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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
dovolte mi v předhodovním čase
několik málo vět k dění v obci. Samozřejmě, že v tuto chvíli je nejdůležitější
zajištění hladkého průběhu hodů a hodek. Věřím, že se „pod májú“ sejdeme
v hojném počtu a dobře se pobavíme.
V pondělí 21.9. bude výluka na trati
v nočních hodinách / 0.30 – 3.30 hod./
a dojde k nasunutí nového mostu. Měla
by to být podívaná, která je málokdy
k vidění. U mostu bude postaven největší jeřáb v České republice. Takže
se možná u kolejí sejdeme ve větším
počtu. Podle posledních informací by
měl být harmonogram prací dodržen
a k nasunutí mostu by mělo dojít.
Z dotací byly pořízeny pro občany
kompostéry, takže kdo má o kompostování zájem, může si kompostér vyzvednout. Jsou dávány občanům zdarma
do výpůjčky na pět let, poté se stanou

Z OBSAHU
majetkem občana. Vzhledem k tomu,
že někteří občané kompostér nechtějí,
můžete obdržet do zahrad kompostérů
více.
Do konce měsíce září bude opraveno
dětské hřiště v parku Rasovna. Na hřišti
TJ Sokol dojde k vybudování chodníku
kolem workoutového hřiště.
Na Ovčačkách se chýlí ke konci dobudování sítí a komunikací a může se
začít s výstavbou nových domků. Na
Padesátkách je anabáze se zasíťováním
pozemku před námi. V současné době
jednáme se zájemcem o koupi pozemku, majitelem fotovoltaické elektrárny
a stavebním úřadem. Existuje první návrh zástavby v této lokalitě.
V současné chvíli obec hledá architektonické řešení nové mateřské školy,
oslovuje architekty a vypisuje výběrové
řízení na návrh podoby nové stavby. Požadavkem obce je, aby mateřská škola
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Slovo starostky
byla trojtřídní, byla zde školní kuchyně s jídelnou, dostačující prostor pro
školní dvůr a zahradu a ke zvážení je
i vybudování komunitního centra například pro seniory nebo nějaké zázemí
pro činnost obce, spolků atd. Uvidíme,
jak se architekti popasují s plochou
pozemku a který návrh bude pro tuto
stavbu vybrán.
A samozřejmě jsme před podáním
žádosti na výstavbu kanalizace a ČOV,
výzva by měla být vypsána na přelomu
října a listopadu.
Se započetím stavebních úprav budovy základní školy to během těchto
prázdnin nevyšlo, takže budeme muset
s první etapou začít v příštím roce.
Další věcí, které se v současné době
obec věnuje, je vodní a větrná eroze
půdy na našem katastru. Co je to vlastně eroze? Je to proces degradace půdy
způsobující omezení nebo úplnou ztrátu její produkční schopnosti. Při dešti
dochází ke smyvu ornice a voda tak odnáší nejúrodnější část půdy. Na našem
katastru dochází k vodní erozi především nad dálnicí. Výhledově bude obec

usilovat o výsadbu větrolamů, sadů
nebo vinic, které by této erozi měly zabránit. Posouzení stavu půdy na celém
katastru nám udělal prof. Dumbrovský.
Tato aktivita je výsledkem spolupráce
Regionu Podluží, kterého jsme členem
s Regionem Hodonínsko. Dá se říci, že
ostatní obce jsou na tom s erozí půdy
mnohem hůře než my. Ale protože nechceme našim potomkům nechat půdu
zničenou, chtěli bychom se o ni postarat a samozřejmě i zemědělci budou nuceni přehodnotit své dosavadní osevní
a jiné postupy. Osvícení zemědělci již
k těmto postupům přistupují. Stačí se
podívat k sousedům do Rakouska, jaká
mají políčka. U nás jsou to ve většině
ještě „velké, širé, rodné, lány“.
A teď trochu z jiného soudku. Se
spoluobčany jsme na Letním výletě
navštívili Kateřinskou jeskyni, zámek
Plumlov a město Prostějov. V srpnu
jsme se zajeli vykoupat do termálního
koupaliště ve Veĺkém Mederu. Všechny
zveme na podzimní výlet do jeskyně
Balcarka, zámek Lysice a města Polička. V říjnu ještě absolvujeme zájezd do

Dění v obci
GULÁŠ CUP
27. června se v parku Rasovna sešlo osm týmů, aby předvedly své umění ve vaření guláše. Týmy Na vodě, Kútští vrazi,
Ženy v pokušení, Mladí hasiči, Mužáci, Fotbalisti, Žaba tým
a obecní úřad svedly boj o chuťové buňky návštěvníků, kterých v letošním ročníku dorazil velký počet. Mohli ochutnat
guláš hovězí, vepřový, ale i daňčí. Prvenství si vybojovaly
Ženy v pokušení, na druhém místě se umístil tým Na vodě
a třetí příčku obsadili Mužáci s obecním úřadem. Letošní ročník byl již pátým v pořadí. Věříme, že příští rok se zúčastní
ještě více týmů.
22. místo
ít

Vítězné družstvo

3. místo

Prahy a na divadelní představení v Národním divadle Ze života hmyzu.
Na začátku letošního roku jsem slibovala, že dojde k založení klubu důchodců, takže všechny zájemce zveme
na první schůzku, která se uskuteční
v měsíci říjnu.
Chtěla bych poděkovat panu Zháňalovi z ulice Masarykovy, který věnoval
obci větší množství barev. Poděkování
patří všem, kdo si před svým domem
nechají vysadit listnatý strom a ještě se
o něj vzorně starají. Další zájemce o výsadbu stromů před domy rádi uvítáme.
Pro mne je přicházející podzim tím
nejkrásnějším obdobím roku. Miluji
vůni spadaného listí, podzimní sluníčko a všechny barvy, které v tomto ročním období dokáže příroda vytvořit.
Užívejte si podzim, může tu být jenom
jednou za rok, užívejte si poslední teplé dny, hoďte všechny starosti za hlavu
a vydejte se do přírody pokochat se
podzimním kaleidoskopem barev.
Renáta Priesterrathová, starostka
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LETNÍ VÝLET
V sobotu 4. července jsme se vydali na
další z výletů, které už pravidelně několik
let pořádá obec. Hned ráno jsme zamířili
do Kateřinské jeskyně v Moravském krasu.
Vzhledem k tomu, že sobota byla jedním
z mnohých tropických dnů letošních prázdnin, teplota v jeskyni se nám velmi zamlouvala. Ovšem ještě v poledne někteří tvrdili,
že je jim zima. Poté jsme krátce navštívili
horní můstek propasti Macocha. Projeli
jsme Vojenským újezdem Březina a dalším
cílem našeho putování byl zámek Plumlov,
který zvenku působil velmi zchátrale. Tento
zámek je prý jediný s manýristickou výzdobou fasády. Až se podaří ji opravit, bude to
opravdu skvost. Interiéry uvnitř nás také
překvapily, ovšem největší atrakcí pro nás
byla paní průvodkyně, protože takovou
jsme ještě neměli. Drmolila takovým způsobem, že jí ztěží bylo rozumět a všechno
nám neustále zakazovala. Nemáme jíst, fotit,
chodit pomalu, zdržovat, dívat se na obrazy
/protože za to nemáme zaplaceno/ a spousta
dalších zákazů, které jsme už ovšem doprovázeli smíchem. Užili jsme si také svatbu,
která na zámku probíhala. Posledním cílem

našeho výletu bylo město Prostějov. Tady
jsme měli štěstí, že na náměstí probíhal středověký jarmark, divadlo, ukázky soubojů.

Někteří navštívili muzeum s galerií, jiní si
vychutnali kafíčko a dobrý zákusek. Určitě
se příště přidejte k nám.

MEMORIAL STANISLAVA KRÁLE
Se uskutečnil v sobotu 11. července. Bohužel nikdo z TJ Sokol Ladná nebyl schopen napsat článek, ať už o tomto memorialu
nebo o činnosti Sokolu. Takže přinášíme
pouze několik fotografií.

KONCERT SKUPINY FLASH BAND
V sobotu 1. srpna se uskutečnil v parku Rasovna koncert skupiny, kterou u nás
známe již z adventního koncertu v loňském roce. Zazněly známé, méně známé
i téměř neznámé písně z divadla Semafor
a skladby českých a zahraničních interpretů. Koncert začal ve 20.00 hod., takže
závěr koncertu se odehrával téměř v úplné tmě. Škoda, že nepřišlo více zájemců
o tento druh hudby. Snad se i v tomto
ohledu příště polepšíme.

Foto LANO
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FOTBALOVÝ TURNAJ ULIC
V sobotu 25. července se konal na hřišti TJ Sokol Ladná čtvrtý ročník Fotbalového turnaje ulic. Letos postavily své týmy ulice Sportovní,
Růžová, Úlehlova, Ořechová, Masarykova a Lipová. Fotbalové klání bylo velmi náročné díky teplému počasí. Na prvním místě se umístila
ulice Masarykova s 15 body, na druhém místě pak ulice Ořechová s 10 body a třetí místo obsadila ulice Úlehlova se 7 body.

Masarykova

Ořechová

Sportovní s Lužní a Anenskou

Úlehlova

Růžová

Lipová, vítěz prvního ročníku turnaje

VELKÝ MEDER - ČALOVO
V sobotu 29. srpna jsme se byli již potřetí koupat ve slovenském Veĺkém Mederu. Pravda, moc Ladňáků nás nebylo, ale s doplněním
cizími milovníky koupání nás byl téměř celý autobus. Každý si užil celý den po svém, nevyskytly se žádné nepříjemnosti. Na další zájezd do
tohoto koupaliště se můžete těšit opět na jaře příštího roku.

