mnohem později než tomu bylo v dřívějších létech, a dále také tím, že 

uctívání dlouholetého věrného členství93  dnes ztratilo na své hodnotě.94  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93 Starší členové spolků dosahují v některých případech až 70-ti letých jubileí trvání svého členství, což  se 
z dnešního pohledu zdá až neuvěřitelné. 
94 Hainz Michael. Dörfliches Sozialleben im Spannungsfeld der Individualisierung – Bonn: Forschungsgesellschaft 
für Agrarpolitik und Agrarsoziologie e. V., Bonn, 1999, str. 237 
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VLASTNÍ VÝZKUM 

 

5. Obec Lehnitz 

 

5.1. Historie obce 

 

 V roce 2000 uplynulo 650 let od první zmínky o obci Lehnitz a to v listině markraběte 

Ludvíka Staršího a Ludvíka Římského z roku 1350 hraběti Ulrichu von Lindow-Ruppin. Avšak 

na základě slovanského původu v listině doloženého jména Lenzen95 se lze domnívat, že zde 

existovalo ještě starší osídlení. Vesnice skládající se ze skromných rybářských a rolnických 

domků měnila v průběhu století své pachtýře a jako podhradí patřila až do 19. století 

k zeměpanskému úřadu Oranienburgu.96  

 Rybářství a zemědělství tvořily jen skromné potravinové základy, což vedlo jen 

k pomalému růstu počtu obyvatel. V roce 1801 obhospodařovalo šest domů 51 obyvatel. V roce 

1804 zničil těchto několik domů velký požár. Všechny domy, které se dnes v obci Lehnitz 

nachází byly tedy budovány až od 19. století. Při rušení úřadu zemského pána Oranienburgu 

v roce 1832 bylo podhradí prodáno vlastníku panského dvoru. V roce 1873 prodal majitel 

Wilhelm Jacobs auf Gnewikow toto panství Bratrům Karlu a Gustavovi Grütterům, kteří z něj do 

konce 19. století udělali základ pro proměnu v rekreační a vilové předměstí nedalekého říšského 

hlavního města. Umožnilo jim to hlavně položení železnice, které bylo dokončeno v červenci 

roku 1877. Vlaky jezdící do Oranienburgu stavěly podle potřeby také v Lehnitz.97 V roce 1889 

začíná na základě plánu rozvoje obce parcelace98 mezi břehem Lehnitzského jezera a lesy 

královského loveckého revíru. Zároveň byla zemědělská pole zalesněna.  

  Výstavba tří výletních restaurací a veřejného koupaliště s půjčovnou lodí, probíhající do 

konce devatenáctého století, přispěla k označení předměstí Lehnitz „perla severu“. V roce 1892 

otevřená restaurace „Seelöwe“99 přímo u Lehnitzského jezera poskytovala na svých velkorysých 

terasách místo pro celkem 600 hostů. 

Lehnitzské jezero se také začalo využívat k dálkové dopravě. Odersko-Havelský kanál, 

dokončený v roce 1914, přeměnil lehnitzské jezero nejen na důležitou dopravní tepnu 

                                                 
95 Název Lenczen znamená “luk“ a vyjadřuje tvar lehnitzského jezera. (Becker Bodo. Lehnitzer Heimathefte 1- 
Osthavelland-Druck GmbH, Velten, 1993, str. 3).    
96 Becker Bodo. Lehnitzer Heimathefte 1- Osthavelland-Druck GmbH, Velten, 1993, str 5. 
97 Cesta z Berlína do Lehnitz trvala pouhých 50 minut.  
98 Celkem se jednalo o 300 parcel. 
99 Kopie historické pohlednice restaurace je součástí přílohy, viz příloha č. 4. 
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k Baltickému moři, ale umožnil také připojení na Berlínskou síť vodních cest. Pět loďařských 

společností se svým početným parním loďstvem plavilo denně k restauraci  „Seelöwen“. 

Zámožní Berlíňané začali oceňovat  Lehnitz jako atraktivní bydliště.100 Do vypuknutí první 

světové války vznikly mnohé reprezentativní předměstské vily, které po roce 1989 získaly z části 

zpět svou původní architektonickou podobu.101 Počátek výstavby v letech 1892 probíhal 

v přelomové fázi německé architektury, kdy počal odklon od historicismu. Na dosud 

zachovaných stavbách můžeme pozorovat tři stavební styly: secesní, tradicionalistický a místní 

styl stavby; někdy smíšené ještě s prvkem historicismu.  

Po skončení období budování vil začalo období výstavby jednogeneračních a 

dvougeneračních domů, které bylo ukončeno roku 1939. Domy byly stavěny pod 

architektonickým vlivem tradičního vesnického stylu, moderny a funkcionalismu. K tomu se 

přidaly stavby víkendových domů.  

V místě dnešního vlakového nádraží byla roku 1933 zřízena budova dobrovolných 

hasičů.102 Výstavbu obce přerušil počátek druhé světové války. V jejím průběhu založil v letech 

1938 až 1943, na příkaz „zkušebního letiště pro výškové lety“ nacházejícího se v Oranienburgu, 

architekt Rolf Heese v severní části obce lesní osídlení, na jehož výstavbě se podíleli nuceně 

nasazení vězni koncentračního tábora Sachsenhausen nacházejícího se v bezprostřední blízkosti 

obce Lehnitz.. Dvacet domů ze slínku103 se stalo domovem pro rodiny zkušebních pilotů 

společnosti leteckého závodu Ernst Heinkel.104  

Od konce druhé světové války zde bydlela řada známých osobností Německé demokratické 

republiky.105 Po roce 1989 byly tyto domy prohlášeny za architektonickou památku.  

Správě obce se do roku 1945 podařilo rozvinout komunální infrastrukturu, usadit zde 

obchodníky a živnostníky, a na konci druhé světové války založit školu. Také zdejší obec trpěla 

následkem nacionalisticko-socialistického režimu. Bombardování regionu spojeneckou armádou 

v  dubnu a květnu roku 1945 si vyžádalo mnoho obětí mezi civilním obyvatelstvem. V dubnu 

roku 1945 dorazili do obce první vojáci Rudé Armády. Byla založena Antifašisticko-

demokratická správa obce, a s pomocí  obyvatel mohly být odstraněny největší problémy 

poválečné doby.  

                                                 
100 Počet obyvatel v Lehnitz do roku 1919 vzrostl na 444. 
101 Kopie historických pohlednic s původní architekturou obce jsou součástí přílohy č. 3.  
102 Blíže k této výstavbě viz Kapitola 7.4. o sboru dobrovolných hasičů. 
103 Slínek se získá pálením směsi vápence s hlinito-křemičitými minerály v oblasti teploty slinutí nad 1350°C, kdy 
vznikají hlavní slínkové minerály. (http://stavebnictvi-architektura.blogspot.com/2007/11/cementy-hydraulick-vpno-
beton.html). 
104 Foto domu ze slínku v severní části obce lesní osídlení je součástí přílohy č. 4. 
105 Například německý lékař, spisovatel a dramatik Fridrich Wolf, viz níže kapitola 6.5. Spolek Friedricha Wolfa. 
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Pod vlivem komunistické ideologie bylo v roce 1973 vystavěno v blízkosti místa pro 

táboření na prostranství dnešní „Bílé pláže“ 30 chatek s hlavní zásobovací budovou. Toto 

„turistické centrum mládeže“ poskytlo ubytování desátému světovému festivalu mládeže a 

studentů konajícímu se v Berlíně. Později bylo dostavěno v jejich blízkosti dalších 50 chatek. 

Chatky spolu s prostranstvím pro stanování měly v letních měsících poskytovat možnost 

přenocování až 700 rekreantům.106   

Dalším, za silného odporu místních obyvatel, komunistickým režimem v létech 1973 až 

1975 uskutečněným stavebním zásahem byla výstavba stanoviště lidové armády. Velikost a 

rozsah tohoto komplexu s několika panelovými domy a se 730 vojáky se silně rozcházely 

s charakterem osídlení obce Lehnitz. Ještě větším zásahem do přírody a celkového vzhledu obce 

bylo vymýcení části lesa, nutné pro zřízení střelnice této dělostřelecké jednotky o celkové 

rozloze 200 hektarů. Lesní prostranství, na němž se střelnice nacházela, sahající až k vesnici 

Schmachtenhagen bylo oploceno a znepřístupněno pro obyvatele.  

Umístění vojenské jednotky přineslo pro obyvatele Lehnitz také jinou stavební změnu. 

Jelikož vojenské vedení vidělo v kolonách aut tvořících se u železničních přejezdů při čekání na 

projetí vlaků ohrožení bojové pohotovosti vojska, bylo rozhodnuto o výstavbě podjezdu a 

podchodu pro obyvatelstvo. Pro realizaci této stavby muselo postoupit demolici několik budov, 

mezi nimi také sídlo sboru dobrovolných hasičů, přestavěné v roce 1933, a nejstarší budova obce 

z 18. století. 

V roce 2006 došlo k uzavření kasáren, přičemž o dalším využití areálu nebylo zatím 

rozhodnuto. Došlo však k opětnému zpřístupnění lesního prostranství střelnice, na kterém na jaře 

roku 2008 probíhalo natáčení některých scén televizní série GSG 9 vysílané na televizním kanálu 

Sat 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

                                                 
106 V dnešní době tento komplex nachází uplatnění jako „chatový hotel pro mládež“. 
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Charakteristika obce 

 

 Obec Lehnitz, kterou  jsem si vybrala ke svému výzkumu, leží 35 km severně od Berlína 

v nadmořské výšce 35 až 62 metrů. Obec náležící  ke spolkové zemi Braniborsko, spadá pod 

okres Oberhavel a od roku 2003 je začleněna spolu s dalšími okolními obcemi107 pod správu 

Oranienburgu. Celková rozloha obce činí 1 167, 81 ha a čítá  3165 obyvatel.  

Dostupnost obce je zajišťována jednak napojením na dálnicí A 10, dále Německými 

spolkovými dráhami a Berlínskou S-Bahn. Díky svému napojení na hustou síť cyklistických tras 

v kraji je Lehnitz možné navštívit také na jízdním kole. Odersko-Havelský kanál, přeměnil 

Lehnitzské jezero108 nejen na důležitou dopravní tepnu k Baltickému moři, ale umožnil také 

připojení na řeky Odru, Havel, Labe a Berlínskou síť vodních cest. Propusť jezera se nachází za 

severním břehem jezera, a je největší svého druhu v kraji.  

Obec Lehnitz se rozprostírá  na východním břehu Lehnitzského jezera, je obklopena 

smíšenými lesy táhnoucími se několik kilometrů k sousedním obcím Schmachtenhagen, Sumt a 

Borgsdorf.109 Vzhledem k tomu, že veškerá zemědělská pole byla zalesněna již  roce 1889, nemá 

tato obec žádnou agrární strukturu.  Na rozdíl od jiných vesnic nenáleží v Lehnitz k domům 

rozsáhlé pozemky a u řady pozemků nelze hovořit ani o zahradě. Velká část pozemků má jen 

terasu s malým prostranstvím za domem. S obděláváním půdy pro domácí potřeby (avšak jen 

v malém rozsahu) jsem se setkala jen u několika víkendových zahrádek, častějším jevem 

byla bylinková zahrádka či několik ovocných stromků a keřů. Jen u jednoho domu  jsem při 

výzkumu zaznamenala chov slepic, králíků a ovcí. Vzhledem k tomu, že zde šlo jen o jeden pár 

zvířat, či o malé množství (v případě slepic), a jednalo se o rodinu s dětmi, předpokládám se, že 

chov měl spíše výchovný než hospodářský charakter. 

V důsledku vystavěné železniční tratě je Lehnitz rozdělen na severní a jižní část. Zatímco 

mnohem mladší jižní část obce tvoří výhradně obytné zástavby a pozemky s rekreačními 

chatkami,  nachází se v historické severní části obce veškerá kulturní a společenská zařízení. 

Historické centrum spolu s centrem společenských setkání obce se nachází přímo na hlavní ulici 

„Friedricha Wolfa“, jež vede celou historickou částí obce a na níž se nachází většina komerčních 

                                                 
107 Jedná se o obce Fridrichsthal, Germendorf, Malz, Sachsenhausen, Schmachtenhagen, Wensickendorf a 
Zehlendorf. 
108 Jezero o velikosti 80ha je dlouhé 2,3km a měří na  šířku  250 až 450metrů. Nejhlubší bod jezera je v hloubce 16 
metrů. 
109 Kopie turistické brožury obce je součástí přílohy č. 5. 
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objektů. U kruhového objezdu110 ulice Friedrich Wolf se nachází významná místa setkávání 

obyvatel. Jsou jimi místní pekárna, v jejíž prostorách se nachází také menší restaurace a pošta, 

kavárna „Rondell“ a školka.111   

 Díky své idylické poloze a mnohým infrastrukturním opatřením posledních let, jako 

například výstavbě odpadních kanalizací, cest a chodníků, ale také díky dobré dopravní 

dostupnosti, získává obec stále na atraktivnosti pro obyvatele, živnostníky i turisty. V posledních 

padesáti letech zde bylo vybudováno mnoho rodinných domů, a i v současnosti zde stále dochází 

k novým výstavbám.  

 Také z turistického hlediska je obec Lehnitz atraktivní lokalitou. Chatová osada přímo u 

tzv. „Bílé pláže“ nabízí návštěvníkům (zejména mladistvým) ubytování, stravování i sportovní 

aktivity.112 Mimoto mají turisté možnost ubytování v soukromých apartmánech nacházejících se 

přímo v obci.  

Na pláži se v létě konají četné koncerty hudebních kapel, s oblibou tu pořádají své kulturní 

akce různé spolky - na Velikonoce se zde tradičně zapaluje velikonoční oheň a na Silvestra 

můžou přihlížející  pozorovat ohňostroj upevněný na lodi zakotvené nedaleko pláže.  

 V létě je tato pláž centrem dění nejen místní mládeže, ale je oblíbená i rodinami s dětmi. 

V sezóně je pláž hlídaná plavčíkem, který dohlíží na bezpečnost návštěvníků. Napnutá 

volejbalová síť nabízí zájemcům sportovní vyžití v i blízkosti jezera.   

 K již zažité rutině obyvatel Lehnitz113 patří také občasné nucené opouštění domovů, kdy 

dochází k odstranění či odpálení leteckých pum, které v zemi zůstaly po bombardování za druhé 

světové války. Jelikož se v Oranienburgu nacházelo „zkušební letiště pro výškové lety“ byly 

během jejich posledních dnů na Oranienburg a jeho okolí svrženy stovky pum, z nichž podle 

expertů po jejich dopadu přibližně deset procent neexplodovalo. Do dnešní doby z nich byl 

odstraněn pouze zlomek,114 často jsou ještě při výkopových prácích nacházeny  menší či větší 

letecké pumy, jež musí být odborně odstraněny. 

 

 

 

 

                                                 
110 V tomto případě se jedná spíše o pomyslný kruhový objezd, kdy jsou po obou stranách  ulice Friedricha Wolfa 
vystavěny malé zatravněné ostrůvky s lavičkami, za nimiž pokračuje protilehlá ulice Thomas - Müntzer.   
111 Více k těmto zařízením viz kapitola 8 Neformální skupiny, slavnosti  a ostatní šiřitelé kultury  

 
112 O chatové osadě viz kapitola 5.2.1.. Nástin kulturního a společenského života v obci v době před rokem 1989. 
113 Nejedná se samozřejmě jen o obyvatele Lehnitz . 
114 http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv. 
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Vývoj obyvatelstva a ekonomické struktury obce od roku 1989 

 

 Počet obyvatel obce před revolucí roku 1989 čítal 1604 osob (784 mužů a 820 žen). 

Jejich počet se do konce roku 2008 téměř zdvojnásobil (na 3165 obyvatel -1589 mužů a 1576 

žen). V obci žilo před revolucí 22 osob cizí státní příslušnosti, které tvořili pouze muži. Jejich 

počet se po roce 1989 snížil, a opět  se navýšil až v posledních deseti létech, a to na 42 osob (20 

mužů a 22 žen), přičemž 19 osob z celkového počtu obyvatel mělo dvojí státní příslušnost.

 V době před rokem 1989 se v obci Lehnitz nacházelo šest obchodů s potravinami (tzv. 

„konzumů“), obchod se zeleninou, řeznictví, pekárna, a nákupní středisko se smíšeným zbožím, 

a každý týden v obci probíhaly zeleninové a ovocné trhy.  Velmi záhy po revolučních událostech 

docházelo k zakládání nových nákupních center, do roku 2001 zde byl v provozu obchod 

potravinami obchodní sítě Aldi, její prodejna však byla později přestěhovala do krajského města 

Oranienburg. U nádraží rychlodráhy byl otevřen novinový stánek, ve vedlejší ulici „Friedricha 

Wolfa“ stála pojízdná prodejna grilovaných kuřat, poprvé byl v obci otevřen „secondhand“ 

s dámskými oděvy, obchod s kancelářskými potřebami, keramická dílna nabízející kurzy, 

materiál a vypalovací služby, umělecká galerie a řada dalších. Proběhl pokus o znovuzavedení 

týdenních trhů, zájem o ně však brzy ustal. Všechny výše jmenované obchody svou činnost po 

několika letech ukončily a z části byly nahrazeny novými firmami.  

 V dnešní době je v obci přihlášeno celkem 189 živností. Nachází se zde dvě restaurace,115 

jedna hospoda, kavárna, pekárna a menší firmy obchodního i služby poskytujícího rázu.116  Po 

zrušení potravinového obchodu Aldi v obci mají obyvatelé obce možnost zakoupit několik málo 

základních potravin v místní pekárně, v letních měsících do obce dojíždí jednou týdně pojízdná 

prodejna masných výrobků a ovoce a zeleniny. Na jaře roku 2005 byl otevřen komplex 

s bytovými jednotkami a speciální péči pro seniory. V komplexu se nachází lékařská praxe, 

lékárna i rehabilitační centrum a kadeřník.   

Práci v obci nachází celkem 145 zaměstnanců a to jak v místě bydlících (46), tak i za prací 

dojíždějících (199). Obec Lehnitz má celkem 154 nezaměstnaných, z toho 62 dlouhodobě 

nezaměstnaných, 18 nezaměstnaných starších 55 let a 15 nezaměstnaných mladších 25 let.  