Renata Priesterrathová
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Změny v autobusové obslužnosti
Na základě žádosti některých spoluobčanů a skutečnosti, že již do ZŠ J. Noháče ve
Staré Břeclavi nedojíždí žádné děti z Ladné,
oslovili jsme pracovníky Kordisu k úpravě
jízdního řádu linky č. 574. Konkrétně se jedná o spoje č. 11 a 83 ve směru Břeclav – Ladná – Podivín a spoj č. 62 ve směru Podivín –
Ladná – Břeclav vedoucí přes zastávku Stará

Břeclav – Kulturní dům. Výsledkem jednání
bylo zrušení zajíždění na tuto zastávku, což
přinese úsporu na PHM, zkrácení dojezdových časů, které ocení nejen cestující, ale
i řidiči.
Vzhledem k uvedeným úsporám, bylo
přistoupeno k další změně, která se týká spoje č. 62 ve směru Podivín – Ladná – Břeclav

v 7:15, který bude v době letních prázdnin
zajíždět k Poliklinice Břeclav. V tuto dobu
totiž spoj č. 6 jedoucí v 7:35 k tomuto zdravotnickému zařízení nezajíždí.
Všechny tyto změny vejdou v platnost
od 13.12.2015. V následujícím vydání Zpravodaje bude nový jízdní řád.
Martin Vlk

MAPA ZÁVAD OBCE LADNÁ
V současné době se připravuje aplikace na webové stránky „Mapa závad obce Ladná“,
kde bude přehledně zaznamenán každý problém související s obecním majetkem,
který bude řešen kompetentní
institucí. Již nyní lze nahlédnout např. na stránky obce Starovičky, kde obdobný program
funguje. Od spuštění tohoto
projektu si slibujeme úsporu
času a větší dostupnost obecního úřadu svým spoluobčanům.
Bližší informace o využívání
tohoto systému poskytneme
v příštím vydání Zpravodaje.
Martin Vlk

Výpisy ze zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva č. 6/2015 se konalo 29. června 2015

Zastupitelstvo obce schválilo:
•

•

•

•

•
•

Veřejnoprávní smlouvu s městem
Břeclav o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí a dle
ustanovení §63 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích za roční neinvestiční
příspěvek 2 000,- Kč
Účetní závěrku obce včetně výsledku
hospodaření obce za účetní období
2014 sestavenou ke dni 31.12.2014
Závěrečný účet obce za rok 2014 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce bez výhrad
Rozpočtové opatření č. 3/2015 s příjmy ve výši 238 900,- Kč, výdaji ve
výši 858 400,- Kč a financováním ve
výši -619 500,- Kč
Účetní závěrku za rok 2014 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ladná
Výsledek hospodaření příspěvkové

•

•

•

organizace ZŠ a MŠ Ladná a souhlasí
s převodem 10 000,- Kč do fondu odměn
Kupní smlouvu na pozemky parc. č.
1182/38 o výměře 2 892 m² a 1182/169
o výměře 5 488 m² s paní Eliškou Maxovou za cenu 130 000,- Kč
Kupní smlouvu na pozemek 1292/122
o výměře 2 963 m² s panem Josefem
Mlátilíkem za cenu 30 375,- Kč
Kupní smlouvu na pozemky parc. č.
1182/260 o výměře 3 057 m², parc. č.
1182/281 o výměře 38 m², parc. č.
1330/14 o výměře 332 m², parc. č.
1331/9 o výměře 1 652 m², spoluvlastnický podíl o velikosti ideální ¼
pozemku parc.č. 1141/15 o výměře
2 148 m², parc.č. 1142/15 o výměře
241 m², parc. č. 1143/21 o výměře
1 530 m², parc. č. 1143/40 o výměře
5 867 m², parc. č. 1292/208 o výměře
8 109 m², parc. č. 1292/231 o výměře
6 269 m², parc. č. 1182/150 o výmě-

•

ře 5 662 m², parc. č. 1182/157 o výměře 442 m², spoluvlastnický podíl
o velikosti ideální 1/30 na pozemcích
parc.č. 1328/10 o výměře 1 109 m²,
parc.č. 1331/14 o výměře 375 m²,
parc.č. 1332/11 o výměře 766 m²,
parc.č. 1333/14 o výměře 553 m²,
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/39
na pozemcích parc.č. 1324/4 o výměře 41 m², parc. č. 1330/1 o výměře 943 m², parc.č. 1331/35 o výměře
537 m², parc.č. 1331/11 o výměře
429 m², parc. č. 1323/19 o výměře
465 m² a parc. č. 1325/35 o vvýměře 137 m² vše v k. ú. Ladná s panem
Antonínem Luckým za cenu 239
428,- Kč.
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Ladná
– biologicky rozložitelný odpad“, dodavatelem kompostérů bude Tomáš
Adler, Krapkova 217/18, Olomouc za
cenu 976 000,- Kč.
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Oznámení obecního úřadu
Ceník pronájmu haly
Den
1 h/kurt badminton
Tělocvična
1 000,100,Foyer
500,Kuchyň
500,Celý objekt
2 000,-

1h
250,-

Sběrný dvůr v letním období
Upozorňujeme všechny občany, že v období letního času
je sběrný dvůr otevřen ve středu v době od 16.00 hod. do
18.00 hod. a v sobotu v době 9.00 – 11.00 hod. Na sběrném
dvoře je třeba dbát pokynů zaměstnanců obecního úřadu.
Děkujeme
Ceník stavební suti na sběrném dvoře
Vzhledem k tomu, že občané mají velký zájem o likvidaci
stavební suti na svěrném dvoře a obec není povinná tuto odebírat, zvolila kompromisní řešení a stavební suť je možno na
sběrném dvoře uložit za poplatek, který stanovilo zastupitelstvo obce takto:
Vozík za auto
100,- Kč
Kára
30,- Kč
Kolečka
10,- Kč
Popelnice před domy
Upozorňujeme majitele popelnic, že vešla v platnost
OZV č. 1/2015, která stanovuje, že sběrné nádoby /popelnice/ můžou být umístěny na obecním pozemku, tedy před
domem, pouze v době svozu komunálního odpadu, tj. od
18.00 hod. předchozího dne do 20.00 hod. dne kdy se svoz
koná. Nedodržování tohoto ustanovení dlouhodobě bude
pokutováno.
E-BOX na obecním úřadě
Do E-boxu na obecním úřadě můžete odkládat nefunkční
drobné elektrozařízení, mobily, MP3, přehrávače, žehličky apod.
a použité baterie.

Propagační materiály obce
Na obecním úřadě si můžete pro svoji potřebu zakoupit tyto
propagační materiály:
Pexeso
15,pohlednice
6,Samolepka se znakem obce
15,mapa Břeclavsko
50,Oficiální mapa LVA
32,info brožurka Ladná
25,Pamětní mince
180,Cyklostezky
40,Sklenice
71,mapa Podluží
15,CD Lanštorfčani
150,Almanach školy
100,Výletní noviny
zdarma
Kniha Obec Ladná v proměnách času
250,Ceník inzerce v Lanštorfském zpravodaji
Strana A4
Strana A5
Strana A6

400,200,100,-

Kompostéry
Obec vydává od konce měsíce srpna zdarma kompostéry do domácností o objemu 1 m³. Zájemci o kompostér se dostaví na obecní
úřad k podpisu smlouvy o výpůjčce na dobu pěti let a poté jim bude
kompostér vydán na sběrném dvoře v řádné provozní době. Pokud
bude z Vaší strany zájem, můžete obdržet kompostérů více.
Pro potěšení
V místním rozhlase můžete nechat zahrát přání s písničkou. Je potřeba si nachystat text přání /k narozeninám, sňatku,
ukončení školy atd./, píseň na CD a zaplatit poplatek 20,- Kč. Pro
informace o hlášení se obracejte na referentku obce paní Janu
Balgovou na mail balgova@obecladna.cz, telefonu 519 324 502
nebo osobně na obecním úřadě.

KLUB DŮCHODCŮ
ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE
DNE 1. ŘÍJNA 2015 V 15.00 HOD.
DO FOYERU SPORTOVNÍ HALY.
První setkání si klade za cíl zjistit zájem
o založení klubu, udělat si představu
o náplni, činnosti, aktivitách a dalším.

Přijďte s dobrou náladou,
těšíme se na vás.

Lanštorfský zpravodaj
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Z historie Ladné
Jak v Lanštorfě pálili „Němca“
Po roce 1848 zapustilo v naší obci
silné kořeny národní uvědomění. Dokladem toho byla „politická demonstrace“, o které se psalo v celém království,
a která měla za následek rozsáhlé úřední šetření a následně soud v Brně. Tato
demonstrace měla za účel odsoudit
a zesměšnit stanovisko i činnost strany
„ústavověrné“ na Moravě, zvláště pak
spisek „Úvaha“, vydaný touto stranou
proti moravským poslancům – deklarantům, žádající jejich vyloučení ze sněmu.
Z opisu trestní žaloby na účastníky
demonstrace 5. října 1868 se dovídáme:
Asi týden před tímto dnem sešli se
ve Velkých Bílovicích ve vinném sklepě
Václava Leblocha význační pracovníci slováčtí, jako byl lanštorfský starosta
František Helešic, Augustin Černý a jiní.
Tam se rokovalo hlavně spisku hustě
rozšiřovaném, nadepsaném „Úvaha“, kde
bylo žádáno vyloučení některých moravských poslanců ze sněmu.
Celé Slovácko bylo tímto spiskem pobouřeno. Bylo domluveno demonstrovat
proti této „Úvaze“. Určen byl den a to
neděle 4. října, na kterou připadaly právě v Lanštorfě hody, a proto též místem
demonstrace měl být Lanštorf. „Úvaha“
měla být slavně pro potupu spálena. V
neděli se však demonstrace nekonala
a byla odložena až na pondělí. Trestní
žaloba toto odložení vysvětluje tím, že
v pondělí se dala očekávat větší přítomnost přespolních. Hody totiž pokračovaly, ale nadto v sousedním Podivíně bylo
svoláno shromáždění gruntovním z okolí a zakladatelů „akcijní společnosti hospodářské a průmyslové“.
V pondělí 5. října bylo v Lanštorfě
přítomno mnoho přespolních hostí. Žaloba uvádí jména významnějších tehdejších pracovníků: Jan Ellinger, Ignát Baumann, Ján Nedbálek, Ján Černý, Antonín
Domanský, Matěj Pochylý, Augustin
Kleveta, pak poslanec zemského sněmu
Kornyšl z Rakvic, Urban Plaširyba z Šakvic, Antonín Košťál z Poštorné, Rajmund
Sušic z Pouzdřan a František Prokop
z Malých Štarviček.
Starosta Helešic zaopatřil ke spálení
mnoho výtisků této „Úvahy“ od knihkupce Vinikra v Brně. Když přišli hosté z Podivína, byla svolána porada, na
níž bylo jednáno o tom, jak se má tato
demonstrace organizovat. Rozhodnuto
bylo zhotovit ze slámy panáka – tatrmana, obléci ho do černých šatů a spálit ho
s výtisky „Úvahy“, poněvadž tento tatr-

František Helešic
starosta obce Lanštorf 1868 - 73
man „jako vůdce a roznašeč řečeného
tisku jest“.
Jiří Michlovský daroval již nepotřebného strašáka polního ptactva, na
svém dvoře jej dal slámou důkladně obložit. Od Abraháma Petrželky vypůjčil
si Michlovský starý modrý zimní kabát
a plátěné šedé kalhoty. Při vyšetřování Petrželka udal, že si Michlovský tyto
šaty vypůjčil k „nějakému žertu“, o němž
mu nic bližšího neřekl. K tomu prý si též
vyžádal černý papír od cukru. Pak naparádil tatrmana do šatů, z černého papíru
od cukru mu udělali nálevkovitý klobouk představující cylindr, naložili na
dětský vozík a pokryli výtisky „Úvahy“
tak, že ho bylo jen nepatrně vidět.
Jiří Michlovský dal přinést obecní
buben a zavolal ponocného Augustina
Šťastného (podle udání z nařízení starosty). Na dvoře Michlovského byli již
přítomni Baumann, oba Michlovští, Augustin Černý a Matěj Šohaj. Odtud vyšel
průvod. Šťastný šel v čele jako bubeník,
za ním táhli vozík s tatrmanem chlapci
Michlovského a Petrželkovi. Následovali pak ostatní účastníci, jichž stále přibývalo. Když se přišlo do dědiny, hlásil
prý ponocný Šťastný, „že tento Němec,
delikvent, se spálit má“. Sem dorazili pak
ostatní hosté (poslanec Kornyšl, Baumann, Kleweta atd.) s najatými českými
hudebníky a přiřadili se k průvodu. Mezi
tím starosta Helešic poslal zedníka Karla
Rubáka na Šindrberk (místo sloužící za
mrchoviště), aby nanosil suchých makovic na hranici a vůbec přichystal vše
potřebné.
Z dědiny šel průvod k pánskému
dvoru. Tam za přítomnosti několika set
lidí Jiří Michlovský, Matěj Šohaj, Au-

gustin Černý a Ignát Baumann improvizovali soudní jednání proti těm, kdož
spisek „Úvahu“ vydali a rozšiřovali. Jako
obžalovaný za „nepovědomé pachatele“
byl předveden tatrman zasypaný jmenovanými letáky. Jeden ze jmenovaných
soudců se tázal:“Co tento hanebný chlap
za to zasluhuje, že v zemi spisy (letáky)
rozšiřuje?“ Na to druhý odpověděl, že
má být zastřelen, pověšen a utopen. Třetí z nich řekl „že by byla škoda o prach,
o provaz, ať se raději upálí a popel do
vody hodí“.
„Soud“ přijal, aplaudován shromážděnými, poslední návrh a Jiří Michlovský s Ignátem Baumannem provedli
rozsudek. Zapálili slaměného panáka
a hudba zahrála jakousi truchlivou melodii. Svědecké výpovědi se rozcházejí
v určení, co to bylo hráno. Jedni říkají, že
to bylo „Miserere“, jiní, že „truchlomarš“
a jiní zase, že to by introdukce k polce.
Po tomto smutečním následovaly veselé
kousky slovácké, zástupy zazpívaly mohutně píseň „Hej Slované“ a Augustin
Černý na ukončení demonstrace (hrozivého výstupu, říká žaloba) provolal
poslancům zemského sněmu – deklarantům „Nazdar“.
Demonstrace minula klidně, ale
přece měla následky. Němci, kteří jsou
vedeny jako svědci, a to Jakub Špic, Jan
Schöpfing, Josef Wenlitzke, František
Prokop a Anna Sikora, udali a pod přísahou dosvědčili, že Augustin Šťastný ve
svém provolání tatrmana „Němcem, německým delikventem a německým hanebníkem“ nazval. Ženy a dítky pak prý
pod dojmem tohoto průvodu křičely, že
„budou páliti Němca“.
Proto žaloba zve k odpovědnosti
všechny ty, „který provolání Šťastného
slyšeli, aneb pozdějc panáka slaměného,
co podobiznu Němce poznali a zúčastnili se na vykročení“. Jejich jednání prý
obsahuje přečin proti veřejnému pokoji a řádu, neboť celá událost prý měla
„sprosťáctvo venkovské k nepřátelskému
smýšlení, proti Němcům posuzovati“.
Na závěr žaloby, kterou podává Dr.
Emillian Bartell v Brně 20. července
1869 je uvedeno, že nejsou žádné zákonité příčiny k tomu, aby byli dáni obžalovaní do vazby.
Přes veškeré úsilí se nepodařilo zjistit, jak celá žaloba dopadla.
S použitím materiálů M. Valvody
volně zpracoval J. Ševčík
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Třídění odpadu
Tříděním odpadu můžeme přinést obci nemalé
finanční prostředky. V roce
2014 naše obec vytřídila
50 190 kg papíru, plastu,
skla, kovů a nápojových
kartonů v rámci tříděného sběru a využití odpadů z obcí v systému EKO-KOM. Za toto třídění
obdržela do obecní pokladny částku 97 018,50 Kč.
V rámci celého systému
EKO-KOMU bylo uspořeno
17 571 486 GJ energie, tedy
zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok téměř 200 tisíc domácností.

ELEKTROWIN
– ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Čtvrtina spotřebičů stále není kompletní
Kompletnost spotřebičů předávaných ke zpětnému
odběru a recyklaci je stále jedním z hlavních kritérií, které
odlišují vysloužilé elektro od obyčejného odpadu. Proto jí
ELEKTROWIN dlouhodobě věnuje velkou pozornost.
Nejproblematičtější je z tohoto pohledu chlazení. Zaměření na ně je logické, protože při neodborné demontáži dochází k úniku regulovaných látek s negativním dopadem na životní prostředí a zdraví a bezpečnost osob.
Proto ELEKTROWIN kontroluje každá dodávka ke
zpracovateli. Při tomto vzorkování bylo například v dodávce 50 lednic ze 3. listopadu 2014 objeveno devět nekompletních zařízení. Šesti lednicím někdo odstřihl kompresor, jedna měla ulomená dvířka, zbylé dvě vykazovaly
různá další poškození.
Nekompletnost se musí snížit
Průměrná nekompletnost se ale dlouhodobě pohybuje
dokonce mezi 25 – 30 %. Cílem ELEKTROWINu je tento
podíl neustále snižovat. Právě proto poskytuje obcím finanční prostředky napomáhající k lepšímu zabezpečení
sběrných míst proti zlodějům.
Zákon v tomto směru hovoří jasně: „Nekompletním
elektrozařízením se rozumí elektrozařízení bez technologických částí, které jsou podstatné pro jeho klasifikaci.“ Toto
ustanovení ELEKTROWIN upřesnil schématem nekompletnosti dodaným na všechna smluvní místa, ze kterého
je patrné, o které části se jedná.
Na tento stav pamatuje novým ustanovením i elektronovela platná od 1. 10. 2014. Podle něj „do předání
zpracovateli nesmí být elektrozařízení nebo elektroodpad
předmětem úpravy, využití nebo odstranění.“
Jen tak může fungovat zpětný odběr a recyklace hrazený výrobci spotřebičů prostřednictvím kolektivních
systémů. Pokud se totiž ze spotřebiče stane neodborným
rozebráním odpad, musí se s ním také jako s odpadem
nakládat. Pro nás všechny to znamená, že za jeho likvidaci zaplatíme sami.
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Hledáš smysluplnou a odpovědnou práci? Nejsi
lhostejný/á ke svému okolí? Nehledej a přijď
mezi nás!
Jsi občan ČR starší 18 let, máš maturitu, jsi bezúhonný/á s dobrou fyzickou a zdravotní kondicí?

NEVÁHEJ!
Nabízíme stabilní finanční ohodnocení, kariérní
růst, 6 týdnů dovolené, příspěvky na dovolenou,
odchodné, výslužné a řadu dalších výhod.
VÍCE INFORMACÍ SDĚLÍ ODBOR PERSONÁLNÍ, KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE,
ÚZEMNÍ ODBOR BŘECLAV
Národních hrdinů 15, 690 16 Břeclav

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Hledáme posily do našeho týmu
Jihomoravská policie přijímá nové policisty a policistky, kteří mají zájem posílit základní útvary v celém kraji a doplnit počty
příslušníků ve výkonu služby. V současné
době pracuje u jihomoravské policie téměř
tři a půl tisíce příslušníků, a do konce roku
bychom jejich řady rádi rozšířili o desítky
dalších nových policistek a policistů, kteří
mají zájem o tuto zodpovědnou a smysluplnou práci. Hledáme nové kolegy, kteří by
se chtěli podílet na zlepšování bezpečnostní situace a veřejného pořádku, dohlížet na
bezpečnost na silnicích, bojovat proti kriminalitě a neustále prohlubovat svoje znalosti a odbornou kvalifikaci.

Zaměstnání u policie přináší kromě
stabilního příjmu a možnosti kariérního
růstu řadu sociálních a dalších výhod, mezi
které patří 6 týdnů dovolené, ozdravné pobyty, zdravotní péče, možnost čerpání příspěvků na penzijní připojištění, rekreační
pobyty, a další.
Příslušníkem policie se může stát každý
občan České republiky starší osmnácti let,
který je bezúhonný, má minimálně střední
vzdělání zakončené maturitou a který není
členem politické strany nebo hnutí a nevykonává živnostenskou nebo podnikatelskou činnost. Zvládnout musí testy fyzické,
osobnostní a zdravotní způsobilosti.