 

 

 
                                                 
115 Italská a řecká. 
116 Jsou zde kupříkladu, kromě již jmenovaných objektů, kancelář pojišťovny Viktoria, realitní kancelář, kosmetické 
studio, ordinace porodní asistentky, květinářství, obchod s tanečními potřebami, aj.,  krátce zde byla také otevřena 
prodejní umělecká galerie.  
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5.2. Kulturní a společenský život obce Lehnitz 

  

5.2.1. Nástin kultního a společenského života v obci v době před rokem 1989 

Veřejný kulturní život byl v době komunistického režimu organizován, stejně jako 

v celém východním Německu, v první řadě obcí, školskými institucemi a masovými 

organizacemi. V obci Lehnitz působily skupiny jisker (Jungpioniere), pionýrů (Thälmann-

Pioniere), spolek svobodné německé mládeže (Freie Deutsche Jugend), ženský svaz 

(Frauenbund), Německý tělocvičný a sportovní svaz (Deutcher Turn und Sportbund), a kulturní 

svaz (Kulturbund). Podle informací, jež mi v rozhovoru poskytl historik a kronikář obce bylo 

v době komunismu členy v těchto masových organizacích 95% místního obyvatelstva. Přesto zde 

nedocházelo k nuceným účastem organizovaných těmito institucemi na slavnostech jako byl 

Mezinárodní den žen (8. března), Mezinárodní den práce (1. května), konec druhé světové války 

(8. května) a Den Německé demokratické republiky (7. října), stejně jako velikonoční svátky, 

svatodušní svátky, Vánoce a Silvestr. Důležitým místem, na kterém se odehrávala převážná část 

kulturního a společenského života obyvatel byl obecní kulturní dům.117 

 V této době zde působilo pět spolků. Jednalo se o mužský a ženský pěvecký spolek, 

„Lehnitzský karnevalový klub“, dětskou pěveckou skupinu „Weser-Singers“ a zahrádkářský 

spolek - „Siedlersparte 34 Lehnitz“.118 Také tyto spolky, podobně jako tomu je i v dnešní době se 

svými vystoupeními, každoročními slavnostmi a výročními schůzemi podílely na kulturním dění 

v obci. 

  Velmi důležitou společenskou funkci mělo v době před rokem 1989 „turistické centrum 

mládeže“, nacházející se v bezprostřední blízkosti „Bílé pláže“, jež jsem zmínila již v kapitole o 

historii obce. Vedle poskytování ubytování se v rámci tohoto centra s restaurací, kavárnou a 

konferenčním sálem konala řada sjezdů komunistických institucí a přednášek. V této době zde 

pracovalo 52 zaměstnanců, a zařízení, poskytující velmi levné ubytování subvencované dotované 

státem, bylo téměř vždy plně vytíženo.  

 V době před rokem 1989 v obci působilo několik restauračních a kavárenských zařízení 

(některé z nich spadaly pod obchodní organizaci HO119): restaurace „Seeblick“, hospoda a 

kavárna „Dirgni“, restaurace „Gut Lehnitz“, hospoda „Mäusebude“, Restaurace v Kulturním 

domě „Friedricha Wolfa“ a pension s restaurací „Försthaus“.  Většina z nich pořádala pro své 

                                                 
117 O jeho vývoji informuji blíže v kapitole 7.3. Kulturní dům Friedricha Wolfa.  
118 O těchto spolcích budu podrobněji informovat v kapitole 6. Místní spolková činnost. 
119 Obchodní organizace (HO) byla založena roku 1948 jako státní maloobchodní organizace a tvořila  40 procent 
obchodního obratu  Německé demokratické republiky. (Meyers Universal-Lexikon, Band 2, VEB Bibliographisches 
Institut Leipzig 1980, str. 242). 
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hosty zábavy s hudebním a pěveckým programem, konaly se zde oslavy svátků, hospůdky měly i 

svou stálou klientelu, tzv. “štamgasty“. Po sjednocení Německa z nich většina ještě nějakou 

dobu působila. Například restaurace „Gut Lehnitz“ byla rekonstruována a znovuotevřena, 

v jejich dvou salónech probíhaly rodinné i podnikové oslavy, ale i různá setkání. V době, kdy 

jsem v obci prováděla svůj výzkum však již žádné ze jmenovaných zařízení nebylo v provozu. 

 

5.2.2. Nástin kulturního života obce v současnosti 

 

 Mezi základní nositele kulturního a společenského života této obce patří spolky, obec a 

školské instituce. Převážná část slavností a kulturních akcí vzniká ve spolupráci těchto institucí, 

nebo alespoň na slavnostech vzájemně hostují. Po celý rok obyvatelé obce provází velmi bohatá 

a pestrá nabídka kulturního programu. Rok zahajují karnevalová představení, následovaná 

velikonočním ohněm, jarním bálem a jarní slavností v Památném domě Friedricha Wolfa, 

v letních měsících konají spolky letní slavnost, své zahradní slavnosti pořádá zahrádkářský 

spolek „Siedlersparte 34 Lehnitz“ e.V. a probíhá většina jubilejních oslav spolků. V podzimních 

měsících je konaná podzimní slavnost, lampiónový průvod, podzimní bál, lidové veselí, střelecké 

slavnosti, a v době předvánoční chystají spolky své nebo i veřejné vánoční oslavy. Škola spolu se 

spolky pořádá vánoční trhy a obec tradičně organizuje vánoční oslavu pro seniory. Vedle těchto 

každoročních kulturních slavností se koná v obci celá řada pravidelných i nepravidelných akcí 

jako jsou benefiční koncerty dětské pěvecké skupiny „Weser Singers“, tradiční předvánoční 

výstava modelářů železnic a dny otevřených dveří spolků. 

        V následujících kapitolách se budu věnovat jednotlivým nositelům kulturního a 

společenského života v obci a jejich vývoji. 
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6. Místní spolková činnost  

 

 Po roce 1989 docházelo v obci k zakládání velkého počtu kulturních spolků a občanských 

sdružení. K již existujícím spolkům120 přibyly dva střelecké spolky -  „Schützenbruderschaft 

Lehnitz“e. V.  a střelecký spolek  „Jäger und Schützenverein“ e. V., „Požární spolek Lehnitz“, 

„Spolek  Friedricha  Wolfa“, sportovní spolek „Spiel und Sportverein Lehnitz“ e. V. a sportovní 

spolek „S.G. Lehnitz“ se sekcí šermu a házené, „Spolek vlastní iniciativy stavitelů domů“, 

„Spolek na podporu válečných obětí, postižených a důchodců“. V roce 1993 vzniklo občanské 

sdružení „Občané pro Lehnitz“ (Bürger für Lehnitz),  impulzem k jeho založení byl plán 

položení nové kanalizace v obci a náklady a problémy s tím spojené, a jehož dalšími aktivitami  

bylo hájení zájmů obyvatel obce. Další založenou organizací bylo „Sdružení IG" 

(Interessengemeinschaft) vzniklé na pomoc majitelům domů, jejichž domy měly být vráceny 

v rámci restituce.  

  Do roku 2008 došlo k zániku obou občanských sdružení, „Spolku vlastní iniciativy 

stavitelů domů“ i „Spolku na podporu válečných obětí, postižených a důchodců“. Došlo také 

k ukončení činnosti sportovního spolku „S.G. Lehnitz“ se sekcí šermu a házené střeleckého 

spolku  „Jäger und Schützenverein“ e. V. i. O posledně jmenovaném spolku se však ještě zmíním 

níže v této kapitole, jelikož se spolek v době svého působení v obci významně podílel na jejím 

kulturním dění. 

           V dnešní době je v obci Lehnitz zaregistrováno celkem 17 sportovních a kulturních 

spolků. Jelikož se některé spolky nepodílí na kulturním a společenském životě obce významnější 

měrou, budu se v následujících kapitolách zabývat obšírněji vývojem a činností těch spolků, 

jejichž vliv na dění společenského života obce je markantnější. Ostatní spolky jen v krátkosti 

představím v závěru kapitoly. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
120 Viz výše kapitola 5.2.1. Nástin kultního a společenského života v obci v době před rokem 1989. 

.  
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6.1. „Myslivecký a střelecký spolek“   

   

 Tento, v dnešní době již zaniklý, spolek byl založen v roce 1993. Působilo v něm 60 

členů pocházejících nejen z obce Lehnitz, ale i okolních obcí a Berlína. Ve spolku nebyli pouze 

muži, jednu třetinu členů  tvořily ženy, a dále zde bylo deset dětí a mladistvých ve věku od 14 do 

18 let. Vedle vlastních střeleckých aktivit pořádal spolek (v některých případech ve spolupráci se 

střeleckým spolkem „Schützenbruderschaft Lehnitz“e.V.) řadu slavnostních akcí. Mezi 

nejvýznamnější z nich patřila každoroční střelecká slavnost zahájená slavnostním pochodem 

obcí a následným jmenováním královského páru.121 Slavnost trvající tradičně po tři dny měla 

několik vyvrcholení. Pořádán byl střelecký bál, členové spolku spolu s širokou veřejností se 

účastnili slavnostního průvodu s pochodněmi na Bílou pláž, kde byl ve večerních hodinách 

odpálen ohňostroj. Slavnost provázelo několik střeleckých soutěží pro členy i širokou veřejnost. 

Na slavnosti účinkovali členové „Lehnitzkého karnevalového klubu“, dechová kapela 

Henningsdorf, mužský i ženský pěvecký spolek. Dalšími veřejnými kulturními akcemi spolku 

byly oslava dne sjednocení a výroční schůze spolku konající se v místních kasárnách s účasti dětí 

základní školy, členů místních spolků a pěvecké skupiny Weser Singers. 

 

6.2. Střelecký spolek „Schützenbruderschaft Lehnitz“ e.V.  

 

 Tento spolek byl založen v roce 1990 za účelem podpory a prohloubení humanistických 

základů. Jeho cílem je probuzení zájmu mládeže o tradici, oživení střeleckého sportu, jeho 

provozování a podpora. Spolek svým členům poskytuje výcvik v zacházení s historickými i 

moderními zbraněmi a připravuje mládež na účast na mistrovstvích. Oddíl mládeže se pyšní 

hned několika cenami. Mezi největší úspěchy mladých členů spolků patří několik mistrovských a 

zemských titulů, dvě účasti na mistrovství Německa ve střelbě a dva rekordy v rámci střeleckého 

sdružení Berlin-Brandenburg.   

V minulosti spolek v obci pořádal každoročně střelecké slavnosti, některé z nich společně 

s „Mysliveckým a střeleckým spolkem“. Avšak vzhledem k nedostatku finančních prostředků 

byl spolek nucen v roce 2007 od těchto aktivit upustit. 

 

 

                                                 
121 Králem spolku byl korunován vítěz střelecké soutěže, při které  se postupně střílí na dřevěného orla. Králem se 
může stát tedy i střelec slabší, který zrovna přijde řadu. Tato soutěž probíhala týden před vlastním střeleckou 
slavností.  
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6.3. „Lehnitzský karnevalový klub“ 

 

 K založení  tohoto spolku došlo v listopadu roku 1983 po konání podzimní slavnosti  

ženského pěveckého spolku. Tato slavnost byla pořádána pod mottem čtyř ročních období. 

Během slavnosti vznikl nápad, zabývat se v budoucnu také i “pátým ročním obdobím“, tedy 

obdobím karnevalu. Takto spontánně došlo k založení spolku, který v roce 2008 oslavil své 25 

výročí velkolepou slavností.  

Sídlo spolku se nachází v budově Kulturního domu „Friedricha Wolfa“. Znak spolku 

představuje šaškovskou čepici v modro-červeno-bílé barvě, na níž je nápis LKK („Lehnický 

karnevalový klub“). Ve svých počátcích měl spolek 48 členů. Do roku 2008 se jejich počet 

zvýšil na devadesát. Členové klubu jsou převážně zastoupeni místními obyvateli, avšak dojíždějí 

také lidé z Oranienburgu, přilehlých vesnic a dokonce i z Berlína. Z celkového počtu členů 

spolku lze sedm členů klasifikovat jako členy pasivní, tedy takové, kteří jsou ve spolku závazně 

přihlášení a hradí členské příspěvky, na aktivním životě spolku se však nepodílejí. Svým 

pasivním členstvím se snaží, stejně jako je tomu i u jiných spolků, tento spolek jednak finančně 

podpořit, a také ukázat svou sounáležitost s místním sociálním životem. Příležitostně se účastní 

slavnostních akcí nebo oslav spolku.  

Viceprezidentka spolku je s počtem členů vcelku spokojena, díky propagačním akcím 

spolku, jako například dny otevřených dveří, konané na jaře roku 2008 nemá karnevalový klub 

nedostatek nových členů. Také dětí je ve spolku poměrně dost, přičemž zájem je větší ze strany 

dívek. Věkové rozmezí členů je od osmi do osmdesáti pěti let. Členové spolku jsou ve větší míře 

zastoupeni dětmi a staršími členy, členů v produktivním věku je ve spolku méně. Děti ze spolku 

často odcházejí po ukončení docházky sedmé třídy, kdy nastupují do navazujících škol. S tím je 

spojeno často časově náročné dojíždění, takže děti nemají dostatek volného času na spolkové 

aktivity. Také nízké zastoupení dospělých osob produktivního věku je z většiny zapříčiněno 

zdlouhavým dojížděním za prací. 

Některé z dětí působí ve spolku dále dokonce i ve své dospělosti a v některých případech se 

podílí na vedení a nacvičování dětí, přípravě nové choreografie nebo psaní textů, jež si členové 

karnevalového spolku  tvoří sami, stejně jako tradiční kostýmy jisker. Každý do spolku přináší 

nějaké své dovednosti, tanec, zpěv, šití, které se následně zúročí v představení spolku.  Například 

o případné úpravy a opravy kostýmů se pečlivě stará jedna 72-letá členka klubu, zakladatel a 

prezident spolku zpívá, tančí v mužské taneční skupině, je šéfem orchestru, ve kterém navíc 

hraje na saxofon a v neposlední řadě je také jedním z řečníků vystupujících  při představeních. 



 41

 Podle výpovědi viceprezidentky spolku se zapojovali rodiče dětí do spolkového dění 

v dřívější době aktivněji než je tomu dnes: „Kdysi se rodiče mnohem častěji spontánně zapojili 

do zkoušení spolu s dětmi. Dnes jen své děti přivezou a opět vyzvednou, sami se nezapojí. Avšak 

jsou mezi rodiči i tací, kteří rádi pomohou s převozem dětí na vystoupení.“  

  Členové spolku se dělí do několika skupin podle druhu aktivit, které při karnevalových 

slavnostech předvádějí. Jedná se o družiny „jisker“ ,122 rozdělené podle věku na modré (děti do 

12 let), bílé jiskry (do 18 let) a červené jiskry (od 18 let), pěveckou skupinu, řečníky, mužskou 

baletní skupinu, ženskou taneční skupinu, orchestr a oddělení techniky. 

Aktivní členové spolku se pravidelně scházejí k nacvičovaní jednou týdně, během 

karnevalové sezóny pak dvakrát týdně. Každý poslední čtvrtek v měsíci se navíc koná pravidelné 

setkání stálých členů spolku v restauraci města Oranienburg. 

Karnevalová sezóna se slavnostně zahajuje 11.11. slavnostním průvodem obcí a  

symbolickým převzetím radničních klíčů od starosty krajského města Oranienburg v 11 hodin a 

11 minut. Od ledna pak spolek pořádá celkem deset123 slavnostních karnevalových představení 

v Kulturním domě „Friedricha Wolfa“. Tato představení jsou obyvateli velmi oblíbená, 

vstupenky na vystoupení jsou většinou velmi brzy vyprodány. Dokonce i na  generálních 

zkouškách bývá hlediště zaplněno do posledního místa, tradičně na ně chodí za symbolický 

poplatek důchodci, kteří se na tento zážitek již dlouho dopředu těší a v předstihu se informují o 

jejich termínech. Mimo tato karnevalová představení, jež tvoří hlavní činnost spolku, hostuje 

klub na slavnostech pořádaných ostatními spolky, popřípadě při různých slavnostních 

příležitostech v okolních obcích. Klub se také účastní krajských závodů v taneční karnevalové 

disciplíně. 

Taktéž karnevalové představení v lednu roku 2009 se těšilo velkému zájmu. Hosté z velké 

části oděni do karnevalových kostýmů124 se začali v sále kulturního domu scházet již od 19. 

hodiny. Ke stolům, opatřenými zasedacím pořádkem, zasedly většinou skupinky na představení 

společně příchozích hostů. Značná část návštěvníků se však mezi sebou znala, a tak se v průběhu 

večera skupinky obměňovaly.  

Hosty přivítal a vlastní program zahájil hlavní řečník večera s úderem dvacáté hodiny.125 

Program představení se skládal z řady tanečních kreací a humorných scének, které prolínaly 

vtipné proslovy a karnevalová hesla několika řečníků mající politický a hospodářský podtext, 

                                                 
122 Název „jiskra“ se nevztahuje na dětskou komunistickou organizaci, odkazuje na barvu červené uniformy 
kolínských vojáků 18.století. (www.narrenwiki.de/wiki/index.php/Funken)  
123 V některých sezónách až dvanáct. 
124 Fotografie hostů v kostýmech je součástí přílohy č. 7 
125 Fotografie zahájení večera je součástí přílohy č. 7. 
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střídané hudební karnevalovou kapelou. Po tanečním představení v tradičních karnevalových 

kostýmech nejmladších členů spolku modrých a bílých jisker pokračoval program dospělých 

členů. 126 

Atmosféra celého večera byla velmi uvolněná, hosté se dobře bavili a posléze se téměř 

všichni zapojili do volné taneční zábavy127. Vrcholem večera bylo symbolické korunování krále 

a královny karnevalu, završené tanečním průvodem účinkujících i hostů sálem. Zábava 

pokračovala do brzkých ranních hodin, přičemž nejdéle setrvali její mladší hosté.  

Věkovou strukturu téměř dvou set hostů tvořily dospělé osoby (většinou se jednalo o páry) 

mladšího i produktivního věku. Vzhledem k tomu, že karnevalový klub pořádá dvě představení 

výhradně pro osoby důchodového věku, nebyla tato věková skupina tohoto večera silně 

zastoupena. Děti se účastnily představení pouze po dobu vystoupení dětských členů spolku, což 

je vzhledem k pozdní době konání pochopitelné. Mezi hosty byla řada členů „Požárního sboru“ 

(a tedy vesměs také i „Požárního spolku“) i ostatních spolků obce. Vystoupení však také 

navštívila široká veřejnost, a to nejen z obce Lehnitz, ale i z přilehlých obcí. Hostům bylo 

v průběhu vystoupení nabízeno občerstvení i nápoje128 a o půlnoci byl podáván sekt.    