Kompletní informace o přijetí do služebního poměru a přijímacím řízení najdete pod odkazem:
http://www.policie.cz/clanek/moznosti-uplatneni-v-policii-ceske-republiky.aspx
V případě zájmu či dotazů kontaktujte
personální oddělení Krajského ředitelství
policie Jihomoravského kraje:
telefon: 974 622 622, 725 661 021
e-mail: krpb.op.podatelna@pcr.cz
lucie.horvathova@pcr.cz
zdroj: http://www.policie.cz/clanek/
hledame-posily-do-naseho-tymu.aspx

Vážení podnikatelé,
V září 2015 proběhne první kolo příjmu žádostí na
projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na období 2014- 2020. Rozděleno bude přibližně 5,4 mld. Kč.
4.1.1 Investice do zemědělských podniků
Příjemcem může být zemědělský podnikatel, přičemž
podporovány budou investice na ustájovací a chovatelská
zařízení, speciální zemědělské stroje, skladovací kapacity
na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné
produkty živočišné výroby. Budou podporovány také investice do nosných konstrukcí trvalých kultur, do staveb
pro zahradnictví, či budování peletáren, jejichž produkce
bude spotřebována přímo v zemědělském podniku.
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů
Příjemcem může být zemědělský podnikatel, výrobce
potravin, nebo výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého, nebo středního podniku. Budou podporová-

ny investice do zařízení a moderních technologií, která
souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uváděním výrobků na trh. Konkrétně budou podporovány
investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, do vybavení pro finální úpravu, balení a značení produktů a do
skladování.
Nabízíme bezplatnou konzultaci a rychlé jednání.
kontakt: František Winter
mobilní tel.: 608 885 145
e-mail: dotace@lit.cz
Kontaktní formulář najdete
na našich webových stránkách:
http://www.info-cechy.cz/frantisek-winter/
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Živý folklor
Během několika let práce na realizaci mnoha folklorních projektů docházíme k závěru, že folklor je největší hodnotou území, na kterém žijeme. Bohužel
se s týmem milovníků a také expertů na
folklor shodujeme na tom, že s touto
hodnotou neumíme dobře zacházet tak,

aby přinášela užitek celé naší komunitě.
Proto jsme v Jihomoravské komunitní nadaci vytvořili program s názvem
ŽIVÝ FOLKOR, abychom se folkloru
mohli systematicky věnovat. Máme za
sebou dvě velmi úspěšné konference,
jedna proběhla v dubnu v Břeclavi, dru-

há hned za dva měsíce později v Uherském Hradišti. Nyní na ně v září naváže
několik dalších aktivit, které tu chybí
a po kterých léta voláte. Akce proběhnou během Svatováclavských slavností
a zde jsou pozvánky a základní informace o nich.

Prezentace krojů z Podluží
Zveme vás na slavnostní prezentaci krojů z Podluží, která se uskuteční v pátek 25. září 2015 ve 14:00 hodin
Kde? výloha prodejny Výhodovy lahůdky, Sady 28. října 952, Břeclav

Prezentace krojů z Podluží
Dovolujeme si vás pozvat na Kulatý diskusní stůl na téma
ŽIVÝ FOLKLOR
Diskuse se uskuteční v pátek 25. září od 15:00 hodin ve
velkém sále Městské knihovny v Břeclavi na ulici Národních
Hrdinů 9.
Diskusi navazující na konference konané v Břeclavi

a Uherském Hradišti bude moderovat Petr Janeček (zástupce
ředitele Ústavu etnologie FF UK). Debatovat se bude nad tématy: folklor a cestovní ruch, folklor a péče o přírodu, folklor
a vzdělávání apod.
Svoji účast prosím potvrďte do 22. září 2015 na adrese
zlata@jmkn.cz nebo telefonu 777 112 437.
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Burza krojů
Zveme vás na burzu krojů, krojových součástí, oděvů inspirovaných folklorem a výrobků s folklorní tématikou.Burza se
uskuteční v sobotu 26. září 2015 od 9.00 do 11.00 ve velkém sále
Domu školství na ulici 17. listopadu 1a v Břeclavi.
Přijďte výhodně prodat, dobře nakoupit či vyměnit nepotřebné krojové součásti, jako čižmy, červenice, žlutice, třaslavice,
košile, zástěry, širúčky, spodničky, sukně, kacabajky, fěrtúšky,

košile, lajbly, šátky, mašle, ... ale i trička a jiné oděvy a výrobky
s folklorními náměty.
Burzy se zúčastní též krojové dílny Tradice Slovácka Blatnička; Lidové tradice, Uherský Ostrov a další.
Zájemci z řad prodejců hlaste se prostřednictvím e-mailuzlata@jmkn.cz nebo telefonu 777 112 437.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Nevyhazujte folklorní oděvní součásti po vašich babičkách a dědečcích. Jsme schopni smysluplně je využít na podobné projekty.
Rádi je od vás osobně převezneme.
Chcete nám pomáhat a stát se našimi dobrovolníky? Čekáme na vás, protože s vámi to půjde mnohem lépe.
Za organizátory se na vás těší
Zlata Maděřičová ředitelka Jihomoravské komunitní nadace

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Prázdniny jsou za námi a je
tady opět škola. V letošním školním roce jsme přivítali devět
prvňáčků, kteří se na první setkání s paní učitelkou velmi těšili. Ve škole to už tak trochu znají
– chodili sem na kroužek angličtiny a taky do tělocvičny. Do lavic také nezasedli poprvé. Už si
vyzkoušeli i školu nanečisto, ale
teď už bude škola věcí velmi vážnou. Nastanou jim povinnosti,
o kterých by jim mohli vyprávět
jejich starší spolužáci. Celkem
naši školičku navštěvuje v tomto
školním roce 35 žáků.
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Jaký byl školní rok 2014/2015 na naší škole
Ve škole proběhly změny ve složení
pedagogického sboru. Na základní škole
vyučují Mgr. Pavlína Kolářová (Holubová) v 1. třídě, Mgr. Radka Navrátilová ve
2. a 3. ročníku a ve 4. a 5. ročníku je třídní
učitelkou Mgr. Jana Mrázová a předměty
přírodovědné, vlastivědné a výchovy zde
vyučuje Mgr. Lucie Střelcová. Výuka bude
probíhat jako v předcházejících letech ve
spojených ročnících, ale snažili jsme se
rozvrh zpracovat tak, aby výuka cizího jazyka, v našem případě angličtiny, probíhala v každém ročníku samostatně. Zařadili
jsme jednu vyučovací hodinu angličtiny
i do první třídy, aby žáčci rozvíjeli znalosti, které se jako předškoláci naučili v anglickém kroužku.
Škola není jen učení a povinnost, ale
také zábava. I v letošním školním roce nás
čeká spousta akcí. Divadelní představení,
exkurze, plavecký výcvik, dopravní výchova, sportovní soutěže, výstava našich prací, školní akademie, dvakrát do roka sběr
papíru, vydávání školního časopisu, akce
spojené s ročními obdobími a spousta dalších zajímavých akcí.
Děti, které budou využívat školní dru-

Organizace školního roku 2015/2016
Zahájení školního roku

úterý 1. září 2015

Ukončení I. pololetí

čtvrtek 28. ledna 2016

Ukončení II. pololetí

čtvrtek 30. června 2016

Ředitelské volno

pondělí 21. září 2015

Podzimní prázdniny

čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015

Vánoční prázdniny

od středy 23. prosince 2015do neděle 3. ledna 2016

Pololetní prázdniny

pátek 29. ledna 2016

Jarní prázdniny

pondělí 29.2. – neděle 6.3.2016

Velikonoční prázdniny

čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016

Hlavní prázdniny

pátek 1. července – středa 31. srpna 2016

Zahájení školního roku 2016/2017

čtvrtek 1. září 2016

žinu se mohou těšit na spoustu zajímavých činností s paní vychovatelkou Marií
Střelskou a taky na příjemné prostředí
školní družiny. Součástí školní družiny
bude i nabídka dalších zájmových útvarů,
které mohou děti navštěvovat.
Těm dětem, kterým zatím nejde moc
čtení, bude pomáhat Mgr. Radka Navrátilová jako speciální pedagog a taky povede
logopedický kroužek. Bude radit nejen dětem, ale i jejich rodičům, jak s dětmi doma
pracovat a pomáhat jim.
Naše škola je malou školičkou s rodin-
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ným, téměř domáckým prostředím, kde se
všichni znají a denně se potkávají. Budeme se snažit, aby i v tomto školním roce
toto setkávání bylo pro všechny příjemné
a vzájemné vztahy byly založeny na důvěře
a porozumění.
V závěru chci poděkovat všem pedagogům a ostatním zaměstnankyním, které
základní školu i mateřskou školu připravily a současně jim popřát mnoho trpělivosti, pedagogického taktu a radosti z jejich
práce ve školním roce 2015/2016.
Jana Mrázová
Tik, tak - už končí prázdniny,
tikají naše hodiny.
Zase učit se, kreslit a psát,
poté si hrát a hrát.
Brzy vstávat, česat se,
k snídani jsou lívance.
Zase bude hodina.
A to je čeština.
Půjdu tam už popáté.
Moc se těším, moc a moc,
teď už jenom dobrou noc.
Anička Kučerová, 5. tř.

Nový školní rok v mateřské škole
Poslední týden v srpnu zůstaly sice
děti doma, ale za zavřenými dveřmi
mateřské školy probíhaly přípravy na
začátek školního roku – velký úklid
všech prostor a dezinfekce hraček, přípravy a výzdoba, aby 1. září děti mohly
nastoupit do čisté a upravené školky.
Moc si přejeme, aby se dětem i rodičům u nás líbilo. V novém školním roce
bude do naší mateřské školy chodit 37
dětí. Vzdělávat se budou ve dvou třídách. Starší děti – Berušky – bude učit
paní učitelka Libuše Vojteková a paní
učitelka Marie Kobrová. O mladší děti
ve třídě Kuřátek se bude starat paní
učitelka Iveta Žáková a asistentka pedagoga Petra Laubová. Kromě běžných
činností, které vycházejí z Rámcového
vzdělávacího programu pro předškolní

vzdělávání, chystáme pro děti jako nadstandartní aktivity zájmové kroužky –
oblíbenou angličtinu a jógu pro děti.
Pro nejstarší děti a jejich rodiče to bude
kroužek Školáček, kde se zaměříme na
přípravu na vstup do základní školy.
Chceme rodiče inspirovat spoustou nápadů, jak pracovat s dětmi, aby dobře
zvládly přechod do školy. Zcela nově
zavádíme kroužek logopedické prevence, ve kterém chceme děti rozvíjet
po jazykové stránce. Budeme věnovat
pozornost správné výslovnosti, bohaté
slovní zásobě a fonematickému slyšení.
Na podzim plánujeme také několik akcí.
17. 9. přijede do kulturního domu Divadélko z Hradce Králové s představením
„Pohádky z našeho statku“. Pohádky
budou určeny pro mateřskou i základní

školu. 14. října plánujeme další divadlo,
tentokráte jen pro děti z mateřské školy. Divadlo Sluníčko nám zahraje sérii
pohádek „Budka, Máša a medvěd a Budulínek“. Během měsíce října chceme
s dětmi také poprvé v tomto školním
roce navštívit místní knihovnu. Návštěvy knihovny plánujeme zařazovat
pravidelně a rozvíjet tak u dětí vztah ke
knize a literatuře. Na podzim chystáme
pro děti a jejich rodiče společné tvoření z přírodnin a lampionový průvod.
11. listopadu máme domluvený bleskový sběr papíru. Akce je určena pro děti
obou škol i jejich rodiče. Plánujeme
také rodičovské schůzky a oblíbenou
„Bylinkovou čajovnu pro rodiče“, kde
si budeme povídat o dětech nad šálkem
lahodného čaje. Věříme, že start do no-
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vého školního roku bude úspěšný. Přejeme novým dětem, které jdou do mateřské školy poprvé, aby si rychle u nás

zvykly a našly mezi ostatními dětmi
hodně kamarádů. Jejich rodičům pak
klidné dny bez stresů z nadcházejícího
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adaptačního období.
Za kolektiv pedagogů mateřské školy
Iveta Žáková

Spolky a sdružení
SLOVÁCKÉ SDRUŽENÍ
LADNÁ LANŠTORFČANÉ
Od posledního vydání Zpravodaje jsme
se zúčastnili Guláš cupu na Rasovni, kde
jsme uvařili gulášek z Muflona. Byl tak povedený, že jsme obsadili 3. místo. Nutno poděkovat našemu šéfkuchaři Rudovi Hrdlíkovi
za přípravu a ochucení této dobroty.
Dne 4.7.2015 jsme se prezentovali v Dolních Dunajovicích na Setkání mužských sborů. Zde bude kolem 10 pěveckých uskupení.
Dále se zde představil Stanislav Popela z Perné, úřadující vítěz ve slováckém verbuňku.
Svatovavřineckou neděli 9.8.2015 jsme
tradičně oslavili v Zaječí u kapličky, kde proběhla mše pod širým nebem, ochutnávka
místních vín a koláčů. I přes tropické teploty
přišlo poměrně dost návštěvníků.
O týden později 15.8.2015 jsme zavítali
do Moravského Žižkova na Předhodové zpívání. Program byl koncipován ve formě událostí ČT. Kromě uvedení vystupujících sborů

se zde diváci dozvěděli „zaručené informace“
o místním dění.
V září byl náš sbor osloven, abychom
5.9.2015 udělali program v Lázních Hodonín. Doprovázela nás cimbálová Musica
Moravica Františka Macinky. Mezi jednotlivými bloky písní zahráli filmové melodie
snímků Tenkrát ne západě nebo Poslední
Mohykán.
Dne 12.9.2015 jsme byli pozváni do Rohatce na Přehlídku pěveckých sborů. Zde
budeme zpívat poprvé a doufám, že se vše
vydaří.
Letošní Předhodové zpívání v Ladné
bude 18.9.2015. Program bude zaměřen na
mladé zpěváčky. Kromě pozvaných mužských sborů se představí Folklórní kroužek
při ZŠ Ladná a dále dětští sólisti, jak ve zpěvu, tak i ve hře na cimbál. Více v pozvánce
na tuto akci.

Do Brna na Pochod Moravanů letos
pojedeme 3.10.2015.
Opět si zazpíváme
v kostele sv. Tomáše
na Moravském náměstí a následně na Náměstí Svobody.
Vinaři ze Zaječí si nás již nyní pozvali na
Mladé vína 2015, které se budou ochutnávat
dne 31.10.2015.
2.11.2015 slavnostně zahájíme Vernisáž
malíře Libora Vymyslického v Lázních Hodonín.
29.11.2015 – Adventní neděle, kam jsme
si pozvali také sbor z Kunovic. U adventního
věnce zazní koledy také z jiného regionu.
V prosinci připravujeme zpívání na sv.
Mikuláše a Štědrovečerní zpívání na hřbitově.
Připravil Martin Vlk

SDH – mladí hasiči
Díky teplému jarnímu počasí se mohli mladí hasiči přesunout
z klubovny ven na travnaté hřiště a začít trénovat oblíbenou disciplínu – požární útok. K všeobecné radosti samozřejmě s vodou. První
závody na sebe nadaly moc dlouho čekat a pořád je co zlepšovat.
Křest v našem případě vodou proběhl již tradičně na prvních
závodech ve Tvrdonicích. Mladí hasiči zde nastoupili v nových dresech, které jim mohly být pořízeny díky příspěvku naší obce.
Po prvních letošních zkušenostech mladí přišli s požadavkem
trénovat dvakrát týdně, proto jsme se začali scházet kromě úterka
ještě v pátek podvečer. Soboty trávíme na závodech v okolních obcích.
Kromě závodů mohli občané Ladné naše děti vidět také na Dětském dnu, který pořádala místní základní a mateřská škola. Kdo měl
zájem, mohl si prohlédnout cisternu a dokonce se v ní i projet, což
se setkalo s nebývalým zájmem. Děti měly také možnost vyzkoušet
si stříkat na terče.
Bezesporu největší událostí letošní sezóny pro nás bylo pořádání historicky prvních dětských hasičských závodů v požárním útoku
tady u nás v Ladné. Konaly se v sobotu 13. června a přípravy na ně
probíhaly již od začátku letošního roku. Přihlášených bylo celkem
23 družstev, z toho 14 v kategorii mladších a 9 v kategorii starších.
Našim mladším na domácí půdě přálo štěstí a umístili se na pěkném

třetím místě. I přes „nepřízeň“ počasí v podobě velmi vysoké teploty
se vše podařilo dobře zvládnout. Rádi bychom touto cestou poděkovali rodičům mladých hasičů, kteří nám ochotně a rádi i v tom
velkém vedru pomohli s přípravami a organizací, naší obci a paní
starostce za tolik potřebnou pomoc a podporu a také našim fotbalistům za zapůjčení kabin a sociálního zařízení.
Moc děkujeme Věrce Svobodové a všem kdo jí pomáhali za bezplatné zajištění občerstvení pro 300 lidí.
V sobotu 20. června jsme se zúčastnili závodů v Sedleci, kde se
družstvo starších umístilo na 4. místě a jen o pár desetin sekundy
jim uteklo třetí místo. Družstvo mladších se umístilo na 6. místě
z šestnácti družstev.
Posledním společným počinem a zároveň rozloučením před letními prázdninami bude již tradiční GULÁŠ CUP.
Přeji všem, aby léto užili v plné kráse a načerpali mnoho sil.
My se opět sejdeme po prázdninách a plní elánu vyrazíme na
soutěž v požárním útoku. Tentokrát do Vlasatic.
S přáním pěkného léta za mladé hasiče M. Nešporová
OMLUVA! Omlouváme se SDH Ladná, že tento příspěvek nebyl uveřejněn v minulém vydání Lanštorfského zpravodaje. Chyba
vznikla v tiskárně zpravodaje.
Obec Ladná
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SDH Ladná
Mladí hasiči se začali opět po prázdninách scházet na
svých pravidelných úterních trénincích a hned v sobotu
5. září absolvovali soutěž v požárním útoku ve Vlasaticích.
Mladšímu družstvu se dařilo o něco lépe, s časem 20,67 je dě-

lilo 0,18 setin sekundy od třetího místa. Starší s časem 23,33
skončili na 6 místě.
Do družstva mladých hasičů vítáme děti od 6 let.
S pozdravem starosta SDH Ladná Rostislav Střelský

Fotografie z prvních dětských hasičských závodů v Ladné

Výjezdová jednotka SDH Ladná
I když letošní extrémní počasí způsobilo zvýšené riziko požárů, v okolí Ladné
naštěstí žádný nevznikl. Přesto naše výjezdová jednotka nezahálela a snažila se o aktivity i tam, kde to až tak nehořelo.
Na velikonoční pondělí jsme provětrali
sváteční uniformy a vydali se zajistit dobré zdraví pro příští rok našim ženám. Také
v květnu, na svátek sv. Floriána, byla příležitost hodit se do gala a zúčastnit se mše za
hasiče v našem kostele.
Při dětském dnu v červnu jsme již tradičně byli jednou z atrakcí pro naše nejmenší. Lépe řečeno tou atrakcí byl hlavně
hasičský vůz.
Již několik let se také pravidelně účastníme Hustopečské Rally. Nikoliv jako zá-

vodníci, ale pomáháme zajišťovat bezpečnost diváků v blízkosti závodní trati. Tato
akce se konává vždy v druhé polovině června, v pátek až do nočních hodin a v sobotu
dopoledne.
Letos se můžeme chlubit i záchranou
jednoho života. Byl to život psa, který uvízl hlavou v mříži svého kotce a hrozilo mu
udušení. Záchrana přišla na poslední chvíli.
Jak jistě všichni víte, 7.-8. 8. proběhl
festival Břeclavský Wůdstock. Pořadatelé
nás požádali, abychom vzhledem k velkému vedru přijeli pokropit davy hudebních fanoušků. Ochotně jsme tuto pomoc
slíbili, ale při příjezdu na letiště jsme neměli koho kropit, takže jsme se vrátili dá
se říci ,,s prázdnou“, i když v tomto přípa-

dě to bylo s plnou cisternou.
V horkých letních dnech jsme se snažili občanům osvěžit večery kropením rozpálených silnic a na stavbě nového mostu
jsme byli užiteční při kropení betonového
bednění.
Když nám konečně zapršelo, byla
z toho menší živelná pohroma pro dva
rodinné domky na ulici Msarykova. Sem
jsme tedy byli povoláni odčerpávat vodu.
Pokud vás zajímá činnost ladenských
hasičů a chtěli byste se přidat ať už k výjezdové jednotce, nebo mladým hasičům,
budeme jedině rádi.
Závěrem přeji občanům Ladné, aby se
jim vyhly veškeré živelné i jiné katastrofy.
Jan Novák

DĚTI Z TANEČNÍHO STUDIA N.C.O.D.
VYJELY NA SOUSTŘEDĚNÍ
Taneční studio N.C.O.D. pořádá
každoročně letní taneční soustředění
a tento rok tomu nebylo jinak. Pro velký úspěch z minulých let jeli tanečníci
tentokráte ve dvou turnusech – celkem
vyrazilo přes sto dětí. V jejich každodenním programu byl nejen tanec, který
naplňoval většinu času, ale také spoustu
her, soutěží a zábavy. Počasí nám celkem
přálo, takže jsme mohli využít i bazénu, který nám byl v rodinném penzionu „Ranč u řeky“ v Tavíkovicích plně
k dispozici. Děti si vysoutěžily spoustu
medailí a pohárů, získaly nové přátele
a s plným nasazením se pustily do nových choreografií, se kterými budou
objíždět regionální, republikové i zahraniční soutěže v nové taneční sezóně. Doufám, že je soustředění nakopne
ke skvělým výkonům v novém školním
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roce, do kterého jim přeji hodně úspěchů a spoustu nových krásných zážitků.
PŘIDAT K NÁM SE MŮŽETE I VY
– V LADNÉ ZAČÍNÁME OD ČTVRTKA 10. ZÁŘÍ !!!
Hodiny STREET DANCE budou bý-