 

6.4. „Požární spolek Lehnitz“  

 

 Tento podpůrný spolek byl založen roku 1994 za účelem podpory „Sboru dobrovolných 

hasičů“. Ve spolku je zaregistrováno 20 osob. Jejich členství není zpravidla závislé na působení 

v „Požárním sboru“, avšak ve velké míře se z něj rekrutují. Spolek finančně podporuje svým 

pasivním členstvím 3 osoby, jejichž působení se omezuje na příležitostnou účast na významných 

slavnostech spolku. Z příspěvků členů hradí spolek nákup důležitého vybavení pro požární sbor, 

který nezískal dotaci od krajského města. Například byly posledním nákupem z těchto financí 

hlásiče pro jednotlivé zasahující požárníky, které umožňují monitorování jednotlivých hasičů 

během jejich zásahu, čímž lze podstatně urychlit jejich záchranu v případě nebezpečí.   

 Spolek se aktivně podílí na kulturním životě obce. Spolupracuje s ostatními spolky a 

dohlíží na bezpečnost na jimi pořádaných slavnostech. Spolek organizuje společně s mužským 

pěveckým spolkem a dechovou kapelou sousední obce Hennigsdorf (v některých létech 

organizaci převzala obec) Velikonoční slavnost s průvodem s pochodněmi a následným 

velikonočním ohněm na „Bílé pláži“, při němž taktéž dohlíží na bezpečnost.          

                                                 
126 Fotografie červených jisker je součástí přílohy č. 7. 
127 Fotografie volné taneční zábavy je součástí přílohy č. 7. 
128 Částečně hrazeny již zakoupením vstupenky. 
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6.5. „Spolek  Friedricha  Wolfa“ 

 

„Pamětní dům Fridricha Wolfa“, ve kterém tento lékař, spisovatel, básník, malíř a diplomat 

židovského původu žil v létech 1948-1953, a který byl jeho posledním působištěm, se nachází v 

lesním slínkovém osídlení v severní části obce.   

V březnu roku 1992 došlo na půdě Akademie umění v Berlíně k založení spolku nesoucího 

název „Společnost Fridricha Wolfa“, do jejíhož vlastnictví pamětní místo od roku 2005 patří. 

Pamětní místo samotné však existovalo i v době před rokem 1989. Hlavním účelem spolku, 

jehož sídlem je samotný pamětní dům, je předávání literárního, publicistického a lékařského 

dědictví  Friedricha Wolfa veřejnosti. Tvorbu  tohoto významného člověka představuje široká 

řada dramatických děl, románů, vyprávění, komedií, ale i lékařských příruček a pohádek pro 

děti. 

Díky své bohaté a pestré činnosti patří spolek spolu s pamětním domem Friedricha Wolfa 

ke kulturnímu centru obce Lehnitz a jeho oblasti. Spolek pořádá řadu čtenářských sezení, 

vědeckých přednášek129 a výstav, vydává publikace a pořádá večery s filmovými projekcemi. Po 

domluvě je také možné využití obsáhlé knihovny Fridricha Wolfa. 

 Každoročně je ve vnitřních prostorách, i na zahradě Pamětního domu pořádána jarní 

slavnost spolku.130 Svou činnost spolek neomezuje jen na obec Lehnitz, výstavy a výroční 

slavnosti pořádá také v Berlíně a na dalších místech, na kterých Friedrich Wolf působil. Úzce 

spolupracuje s místní základní školou, v jejíž spolupráci pořádá tradiční každoroční pamětní běh 

„Friedricha Wolfa“131 a informační přednášky v prostorách spolku. 

Další tradiční slavností spolku jsou dny „Friedricha Wolfa“, k jejichž programu patří 

návštěva dalších vybraných kulturních a pamětních míst, mezi nimi například památník s 

židovským muzeem uctívající zavražděné židy Evropy, nacházející se v Berlíně nebo památní 

místo a muzeum Sachsenhausen nacházející se nedaleko obce Lehnitz. 

V průběhu posledních let se podařilo společnosti Fridricha Wolfa tématicky rozšířit 

výstavu, jež původně byla věnována jeho stěžejnímu dílu ,,Profesor Mamlock“. Návštěvníci 

mohou nyní shlédnout spisovatelovu pracovnu, která působí dojmem, jako by ji sám právě před 

chvílí opustil. Veškerý inventář stojí na svém místě, psací stroj, poznámkový blok, adresář, 

rádio....          

                                                 
129 Nejedná se o přednášky pouze související s životem a dílem Friedricha Wolfa, nýbrž se jedná také o přednášky 
z oblasti bylinkářství nebo o inteligentních investicích do kulturních děl.  
130 O této slavnosti viz kapitola 8.5.2. Jarní slavnost pořádaná společností Friedricha Wolfa. 
131 Tradice tohoto běhu sahá do roku 1988, kdy se běh poprvé pořádal a jehož se účastnila široká veřejnost ve dvou 
disciplínách -2,7 km a 10 km dlouhého běhu. 
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6.6. Spolek „Siedlerspate 34 Lehnitz“ e.V. 

 

 Tento spolek vlastníků víkendových chatek a menších zahrádek byl založen v roce 1947 a 

měl neuvěřitelných 400 členů. Vzhledem k tomu, že většina členů pocházela z Berlína, klesl 

jejich počet po výstavbě Berlínské zdi v roce 1961 na pouhých 83 osob. V následujících létech 

narostl na 124. K dalšímu poklesu došlo po událostech v roce 1989, kdy se počet členů tohoto 

spolku snížil na 41 a zůstal  konstantní až do dnešních dnů.  

 V době komunistického režimu bylo členství ve spolku jedinou možností jak získat 

nedostatkové prostředky na ochranu rostlin a průmyslová hnojiva. Navíc měli členové možnost 

své vypěstované plodiny či drobné zvířectvo prodat ve výkupním místě v Oranienburgu. Ke 

schůzkám členů dochází tradičně v letních měsících, ve kterých jsou pořádány letní zahradní 

slavnosti pro veřejnost spojené hudebním vystoupením mužského a ženského pěveckého sboru, 

vystoupením „Lehnického karnevalového spolku“, přednáškami se zahradnickou tématikou a 

zábavním programem pro děti. Svou Vánoční slavnost spolek pořádá v Kulturním domě 

„Friedricha Wolfa“.  

 

6.7. „Weser-Singers“ 

  

 Tento dětský pěvecký spolek, založen a veden paní Annedore Weser v obci působí od 

roku 1988. Záměrem paní Weser bylo poskytnout dětem ve věku od osmi do třinácti let možnost 

smysluplného trávení volného času. Dětská skupina, která má v dnešní době 16 členů ve věku od 

sedmi do 26 let si velmi brzy získala oblibu nejen u místních obyvatel. Vystoupení pořádají také 

v Oranienburgu, na Berlínském výstavišti v rámci zeleného týdne, a  dokonce reprezentovali 

zemský svaz „Lidového spolku péče o válečné hroby“, který na výstavišti v Hanoveru v rámci 

slavností mládeže prezentoval svou práci. Během svého působení pořádal spolek již deset 

benefičních koncertů, jejichž výtěžek byl tradičně věnován „Lidovému spolku péče o válečné 

hroby“. V roce 2008 slavil spolek své dvacetileté výročí v Kulturním domě „Friedricha Wolfa“ 

svým jubilejním a benefičním koncertem.  

           Největším oceněním životního díla  paní Annedore Weser bylo pozvání spolkového 

prezidenta Horsta Köhlera na letní slavnost pořádanou prezidentským kanceláří.  
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6.8. Ostatní místní spolky 

 

          V roce 2005 došlo k založení „Spolku kulturního domu Friedricha Wolfa“, jež si za 

úkol položil plánování a organizaci kulturního programu v kulturním domě, díky níž došlo opět 

k navýšení a zpestření kulturní nabídky spolku.132 

 „Vodácký spolek“, „klub motorových člunů“ a „potápěčský klub“ nabízí služby a 

sportovní vyžití přímo na jezeře. Jejich aktivity sahají od společných pravidelných tréninků členů 

v kajacích a přípravě na každoroční letní „Závod dračích lodí“, přes kurzy potápění a kurzy pro 

získání kapitánského průkazu pro lodě, až k zajišťování stání pro soukromé lodě v lehnitzkém 

přístavu. Nachází se tu prodejna základních náhradních dílů a potřeb pro čluny a lodě. V létě je 

v areálu přístavu k dispozici venkovní posezení a malé občerstvení.  

 Jediným  sportovním spolkem obce v dnešní době je  „Spolek pro hry a sport  Lehnitz“ 

(SSV) založený v prosinci roku 2000. Z původních dvou sekcí spolku - sekce fotbalu a volejbalu, 

musela být skupina volejbalu pro nízký zájem uzavřena. Nyní působí ve spolku pouze jedno 

mužské fotbalové družstvo; spolek by však do budoucna chtěl aktivovat také skupinu dorostu. 

 V obci dále působí odděleně „Ženský pěvecký sbor“ a  „Mužský pěvecký sbor 

Lehnitz“, jejichž tradice sahá v případě mužského sboru až do roku 1937 a u spolku ženského 

do roku 1976.  Posláním členů obou spolků je zejména péče o lidové a tradiční písně. Osmnáct 

zpěváků mužského spolku a 20 pěvkyň spolku ženského účinkuje samostatně či ve spolupráci na 

řadě společenských akcí a slavnostech nejen v rámci obce. Oba spolky zaznamenávají pokles 

aktivních členů a naopak růst počtu členů pasivních. Zatímco v době komunistického režimu 

neměly tyto spolky nedostatek zájemců o členství, došlo po převratu jak ke značnému odchodu 

aktivních členů těchto spolků, tak k poklesu nových uchazečů. Také počet vystoupení se výrazně 

snížil. V době komunistického režimu byli pěvci spolků často zváni k podnikovým oslavám a 

mnohem častěji byli zváni na slavnostní akce jiných spolků a setkání seniorů. Přesto, že se 

spolky snaží v dnešní době o získání nových aktivních členů častou inzercí v oblastních 

novinách, dochází spíše k jejímu poklesu.   

 Podporu institucím starajícím se o děti, ale i pomoc rodičům a dětem samotným poskytují 

dva podpůrné spolky. Prvním z nich je ,,Triangl“, který je financován z příspěvků svých členů a 

sponzorských darů. Díky těmto finančním prostředkům se dostává škole, školní družině a 

                                                 
132 Činnost samotného kulturního domu spojenou s tímto spolkem popisuji v kapitole 7.3. Kulturní dům Friedricha 

Wolfa. 
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mateřské škole finanční podpory pro projekty, výlety, zařízení či hračky a jiné potřeby, jež by 

jinak ze svých rozpočtů hradit nemohli. Dalším spolkem, se kterým škola i školka spolupracují je  

spolek pro podporu nadaných dětí ,,Heureka“ založený rodiči a učiteli v roce 2003 poskytující 

přímou vzdělávací podporu nadaným dětem nebo její zprostředkování, její finanční podporu, 

pomoc při řešení sociálních konfliktů zapříčiněných samotným nadáním dětí, nabízí pedagogům 

a rodičům  poradenství v oblasti nadání dětí a poskytuje zájemcům  další zdroje informací s touto 

tématikou.  

 Dále v obci působí dva „rybářské spolky“, jejichž činnost se soustředí na dění kolem 

lehnitzského jezera, ochranu jeho fauny i flóry. Členové obou spolků kontrolují například stav 

„škodné“ v jezeře a zajišťují její odstranění, dohlíží na kvalitu čistoty vody a stav živočichů 

v jezeře i jeho okolí, zajišťují rybářské kurzy pro získání rybářských lístků a jejich 

zprostředkování.    

 Posledním spolkem, který bych zde chtěla uvést jen ve zkratce je „Gymnastický klub 

Lehnitz“. Zejména ženy se zde pravidelně setkávají  na kondičních cvičeních, ale neméně 

důležité je pro členy klubu už jen pouhé společné posezení a debatování o událostech v obci.  
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7. Nositelé kulturního a společenského života spadající pod správu 

státu a obce  

 

7.1. „Märkische“ kasárny 

 

 Jednu z významných rolí v oblasti kulturního a společenského života obce hrály vojenské 

kasárna nacházející se v obci. Ve snaze o dobré vztahy s místním obyvatelstvem byly 

v kulturním sále kasáren pořádány od roku 1990 až do jejich uzavření v roce 2006 řady 

kulturních akcí pro širokou veřejnost. Konaly se zde za velké účasti jarní a podzimní bály, 

podzimní slavnosti, týden postižených organizovaný podpůrným spolkem Lebenshilfe, svá 

slavnostní představení zde prezentoval Lehnitzský karnevalový klub, benefiční koncerty 

pořádala skupina Weser Singers.  

          Kasárnami byl iniciován tzv. „Den Ameriky“, v rámci něhož se zájemci mohli dovědět 

řadu informací o anglickém jazyce i zemi samotné. Slavnost zahrnovala divadelní představení, 

módní přehlídku i skupinu country hudby. Od roku 1992 kasárna pořádala pravidelné taneční 

večery. Kasárna zvala zájemce na řadu přednášek nejen s vojenskou tématikou.133  Každoročně 

byl také pořádán den otevřených dveří s prezentací vojenské techniky a zábavou pro děti, 

prohlídky pro děti ze základní školy, vánoční trhy a řada dalších nepravidelných kulturních akcí, 

jako například bál hospodářství a tisku, na který se sjelo 300 osob působících v těchto oborech. 

 Do roku 2002 se většina spolků v klubovních prostorách kasáren směla bezplatně scházet, 

poté většina smluv vypršela. Střelnici kasáren využívaly střelecké spolky obce ke svým 

tréninkům i soutěžím.134  

 

7.2. Pomocná škola pro mentálně postižené 

 

 Již zaniklou institucí podílející se na společenském životě obyvatel obce, založenou 

v roce 1990 v budově bývalého židovského ozdravného střediska, je pomocná škola s internátem 

a chráněnými dílnami pro mentálně postižené děti. Škola spolu s podpůrným spolkem 

„Lebenshilfe“ z Oranienburgu během svého působení do roku 2000 pořádala každoročně den 

otevřených dveří, jarní, letní, podzimní a vánoční slavnosti na kterých prezentovala dětmi 

                                                 
133 Například vojáci po návratu ze svého působení v Kosovu v roce 2002 předvedli prezentaci své činnosti v 
misi KFOR a zážitků s ní spojených.  
134 informace jsem čerpala z archivního materiálu místního kronikáře. 
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nacvičený zábavný program a vlastní výrobky. K uzavření tohoto zařízení  roce 2000 vedlo 

několik důvodů. Jednak se o tuto budovu po sjednocení Německa v rámci restituce přihlásil 

dřívější vlastník, také počet dětí navštěvující školu se silně snížil, a po požáru v devadesátých 

letech vyšly najevo bezpečnostní nedostatky této historické budovy.  

 

7.3. Kulturní dům „Friedricha Wolfa“ 

 

 V letech 1956 až 1963 byl vybudován kulturní dům, který dodnes tvoří centrum 

kulturního a politického dění obce, a jež svou velikostí - sálem s kapacitou  pro 190 osob, 

kavárnou pro 40 osob a několika klubovnami - převyšuje mnohé kulturní domy i větších obcí.135 

Stejně jako v jiných obcích východního Německa představoval místní kulturní dům v době 

před rokem 1989 zařízení pro kulturní a společenské účely. V této době zde docházelo k velmi 

aktivnímu společenskému životu. Kulturní dům dříve mnohem více než je tomu dnes poskytoval 

místo pro osobní oslavy. Mnozí místní dotazovaní vzpomínali na oslavy kulatých narozenin, 

svatby, předávání výučních či maturitních listů, každoroční oslavy a výroční oslavy podniků, 

slavení odchodů do důchodů a povolání k vojenské službě. Kulturní dům však sloužil nejen 

pouhé vzájemné pospolitosti, ale i kulturní produkci. Byly zde pořádány výstavy, přednášky, 

divadelní představení a taktéž kulturní a sportovní představení dětí místní školy. Probíhala tu 

hudební výuka a působily zde kulturní a sportovní kroužky. Docházelo zde k  oslavám státních 

svátků, byly pořádány výstavy, přednášky, koncerty, diskotéky a řada dalších událostí.  Kulturní 

dům byl v této době důležitou součástí kultury obyvatel.  

V porevoluční době byly aktivity kulturního domu na čas utlumeny. Zatímco v době 

centrální komunistické vlády byl kulturní dům spravován městem, které také konaná představení 

samo financovalo nebo prostory kulturního domu poskytovalo k dispozici bezplatně, jsou od 

roku 1989 místnosti kulturního domu zájemcům pronajímány a samotný kulturní dům pořádá jen 

omezené množství představení. V polovině devadesátých let byly prostory kulturního domu 

zrekonstruovány a zmodernizovány a nabídnuty k užívání různým, nejen místním, organizacím, 

dochází zde k setkání členů místního seniorského klubu, nacvičování členů lehnitzkého ženského 

i mužského chóru i „Lehnitzkého karnevalového klubu“, kteří v prostorném sále kulturního 

domu pořádají i svá vystoupení. Po změně správní struktury a posléze po založení „Spolku 

kulturního domu „Friedricha Wolfa“ v roce 2005, si organizaci kulturního programu za úkol 

vytyčil tento podpůrný spolek, který kulturní program obohatil.  Pořádají se zde třikrát do roka 

                                                 
135 Fotografie budovy kulturního domu je součástí přílohy č. 8.  
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taneční večery, několik představení vlasteneckého divadla, balet, kabaret, jarní i podzimní bály a 

řada dalších představení. V roce 2002 zde probíhaly taneční kurzy pro děti, mládež i dospělé.  

Některá představení, zejména divadelní a operetní však nejsou obyvateli obce hojně 

navštěvovány, přestože jsou pořadateli viditelně prezentovány.136  

V předvánoční době v kulturním domě organizována obcí vánoční představení pro seniory, 

na kterém účinkují děti místní základní školy, členové mužského i ženského chóru, ale i 

profesionální umělci. Podle slov ředitelky kulturního domu „Je zapotřebí v dnešní době 

zorganizovat také i profesionální kapelu, jinak by nikdo nepřišel“.  

Externě je v kulturním domě organizovaná celá řada kulturních, ale i jiných událostí. 

Každoročně je zde pořádán rokový koncert proti pravicové straně, hudební koncerty,137, vánoční 

koncert s následnou taneční zábavou a silvestrovská oslava. Prostorný sál využívají místní 

spolky pro své jubilejní oslavy, ale také spolky okolních obcí, které zde například pořádají 

výstavy. Každoročně zde mají v předvánočním čase výstavu modeláři vlakových železnic, 

dochází zde k poradám zájmových kroužků kraje a pořádají se zde přednášky na různá aktuální 

témata.138V prostorách domu se také nachází střelnice po vzduchovky a pistole. Čtvrtletně se 

v sále i na venkovním pozemku koná dětský bazar, který si získal u obyvatel velkou oblibu. 