Září 2015
vat pravidelně každý čtvrtek ve sportovní hale – mladší děti od 17:00 do 18:00,
starší děti a mládež 18:15 až 19:15.
Také budou probíhat lekce AEROBIKU pro všechny věkové kategorie – ty
začnou až po Lanštorfských hodech, a to
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každé úterý od 19:00 do 20:00.
Za celé taneční studio Vás zve a těší se
Lenka Žůrková
Více info na www.ncod.cz či na tel:
723 665 935, email: ncod@seznam.cz

Knihovna
Prázdninový a dovolenkový čas byl znát i v naší knihovně. Menší účast čtenářů jsem využila k dovozu nových knih
od regionálních služeb a nákupu nových knih. Protože naše
knihovna není nafukovací a skladování starých knih na půdě
naší školy, jak mě bylo doporučeno, není reálné, jsem některé
knihy vyřadila. Tyto knihy je možné za symbolický poplatek
v knihovně zakoupit .
Seznam našich nových knih pro děti i dospělé
Abbott, Rachel, 1952Spi sladce
Benková, Jana, 1970Až po uši
Billnerová Martina
Lásky Boženy Němcové
Bomann, Corina, 1974Zahrada v měsíčním svitu
Bussell, Darcey, 1969Malá baletka
Corderoy, Tracey, 1965Báječná babičkovská soutěž v pečení
Cornwell, Bernard, 1944- Prázdný trůn.
Cross, Neil
Posedlost
Enger, Thomas, 1973Horká půda
Fitzek, Sebastian, 1971Lovec očí
Gardner, Lisa
Neboj se
Horáková, Eva
Pohádky pro všední den
Howell, Hannah, 1950Osud z Vysočiny
Jakoubková, Alena, 1958- Prodám manžela... zn. Spěchá
Juráčková, Lenka, 1974Lizucha
Koubková, Zuzana, 1973- Ztracený templářský poklad
Kubešová, Blanka, 1944Kapky štěstí a naděje
Kunetka, Martin
O kouzelné skříňce
Lutz, John, 1939Šílenství
Mankell, Henning, 1948- Pátá žena
Meier, Leslie, 1948Vražedná čokoláda

V závěru školního roku proběhlo vyhlášení soutěže o ,,Nejpilnějšího čtenáře“.
Jako minule tak i tento rok k titulu Nejpilnější
čtenář se pročetla Sabinka Povolná, v těsném závěsu Helenka Struhárová a třetí Terezka Vejrostová.
Kluci pozor, samé holky!! Čtení vás nezajímá??
Florusová Vojtěška
Nesbö, Jo
Pauly, Gisela, 1947Pearse, Lesley 1945Pšeničková-Slavíková
Putney, Mary Jo
Redbank, Tennant
Roberts, Nora, 1950Robertsová, Nora
Řeháčková, Věra, 1950Sekyrka, Pavel, 1977Smith, Alex T., 1985Soukupová, Petra
Steelová, Danielle
Stěpnova, Marina
Stružková, Karin
Temple, Emma
Thomas, Sam
Tomšíček, Jan
Tomšíček, Jan, 1951)Whitton, Hana, 1950Wurmová, Monika
Zeh, Juli, 1974-

Krev na sněhu
Porodní bába na Syltu
Unesená
O malém tučňáčkovi
Dáma s tajemstvím
Palace Pets.
Srdeční případ
Kolotoč přání
Nevím, kdo jsem
Bez soudu
Bruno u moře
Pod sněhem
Nádherný život
Lazarovy ženy
Sedmero krkavců
Tanec Maora
Zločin v Yorku
V Jihoafrické republice na kole
Afrikou domů na kole
Poslední Lucemburk
Slzy prodaných dívek
Pod vodou
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Kostel
Poohlédnutí za děním v našem kostele o prázdninách a pozvání na bohoslužby a život farnosti
Toto poohlédnutí začínám netradičně, vzpomínkou na jednoho z nás. Na samém konci června, kdy dětem začínaly prázdniny a začínaly dovolené, nás zastihla smutná zpráva. Pán života
a smrti povolal na věčnost obětavého farníka pana Jana Struhára. Přes jeho zdravotní problémy, které se mu nastřádaly za dobu
života, byl ochotný, vstřícný a obětavý pomoci a přiložit ruku
k dílu vždy, kde bylo třeba co opravit. Jeho povzdechem a starostí bylo: „Jen aby si lidé vzali za své starost o náš kostel, o náš
klenot, o tento dům Boží. Kéž by se vždy našlo dostatek obětavých lidí něco dobrého zde udělat, a nemyslet jen na sebe a své
chalupy, ale pomáhat kde je třeba.“ „Díky Ti Jane, Bůh Ti odplať
všechnu tvou práci a oběti a starost nejen o náš kostel.“
Letošní Cyrilometodějské slavnosti připadly na neděli, proto většina nás slavila tuto slavnost mší svatou v našem kostele.
Někteří farníci se rozjeli do Podivína, jiní do Mikulčic či na Velehrad.
Důležitým dnem pro náš kostel a naše společenství je 17. červenec. V katolickém kalendáři si připomínáme svátek blahoslaveného Pavla Petra Gojdiče, slovenského mučedníka, jehož
ostatky byly při svěcení kostela vloženy do oltáře. Je tedy pro
nás významným dnem. V tento den zde byla sloužena mše svatá
z této slavnosti. Máme tedy nového přímluvce u Boha.
V srpnu uplynul rok, kdy zde byli vyměněni knězi. Byl odvolán P.Pavel Křivý a novým farářem se pro naši farnost stává
P. Slavomír Bedřich.
Pozvání na další bohoslužby do našeho kostela:
V neděli na hody 20.9. bude sloužena děkovná mše svatá, zvláště na poděkování za letošní úrodu, plody lidské práce
a nejen za ni. Také za naši farnost, za naši obec, za rodiny, děti,
nemocné a staré spoluobčany. Mše svatá bude tak jako každou
neděli v 9.45 hod. Při mši svaté proběhne sbírka na opravy pro
náš kostel.
V neděli 27.9. bude mše svatá v 9.45 hod..
V pondělí 28.9. o svátku sv. Václava bude zde mše svatá v 9.00
hod. za zemřelé a padlé ve válkách, tak jak si je vždy připomínali

naši předkové o hodovním pondělí.
V úterý podvečer 29.9. o svátku patrona našeho kostela svatého arch. Michaela, bude mše sv. z této slavnosti v 18 hodin.
V sobotu 17. října jste zváni na velkou Eucharistickou slavnost do Brna. Mše svatá v 10.30 hod. na náměstí Svobody a Eucharistický průvod na Zelný trh.
V měsíci listopadu vzpomínáme více než jindy na naše zemřelé a navštěvujeme naše hřbitovy. V neděli o svátku Všech
svatých 1.11. bude ráno nedělní bohoslužba jako obvykle v 9.45
hod., odpoledne v 15. 00 hod. pak pobožnost za zemřelé na hřbitově. Čas bude upřesněn později. V pondělí 2.11. o památce zemřelých bude za všechny zemřelé mše sv. v 17.00 hod.
S těmi, se kterými jsme se letos rozloučili v kostele, si můžete
připomenout ve vchodu kostela téměř po celý měsíc listopad.
9.11.2014 byl posvěcen náš kostel otcem biskupem Vojtěchem, tento den se stal významným dnem pro náš kostel, něco
jako druhé hody. Posvěcení kostela oslavíme 8.11. mší svatou
v 9.45 hod.
V neděli 22.11. – slavnost Ježíše Krista Krále u nás v kostele
mše svatá za letošní jubilanty, kteří se dožili 50, 60, 70, 80, 90
a více let. Jste zváni poděkovat za svůj život.
29.11. začíná Advent, doba očekávání na Vánoce. Při mši svaté budou požehnány vámi přinesené věnečky, které nám připomenou blížící se svátky narození dítěte Ježíše.
Charitní sbírka oblečení proběhne v kostele v říjnu v týdnu
od 5.10. do 11.10. a to ve středu a v pátek od 19 do 20 hodin,
v pátek také od 16 do 17 hodin a v neděli od 11 do 11.30 hodin.
Darovat můžete dámské, pánské a dětské oblečení, obuv,
deky, ložní prádlo, hračky, nádobí, kabelky, batůžky a pod.
Případné informace – Střelská L., je možné si domluvit i jiný
den či hodinu. Neodkládejte, prosím, věci u vchodu. Děkuji a za
potřebné děkuje Charita.
Pokud bude dostatek obětavých lidí se vystřídat na službě,
bude kostel na hody a hodky odpoledne otevřen. Případné změny bohoslužeb budou na nástěnce u kostela.
Ludmila Střelská

Hájenka u Kačenárny – aneb - „Kačenárna“
Tak ji známe všichni, tedy my, kteří
si ji pamatujeme, ostatní možná jen z vyprávění, když ještě tvořila dominantu na
břehu meandrující řeky Dyje přemostěné válečným „UNRA“ mostem. Sem jsme
se chodili koupat a skákali s „Kameňů“
do hluboké vířivé vody, která někdy vypadala hrozivě,( kdo z kluků alespoň jednou neskočil s Kameňů – nebyl chlap, ale
skákala odtud i některá děvčata, některá dokonce i po hlavě tzv. „lomeňáka“)
s proudem jsme se nechali nést vodou
až k ostrůvku, který byl tehdy uprostřed
řeky s vrbami a dvěma vysokými topoly,
zarosttlými v kopřivách, rákosu a ostřici, obklopený štěrkovou mělčinou, kde
jsme hledali ploché oblázky a házením

závodili kdo udělá víc „žabek“. Byl-li
vyšší stav vody nebylo pro menší kluky
právě jednoduché dostat se z ostrůvku
proti proudu zpět k místu kudy se chodilo do vody, vzdálenému asi 50m na pravém břehu. Proti proudu se dalo plavat
těžko, ne-li vůbec a tak někdy nezbylo,
než přebrodit či přeplavat přímo naproti
na břeh, přebrodit se bahnem, prokličkovat kopřivami a přeběhnout po pěšině
vinoucí se po břehu lesem, na které si nezřídka koupající ulevovali od zažívacích
tlaků a mohlo tak dojít k uklouznutí,
upadnutí, znečištění a zapáchání.
Místo kde se koupalo bylo jakoby
vystláno nejjemnějším říčním pískem,
s klidnou vodou, vlastně taková malá

písečná pláž, kam se dopoledne opíralo
sluníčko a v odpoledním vedru tu byl
příjemný stín od lesního porostu, stojícího tehdy na pravém břehu řeky. Tišina
tu byla proto, že ji vytvářely ony již zmíněné „Kameně“, což nebylo nic jiného
než pilíře z těžkých pískovcových kvádrů
čnějící daleko do hlavního proudu řeky,
které zřejmě tvořily oporu pro historický
„stavový jez“, používaný k zvednutí hladiny řeky pro napouštění vlastního objektu „Kačenárny“- zařízení pro odchyt
živých divokých kachen na levém břehu
Dyje, a možná také nesly předválečný
most, který tu býval. Tvořil se tu asi do
čtyřicetimetrové vzdálenosti od mostu
slabý protiproud, který nanášel a ukládal
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jemný písek po němž se tak báječně chodilo. Dál za tímto místem už se nanášelo
jen jemné bahno, do kterého se dalo zabořit po kolena i výš.
Pilíř na levém břehu, odkud se skákalo do vody, měl v polovině asi půlmetrovou trhlinu a jeho nahnutý konec byl níže
nad vodou, než pilíř na pravém břehu,
který byl mimo proudnici (hlavní proud
řeky) a tudíž neporušen. Levobřežní pilíř byl pravděpodobně poškozen velkými
záplavami v roce 1922 kdy, jak uvádějí historické prameny, „stavový jez“ byl
zničen, což bylo jedním z důvodů, které
vedly k pozdějšímu zániku odchytového
zařízení. Protože tu řeka tvořila mírný
ohyb do prava, byl levý břeh podemletý
proudem a bylo běžné, že pod ním byla
někde i několikametrová hloubka, takže
se tu dalo skákat do vody i s břehu, či
s větví vrb čnějících nad vodou, což se
také často konalo.
Také jsme tu chytávali na takzvaný
„bič“(udice vyrobená z čerstvě uříznutého vrbového prutu, háčku a kousku
rybářského vlasce se splávkem z husího
brku) malé plevelné rybky, jimiž se tehdy
voda hemžila. Někdy jsme je vyvrženéné, opékali na ohýnku a libovali si, jak
si krásně žijeme, jako „zálesáci“. Někteří
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starší je také používali jako návnady na
tzv. „ vzpružiny“ k chytání štik a sumců,
či jiných rybích dravců – samozřejmě
na černo, takže nevím dodnes zda měli
v tomto směru úspěch. Dospělí rybáři
si také rádi u piva povídali o obrovitém
sumci, žijícím pod zbořeným „stavem“
a levobřežním pilířem, kde měla být několikametrová hloubka, kterého se ještě
nikomu nepodařilo vytáhnout z vody,
ačkoliv už mnohým visel na háčku. (Jakub Wágner z TV ještě nežil)
V zabahnělých březích se tu daly běžně najít Škeble říční (dnes vzácnost), které někteří používali k dokrmování doma
chovaných kachen.
Za nízkého stavu vody v době letních
přísušků se na koupališti vynořovly větší plochy písku a někteří malí, větší, ale
mnohdy i dospělí se rádi bavili stavěním
hradů z písku, což je v současnosti téměř
profesionální zábavou na některých světových mořských plážích.
A proč to všechno píšu? - Jednak
proto, abych oživil starším pamětníkům
jejich mladá léta (mnozí tu prožili jistě
i svá milostná dobrodružství) a jednak
proto, že pojem „ Kačenárna“ neznamenal pro Lanštorfčany jenom kouzelný
domeček v malebném zákoutí řeky Dyje,
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kam ho mistrně umístil některý z Liechtensteinských architektů, aby přesně odpovídal výrazu „Genius loci“, nebo někdejší knížecí lovecké zařízení s rozlohou
kolem šesti hektarů, v němž se mistrným
způsobem odchytávaly stovky i tisíce divokých kachen. Tyto dva další významy
zajímají především umělce a odborníky. Pro Lanštorfčany byl nejdůležitější
význam Kačenárny(potažmo - koupání
u Kačenárny) jako význam společenský.
Sezona tu začínala se začátkem prázdnin, když teploty dosáhly výše obvyklé.
Dopoledne a v časném odpoledni tu bývaly především děti, nebo rodiče s dětmi. V pozdějších hodinách se dostavila
dospívající mládež a studenti, po práci se
začali trousit dospělí, ve žních dokonce
i největší sedláci přišli svlažit svá upocená těla, někdy i s koňmi. Mnohdy nebylo
výjimkou spatřit starší selky ostýchající
se svléknout do plavek, jak se koupou ve
starších krojových sukních a „jupinách“.
Pro Lanštorf to zkrátka bývalo něco, jako
ve městě vyhlášená plovárna, jen s tim
rozdílem, že tady, na rozdíl od města, se
téměř všichni do jednoho znali, když se
snad s někým neznali, tady se určitě poznali.
Koupání sice s objektem ani hájenkou přímo nesouvisí, přesto si myslím,
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že hájenka je jeho symbolem pro Lanštorfčany také.
Co se hájenky týče, o ní toho zase
tolik konkrétního nevíme. Víme, že
dole(přízemí) měla dvě místnosti, každou s vlastním vchodem z venku, které
sloužily personálu – kachnářům, kteří
měli na starosti chod zařízení Kačenárny
a stavového jezu. Do patra se vcházelo
z venku po dřevěném schodišti, které ústilo na dřevěný, jakoby mansardový balkon, z něhož byl krásný výhled na řeku,
stavový jez a do okolních porostů. Horní
velká místnost sloužila jako inspekční
pokoj pro hosty a personál lesní správy.
Mohly se tu také konat „Poslední leče“
malých personálních honů, jak vím přímo z úst jednoho zemřelého pamětníka.
Kolem hájenky, kromě Dyje, tekl
Mlýnský járek (náhon), přivádějící vodu
k Lanštorfskému mlýnu. U hájenky byl
náhon přemostěn železným mostem
s dubovými fošnami, po němž se přecházelo, nebo přejíždělo přímo do samotného objektu Kačenárny, kde u vstupu na
hlavní alej stály dva obrovské platany, na
nichž byly plechové tabule s údaji o knížecím objektu.
Most přes náhon, resp.jeho železná
konstrukce zábradlí, utrpěla za války zásah dělostřeleckým granátem, který prošel železným plátem jako máslem.
V místě, kde voda z řeky Dyje vtékala do mlýnského járku a do nápustného
objektu Kačenárny, které se nacházelo kousek za hájenkou na levém břehu
proti proudu směrem k Janohradu, byla

po roce 1922, kdy velká povodeň zničila
stavový jez používaný k vzdouvání hladiny(lidově zvaný „Stav“ „Stavské louky“
můžeme slyšet ještě dnes), postavena
dřevěná hala, do níž byl umístěn parní
stroj s vodním čerpadlem, kterým se ještě nějaký čas čerpala voda do Kačenárny
a do mlýna, než provoz Kačenárny úplně
zanikl a provoz mlýna byl elektrifikován.
Lidé z obce si lokomobilu, či parní stroj
překřtili na název „Domfka“, který se
dobově často používal. Vznikl asi z německého „Der Dampf “ - pára, což pravděpodobně používali knížecí úředníci.
Domfka byla ještě nějakou dobu využívána k čerpání vody pro podivínskou
škrobárnu (Tarna), později Frutu, než
byla nahrazena čerpadlem s diesselovým
motorem, její komín byl od Lanštorfa
zdaleka vidět protože připomínal komín
lokomotivy a chrlil stále hustý dým. Na
Dyji nad „Stavem“ v té době (před rokem1948) probíhala moderně vysoce
rozvinutá těžba říčního štěrku, kterou
provozoval vážený občan obce Lanštorfa pan, dnes již nežijící, pan Karel Čuka
( Čest jeho památce!), kterému byl celý
provoz „Vítězným únorem“ bohužel znárodněn, tak jako se stalo tehdy i mnohým jiným.
Pamětníci říkají, že u hájenky stály
před válkou ještě maštale pro koně, za
války rozebrané, jejich fotografie či obrázky se však, buď nedochovaly nebo
jsem je neviděl, proto o nich nic bližšího nevím. Je to však nanejvýš pravděpodobné, poněvadž v tehdejší době byl

kůň stále ještě nejběžnějším dopravním
prostředkem k dopravě lidí i materiálů.
U takového velkého odchytového zařízení jako byla kačenárna, bylo koní a potahů jistě zapotřebí.
Pokud by snad někdo z čtenářů měl
zájem o detailní fungování odchytu divokých kachen v tehdejší „Kačenárně“,
jakož i o další zajímavá fakta týkající se
celého provozu, v roce 2004 byla vydána
kniha s názvem „Lužní les v Dyjsko-moravské nivě“, kde podává pan Ing. Kamil
Kasala podrobný popis podle historických pramenů i dobových vyprávění
pamětníků. Knihu vydal „Moraviapres
Břeclav“ ve spolupráci s LČR, s.p.,Moravskými naftovými doly,a.s. a Povodím
Moravy,s.p. 2004. Půjdeli ještě koupit,
netuším, ale v knihovnách se snad někde
najde k vypůjčení.
A tak půjdete-li z procházky od Podivína po levobřežní hrázi, řeky Dyje,
která už nemá kouzelná zákoutí ve svých
meandrech, ani krásné břehové porosty
jako tenkrát (zbyl z ní téměř jen ohrázovaný kanál) a přijdete na místo shruba
v polovině vzdálenosti mezi Ladenským
mostem a přemostěním řeky plynovodem, vzpomeňte si, že tam někde kdysi
stávala hájenka(asi do poloviny60-tých
let), která byla zvláštním symbolem pro
jednu nedalekou obec, v oněch dobách,
jménem Rampersdorf a že v oněch dobách byla řeka Dyje krásná „ jak se patří“.
2.9.2015 LaNo