 

7.4. „Sbor dobrovolných hasičů“ 

  

„Sbor dobrovolných hasičů“ byl založen roku 1923. Jen několik let po svém založení 

utrpěli dobrovolní hasiči ztrátu svého provizorního stanoviště v ulici Florastrasse, paradoxně po 

vypuknutí požáru. Dočasně získali útočiště v tehdejším centru vesnice, než byl roku 1933 

přestavěn a dostavěn pro účely hasičů již existující dům. V sedmdesátých létech, byla tato 

budova spolu s dalšími zbourána kvůli vystavění podjezdu a podchodu, jak již bylo popsáno 

v kapitole historie Lehnitz. Provizorní budova, lépe řečeno jen jakási „garáž“ byla postavena pro 

hasičská požární auta v ulici Hanz-Loch. Nynější moderní budovu spolu s prostornými garážemi 

v ulici Mühlenbecker Weg 7 obývá „Sbor dobrovolných hasičů“ od prosince roku 2000, kdy byla 

hasičům slavnostně předána.139  

                                                 
136 Přes informace v tisku, na nástěnce kulturního domu, a roznášení  informačních letáků do poštovních schránek 
obyvatel  navšgěvuje tato představení  většinou pouze kolem 50 zájemců.    
137 Kupříkladu 70. či 80. let. 
138 Jedná se například o historické přednášky o městu Oranienburg, zmiňující se také o obci Lehnitz, přednášky při 
výročí osvobození nedalekého koncentračního táboru Sachsenhausen, zdravotní přednášky, přednášky z oblasti 
účetnictví, výživy a řada dalších.  
139 Fotografie nové budovy „Sboru dobrovolných hasičů“ je součástí přílohy č. 8. 
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 „Sbor dobrovolných hasičů“ má v dnešní době 64 členů, z toho je 31 členů činných ve 

výjezdové jednotce sboru. Mezi členy je také šest pasivních členů, kteří hradí pouze příspěvky a 

na činnosti spolku se aktivně nepodílejí. Ke sboru patří šest seniorů, kteří mají vlastní seniorský 

oddíl. V oddíle dorostu je 15 dětí a mladistvých. Členové sboru nejsou zastoupeni nikým z nově 

přistěhovaných obyvatel, pouze jejich děti jsou členy oddílu dorostu. Celkově se počet členů 

mezi léty 1989 a 2008 silně zvýšil. Ne všichni členové spolku pocházejí z Lehnitz. Ve spolku 

jsou čtyři členové pocházející z Oranienburgu, avšak nové členy z jiných obcí již sbor nepřijímá, 

neboť zájem o požární činnost a členství ve sboru dobrovolných hasičů je velmi vysoký a sbor 

samozřejmě upřednostňuje místní obyvatele. Sbor zatím nemá ani žádné potíže s nedostatkem 

mládeže, která by z důvodu dojíždění za studiem nebo práci neměla dostatek volného času. 

Demografický vývoj spolku se od roku 1989 prakticky nezměnil, věkové zastoupení členů 

zůstalo téměř nezměněno.  Ke změně však došlo v činnosti žen ve sboru. V době před rokem 

1989 nebyly ženy členkami výjezdových jednotek, jejich úkolem byla pouze preventivní 

osvětová činnost. V dnešní době jsou ve výjezdové jednotce zastoupeny i ženy, i když se jedná 

pouze o dvě. 

 Na svou činnosti sbor upozorňuje každoročním pořádáním dne otevřených dveří a 

konáním požárních cvičení ve škole a mateřské škole,  jakož při výročních oslavách spolku.  

Podle výpovědi velitele sboru a jednotlivých jeho členů se na soužití členů od roku 1989 

nic nezměnilo. Mezi členy panují vesměs dobré vztahy, k čemuž v tomto případě přispívá zajisté 

také to, že se na sebe členové sboru musí navzájem spolehnout. Důvěra a spolupráce jsou při 

společných zásazích jednotky životně důležité. Také senioři jsou ve sboru dobře integrováni, 

mají sice svůj vlastní seniorský oddíl, ale s ostatními členy oddílu úzce spolupracují. Sami si 

uvědomují, že jejich aktivní činnost ustala, ale jejich znalosti a zkušenosti jsou obzvláště ceněny 

u dětí a mládeže, kteří si k nim často chodí pro radu. Sám velitel sboru zdůraznil, že by se na ně  

a jejich zásluhy nemělo zapomínat. Ani zájem na pořádaných výročních akcích se po roce 1989 

nezměnil. Hosté se slavností účastní někdy ve větší míře a jindy méně, ke většímu poklesu zájmu 

ze strany obyvatel nedošlo. Také po začlenění obce Lehnitz pod krajské město Oranienburg 

nedošlo, podle slov velitele sboru, k žádným změnám v životě spolku. Finanční dotace zůstaly 

zachovány ve stejné výši, dokonce sbor obdržel od městské správy nové požární zásahové 

vozidlo a hasičský záchranný motorový člun.  

Členové výjezdové jednotky se scházejí k pravidelnému nácviku každých čtrnáct dní. 

Každým rokem se členové sboru účastní městských závodů hasičů, pořádaných v okrese 

Oberhavel. Soutěží se v jednotlivých kategoriích podle věku členů. V září roku 2008 se mimoto 
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účastnili dva členové sboru druhého ročníku mezinárodního závodu protipožární ochrany 

konaného na Potsdamském náměstí v Berlíně.   

          Lehnitzský hasičský sbor udržuje partnerské vztahy s požárním sborem v Drážďanech. 

Poté, co místní lehnitzký sbor pomáhal při povodních v Drážďanech roku 2002 se vyvinulo mezi 

členy vzájemné přátelství a oba sbory se dodnes navštěvují a vyměňují mezi sebou informace a  

zkušenosti. 

. 

7.5. Mateřská a základní škola  

  

 Mateřská i základní škola pořádají pro děti a jejich rodiče řadu slavností. Jedná se o 

Velikonoční slavnost , oslavu dne dětí, Letní slavnost s bazarem, tombolou a občerstvením, 

Svatomartinský lampiónový průvod, Mikuláše, vánoční slavnost, Masopustní oslavu, a další 

případné individuální oslavy.  Tyto slavnosti financují z části samy  instituce za finanční a 

organizační podpory samotných rodičů.  Při některých ze slavností prezentují děti jak vlastní 

tvorbu, tak i nacvičená představení. Pořádané akce také zároveň slouží k výměně zkušeností 

mezi rodiči dětí. Zařízení úzce spolupracují s požárnickým spolkem, který se řady akcí  účastní a 

dohlíží na jejich bezpečnost, 140 „Lehnitzským karnevalovým klubem“ a „Sportovním spolkem“, 

které některé z dětí navštěvují, a s jejichž pomocí se některé slavnosti pořádají.  

 Děti základní školy pořádají řadu tématických projektů, například s tématikou požáru a 

následnou prohlídkou budovy a techniky požárního spolku, provádění úklidových akcí v lese a 

okolí jezera a pořádají různé sponzorské akce. Po Vánoční oslavě v kasárně roku 2001 konali 

pod heslem „Mír všem dětem Země“ vzpomínkový večer se svíčkami na ty, kteří nemohou žít 

v míru.  Školu navštěvují  a informační přednášky ve škole pořádají příslušníci policie a členové 

místního požárního sboru. Také s občany starší generace pěstuje základní škola úzké vztahy, 

pořádají se kutilská setkání, při kterých dědečci a babičky pomáhají dětem při tvoření  a zároveň 

vyprávějí o starých dobách. Děti zase na oplátku pořádají kulturní program pro důchodce.  

 Spolek Fridricha Wolfa je dalším partnerem dětí základní školy, v rámci těchto vztahů se děti 

účastní slavnostního běhu na památku Fridricha Wolfa, konaném každoročně v podzimních 

měsících. Jeho účelem je nejen připomenutí tohoto významného spisovatele a lékaře, jež v místě 

několik let žil, ale také i jeho jednu ze zásad pro zdravý vývoj dětí: „Ven ze tříd do přírody.“141  

                                                 
140 Například při Svatomartinském lampiónovém průvodu  zajišťovali bezpečnost na cestě, zastavili automobilovou 
dopravu a průvod doprovázeli požárním autem. 
141 Tento citát mi poskytla v rozhovoru členka představenstva společnosti Friedricha Wolfa.  
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 Děti se dále podílí se na uskutečňování představení děl Fridricha Wolfa pro děti a 

navštěvují jeho „Pamětní dům“ nacházející se v obci Lehnitz, ve kterém se mohou seznámit s 

životem a dílem této významné osobnosti.  

 

7.6. Zapojení dětí do společenského života obce  

 

 Děti jsou již od svého útlého věku zapojovány do kulturního a společenského dění obce. 

Hlavními zprostředkovateli jsou již zmíněné výchovné instituce, kde děti již od mateřské školy 

přicházejí do kontaktu s různými spolky buď pořádanými demonstračními představeními v 

samotné školce, spolupráci mezi spolky a školou či školkou nebo prostřednictvím svých rodičů, 

jež jsou členy spolků nebo alespoň navštěvují jejich akce. Spolky142 se také aktivně podílejí na 

organizaci a zabezpečení mnohých slavností, na kterých se děti mohou seznámit s jejich 

aktivitami 

 Ke spolupráci a úzkému vztahu dochází také i s místní pekárnou, která dětem ze základní 

školy pomáhá při pečení vánočního cukroví a v jejichž pecích si je děti mohou nechat upéct. 

Místní kavárna „Rondell“ má zase pro děti mateřské školy na prodejním pultu umístěnou 

kasičku, po jejímž naplnění dostanou děti zmrzlinu.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
142  Především „Spolek dobrovolných hasičů“. 
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8. Neformální skupiny, slavnosti  a ostatní šiřitelé kultury  

 

8.1. „Lehnitzský  klub seniorů“  
 

K založení klubu, jež není spolkem zaneseným u krajského soudu, došlo v dubnu roku 

1990. Toto dobrovolné společenství, v němž nedochází k úhradě žádných poplatků a není ani 

zapotřebí žádné členské smlouvy v dnešní době čítá 24 členů ve věku nad 60 let.143  Členové ke 

svým pravidelným schůzkám bezplatně využívají prostor  Kulturního domu „Friedricha Wolfa“. 

K jejich programu patří různé druhy informačních přednášek,144 besedy se zajímavými hosty,145 

hraní společenských her, turistika po blízkém okolí, ale také jen sezení u šálku kávy či čaje a 

společné povídání. Členové spolku pořádají výlety za kulturou do blízkého Berlína, navštěvují 

kulturní památky blízkého okolí, a chodí hrát společně kuželky jezdí na plavání do krytého 

bazénu v sousedním Oranienburgu. Využívají kulturních nabídek místních spolků, zejména 

karnevalového klubu a Spolku „Friedricha Wolfa“, ale těší se i ze spolupráce s dětmi místní 

základní školy, popřípadě školní družiny a z jejich představení konaných v jejich tělocvičně. 

Členové, zastoupeni převážně ženami mají k sobě velmi vřelý a úzký vztah, pořádají oslavy 

narozenin svých členů, slaví společně státní svátky, konají pro sebe vánoční besídku spojenou se 

společnou večeří, a ti, jejichž rodiny nebydlí v blízkém okolí usedají společně i ke štědrovečerní 

večeři.  Tedy, jak se vyjádřili sami členové klubu „ jsou jako jedna rodina“. O to bolestnější je 

pak ztráta některého z členů spolku.  

 

8.2. Pohostinství - součást společenského života 

 

 V dnešní době se v obci nachází dvě restaurace, z nichž důležitou úlohu ve společenském 

životě obyvatel hraje italská restaurace „Amarone“. Tato restaurace nacházející se v historické 

části obce v ulici  Friedrich-Wolf byla po v roce 2006 prodána a  nynějším italským majitelem 

kompletně renovována. Nyní poskytuje svým hostům nejen příjemné prostředí, ale i velmi 

bohatou a vytříbenou nabídku pokrmů a nápojů.146 Restaurace se stala velmi oblíbeným místem 

setkání a obchodních jednání nejen samotných obyvatel obce Lehnitz, ale zavítají sem také 

obyvatelé okolních obcí i náhodní kolemjdoucí. Toto zařízení nabízí vedle kulinářsky náročných 
                                                 
143 Nižší věk je možný u těch členů jejichž manželé či partneři jsou již v klubu členy.  
144 Kupříkladu lékařské, zahradnické, přednášky týkající se bezpečnosti prováděné policii města Oranienburg, 
přednáška o tréninku paměti u seniorů, a řada dalších.  
145 Se seniory si chodí o své práci popovídat například sestra evangelické církve. 
146 V jídelním lístku této restaurace se objevují mimo jiné také  pokrmy s lanýži, čerstvá zvěřina i mořské ryby aj. 
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a finančně o něco nákladnějších pokrmů také tradiční italské těstoviny a pizzu, takže hosté jsou 

zastoupeni velmi různorodě. Na venkovní terase si v létě často dopřejí rychlého osvěžení obcí 

projíždějící cyklisté nebo lidé na procházce. V prostorách restaurace dochází vedle běžných 

návštěv hostů také k rodinným a firemní oslavám. Restaurace pořádá každoročně Silvestrovké 

party se zábavním programem a půlnočním ohňostrojem. Vzhledem k charakteru restaurace zde 

nedochází k žádným každodenním či pravidelným setkáním hostů typu „štamgast“, i když 

restauraci řada hostů navštěvuje téměř pravidelně.  

 Druhou restaurací je Řecká restaurace nacházející se v původní historické části obce, přímo 

u silnice vedoucí do Oranienburgu. Taktéž tato restaurace nemá žádnou stálou klientelu a 

vzhledem k prostorově omezeným možnostem zde ani nedochází ke větším oslavám.  

 

8.3. Kavárna „Rondell“ 

 

 Místní kavárna „Rondell“ v ulici Friedrich-Wolf je dalším významným místem setkání 

obyvatel obce. V jejím nevelkém prostoru se pravidelně neformálně schází někteří členové 

požárního spolku, a dále zejména starší obyvatelé obce. Kavárna nabízí zájemcům cateringové 

služby, v jejích prostorách se pořádají často oslavy u různých příležitostí (narozeninové, vánoční, 

smuteční oslavy, ale i maturitní či odchodu do důchodu). V letních měsících jsou její venkovní 

terasy většinou plně obsazeny, rádi zde zavítají jak starší občané na společné posezení u kávy, 

tak i rodiče z dětmi na zmrzlinové poháry. 

 

8.4. Pekárna  

 

 Tato rodinná pekárna od svého rozšíření před dvěmi léty plní hned několik funkcí, a stala 

se tak pro řadu obyvatel nepostradatelným místem. Vedle prodeje čerstvého pečiva, které si 

většina obyvatel každé ráno kupuje je tu možné zakoupit tiskoviny, některé ze základních 

potravin. k její nabídce patří také i cateringová služba a lidé zde obdrží své „žluté sáčky“ 

potřebné na třídění domácího plastového odpadu. V prodejní místnosti pekárny se nachází 

informační nástěnka s pozvánkami na konající se kulturní a společenské akce v obci, slouží však 

i jako místo pro podepisování petic nebo vyvěšení informačního materiálu. Pekárna 

v odpoledních hodinách poskytuje i poštovní služby; místní obyvatelé zde mohou podat dopis 

nebo si případně vyzvednout balík. K pekárně taktéž patří menší kafe-restaurant s malým 

výčepem a několika stoly. V poledních hodinách je zde možné zakoupit levné menu, odpoledne 
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si zde zajdou zejména starší pánové posedět u točeného piva. V letních měsících je v prodeji 

točená zmrzlina, kterou hosté mohou konzumovat na venkovním posezení. 

 Z vlastní iniciace pořádá pekárna na venkovním prostranství pekárny slavnosti 

velikonoční, vánoční147 i oslavy u příležitosti jiných svátků. I když se jedná o akce menšího 

rozsahu, jsou vesměs velmi hojně navštěvovány a velmi oblíbené.  

 Nutno podotknout, že pekárna dříve plnila pouze prvotní funkci prodeje pečiva, a ke 

svému rozšíření služeb přistoupila teprve před přibližně rokem a půl po zrušení menší prodejny 

„Tausend Dinge“, která prodávala některé základní potraviny a vydávala „žluté sáčky“ a 

vykonávala poštovní služby. Vzhledem k tomu, že se pekárna nachází jen několik metrů od 

kavárny Rondell, která své služby nabízí již řadu let,148 jsou tato dvě zařízení ve vzájemné 

konkurenci, kterou v některých případech obyvatelé obce sledují s pousmáním.149  

  

8.5. Slavnosti, zábavy a jiné kulturní aktivity 

 

 V obci Lehnitz byla v minulosti i dnešní době pořádána jak samotnými jednotlivými spolky, 

tak i v jejich spolupráci.řada slavností a lidových zábav. Některé ze slavnosti jsou organizovány 

obcí (v některých létech Velikonoční oheň, Letní společná slavnost spolků aj.).  

 

Vánoční trhy 

 

 Od roku 2002 se na prostranství před základní školou „Friedricha Wolfa“ pořádají 

vánoční trhy spojené s vánoční oslavou dětí základní školy.150 Tyto trhy, organizované ve 

spolupráci školy a místních spolků se od svého počátku těší velké oblibě. U této příležitosti 

prezentují děti v postavených stáncích své jednotlivé třídy a prodávají vlastní drobné výrobky. 

Dominantou prostranství je vztyčený vysoký vánoční strom ozdobený kartičkami s vánočními 

přáními jednotlivých dětí. Slavnost je provázená dětskými představeními,  hudbou a zpěvem 

ženského pěveckého sboru. Vánoční náladu posiluje prodej vánočního cukroví, svařeného vína a 

dalšího občerstvení. Slavnost je z velké části navštěvována rodinami dětí které školu navštěvují, 

                                                 
147 Pozvánka na Vánoční slavnost je součástí přílohy č. 10. 
148 V roce 2008 slavila své desáté výročí. 
149 Zatímco kavárna Rondel jednou dobou konkurovala pekárně sobotním prodejem čerstvých housek, na které 
upozorňovala zavěšeným obřím transparentem, v letních měsících zakopávají doslovně kolemjdoucí o reklamu na 
točenou zmrzlinu vlastní výroby umístěnou na chodníku.   
150 Pozvánka na vánoční trhy je součástí přílohy č. 11. 
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ale často zde spontánně zavítají i ostatní obyvatelé vesnice. K velkému zklamání nejen obyvatel 

k této slavnosti z organizačních důvodů v roce 2008 nedošlo.   