O cizích vlivech

Dyž ňa na tú vojnu verbovali
dvanácti mně muzikanti hráli
Nemohli mně moju notu zahrát
moseli mňa za Moravu zahnat
Tou notou, kterou ani jeden z dvanácti muzikantů neznal a tudíž nemohl

zahrát (byli to zřejmě tuctoví muzikanti,
tedy takoví, jakých se všude najde dvanáct do tuctu), je zřejmě myšlena neobvyklá tónina. Výše uvedená píseň je totiž
v jedné z tzv. „starých církevních tónin“
a sice konkrétně v dórském modu. Dalšími mody (dnes by se dalo říct, že se
jedná o sekvence durové stupnice) jsou
frygický, lydický a mixolydický. Jónská
stupnice je vlastně dnešní durová a aiolské dnes říkáme mollová přirozená. Ačkoliv jsou tyto názvy řeckého původu,

podle řeckých kmenů (v daném případě
Dórů apod.), vžilo se pro ně označení
církevní, protože v nich obsažené intervalové postupy se používaly v evropské
středověké hudbě (např. v gregoriánském chorálu), kdy hudba sloužila převážně církevním účelům.
V předchozím odstavci se objevily
pojmy tónina, modus a stupnice. Podobně jako si zhruba 90 % programátorů
údajně plete pojmy parametry a argumenty funkcí, což jim ovšem vůbec ne-
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vadí při tvorbě dokonalých a geniálních
programů, nemalá část veřejnosti (a to
i odborné) zaměňuje pojmy stupnice
a tónina (zejména pojmu stupnice se
často užívá tam, kde by měla být řeč
o tónině) a nijak jí to nebrání ani nepřekáží v provozování hudby a to jak instrumentální, tak zejména vokální.
Pokud bychom si měli výše uvedené pojmy rozklíčovat, abychom mohli
posoudit, nakolik jsou skutečně významově podobné, že by mohly splývat, pak
stručně a jednoduše řečeno stupnice je
řada vzestupně (nebo sestupně) po sobě
následujících tónů zpravidla v rozsahu
oktávy. Onen dodatek o rozsahu oktávy
platí zejména pro diatonické (ale také
pro celotónové, pentatonické aj.) stupnice. Tónina je pak příslušnost tónového
materiálu melodie (případně kontrapunktické figury apod.) k určité stupnici. Třetí pojem modus je podle slovníku
cizích slov „středověká stupnice s jiným
uspořádáním než dur-mollovým“. Tato
definice je nepřesná hned ve dvou ohledech: a) nemusí se jednat pouze o stupnici, ale také o tóninu a b) není to pouze
záležitost středověku; ve 20. století experimentoval s tzv. mody s omezenou možností transpozice a netransponovatelnými
mody např. francouzský hudební skladatel Olivier Messiaen (1908 - 1992).
O něco blíže než pojmy stupnice
a tónina mají k sobě svým významem
pojmy tónina a modus. Je-li totiž modus výrazně charakteristický nějakým
originálním specifickým intervalovým
postupem, pak nemusí mít rozsah oktávy, aby byl (jako modus) identifikovaný (či identifikovatelný). To jej odlišuje
od (diatonické) stupnice. Naproti tomu
k identifikaci tóniny nepotřebujeme
(podobně jako u modu), aby daná melodie měla rozsah (alespoň) oktávy. Mnoho písniček totiž tak „velký“ rozsah ani
nemá.
Teoreticky lze každou melodii transponovat, tj. přenést do jiné tóniny.
S transpozicí modů je to již, jak si povšiml výše zmiňovaný Olivier Messiaen,
trošku složitější. Tak jako nelze převézt
bez zásahu do melodie dórský modus
do třeba mixolydického, nelze převézt
mollovou melodii do durové a naopak,
zůstaneme-li u novodobého systému.
Ovšem zmiňovaný Messiaen viděl onu
omezenou možnost transpozice poně*
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kud jinak – v opakování stále stejných
intervalů.
Příměr s transponováním v hudbě
použil německý filozof Arthur Schopenhauer (1788 - 1860), když ve svém
eseji nazvaném O jazyku a slovech naspal: „Básně nelze překládat, nýbrž pouze přebásňovat, což je vždy nedostatečné. … Dokonce i v pouhé próze se ten
nejlepší překlad bude mít k originálu
nanejvýš tak, jako se má k jisté hudební
skladbě její transpozice do jiné tóniny.
Hudebníci vědí, co to obnáší.“ (Gedichte kann man nicht übersetzen, sondern
bloß umdichten,, welches allezeit miss-

lich ist. … Sogar in bloßer Prosa wird
die allerbeste Übersetzung sich zum
Original höchstens so verhalten, wie zu
einem gegebenen Musikstück dessen
Transposition in eine andere Tonart.
Musikverständige wissen, was es damit
auf sich hat.)
Jinými slovy i pro tóniny (stejně jako
pro stupnice) platí ono orwellovské:
všechny jsou si rovny, ale některé jsou si
rovnější. V podobném duchu se vyjádřil
i anglický dramatik, prozaik a esejista irského původu (nositel Nobelovy ceny za
literaturu za rok 1925) George Bernard
Shaw (1856 - 1950), když napsal: „Ve
správné tónině může člověk říct všechno; v nesprávné nic.“ (In the right key
one can say anything, in the wrong key,
nothing.)
Podlužácký autor písní, malíř, folklorista (ale také, jak bychom dnes řekli,
publicista) a v neposlední řadě houslista
– dlouholetý primáš cimbálové muziky,
Fanoš Mikulecký (1912 - 1970), se kdysi
k tóninám vyjádřil takto: „… Nejradši
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mám tóninu A dur. To je úžasná tónina.
Nevím, proč mně tak učarovala, snad
tím, že má úžasné rozpětí. … připomíná
mně rovinu polí, široký prostor … Mám
ji rád od dětství. Kdybych byl dokonalým výtvarníkem, namaloval bych tu
výšku, ten prostor tóniny A dur, dlouhou rovinu polí s dohlédnutím až po
Lanžhot. Tónina D dur zase ve mně vyvolává jiné představy, v níž už voní klas
nebo rozoraná zem. Je v ní cosi sytého,
mohutného. Ale typické podlužácké písničky jsou hodně v A dur.“ (Otázkou je,
zda uvažoval v čistém ladění a myslel
spíše na přirozený hlasový rozsah nebo
měl na mysli tzv. temperované ladění.)
Pokud bychom chtěli zůstat (pouze)
u něčeho ryze moravského a nepřebírat
nic cizího, co hudci v tomto kraji nepoužívali, např. maďarské prvky, proti kterým se kdysi vyslovil i Fanoš Mikulecký,
pak se nabízí tzv. „moravská modulace“.
Modulace není nic jiného než přechod
do jiné tóniny. V případě moravské
modulace, jde ale zpravidla spíše jen
o vybočení z hlavní tóniny, které končí
opětným návratem do původní tóniny.
Tato moravská modulace ovšem také
ovlivňovala jiné. Nechali se jí inspirovat někteří skladatelé artificiální hudby,
zejména Leoš Janáček (1854 - 1928), ale
najdeme ji i v některých dílech Antonína Dvořáka (1841 - 1904).
Z textu další sloky výše citované písně se dovídáme, že muzikanti na druhé
straně Moravy dórský modus znali. To
ale znamená, že přijali cizí vliv! A nic na
tom nemění ani fakt, že výše uvedená píseň v závěru moduluje do tzv. aiolského
modu, tj. do přirozené moll. On je totiž,
jak bylo řečeno již v úvodu, cizí i dnes
používaný jónský a aiolský modus.
Máme-li tedy být přesní, měl by onen
verbovaný jinoch zpívat „Nemohli mně
moju tóninu zahrát …“ nebo (což by
lépe pasovalo do rytmicko-melodické
deklamace s použitím termínu modus,
který je kratší a v dané situaci významově zaměnitelný se slovem tónina)
„Nemohli mně ten můj modus zahrát,
moseli mňa za Moravu zahnat.“ A v další sloce „Za Moravú dórský modus znali
…“ Není ale jasné, odkud kam byl verbovaný jinoch přes řeku Moravu vlastně
zahnán a kdeže ten dórský modus tehdy
znali. Na Moravě nebo v Uhrách?
Zdeněk Vrbík

Byli to právě antičtí učenci, např. Pythagoras ze Samu (okolo 570 př.n.l. - po 510 př.n.l.) a jeho následovníci, mezi nimi zejména Hippasos z Metapontu (asi 540 př.n.l. - 480 př.n.l.), kteří učinili mnoho objevů nejen v oboru matematiky, ale také hudby.
Někomu možná přívlastky „dórský“ a „jónský“ připomenou typy sloupů v řecké architektuře (nebo část Středozemního moře nazývanou
Jónské moře).
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Všem jubilantům přejeme vše nejlepší a mno-

Rozloučili jsme se s občany:

ho zdraví do dalších let
červenec
70 let Barošová Jana, ul. Na Trkmance
Grünwald Karel, ul. Mlýnská
Valušková Marie, ul. Růžová

červen
Struhár Jan, ul. Masarykova
červenec
venec
Rechtová Anna, ul. Lipová
Hanákováá Marie, ul. Masarykova

65 let Baránková Věra, ul. Anenská
Krátká Marta, ul. Anenská
60 let Zrůna Antonín, ul. Za Hřištěm

srpen
en
Morávek Miroslav, ul. Růžová

srpen
70 let Janulíková Věra, ul. Ořechová
Novotný Ladislav, ul. Anenská
65 let Tesaříková Oldřiška, ul. Sportovní
Kališ Vladimír, ul. Úlehlova
60 let Šlichta Pavel, ul. Ořechová

NAROZENÍ
srpen
Blahopřejeme Veronice Markovičové
a Jiřímu Faltýnkovi z ul. Lipové k narození
dcery Viktorie.

září

Blahopřejeme manželům Haně a Pavlu

90 let Čapka Cyril, ul. Masarykova

Čechovým z ul. Mlýnské k narození dcery

Čápková Vlasta, ul. Mlýnská

Barbory.

80 let Košťál Václav, ul. Úlehlova
70 let Mendl Pavel, ul. Sportovní
Radová Ludmila, ul. Mlýnská
65 let Frolichová Ludmila, ul. Ořechová
Mozga Jaroslav, ul. Úlehlova
60 let Trávníček Stanislav, ul. Růžová

Žádáme občany, kteří si nepřejí zveřejnění
svých osobních údajů ve zpravodaji, aby to
nahlásili na obecním úřadě nebo na telefonním čísle 519 324 502. Děkujeme.
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