 

Jarní slavnost pořádaná společností Friedricha Wolfa 

  

Každoročně je ve vnitřních prostorách, i na zahradě pamětního domu Friedricha Wolfa 

pořádaná Jarní slavnost spolku, které se často účastní  až na 300 hostů, mezi nimiž se nachází 

řada osobností z  řad politické, kulturní a veřejné scény. V programu slavnosti nechybí hudební 

program, umělecké výstavy a literární předčítání z děl známých německých autorů. V rámci 

slavnosti je pořádána tombola s lákavými hodnotnými výhrami, jejíž výtěžek připadne ve 

prospěch spolku. Na slavnosti tradičně účinkují žáci základní školy se svými písněmi a 

recitacemi.  Zváni jsou také členové „Lehnitzského karnevalového klubu“, dětská skupina 

„Weser Singer“ a řada umělců z okolních obcí a Berlína. 

 

Velikonoční oheň s pochodněmi 

 

 Zapalování Velikonočního ohně sahá až do pohanských tradic, jež měly symbolizovat 

vítězství slunce, zahánět zimu, chránit pole a úrodu před nečasem a zahánět zlé duchy.  

První velikonoční slavnost byla pořádána v roce 1992 „Požárním sborem Lehnitz“ a dechovou 

kapelou z obce Henningsdorf. Slavnost každoročně začíná průvodem s pochodněmi obcí za 

doprovodu členů „Požárního sboru“ a hasičských aut až na „Bílou pláž“, kde probíhá hlavní část 

akce a kde je členy „Sboru dobrovolných hasičů“ zapálen Velikonoční oheň. O zábavu se 

tradičně stará dechová kapela Hennigsdorf, DJ Falkenberg a „Mužský pěvecký sbor“. Stánek s 

občerstvením zajišťuje kavárna „Rondell“. Tento zvyk se těší velké oblibě nejen v samotné obci 

Lehnitz, i když je za nepříznivého počasí navštěvován většinou jen nízkým počtem obyvatel. 

 

Sportovní příležitosti obce 

 

 Od roku 1989 působil v obci sportovní spolek „S.G. Lehnitz“ se sekcí šermu a házené do 

roku 2002, kdy spolku vypršela nájemní smlouva k užívání prostor v místních kasárně, a spolek 

se rozhodl pro odchod do města Oranienburg. 

 V dnešní době poskytuje sportovní vyžití v obci tělocvična místní základní školy a její 

venkovní hřiště. V tělocvičně probíhají sportovní kroužky pro děti, a jednou týdně se zde schází 
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členové „Spolku pro hry a sport  Lehnitz“ spolu s dalšími zájemci nenáležící ke spolku ke hře 

halového fotbalu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58

9. Analýza rozhovorů 

 

Při analýze rozhovorů s respondenty jsem se soustředila zejména na mnou v úvodu vytyčené 

problémové roviny, jimiž byly:   

1)  Identita žitá – pohled obyvatel na kulturní a společenský život v místě jejich 

bydliště a jejich účast na kulturních a společenských akcích obce  

2) Reflexe změn ve společenském a kulturním životě obce 

3)  Změny v klubovém životě po roce 1989 a působení obyvatel v místních spolcích  

 

9.1. Identita žitá - pohled obyvatel na kulturní a společenský život 

v místě jejich bydliště 

 

 Názory a postoje respondentů týkající se žité identity jsem zpracovala do následujících 

okruhů. V této souvislosti jsem se zabývala otázkami znalosti organizací a jejich aktivit, 

spokojenosti respondentů s kulturním životem v obci, jejich aktivní či naopak pasivní účastí na 

kulturním a společenském dění v obci a jejich zájmem o místní restaurační a kavárenské 

zařízení. 

 

9.1.1. Znalost organizací a jejich aktivit  

 

 O místních kulturních a sportovních organizacích věděli všichni respondenti i když ve 

značně odlišné míře, přičemž větší informovanost o těchto akcích projevovali respondenti z řad 

„starousedlíků“. 

 „Nově usedlí“ obyvatelé uváděli některé z tradičních spolků jako například „Lehnitzský 

karnevalový klub“, „Požární spolek Lehnitz“ spolu se „Sborem dobrovolných hasičů“, „Spolek 

Friedricha Wolfa“ a „Rybářský spolek“,151  ze sportovních zařízení pak tělocvičnu  Základní 

školy „Friedricha Wolfa“. Velká část respondentů z  řad „starousedlíků“ zmiňovala ještě navíc 

„Mužský a ženský pěvecký spolek“, „Střelecký spolek“  a hudební spolek „Weser Singers“. 

Všichni respondenti věděli také o místním Kulturním domě „Friedricha Wolfa“, ne všichni byli 

ale obeznámení s jeho programem ve stejné míře.  Řada dotazovaných dále hovořila o kulturním 

přínosu vojenských kasáren, která v obci řadu let působily a jejichž uzavření v roce 2006 

                                                 
151 Znalost rybářského spolku byla však podmíněna jeho sídlem v ulici vedoucí k promenádě kolem Lehnitzkého 
jezera, respondenti si byli vědomi pouze jeho existence, o jeho aktivitách neměli žádné podrobnější informace.   
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pociťovali jako kulturní ztrátu. „V kasárnách byly často zábavy pro širokou veřejnost, taky tam 

měly spolky svá vystoupení. Od té doby, co tu nejsou je to znát.“ 152 Ostatní kulturní a sportovní 

organizace obce byly respondenty uváděny  jen ojediněle. 

 Většina účastníků rozhovorů měla také i povědomí o konkrétních kulturních akcích 

pořádaných v místě jejich bydliště. Jmenovali zejména karnevalová představení „Lehnitzského 

karnevalového klubu“, výroční slavnosti „Požárního spolku“ a velikonoční průvod s pochodněmi 

a následným ohněm na „Bílé pláži“. Někteří ze „starousedlíků“ uváděli také taneční večery, 

divadelní představení, hudební koncerty a výstavy konané v Kulturním domě „Friedricha Wolfa“ 

a přednášky pořádané v „Pamětním domě Friedricha Wolfa“. Část dotazovaných zmiňovala také 

Letní slavnosti střeleckého spolku. Většina respondentů žijících v obci déle než tři roky si 

vzpomínala na benefiční koncerty, taneční zábavy a dny otevřených dveří ve vojenských 

kasárnách, které do roku 2006 měly v obci své stanoviště. Ze sportovních slavností uvedla 

nevelká část respondentů každoroční „Pamětní běh Friedricha Wolfa“, konaný ve spolupráci s 

místní základní školou a „Společností Friedricha Wolfa“.153  

 „Starousedlíkům“, respondentům s dětmi ze skupiny „nově usedlých“ a obyvatelům v obci 

žijících delší dobu byly pravidelné kulturní aktivity v rámci obce vesměs dobře známy. 

Dotazovaní, kteří v obci žili teprve několik let, a ti, kteří se do obce přistěhovali bez rodiny 

uváděli, že jejich informovanost je pravděpodobně nedostatečná a o kulturních akcích v obci 

neměli zvláště velké znalosti. Přičítali to z části tomu, že v obci žijí teprve kratší dobu a jejich 

účast na kulturním dění v obci by byla jistě vyšší, kdyby o akcích v obci byli více informováni. 

Část respondentů také přiznávala, že celkový přehled o kulturním dění v obci nemá, přičemž se  

informují pouze o době konání těch akcí, o které mají zájem. „Úplný přehled nemám, v tisku to 

moc nesleduju a kdy se koná karnevalové představení si přečtu na vývěsce před kulturním 

domem. Jinam s mužem tady ve vesnici ani stejně nechodíme.“154 

 Za nejčastější zdroj informací respondenti uváděli regionální tiskoviny „Oranienburger 

Generalanzeiger“ a „Märkische Allgemeine“, které řada z dotazovaných čte pravidelně a v nichž 

jsou nadcházející kulturní akce avizovány. Dalším způsobem, jak se respondenti o kulturním 

dění v obci dozvídají jsou veřejné informační nástěnky umístěné v místní pekárně, před 

„Kulturním domem Friedricha Wolfa“ a před „Pamětním domem Friedricha Wolfa“, přičemž 

nejširší spektrum informací podle dotazovaných nabízí nástěnka umístěná v pekárně. Neméně 

významné je šíření informací o dění v obci samotnými jejími obyvateli. Zejména respondenti 

                                                 
152 Respondent S14, 37 let, v obci žije od svého narození, podnikatel. 
153 Jednalo se o dotazované, jejichž děti základní školu navštěvují, popřípadě o  „starousedlíky“, kteří buď základní 
školu dříve navštěvovali a tohoto běhu se účastnili nebo se běhu účastní některý z členů jejich rodiny.   
154 Respondentka N5, 56 let, v obci žije 8 let, administrativní pracovnice. 
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kteří jsou členy některého z místních spolků uváděli, že se často o některých akcích doslýchají 

od ostatních členů spolku. Nejednalo se přitom výlučně o kulturní události spojené přímo 

s příslušným spolkem. „Ve spolku se bavíme o všem možném, člověk se tu doví spoustu 

informac, a taky i o ostatních akcích ve vesnici. To se někdy dohodnem a jedeme tam třeba 

společně. Navíc se ví o slavnostech které pořádají ostatní spolky, na ty jsme často zváni.“155  

Také i respondenti nenáležící k žádnému spolku se v některých případech o kulturních konáních 

dozvídají od svých známých, popřípadě jsou jimi na některou akci pozváni. 

 Důležitým poskytovatelem informací o kulturním dění v obci je u respondentů s dětmi 

mateřská či základní škola, která sama řadu slavností pořádá, nebo se jich s dětmi účastní. 

Nástěnky obou institucí navíc poskytují obecné informace o nastávajících svátcích a slavnostech 

s nimi spojených.  

 

9.1.2. Spokojenost dotazovaných s kulturním životem v obci 

 

 Míra spokojenosti obyvatel obce Lehnitz s místní kulturní a sportovní nabídkou se liší 

v závislosti na věku dotazovaných. Většina respondentů ve věku od 35 let156 je s místní nabídkou 

spokojená,157 značná část mladších respondentů uváděla, že kulturního a sportovního vyžití 

přímo v obci Lehnitz je nedostatek. V místě svého bydliště by ocenili158 respondenti mladší 

generace například literární kavárnu „Chybí tady nějaké příjemné posezení, něco jako literární 

kavárna. Místní kavárna je v zimě zavřená, navíc ji chybí  útulná atmosféra. A v restauraci si 

většinou musí dát člověk i něco k jídlu. Myslím, že by se tu něco takového uživilo.“159 Mezi 

dalšími návrhy respondentů figurovalo ochotnické divadlo, a ze slavností tzv. slavnost „Knut“.160 

Respondenti mužského pohlaví by zase uvítali větší sportovní vyžití například v oblasti volejbalu 

či floorbalu. „Kromě fotbalu tady nic není, pro děti se tu pořádají sportovní kroužky, ale dospěli 

musí jezdit do Oranienburgu. Nějaká skupinová hra by byla fajn, já bych třeba určitě chodil na 

volejbal“.161 

                                                 
155 Respondent S3, 29 let, v obci žije 23 let, topenář. 
156 Tato věková hranice vyplynula při vyhodnocování odpovědí na položenou otázku Jste spokojen/á s kulturním a 
společenským životem v obci?   
157 Záporně na otázku „Jste spokojen/á s kulturním a společenským životem v obci?“ odpověděli dva respondenti  
žijící dříve v Berlíně a jeden respondent pocházející ze západního Německa. Respondenti vyššího věku postrádají 
nákupní možnosti přímo v obci,  s kulturní nabídkou však byli celkem spokojeni.  Jen ojediněle vzpomínali na 
některá z již neexistujících zařízení či spolků. 
158 Návrhy zpestření kulturní nabídky předkládali však i respondenti, kteří vyjádřili celkově spokojenost s nabídkou. 
159 Respondentka S, 23 let, v obci žije od svého narození, učitelka tance. 
160 Jedná se o hromadné slavnostní spalování vánočních stromků po jejich odzdobení. Tento svátek, mající své 
kořeny ve Švédsku, již v dnešní době slaví řada okolních obcí. 
161 Respondent N7, 41 let, v obci žije 9 let, podnikatel. 
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 Účastníci rozhovoru v této souvislosti však ihned dodávali, že místní omezené možnosti 

doplňuje široká nabídka krajského města Oranienburg,162 popřípadě nedaleké, rychlodráhou 

snadno dostupné, hlavní město Berlín. Vzhledem k této nabídce v blízkém okolí nepociťovali 

nedostatky nabídky v místě svého bydliště jako omezující. „Ale jo, jsem spokojená, to víte, že by 

se tady mohlo dít něco více, ale na vesnici máme, myslím, nabídku dost bohatou. Navíc je 

v Oranienburgu kino, a pak taky TURM 163 a do Berlína to taky není tak daleko, takže máme 

vlastně všechno v dosahu.“ 164 „Přímo u nás se toho pro mladé moc nepořádá, jen občas nějaký 

koncert, to spíš jezdím do Oranienburgu, a nebo jedeme s přáteli do Berlína, tam se děje pořád 

něco.“ 165 Zejména nově příchozí obyvatelé, kteří dříve bydleli v Berlíně nebo západním 

Německu, si uvědomovali menší kulturní a sportovní nabídku v jejich nynějším bydlišti, avšak 

naopak oceňovali menší anonymitu na akcích pořádaných v obci. „Tady člověk není na 

slavnostech tak sám;  vždycky někoho známého potkáme, pozdravíme se, posedíme spolu a 

prohodíme pár slov. V Berlíně jsme se s ženou museli předem se známými domlouvat, abychom 

na nějaké akci nebyli úplně sami.“166 

 Podle mínění drtivé většiny respondentů z řad „starousedlíků“ představuje  pro obec 

nejdůležitější kulturní přínos „Lehnitzký karnevalový klub“ (dále jen LKK) se svými 

slavnostními karnevalovými představeními.167 Výpovědi respondentů z řad „nově usedlých“ 

nebyly tak jednoznačné - i když i v tomto případě vyzdvihovali LKK, nebyli si všichni zcela jistí 

(vedle LKK byla uváděna také „Společnost Friedricha Wolfa“; tři respondenti odpověděli na 

položenou otázku „Nevím“, a jeden respondent uvedl letní slavnost konající se každoročně na 

pláži, které se pravidelně účastní). 

 

 

                                                 
162 Mezi nejdůležitější kulturní aktivity, které toto krajské město nabízí patří každoroční letní rytířské slavnosti, 
městské sportovní slavnosti, vánoční trhy, kabaretní představení a klavírní koncerty pořádané v prostorách tzv. 
„Pomerančovníkového skleníku“ Oranienburského zámku, koncerty dechové hudby, taneční zábavy, výstavy a řada 
dalších.  Ve městě několikrát ročně hostují různé cirkusové společnosti, které nabízejí svá představení.  Také 
sportovní nabídka je velmi různorodá. Hlavním poskytovatelem sportovních a relaxačních služeb je sportovní 
centrum TURM s plaveckým bazénem i aquaparkem a širokou nabídkou sportovního vyžití ( tenis, volejbal, squash, 
lezecká stěna, fitnesscentrum) a  nabídkou sportovních kurzů (od vodní gymnastiky přes jógu až po bojová umění). 
V jeho prostorách se pořádají také různé párty, slaví se zde Silvestr a sledují významná fotbalová utkání. Kromě 
tohoto sportovního centra působí ve městě řada sportovních spolků s různým zaměřením (fotbal, bojová umění, 
volejbal, tenis, vodní sporty, házená, bodybuilding aj.). 
163 Podrobněji je tato instituce popsaná výše v poznámce 88.  
164 Respondentka S4, 52let, v Lehnitz žije 43 let, zaměstnankyně krajského úřadu. 
165 Respondentka S1, 23 let, v Lehnitz žije od svého narození, učitelka tance. 
166 Respondent, N4, 40 let, v obci žije 4 roky, úředník. 
167 Pouze dva respondenti uvedli v této souvislosti Společnost Friedricha Wolfa a jeden respondent na otázku 
odpověděl „Nevím“ 
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9.1.3. Aktivní a pasivní účast obyvatel na kulturním a společenském dění obce

  

 Mezi nejčastěji navštěvovanými kulturními akcemi figurovala opět karnevalová 

představení, slavnostní výročí „Požárního spolku“, Velikonoční oheň a Jarní slavnosti 

„Společnosti Friedricha Wolfa“. Respondenti mající děti uváděli dále slavnosti pořádané buď 

mateřskou nebo základní školou, případně spolky, ve kterých byly děti členy. Velmi často byl 

zmiňován lampiónový průvod na Svatého Martina, vánoční oslavy a Masopustní zábava.  

Míra účasti respondentů na konaných akcích se různila. Pro respondenty středního věku 

je důležité se na kulturním životě své obce podílet; tito dotazovaní cítí potřebu se do těchto akcí 

buď aktivně zapojit, nebo se jich minimálně pasivně účastnit. Svou účastí se snaží o upevňování 

či získávání nových kontaktů a zároveň ve svých výpovědích zdůrazňovali potřebu sounáležitosti 

se svou obcí. „My se ženou na některé slavnosti chodíme. Člověk tam potká spoustu známých, se 

kterými se tak často nevídá, aspoň s nima neztratí úplně kontakt.“168 „Myslím, že je potřeba 

ukázat taky zájem na místním dění, že sem člověk náleží, že se od ostatních úplně nedistancuje, to 

je podle mě důležité. Přece jen to není velké město, kde by člověk žil úplně anonymně“. 169 

Většina respondentů této kategorie navštěvuje řadu místních kulturních akcí, a některé z nich 

dokonce pravidelně. Výjimku tvořili starší manželské páry ze skupiny „nově usedlých“ a ti, jež 

se do obce přistěhovali sami.  Tito dotazovaní využívali kulturní nabídky pouze velmi cíleně a 

v menší míře, navíc nepřikládali podílení se na kulturním životě v obci takovou váhu. Žádný 

z respondentů se skupiny „starousedlíků“ však nebyl toho názoru, že by „nově usedlí“ obyvatelé 

v obci tvořili zvláštní skupinu. Podle jejich mínění se buďto společenského a kulturního života 

v obci účastní nebo žijí více v soukromí. Většinou však hovořili o snaze integrovat se.  

  Respondenti nižšího věku nepřikládali kulturnímu životu v místě svého bydliště vysokou 

důležitost. Přesto i oni některé z pořádaných akcí navštěvují, avšak jejich účast se svou podstatou 

liší. Účastní se zejména kulturních akcí hudebního žánru, přičemž je jejich účast výslovně 

zábavního charakteru.170 Při výběru svého zábavního programu se nijak neváží na místo svého 

bydliště a často za zábavou vyjíždí.      

 U starších respondentů171 jsem se setkala s  poněkud odlišným postojem k účasti na 

kulturních akcích konaných v obci. Pro tuto skupinu dotazovaných má sice kulturní a 

                                                 
168 Respondent N7, 41 let, v obci žije 9 let, podnikatel. 
169 Respondentka N11, 43 let, v Lehnitz žije 4 roky, podnikatelka. 
170 Dotazovaní uváděli zejména hudební koncerty pořádané na „Bílé pláži“, hudební párty pořádané kulturním 
domem a výroční slavnosti požárního spolku. Tři z respondentů se již také několikrát účastnili karnevalového 
představení .  
171 Ve věku přibližně od 65 let.  
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společenský život v obci velkou důležitost, avšak se ho, vzhledem ke svému věku nebo 

zdravotnímu stavu, již aktivně ve velké míře neúčastní, respektive navštěvují jiný druh 

kulturních aktivit. „Pro mě už to není. Jo kdysi, to jsme s mužem často na slavnosti chodili, ale 

teď... je to pro mladší. Kam  ještě zajdeme, je generálka LKK172 a vánoční besídka pro důchodce 

v kulturním domě;  tam jsme mezi sebou, člověk si může popovídat o stejných problémech; to je 

vždycky moc hezké.“173  S tímto postojem jsem se setkala u velké části respondentů ve vyšším 

věku. Účastnili se zejména již zmíněné generální zkoušky místního karnevalového klubu, 

vánoční besídky a tanečních večerů pořádaných Kulturním domem „Friedricha Wolfa“. Někteří 

dotazovaní staršího věku navštěvují slavnosti spolků, ve kterých dříve byli sami aktivními členy 

a na nichž vzpomínají na staré časy se členy, které ještě z doby svého působení ve spolku znají. 

Pouze ve dvou případech jsem se setkala u respondentů s velmi aktivní účastí na kulturních a 

společenských událostech v obci.174   

 Na aktivní nebo pasivní účast má vedle vysokého věku a případná nemoci vliv také 

časový faktor. Soukromě podnikající, ale i pracující v Berlíně či jiných vzdálenějších obcích 

nedisponují, vzhledem k časově náročnému povolání nebo zdlouhavému dojíždění, dostatkem 

volného času, který by mohli využít pro návštěvy kulturních akcí. Přesto se někteří snaží 

pořádaných akcí  účastnit. „To víte, toho času moc nemám, jsem často na cestách, ale na některé 

slavnosti chodím, třeba na Jarní slavnost nebo Velikonoční oheň, pokud je příznivé počasí. 

Člověk by si měl najít někdy čas i na aktivity v rámci vesnice. 175 Dalším důvodem, proč se 

respondenti neúčastní kulturních akcí v takové míře, jak by chtěli je jejich nedostatečná 

informovanost o těchto aktivitách.176 

 Aktivní účast dotazovaných na pořádaných akcích a snahu zapojit se do života vesnice 

v řadě případů ovlivňovalo také zda respondenti měli děti. Celkově tato skupina dotazovaných 

vyjadřovala mnohem větší snahu o začlenění se do života v obci než tomu bylo u bezdětných 

manželských párů vyššího věku, nebo u těch, jež se přistěhovali sami. Většina dotazovaných 

uváděla, že se snaží v obci začlenit do jejího života, a v místě svého nového bydliště získat nové 

kontakty také kvůli dětem, popřípadě se tak děje právě skrze děti. Jeden respondent se o tom 

vyjádřil velmi vtipně: „Dítě je jako pes, se kterým chodíte na procházky, člověk díky němu pozná 

                                                 
172 Lehnitzský karnevalový klub. 
173 Respondentka S2, 65 let, v obci žije 46 let, důchodkyně. 
174 Jednalo se o respondenku  S11, 62 let, důchodkyni, která byla členkou seniorského klubu, se kterým se aktivně 
účastnila různých kulturních akcí. Ve druhém případě se jednalo o respondenta S17 , 63 let, důchodce, který se 
s vnuky pravidelně účastní velikonočního ohně a slavností požárního spolku. Také se svou ženou se účastní různých 
kulturních akcí (karnevalová představení, vánoční besídka pro důchodce, štědrovečerní  vystoupení dechové kapely 
před obecním domem církevní farnosti ).  
175 Respondentka N11, 43 let, v obci žije 4 roky, podnikatelka. 
176 Viz výše. 
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půl vesnice.“177 Dále také někteří uváděli, že jejich děti navštěvují místní základní či mateřskou 

školu, případně jsou členy v místních spolcích, což byla většinou také příležitost, proč uváděné 

akce navštěvovali.  

   

 

9.1.4. Návštěva restauračních zařízení a kavárny 

 

 Ke společenskému, ojediněle i kulturnímu životu v obci náleží návštěvy restauračních 

zařízeni. V obci se nachází italská restaurace „Amarone“, Řecká restaurace, hospoda „Švýcarský 

dům“, kavárna „Rondell“ a menší pohostinství v pekárně. Stejně jako návštěvy kulturních akcí 

obce jsou i tato zařízení navštěvována různě. S výjimkou hospody „Švýcarský dům“ uvedli 

respondenti všechna tato zařízení. 

  Největší oblibě se u dotazovaných těšila italská restaurace „Amarone“, u niž uváděli jak 

obchodní setkání, tak i rodinné večeře a oslavy. „Mám to tam moc ráda,  chodím sem  i na 

večeře se svými obchodními partnery. Je to pro nás vždycky kulinářský zážitek, a taky tam vládne 

příjemná atmosféra.“ 178 Druhým velmi často navštěvovaným podnikem byla kavárna Rondell, 

nabízející taktéž prostory pro pořádání oslav a cateringový servis.  

 Obě tato zařízení jsou některými z dotazovaných navštěvována pravidelně, častěji pak 

v létě na jejich venkovních terasách, přičemž vedle soukromých návštěv a oslav jsou užívány 

také místními spolky i spolky okolních obcí.  

 Méně navštěvovanými zařízeními byla Řecká restaurace, hospoda „Švýcarský dům“ a 

pohostinství v prostorách místní pekárny, v jejichž nevelkých prostorách nedochází k žádným 

oslavám. 

 Všichni respondenti také jmenovali pravidelné nebo příležitostné  návštěvy restauračních 

a kavárenská zařízení v okresním městě Oranienburg nebo přilehlých obcích.  

 

 

 

 

 

                                                 
177 Respondent N6, 33 let, v obci žije dva roky, policista. 
178 Respondentka N1, 43 let, v obci žije 4 roky, podnikatelka. 
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9.2. Reflexe změn ve společenském a kulturním životě obce 

 

9.2.1. Pohled „starousedlíků“ na změny kulturního a společenského života 

v jejich místě bydliště po roce 1989  a jejich individuální pociťování  

 

O změnách kulturního a společenského života v obci po roce 1989 se mohli s ohledem na 

věk a délku pobytu v obci vyjádřit pouze obyvatelé „starousedlíci“ středního a vyššího věku. 

 Tito „starousedlíci“  uváděli změnu způsobu organizace, tedy přechod od centrálně 

řízeného společenského života k více individuálnímu a svobodnějšímu. „No ano, tehdy to bylo 

samozřejmé, že se člověk pořádaného bálu nebo taneční zábavy účastnil. Určitým způsobem se 

to od člověka očekávalo. Ale přímý nátlak nebo represálie tady myslím nikdo nezažil. Po 

převratu  se to stalo záležitostí každého jedince. 179 Tento uvolněný přístup k neúčasti na 

kulturních akcích připisovali částečně také silnému nárůstu obyvatel, který v dnešní době 

neumožňuje vzájemnou znalost obyvatel v takové míře jako tomu bylo dříve a neumožňuje 

získat pocit nutnosti se veřejného života účastnit. „Na nikoho se tu dneska nedívá kriticky když 

není někdo v žádném spolku nebo se neúčastní slavností. Vzhledem k počtu obyvatel to dneska 

ani nejde. Kdysi jsme se téměř všichni navzájem znali, to se více koukalo, jestli jde ten či ten 

večer tančit anebo ne.“180  

Starší „starousedlíci“  kulturní život v obci před sjednocením Německa popisovali 

vesměs jako velmi bohatý. Nabídka v této době podle nich sice nebyla tak různorodá jako tomu 

je dnes, zato však společenský život probíhal mnohem intenzivněji a lidé projevovali větší 

angažovanost a zájem na životě v obci. „Skoro každý byl v nějakém spolku, a tam se pořád něco 

slavilo, pořádaly se výlety, konala představení.  Také v kulturním domě se každý víkend něco 

dělo.“ 181„Lidé kdysi rádi přiložili ruku k dílu, pomáhali na přípravách oslav, to se udělaly 

rozpisy a každý věděl, co má dělat, to teď hrozně ustoupilo, nikdo se nechce aktivně přičinit, 

každý chce pak jen přijít a bavit se.“182  

Zaznamenané zvýšení pestrosti nabídky po roce 1989 a její větší dostupnost hodnotili 

starousedlíci vyššího věku dvojím způsobem. Na jedné straně vítali nově vzniklé kulturní 

nabídky v obci, avšak na druhé straně také poukazovali na ne moc dlouhé trvání některých z nich 

a jejich finanční nákladnost. Respondenti se v tomto ohledu zmiňovali o loveckém a střeleckém 

                                                 
179 Respondentka S11, 62 let, v obci žije od svého narození, důchodkyně. 
180 Respondentka S2, 65 let, v obci žije 46 let, důchodkyně. 
181 Respondent S6, 71 let, v obci žije od svého narození, důchodce. 
182 Respondent S15, 73 let, v obci žije od svého narození, důchodce. 
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spolku, který svou činnost po několika létech ukončil, o galerii umění, jež v místě působila jen 

několik měsíců, někteří respondenti uváděli například uzavření sekce volejbalu ve „Spolku pro 

hry a sport  Lehnitz“. „Během těch let tu vzniklo hodně spolků, hlavně krátce po revoluci, ale jen 

část z nich vytrvala. Měli jsme tu jednou dobou dokonce dva střelecké spolky. Ze začátku měli 

bohatý program, ale pak to nějak ustalo.“183. Téměř všichni respondenti z  řad starousedlíků 

v reflexi změn po roce 1989 uvedli pokles zájmu obyvatel na kulturním dění v obci obecně, a 

menší účast na slavnostech v obci a připisovali je většímu uchýlení se osob do svého soukromí a 

také porevolučním změnám v jejich každodenním životě. „V době po revoluci se  toho pro lidi 

hodně změnilo. Spousta lidí měla strach o vlastní domov, velká část domů se v té době měla 

vracet v restituci, naštěstí se to pak nějak řešilo a nemuseli se všichni stěhovat. Taky se v okolí 

rušila řada podniků, lidi si museli hledat novou práci. No a tím dlouhým dojížděním ubylo lidem 

taky i volného času.“184 I když podle nich po několika létech došlo k jeho opětovnému nárůstu, 

nedosáhl takové výše jako tomu bylo v předrevolučních létech.   

Pouze někteří mladší „starousedlíci“ charakterizovali jako změnu naopak právě větší 

zájem obyvatel a spojovali jej se svobodnou vůli občanů v dnešní době, přičemž na účast na 

kulturních a společenských akcích v minulosti nahlíželi často jako na nutnost a nesvobodné 

rozhodnutí. Řada respondentů z obou těchto skupin přesto v posledních dvou až třech létech 

zaznamenala celkový pokles účasti na kulturních akcích v obci.  

Další změnu, kterou uváděli nejčastěji starší respondenti, a kterou pociťovali jako 

negativní, byla atmosféra samotných pořádaných akcí.  Podle respondentů se lidé s nimi dříve 

více identifikovali, zatímco dnes se na kulturní události a dokonce i slavnosti pohlíží více jako na 

zábavu. „Dříve byly slavnosti záležitost celé vesnice. Taky se to jinak prožívalo, byla to velká 

událost. Dneska když pozoruju ty mladé, tak si tam jdou nanejvýš popít a poklábosit se známými. 

Zájem o samotnou slavnost moc nemají.“185 

Také prezentace jednotlivých spolků byla v dřívější době podle několika starších 

respondentů mnohem silnější. Zatímco v době komunistické vlády podle jejich mínění byly 

spolky  mnohem více viditelné, v dnešní době je nutné informace o nich a jejich činnosti hledat. 

Nezapojují se do veřejného života v obci již v tak velké míře, a také způsob jejich publikování se 

změnil či ustal.186 „Tehdy lidé znali všechny spolky a i jejich program znali asi všichni. O 

                                                 
183 Respondentka S8, 40 let, v obci žije 36 let, podnikatelka. 
184 Respondentka S11, 62 let, v obci žije od svého narození, důchodkyně. 
185 Respondent S 15, 73 let, v obci žije od svého narození,, důchodce. 
186 Tento subjektivní pocit nedostatečné prezentace spolků, jež starší respondenti uváděli je možná v určité míře 
způsoben tím, že jim nejsou známy internetové stránky některých spolků, v nichž se prezentují. 
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slavnostech spolků se vědělo, hodně se dověděl člověk ve vlastním spolku a  taky byla před 

kulturním domem obrovská vývěska, tam se člověk dočetl snad všechno.“187  

Většina „starousedlíků“  středního věku pohlížela na změny po roce 1989 spíše pozitivně. 

Vyzdvihovali zejména širší kulturní nabídku, svobodu vlastní volby kulturního programu, který 

navíc nepodléhá cenzuře a možnost využit sportovní nabídky bez nutnosti vstupu do některého 

ze spolků.188  Přesto i tito respondenti hovořili o dnešní nelehké situaci spolků a ostatních 

poskytovatelů kultury, kteří jsou mnohem více vystaveni tlaku zájmu či nezájmu obyvatel, o 

čemž vypovídá jak snížení počtu vystoupení části spolků, tak zánik některých z nich. „Bylo tu 

kdysi více spolků a i jiných nabídek, vzpomínám si na prodejní galerii v ulici Friedrich Wolf, 

nikdy jsem tam ale nikoho neviděl. A taky že to po pár měsících zase zavřeli.“ 189  

Žádný ze „starousedlíků“  ani „nově usedlých“ nepociťoval nějaké změny v kulturním 

životě, které by byly zapříčiněny připojením obce Lehnitz pod správu okresního města 

Oranienburg v roce 2003. Většina respondentů uváděla, že tento krok osobně nijak nepocítili ani 

v jiných oblastech.  

Všichni respondenti ze skupiny „starousedlíků“  určité změny v kulturním a sociálním 

životě  v obci po roce 1989 zaznamenali. Postoj dotazovaných k těmto změnám se však velmi 

různil. „Starousedlíci“ staršího věku na tyto změny pohlíželi v některých případech negativně, 

nebo ambivalentně, zatímco mladší respondenti je zažívali vesměs jako pozitivní.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
187 Respondentka S11, 62 let, v obci žije od svého narození, důchodkyně. 
188 Toto se týká jen omezeného množství zejména sportovní nabídky v krajském Městě Oranienburg. 
189 Respondentka N5, 56 let, v obci žije 8 let, administrativní pracovnice.   
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9.3. Působení obyvatel v místních spolcích a změny v klubovém 

životě po roce 1989 – pohled zdola 

 

9.3.1. Členství ve spolcích 

 

Pouze malá část190 ze skupiny „starousedlíků“ byla v době mého dotazování členem 

v některém z místních spolků, avšak velká část „starousedlíků“ vyššího věku uváděla, že 

v místních spolcích byli členy v dřívější době. Respondenti byli nebo stále jsou členy v 

„Požárním spolku“ (společně se „Sborem dobrovolných hasičů“), „Lehnitzském karnevalovém 

klubu“, „Klubu seniorů“, „Ženském a mužském pěveckém spolku“ a střeleckém spolku 

„Schützenbruderschaft Lehnitz“ e. V. Doba členství se liší podle věku respondentů, délky, po 

kterou v obci žili a také rokem založení spolku. Pohybovala se od čtyř do 54 let. Účastníci 

rozhovorů byli vesměs aktivními členy spolků, jen dva respondenti uvedli členství pasivní. Jeden 

dotazovaný byl členem ve dvou spolcích, z toho jednou pasivním a dva z dotazovaných zastávají 

ve spolku nějakou vedoucí funkci (jednalo se o funkci pokladníka a vedoucí oddílu mládeže). 

Ostatní respondenti byli buďto členy spolků v jiných obcích nebo nebyli členy žádného spolku. 

Někteří z nich uváděli pouze občasné využívání sportovních nabídek v okresním městě 

Oranienburg. 

Spolková aktivita zejména obyvatel „nově usedlých“ probíhá v mnohem nižší míře než je 

tomu u „starousedlíků“. Jen jeden respondent z této skupiny byl členem spolku přímo v obci 

(jednalo se o čtyřleté členství ve střeleckém spolku), dva respondenti docházeli jednou týdně hrát 

fotbal v tělocvičně místní školy, avšak bez členství. Někteří respondenti s dětmi uváděli, že 

jejich děti v některém ze spolku členy jsou.191 Velká část dotazovaných z této skupiny byla členy 

v některém ze sportovních spolků v Oranienburgu, případně v jiné obci, nebo využívala 

sportovní nabídky bez členství.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
190 Celkem se jednalo o šest respondentů z celkového počtu 17. 
191 Jednalo se o sbor dobrovolných hasičů a Lehnitzský karnevalový klub. 
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9.3.2. Úbytek členů v místních spolcích a pokles spolkových aktivit 

 

Všichni respondenti, kteří v době pádu Berlínské zdi v některém z místních spolků 

působili, vypovídali o silném úbytku členů v tomto období. V následujících létech sice zájem 

obyvatel o členství ve spolcích vzrostl, nedosahoval však již takové výše jako v předrevoluční 

době. Spolky podle jejich názoru mají sice dostatek členů, změnila se však částečně jejich 

demografická struktura. Došlo ke zvýšení počtu dětí a mládeže, v některých spolcích se častěji 

začaly objevovat ženy, avšak počet členů v produktivním věku poklesl.192 „Máme u nás dost 

mládeže, za ty léta jejich zájem hodně vzrostl, ale zato bychom mohli mít více dospělých. Ti na to 

dnes nemají moc času. A ti, kteří tu jsou, tomu už nevěnují tolik času jako dříve my. Kromě členů 

ve výjezdové jednotce (sboru dobrovolných hasičů), ti tím žijou a obětují tomu téměř svůj veškerý 

volný čas, to zase jo.“ 193   

Respondentka, která  kdysi byla členkou „Ženského pěveckého spolku“ konstatovala 

v tomto spolku všeobecný pokles členů. Stejný vývoj podle jejího názoru zažívá také místní 

„Mužský pěvecký spolek“. Hovořila zejména o nezájmu mladších obyvatel a obavách z brzkého 

zániku spolku. „Mladší už zájem o tradiční písně nemají, je čím dále těžší sehnat nějaké nové 

členky. Jestli to tak půjde dál, tak to budou muset rozpustit. Přeci jen by to měla být pěvecká 

skupina! “194  

Jedním z důvodů poklesu zájmu o členství ve spolcích, byla podle respondentů také 

bohatá nabídka spolků především v nedalekém Oranienburgu, a zejména také možnost využití 

sportovní nabídky bez nutnosti členství. Hlavním poskytovatelem sportovního vyžití přitom 

podle nich je sportovní centrum TURM 195 

Z výpovědí mladších respondentů je také patrna větší obliba sportovních aktivit, zatímco 

zájem o tradiční spolky u nich přestává hrát významnou roli. Také tato změna zájmu obyvatel je 

jedním z důvodů poklesu členství v tradičních místních spolcích. Markantní byl přitom tento 

vývoj u mladších respondentů z řad „nově usedlých“. Jejich postoj se zdá být značně 

ambivalentní. Na jedné straně se snaží o začlenění do obce a navštěvují v obci konané slavnosti, 

na straně druhé však je jen jeden z nich členem v místním tradičním spolku.  

  Většina respondentů v posledních létech také zaznamenala pokles množství konaných 

veřejných vystoupení, organizovaných jak z vlastní iniciativy, tak hostujících u jiných spolků. 

                                                 
192 Přičemž svou roli nehrál jen odchod těchto členů ze spolků, nýbrž i jejich přibývající věk. 
193 Respondent S5, 53 let, v obci žije od svého narození, řidič kamionu, člen požárního spolku a sboru dobrovolných 
hasičů. 
194 Respondentka S2, 65 let, v obci žije 46 let, důchodkyně, bývalá členka ženského pěveckého spolku. 
195 Viz poznámka pod čarou č. 162  kapitoly 9.1.2.  
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Tyto změny přičítali poklesu zájmu obyvatel a nedostatku financí. Taktéž po překonání nezájmu 

o kulturní život v období krátce po revoluci a jeho opětovném nárůstu dochází v dnešní době 

podle respondentů k jeho opětovnému poklesu. „S postupem času aktivita  našeho spolku  velmi 

ustala, hlavně za posledních pár let. Dříve jsme byli více zváni ostatními spolky, a před 89-tým to 

byly taky podnikové večírky a navíc jsme zpívaly při oslavách státních svátků. Taky v kasárnách 

jsme dříve vystupovaly. Spousta toho už dnes není, jsou tu už jen ostatní spolky, a některé z nich 

pořádání některých slavností finančně nezvládají. Sbor už taky vlastní vystoupení nedělá, i když 

je to škoda.196 

   Finanční situace spolků je jednoznačně jedna z příčin  konání menšího počtu slavností. 

Spolky sice získávají dotace v různé výši od krajského města, avšak jedná se pouze o omezené 

finanční možnosti, přičemž výdaje na pořádání oslav stouply. Velká část respondentů zmiňovala 

také vzrůstající nesnáze při získávání nových sponzorů. „Dříve to myslím nebyl problém sehnat 

sponzora, hodně firem z obce spolku pravidelně přispívalo. V posledních létech to už bylo 

obtížné, a letos (v roce 2008) už naše slavnosti bohužel nepořádáme.“197 

 

9.3.3. Soužití v rámci spolku 

 

 Velká část dotazovaných se o soužití členů ve spolcích vyjádřila velmi pozitivně, žádné 

markantní změny ve vztazích v období od roku 1989 mezi členy nezaznamenali. Podle 

respondentů jde většinou o přátelské vztahy, někteří z nich hovořili o tom, že kontakt s jinými 

lidmi v obci je jeden z prioritních důvodů jejich členství ve spolku. „Ta soudržnost mezi členy tu 

je pořád, bez toho by to asi ani nešlo. Jsme jako jedna rodina. “198 Pouze u „Sboru dobrovolných 

hasičů" respondenti zmínili ojedinělé roztržky mezi mladými členy, ale celkově i zde panuje 

téměř rodinná atmosféra. Také na soužití mladší a starší generace ve spolcích bylo pohlíženo 

vesměs pozitivně a bylo označováno za bezproblémové. Všichni účastníci rozhovorů zastávali 

názor, že starší členové si jsou ve spolcích schopni najít svou určitou funkci, a ze strany 

mladších je na ně nahlíženo s respektem. „Máme ve spolku jednu paní, je ji už 72 let, stará se 

nám tady pečlivě o veškeré úpravy kostýmů. Bez ní si to ani nedovedeme představit.“199 Nebyli 

tedy toho názoru, že by se museli starší obyvatelé obracet pouze na seniorské kluby či 

                                                 
196 Respondentka S2, 65 let, v obci žije 46 let, důchodkyně, bývalá členka ženského pěveckého spolku. 
197 Respondent N10, 65 let, v obci žije pět let, důchodce, člen místního střeleckého spolku. 
198 Respondentka S4, 52let, v Lehnitz žije 43 let, zaměstnankyně krajského úřadu, členka Lehnitzského 
karnevalového klubu. 
199 Respondentka S4, 52let, v Lehnitz žije 43 let, zaměstnankyně krajského úřadu, členka Lehnitzského 
karnevalového klubu. 
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organizace. Respondentka, která členkou v seniorském klubu byla, hovořila sice o kladech toho, 

když jsou starší občané pospolu, nebyla však toho názoru, že by se v jiných spolcích nemohli 

uplatnit. „To víte, staří už mají jiné starosti, které pak  společně u kafe probíráme. A nejsou to 

jen nemoci, například když zavedli Euro, tak jsme pořádali informační sezení, jaké změny to 

s sebou přinese. Ale i v ostatních spolcích je řada seniorů, není to tak, že by byli nějak 

separováni.“200   

 Stejně jako na kulturní život obce celkově, tak i na spolkový život nemělo podle 

respondentů připojení obce Lehnitz ke krajskému městu Oranienburg žádný vliv. Oni sami 

nezaznamenali žádné změny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
200 Respondentka S11, 62let, v obci žije od svého narození, důchodkyně, členka místního klubu seniorů. 
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10. Vývoj spolkového života v obci Lehnitz - pohled „shora“ 

 

  V této kapitole bych chtěla uvést některé postřehy z rozhovorů, jež jsem vedla s čelními 

představiteli místních spolků. Tito funkcionáři hodnotili situaci ve spolkovém životě z jiného 

úhlu pohledu než jejich řadoví členové. Reflektovali úbytek aktivních členů v místních spolcích 

a pokles spolkových aktivit. Naopak však konstatovali silný nárůst členů tzv. „pasivních“, kteří 

spolky svými členskými příspěvky podporují. V mužském pěveckém spolku tvoří například 

většinu členů spolku. Také předseda podpůrného spolku „Triangl“ uvedl velmi vysoký počet 

pasivních členů (46) tohoto spolku ve srovnání s počtem členů podobného spolku krajského 

města Oranienburg. Tento vysoký počet poukazuje na ochotu obyvatel obce podporovat 

vlastními finančními prostředky místní školská zařízení.  

   Vedoucí představitelé spolků  zaznamenali objektivně pokles pořádání slavností a 

veřejných kulturních akcí vysvětlovali nedostatečnou komunikací a spolupráci mezi spolky. Jako 

příklad byly uváděny Vánoční trhy, které se v obci konají ve spolupráci školy a místních spolků 

od roku 2002, a jež v roce 2008 nebyly pořádány. V důsledku této nefunkčnosti bude podle 

výpovědi předsedy jednoho ze spolků v budoucnu do organizace a zejména koordinace 

veřejných slavností zasahovat úřad pro kulturu krajského města. Dalším důvodem tohoto 

převzetí organizačních úkonů byl velký počet slavnostních akcí různých spolků podobného 

charakteru. Tyto akce by měly být v budoucnu koordinovány a pořádány spolky společně. Na 

tento záměr ze strany místní samosprávy pohlíží funkcionáři spolků přece jen  s obavami, ale 

také i s nadějí, že tento krok umožní konání kvalitnějších slavností a jejich snadnější 

financování.    

 Na rozdíl od řadových členů spolků zaznamenali po připojení obce pod správu Oranienburgu 

jejich předsedové určité organizační i finanční změny.  Zejména se někteří zmiňovali o větší 

byrokracii a složitější komunikaci, a také i o jakémsi dohledu na dění ve spolku (například 

přísnější kontrola spotřeby benzínu zásahových vozidel „Sboru dobrovolných hasičů“).  

 Za výhodu, kterou toto začlenění obce přineslo, považovali vedle regulérních dotací, které se 

vyplácí nadále ve stejné výši, možnost  dodatečného získání finanční podpory při předložení 

kvalitního projektu. Podle jejich slov má krajské město vyšší finanční rozpočet pro kulturní 

program spolků než tomu bylo v režii samotného města. Přesto však podle jejich názoru často 

finance  některých spolků nedostačují, neboť ne každý spolek má možnosti vlastních finančních 

příjmů z vystoupení jako je tomu například u „Lehnizského karnevalového klubu“. Také 
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například předseda „Požárního sboru“ uvítal nové finanční možnosti, díky nimž byl umožněn 

nákup nového zásahového vozidla.201  

 Většina respondentů z řad vedení spolků hovořila stejně jako řadoví členové v zásadě o 

dobrých vztazích v rámci spolkové činnosti a trvající ochotě členů v rámci spolků. Členové se 

podle nich účastní jednorázových akcí, jako například oprav, úklidu, renovace zařízení 

(v případě „Požárního sboru“) či tvorbě nové choreografie a psaní textů písní v případě 

karnevalového klubu. Hovořili však o větší nutnosti s předstihem plánovat a organizovat tyto 

aktivity, vzhledem k časové vytíženosti členů spolků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
201 (jednalo se o první zcela nové vozidlo které sbor za svou existenci obdržel) a dalšího nákladného vybavení.  
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Závěr 

 

Ve své bakalářské práci jsem se snažila na základě studia dokumentů, rozhovorů s experty 

a polostrukturovaných rozhovorů zachytit kulturní a společenský vývoj na německé vesnici 

Lehnitz od pádu Berlínské zdi v roce 1989 do současnosti. Mým úmyslem bylo poskytnout 

jednak celkový pohled na vývoj kulturního života v této obci v rámci tohoto období, a dále 

reflexi z pohledu samotných obyvatel.  

Na základě analýzy dat získaných v rámci výzkumu jsem ve své práci dospěla 

k následujícím závěrům: 

 

1) První předpoklad jež jsem uvedla v rámci své hypotézy se naplnil jen částečně. Na 

jedné straně došlo k nárůstu kulturní nabídky v obci, přičemž významnou roli nositelů 

kulturního vyžití hrají místní tradiční a kulturní spolky jak z dřívější doby, tak ty, jež byly 

založeny v době po roce 1989. Vedle spolků obyvatelům zprostředkovává pestrou kulturní 

nabídku také místní Kulturní dům „Friedricha Wolfa“, a v některých případech obec sama. 

Na druhé straně však ve srovnání s předrevoluční dobou došlo k  postupnému uzavření 

téměř všech restauračních a kavárenských zařízení, které zde v dřívější době působily, a 

v nichž se odehrávala značná část společenského života obce. V obci jsou nyní v provozu 

pouze dvě restaurace, jedna hospůdka a kavárna, jež obyvatelům obce poskytují možnost 

společenského setkání a pořádání oslav u různých příležitostí. Obyvatelé sami kulturní a 

společenskou nabídku v místě svého bydliště shledávají dostatečnou s tím, že případné 

nedostatky doplňují širokou nabídkou blízkého krajského města Oranienburgu či hlavního 

města Berlína. 

 

2) V obci Lehnitz došlo od roku 1989 do současnosti v kulturním a společenském životě 

jak k pozitivním změnám, tak i k vývoji, jež obyvatelé pociťují jako negativní. V této době 

se změnil způsob organizace kulturního života, jež nyní vychází ve mnohem vyšší míře od 

samotných spolků, zvýšila se pestrost kulturní nabídky a byla založena řada spolků. Po 

dvacetiletém aktivním kulturním životě obce došlo v posledních dvou až třech letech k 

celkovému poklesu zájmu obyvatel obce o místní kulturní dění, a taktéž k poklesu  

kulturních akcí pořádaných spolky, z čehož lze vyvodit jistou existenční senzibilitu a 

závislost těchto institucí i jednotlivých kulturních akcí na zájmu obyvatel obce. Snížení 

počtu slavností lze také přičíst vedle finančních a časových faktorů i nedostatečné 



 75

schopnosti komunikace a spolupráce mezi jednotlivými spolky, což s sebou do budoucna 

pro samotné spolky přinese změnu v organizaci těchto akcí tak, jak ji ve své práci 

popisoval Michael Heinz202. Slavnosti budou probíhat za silnější podpory a dohledu 

samotné obce, respektive úřadů krajského města Oranienburg. Přes celkový pokles účasti 

obyvatel na kulturním dění, uváděný předními představiteli spolku, vyjadřovala velká část 

dotazovaných zájem o tyto akce, a přikládala účasti na kulturním a společenském životě 

v obci důležitost. 

 

3) Kulturního a společenského života se účastní „starousedlíci“ ve větší míře než 

obyvatelé „nově usedlí“ zejména co se týče členství v místních spolcích, v němž byl 

členem jen jeden respondent „nově usedlý“. Nízký zájem o kulturní dění v obci vykazují 

zvláště osoby středního věku žijící v obci samy a páry vyššího věku ze skupiny obyvatel 

„nově usedlých“. Většina „starousedlíků“ i ostatních „nově usedlých“ obyvatel (i když ne 

v tak hojné míře jako „starousedlíci“) řadu slavností pořádaných spolky navštěvuje a 

využívá i jiné kulturní nabídky v obci, přičemž více se kulturních akcí účastní rodiny 

s dětmi. 

 

4) V místních spolcích došlo od roku 1989 k poklesu členů v produktivním věku a 

zároveň se zvýšil jejich průměrný věk, avšak až na některé výjimky netrpí místní spolky 

nedostatkem členů, ani nezájmem o členství ze strany dětí a mládeže. Přesto lze říci, že 

došlo ke změně zájmu obyvatel, jež nyní vyhledávají členství v tradičních spolcích v menší 

míře a více preferují členství ve sportovních spolcích nebo pouhé využití sportovní nabídky 

bez členství, přičemž hojně využívají nabídky sportovních spolků nedalekého krajského 

města Oranienburg.  Tato změna se týká ve větší míře obyvatel mladšího věku  a „nově 

usedlých“. Obyvatelé „starousedlíci“ (zejména mladšího a středního věku) a děti obyvatel 

„nově usedlých“ o členství v místních tradičních spolcích projevují zájem i nadále.203  

 

5) V rámci interního života spolků se od roku 1989 mnoho nezměnilo. Soužití členů je 

nadále velmi přátelského až rodinného charakteru, a pro řadu členů má stále důležitý 

význam. Také mezigenerační vztahy ve spolcích probíhají bez obtíží, starší členové si jsou 

                                                 
202 Hainz Michael. Dörfliches Sozialleben im Spannungsfeld der Individualisierung – Bonn: Forschungsgesellschaft 
für Agrarpolitik und Agrarsoziologie e. V., Bonn, 1999, str. 263. 
203 U dětské kategorie nově usedlých obyvatel lze zaznamenat přebírání role usedlíků, respektive se jimi postupně 
stávají do budoucna, pakliže v obci zůstanou žít i nadále. 
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ve spolcích nadále schopni najít svou určitou funkci, a ze strany mladších je na ně 

nahlíženo s respektem. 

 

Zcela na závěr bych se chtěla vrátit k úvodu své práce, v němž jsem vyslovila úvahu, že 

kulturní a společenský život v mnou zkoumané obci Lehnitz by mohl probíhat odlišným 

způsobem, než je popisován v jiných obcích204. Na základě svého výzkumu mohu říci, že v 

mnou zkoumané obci nedošlo v období od roku 1989 vzhledem k její specifické charakteristice 

k tak markantnímu kulturnímu úpadku jaký je popisován jinými autory,205 a jimi zjištěný vývoj 

v rámci vesnických spolků mohu potvrdit jen částečně. Z naznačeného vývoje kulturního života 

německé vesnice v teoretickém úvodu této práce jsem ve zkoumané obci Lehnitz zaznamenala 

několik změn. Při výzkumu jsem zachytila jak shody tak i rozdíly, kupříkladu ubývající počet 

vystoupení tradičních, a zejména pěveckých spolků nebo pokles počtu členů a jejich stoupající 

průměrný věk. V období posledních dvou či tří let dochází sice i zde k pomalému poklesu zájmu 

o kulturní dění v obci, avšak nedosahuje takové úrovně, která by nějakým způsobem v době 

mého výzkumu ohrožovala celkový kulturní život obce či existenci samotných spolků.206  

O zvýšení dohledu a  větším podílu na organizaci slavností ze strany obce se uvažuje, ale 

obec hodlá k tomuto kroku přistoupit teprve v budoucnosti. Silnější individualizované využívání 

místních spolků členy207 jsem v samotné obci Lehnitz nezaznamenala, i když někteří její 

obyvatelé, a to zejména „nově usedlí“, se k tomuto způsobu členství ve sportovních spolcích 

okolních obcí sami uchylují.   

Mnou vytyčené hypotézy se naplnily tedy pouze částečně. O obci Lehnitz lze říci, že 

během posledních dvaceti let nabízela a stále nabízí svým obyvatelům bohatý kulturní a sociální 

život, s jehož nabídkou je většina z nich spokojena a aktivně se ho účastní.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
204 Například v obcích Kutzleben a Ballhausen ve  studii Susanne Moser nebo zkoumaných obcích Michaelem 
Heinzem, Herbertem Schwedtem a Gerhardem Henkelem.   
205 Viz poznámka výše. 
206 S vyjímkou „Ženského pěveckého spolku.“ 
207 Viz Michael Hainz Dörfliches Sozialleben im Spannungsfeld der Individualisierung-Bonn: 
Forschungsgesellschaft für Agrarpolitik und Agrarsoziologie e. V., Bonn, 1999, str. 230 – 250. 
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Příloha č. 1.  

Charakteristika respondentů  

Skupina „starousedlíků“ 

 

  

označení 

Muž (M) / žena (Ž) věk 

respondenta 

Délka doby, po 

kterou v obci žije 

 

povolání 

 

vzdělání 

S1  Ž 23 23 učitelka tance SOU 

S2  Ž 65 46 důchodkyně NSV 

S3  M 29 23 topenář NSV 

S4  Ž 52 43 zaměstnankyně 

krajského úřadu 

SOŠ 

S5  M 53 53 řidič kamionu a 

zároveň majitel 

kavárny Rondell 

NSV 

S6  M 71 71 důchodce VŠ 

S7  Ž 25 23 studentka SVV 

S8  Ž 40 36 podnikatelka VŠ 

S9  M 29 29 informatik VŠ 

S10  M 74 43 důchodce SOŠ 

S11  Ž 62 62 důchodkyně  NSV 

S12  M 35 35 Voják z 

povolání 

VŠ 

S13  M 22 22 nezaměstnaný SOŠ 

S14  M 37 37 podnikatel SOŠ 

S15  M 73 73 důchodce NSV 

S16  Ž 24 24 studentka SVV 

S17  M 63 34 důchodkyně SOŠ 

 

Seznam použitých zkratek:  

 

NSV :  nižší střední vzdělání – tříletá příprava v praktické škole 

SOU:  střední odborné učiliště 

SOŠ:  střední odborná škola 

SVV: střední všeobecné vzdělání 

VŠ:  vysoká škola 
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 Skupina „nově usedlých“ 

  

  

označení 

Muž (M) / žena (Ž) věk 

respondenta 

Délka doby, po 

kterou v obci žije 

 

povolání 

 

vzdělání 

N1  M 43 2 soukromý 

zámečník 

SOU 

N2  Ž 35 3 účetní SOŠ 

N3  M 73 6 důchodce NSV 

N4  M 40 4 úředník SOŠ 

N5  Ž 56 8 administrativní 

pracovnice 

SOŠ 

N6  M 43 2 policista SOŠ 

N7  M 41 9 podnikatel VŠ 

N8  Ž 31 4 na mateřské 

dovolené 

SOŠ 

N9  Ž 68 8 důchodkyně VŠ 

N10  M 65 5 důchodce NSV 

N11  Ž 43 4 Soukromá 

podnikatelka 

SOŠ 

N12  Ž 36 7 Lékařka VŠ 

N13  M 72 5 důchodce NSV 

N14  Ž 41 3 vizážistka SOŠ 

 

Seznam použitých zkratek:  

 

NSV :  nižší střední vzdělání – tříletá příprava v praktické škole 

SOU: střední odborné učiliště 

SOŠ: střední odborná škola 

SVV: střední všeobecné vzdělání 

VOŠ: vyšší odborná škola 

VŠ: vysoká škola 
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Příloha č. 2   

Seznam otázek 

 

1) Identita žitá – účast obyvatel na kulturních, sportovních a společenských akcích obce, 

názor obyvatel na tyto akce. 

 

• Jste spokojen/á s kulturním a společenským životem v obci?   

- Pokud ne, s čím konkrétně? 

• Shledáváte celkově kulturní a sportovní nabídku v obci dostačující?  

- Pokud ne, co zde postrádáte? 

• Co je pro Vás největším kulturním přínosem v obci?  

• Domníváte se, že máte možnost se dostatečně podílet na kulturním a společenském 

životě v místě svého bydliště? 

• Je pro Vás důležité se na  kulturním životě obce podílet? 

• Znáte nějaké kulturní či sportovní akce pořádané v obci? 

• Účastníte se těchto akcí aktivně?  

-  Pokud ano, jakých, a jak často? 

• Jak se o kulturních akcích v obci dozvídáte? 

• Navštěvujete místní restaurace či kavárnu? 

 

 

2) Pohled obyvatel na změny kulturního a společenského života po roce 1989  

 

 

• Zaznamenal/a jste nějaké změny ve společenském a kulturním životě v obci po 

sjednocení Německa?  Pokud ano, jaké a čím byly tyto změny podle Vás 

zapříčiněny? 

• Pociťujete tyto změny jako pozitivní či negativní? 

• Má, podle Vás, zájem na společenském životě v obci klesající nebo stoupající 

tendenci?  

- Pokud ano, co podle Vašeho mínění k tomu vedlo? 

• Pociťujete nějaké změny v kulturním životě v obci po připojení obce Lehnitz 

k Oranienburkgu?  
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• Jsou tyto změny pozitivní či spíše negativní? 

 

 

3) Působení obyvatel v místních spolcích, pociťování změn v klubovém životě po roce 1989 

a po připojení obce pod správu okresního města Oranienburg v roce 2003 

 

   

• Jste členem v nějaké kulturní/ sportovní organizaci?  

• Jak dlouho jste zde již členem?  

• Jste aktivním / pasivním členem? Zastáváte nějakou funkci? 

• Došlo k nějakým změnám v klubovém životě po sjednocení Německa? 

• K jakým, a čím byly podle Vás zapříčiněny? 

• Nastaly ve spolku nějaké změny po připojení obce k Oranienburgu? 

• Zdá se Vám, že jsou tím nyní místní kulturní organizace nějak omezeny? ( např. 

finance nebo vedení spolku) 

• Jak ve spolku, v němž jste členem probíhá vzájemné soužití mezi jeho členy? 

(například mladší a starší generace) ? 

• Mají starší členové šanci se ve spolku uplatnit, nebo jsou spíše odkázáni na seniorské 

kluby a organizace? 
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Příloha č. 3 
 

 
 
 
Obr. 1  Historická pohlednice z roku 1905 - Lehnitzské jezero, myslivna, restaurace „Waldschloss“ 
 
 
 
 

 
 
 
Obr. 2  Kopie historické pohlednice z roku 1899 - Centrum Lehnitz-sever, Lehnitzské jezero, propusť 
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Příloha č. 4 
 

 
 

Obr.1  Kopie historické pohlednice - Restaurace „Seelöwe 
 
 
 

 
 
 Obr. 2  Dům ze slínku nacházející se v lesním osídlení v severní části obce, Foto H.Wilczková 
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Příloha číslo 5  
  
Kopie turistické brožury obce Lehnitz 
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Příloha č. 6 
 
Současná pohlednice obce Lehnitz z letecké perspektivy –  
severní historická část obce, jižní část obce, propusť 
Foto Frank G. Schulz 
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Příloha č. 7 
   

 
 
Obr.1 Slavnostní karnevalové představení - Zahájení představení gongem, Foto LKK, 2008  
   
 
 

 
 

Obr. 2 Slavnostní karnevalové představení - Červené jiskry , Foto LKK, 2008  
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Příloha č. 7 
 
 

 
 

Obr. 3 Slavnostní karnevalové představení – taneční zábava , Foto H. Wilczková, 2009  
 
 

 
 

Obr. 4 Slavnostní karnevalové představení – hosté v kostýmech, Foto H. Wilczková, 2009 
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Příloha č. 8 
 

 
 

Obr.1  Budova Kulturního domu „Freidricha Wolfa“, Foto H. Wilczková, 2008 
 
 
 

 
 

Obr. 2 Budova „Sboru dobrovolných hasičů“, Foto H. Wilczková, 2008 
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Příloha č. 9  
Kopie pozvánky k 85 výročí „Sboru dobrovolných hasičů“ 
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Příloha č. 10  
Kopie pozvánky na Vánoční slavnost pořádanou v místní pekárně  
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Příloha č. 11  
Kopie pozvánky na čtvrtý adventní trh 
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Příloha č.12  

Překlad rozhovoru s respondentkou S4 

 

Jste spokojená s kulturním a společenským životem v obci?   

„Ale jo, jsem spokojená, to víte, že by se tady mohlo dít něco více, ale na vesnici máme, myslím, 

nabídku dost bohatou. Navíc je v Oranienburgu kino, a pak taky TURM 208 a do Berlína to taky 

není tak daleko, takže máme vlastně všechno v dosahu. Myslím, že není nic, co bych si přála a 

nemohla to realizovat.“ 

 

Shledáváte celkově kulturní a sportovní nabídku v obci dostačující?  

„Přímo v obci? Určitě by se dalo toho dělat více. Sportovní nabídka by mohla být možná bohatší. 

Je tu jen něco pro děti ve škole a pak fotbal pro muže.“ Ale mladí jezdí stejně nejčastěji do 

Oranienburgu, asi by se to tu ani neoplatilo. 

 

Co je pro Vás největším kulturním přínosem v obci?  

„Určitě LKK (Lehnitský karnevalový klub). Se svými představeními je podle mě nejdůležitější 

ze spolků.“  

 

Domníváte se, že máte možnost se dostatečně podílet na kulturním a společenském životě 

v místě svého bydliště? 

„Ano, nemyslím, že bych byla nějak omezována, teda kromě toho volného času, že. Ale pokud 

člověk na nějaké představení chce jít, tak si ten čas většinou udělá.“   

 

Je pro Vás důležité se na  kulturním životě obce podílet? 

„Ano, určitě, je to podle mě významná oblast, jež patří k životu na vesnici. Kdyby se do něj 

nikdo nezapojoval, tak by veřejný život vesnice hrozně zchudnul nebo by snad dokonce zanikl.  

 

Znáte nějaké kulturní či sportovní akce pořádané v obci? 

„Znám snad myslím všechny. Tím, že jsem ve spolku, a žiju zde již tak dlouhou dobu, mám snad 

přehled o všech akcích. Kromě toho, co jsem již zmiňovala tu pořádají spolky výroční oslavy, 

konají se bály. Samozřejmě tu je ještě bohatý program kulturního domu a v pamětním domě 

                                                 
208 Podrobněji je tato instituce popsaná výše v poznámce 88.  
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Friedricha Wolfa se toho pořádá taky celkem hodně. A ještě určitě další akce, které mě teď 

narychlo nenapadají.“ 

 

Účastníte se těchto akcí aktivně? Pokud ano, jakých, a jak často? 

 

„V první řadě karnevalových představení, když jsem členem klubu. A pak taky velikonočního 

ohně, a některých výročních slavností ostatních spolků. Spolky se vzájemně na své slavnosti 

zvou, takže na ně s mužem chodíme. Určitě ale ne vždycky. To je různé. “ 

 

Jak se o kulturních akcích v obci dozvídáte? 

„Tak v rámci spolku, a možná se někdy něco taky dočtu v novinách. General Anzeiger čtu 

pravidelně.“ 

 

Navštěvujete místní restaurace či kavárnu? 

„My moc s mužem do restaurací nechodíme. Občas zajdeme do italské restaurace a v létě 

samozřejmě chodíme na zmrzlinu do kavárny.“  

 

Zaznamenala jste nějaké změny ve společenském a kulturním životě v obci po sjednocení 

Německa? Pokud ano, jaké a čím byly tyto změny podle Vás zapříčiněny? 

 

„Určitě u nás došlo k založení nových spolků, a tím i k pořádání nových vesnických slavností. 

Třeba Velikonoční oheň, Jarní slavnosti „Spolku Friedricha Wolfa“, či vánoční trhy;  všechny 

tyto slavnosti se pořádají až od pádu Berlínské zdi. Taky se postupně zavřely snad všechny 

dřívější restaurace, kavárny a hospody. Těch tady bylo v dřívější době mnohem více. No a 

samozřejmě se zrušily všechny oddíly masových organizací, v nich bylo členy kdysi hodně 

místních.“ 

 

Pociťujete tyto změny jako pozitivní či negativní? 

„Já bych řekla, že celkově asi pozitivní. Najdou se nějaké věci, například jak jsem říkala, že  se 

uzavřely postupně všechny  restaurace, ale celkově si myslím, že ten vývoj byl pozitivní.“ 

 

Má podle Vás zájem na společenském životě v obci klesající nebo stoupající tendenci? 

Pokud ano, co podle Vašeho mínění k tomu vedlo? 
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„Řekla bych, že klesající, i když zájem dětí o náš spolek je velký, to jo. Ale na slavnosti ve 

vesnici chodí poslední dobou podle mě méně lidí než dříve.“  

 

Pociťujete nějaké změny v kulturním životě v obci po připojení obce Lehnitz 

k Oranienburkgu?  

 

„Já osobně jsem nic nezpozorovala, tak nevím. To Vám nemůžu přesně říct. “ 

 

Jsou tyto změny pozitivní či spíše negativní? 

- -   -   -   -  -  -  -  -    

Jste členem v nějaké kulturní/ sportovní organizaci?  

„Jsem členkou Lehnitzského karnevalového klubu“ 

 

Jak dlouho jste zde již členem?  

„Už to bude asi takových 24 let. “ 

 

Jste aktivním nebo pasivním členem? Zastáváte nějakou funkci? 

„Jsem aktivním členem, a dělám ve spolku pokladníka.“ 

 

Došlo k nějakým změnám v klubovém životě po sjednocení Německa? K jakým a čím byly 

podle Vás zapříčiněny? 

 

„V období krátce po zániku NDR nám hodně členů ze spolku odešlo. Ale to bylo v té době asi ve 

všech spolcích stejné.  Pak zase zájem lidí ve vesnici vzrostl. Ale jinak ani ne, myslím, že 

všechno zůstalo při starém. Ani ve vzájemných vztazích se nic nezměnilo. Ta soudržnost mezi 

členy tu je pořád, bez toho by to asi ani nešlo. Jsme jako jedna rodina.“  

 

Nastaly ve spolku nějaké změny po připojení obce k Oranienburgu? 

 

„Myslím, že ne, ničeho jsem si nevšimla. Jediné, co se pro mě, jakožto pokladníka spolku 

změnilo je to, že finance spolku nyní spadají pod oddělení spolků přímo na úřadě 

v Oranienburgu.“ 
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Zdá se Vám, že jsou tím nyní místní kulturní organizace nějak omezeny  ? ( např. finance 

nebo vedení spolku) 

 

 „Ne“ 

 

Jak ve spolku, v němž jste členem probíhá vzájemné soužití mezi jeho členy? (například 

mladší a starší generace) ? 

 

Jak jsem již řekla, podle mě se nic nezměnilo. „Máme ve spolku jednu paní, je ji už 72 let, stará 

se nám tady pečlivě o veškeré úpravy kostýmů. Bez ní si to ani nedovedeme představit.“ 

  

Mají starší členové šanci se ve spolku uplatnit, nebo jsou spíše odkázáni na seniorské kluby 

a organizace? 

 

„Určitě ano, nezažila jsem, že by jim bylo členství ve spolku nějak ztíženo nebo že by se 

nemohli začlenit. Alespoň určitě ne u nás v klubu.“ 
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Příloha č.13  

Překlad rozhovoru s respondentem N7 

 

Jste spokojen s kulturním a společenským životem v obci?   

„Celkem ano, dalo by se toho sice u nás dělat více, ale i tak jsem v podstatě spokojen. Jezdíme se 

ženou občas do Berlína když nás tam něco zaujme, takže nemůžu říct, že bychom pociťovali 

nějaký kulturní nedostatek. 

 

Shledáváte celkově kulturní a sportovní nabídku v obci dostačující?  

„Ano, i když by tady toho mohlo být více například ve sportovní oblasti. Kromě fotbalu tady nic 

není, pro děti se tu pořádají sice sportovní kroužky, ale dospělí musí jezdit do Oranienburgu. 

Nějaká skupinová hra by byla fajn, já bych třeba určitě chodil na volejbal. “ 

 

Co je pro Vás největším kulturním přínosem v obci?  

„Asi karnevalový klub bych řekl, mají celkem hodně představení.“  

 

Domníváte se, že máte možnost se dostatečně podílet na kulturním a společenském životě 

v místě svého bydliště? 

„Určitě, pokud náhodou nejsem obchodně někde mimo, tak se nestává, že bych byl nějak 

omezován, a nemohl někam jít .“   

 

Je pro Vás důležité se na  kulturním životě obce podílet? 

„Pro mě osobně ano, mám zájem na tom, se do života ve vesnici zapojit, úplně v anonymitě zde 

žít nechci, člověk potřebuje zapustit kořeny, poznat nové lidi a získat přátelé, aby mohl někde 

žít.“ 

 

Znáte nějaké kulturní či sportovní akce pořádané v obci? 

„Některé z vesnických slavností spolků, jako třeba Velikonoční oheň nebo letní slavnost, 

Vánoční trhy a pak taky pořádá něco kulturní dům.“ 

 

Účastníte se těchto akcí aktivně? Pokud ano, jakých, a jak často? 

„Chodím někdy na velikonoční slavnost a taky jsem už byl na dni otevřených dveří u požárníků, 

ale to jen jednou.“ 
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Jak se o kulturních akcích v obci dozvídáte? 

„Většinou od známých, a taky z novin.“ 

 

Navštěvujete místní restaurace či kavárnu? 

„Chodím dost často do italské restaurace, vedu tam někdy i obchodní schůzky se svými partnery.  

No a v létě samozřejmě zajdu občas na kafe či zmrzlinu do kavárny. “ 

 

Zaznamenala jste nějaké změny ve společenském a kulturním životě v obci po sjednocení 

Německa? Pokud ano, jaké a čím byly tyto změny podle Vás zapříčiněny? 

 

„Za tu dobu, co tu žiji se některé věci změnily. Například třeba zrovna rekonstrukce italské 

restaurace nebo otevření a zrušení umělecké galerie. A pořádají se nové slavnosti, například  

Vánoční trhy, ty tady kdysi nebyly. Je však pravda, že některé nové nápady nemají dlouhého 

trvání. Buď o nich lidé nebyli dostatečně informovaní nebo asi o ně nebyl dostatečný zájem. 

Možná i z finančních důvodů, či kombinací, to je těžko říct, proč některé akce záhy zase 

skončily.“ 

 

Pociťujete tyto změny jako pozitivní či negativní? 

„To je různé. Pokud jde o kulturní příbytek, tak samozřejmě pozitivně.“ 

 

Má podle Vás zájem na společenském životě v obci klesající nebo stoupající tendenci? 

Pokud ano, co podle Vašeho mínění k tomu vedlo? 

 

„Neúčastním se kulturních akcí až tak pravidelně, abych to mohl posoudit, ale řekl bych, že dříve 

chodilo více lidí. Nevím, zda je to jen záležitost časová či v tom hraje nějakou roli i něco jiného, 

to nemohu opravdu posoudit. “  

 

Pociťujete nějaké změny v kulturním životě v obci po připojení obce Lehnitz 

k Oranienburkgu?  

 

„Ne“ 

 

Jsou tyto změny pozitivní či spíše negativní? 

- - - - -  --  - - - - - - - - -   
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Jste členem v nějaké kulturní či sportovní organizaci?  

„Jsem členem v jednom sportovním klubu v Oranienburgu“ 

 

Jak dlouho jste zde již členem?  

„Tři roky. “ 

 

Jste aktivním nebo pasivním členem? Zastáváte nějakou funkci? 

„Jsem aktivním členem.“ 

 

Došlo k nějakým změnám v klubovém životě po sjednocení Německa? K jakým a čím byly 

podle Vás zapříčiněny? 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Nastaly ve spolku nějaké změny po připojení obce k Oranienburgu? 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - -  

Zdá se Vám, že jsou tím nyní místní kulturní organizace nějak omezeny  ? ( např. finance 

nebo vedení spolku) 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Jak ve spolku, v němž jste členem probíhá vzájemné soužití mezi jeho členy? (například 

mladší a starší generace) ? 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - -  

Mají starší členové šanci se ve spolku uplatnit, nebo jsou spíše odkázáni na seniorské kluby 

a organizace? 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - --  
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