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Lanštorfský zpravodaj

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
je krátce před Vánoci a vychází poslední číslo letošního zpravodaje. Dovolte mi krátké shrnutí činnosti obce.
Celoroční úsilí bylo věnováno především realizaci výstavby čistírny odpadních vod a kanalizace. Až na pár drobností
je dílo hotovo a je možno se do kanalizace napojovat. Akce to rozhodně nebyla
jednoduchá a našlo se dost „moudrých“,
kteří všemu rozumí a musí si své říct.
Ale jak jsem zjistila i v ostatních obcích
se tito „odborníci“ vyskytují a chovají se
velmi podobným způsobem, jako ti naši.
Abych byla spravedlivá, musím říct, že
drtivá většina obyvatel je spokojena, že
kanalizace bude a bude sloužit. A někteří
taky dokáží poděkovat, že se někdo pustil do tak velké akce. Naopak někteří se
nestydí přisuzovat si zásluhy na výstavbě a přitom vůbec nic pro to neudělali,
jenom si vymýšlí nesmysly, komplikují
cokoliv a snaží se nasadit především mně
psí hlavu. Ale dobře víme, že boží mlýny
melou a melou spravedlivě. V tuto chvíli
jsme si na kanalizaci vzali úvěr ve výši 20

mil. Kč, což je určitě potěšitelné, že jsme
10 mil. ušetřili a budeme je moci použít
při akci následující. Velmi se omlouvám,
ale neodpustila jsem si tento úvod ohledně čistírny, protože mnozí z Vás ani netuší, co se za dveřmi radnice děje. Na jaře
pak určitě uděláme den otevřených dveří
na čistírně, abyste si ji mohli prohlédnout
ze všech stran.
Současně s dokončováním této velké akce se připravilo výběrové řízení na
výstavbu nové mateřské školy. Vzhledem
k ceně jsme museli akci rozdělit do dvou
částí. První je výstavba školky se školní
jídelnou a druhá výstavba knihovny, pošty a komunitního centra. Snad se nám
povede i při této stavbě. Jak jistě víte,
je získaná dotace ve výši 30 mil. korun,
a tak i při této stavbě se neobejdeme bez
úvěru. Jak bude vysoký, uvidíme podle
vysoutěžené ceny.
Během roku došlo k výstavbě několika rodinných domků v lokalitě Palašovská, vybudoval se mokřad v Prútníku,
zasadily se ovocné stromky, na hřbitově
se zřídily urnové hroby, došlo k výstav-

bě trafostanice. Samozřejmě i v činnosti
obce se projevila situace s covid-19.
V souvislosti s koronavirem dochází
i k utlumení veškerých kulturních aktivit, které jsme v obci pořádali. Určitě se
na začátku ledna nedočkáme dětského
karnevalu a určitě také nebude obecní
ples. Po domluvě s těmi, kteří pomáhají organizovat avizované setkání rodáků
a oslavu první písemné zmínky o obci
v květnu, dojde také ke zmenšení těchto
oslav, ale snad se alespoň nějaké oslavy
dočkáme.
V závěru mého úvodního slova bych
chtěla být pozitivní. Přeji Vám všem příjemné prožití Vánoc a úspěšné vkročení
do roku 2021. Užívejte si radosti a potěšení z maličkostí každého všedního dne.
Zkuste se na běžné věci podívat jinýma
očima, mějte radost z přítomnosti Vašich
blízkých, mějte radost z přírody kolem
sebe a hlavně mějte radost ze sebe samých, to je úplně to nejdůležitější, i když
to může působit sobecky, ale kdo má rád
sám sebe, nemůže být sobec.
Starostka Renáta Priesterrathová

DĚNÍ V OBCI
Mikulášská nadílka
Vzhledem k aktuální nepříznivé situaci ohledně koronaviru bohužel nebylo tento rok možné uspořádat Mikulášskou
nadílku u kostela. Abychom dětem udělali radost, připravili
jsme ve Sdružení občanů Ladné alespoň mikulášské balíčky.
V sobotu 5. 12. 2020 navečer jsme je roznesli dětem. Bylo
krásné pozorovat ty dětské tvářičky s rozzářenýma očima
při přebírání balíčků se sladkostmi. Někdy v nich bylo vidět i trošinku strachu, ale ten brzy pominul a dostalo se nám
i básniček a písniček, jako poděkování. Symbolické rozsvícení
vánočního stromu před kostelem doprovodilo pár vánočních
melodií z rozhlasu.
Sdružení občanů Ladné letos připravilo a rozneslo 134 mikulášských balíčků pro děti z Ladné, které navštěvují nejvýše
pátou třídu. Věříme, že všem ostatním, velkým i malým, opravdový Mikuláš nadílku také přinesl a čerti letos nikoho nestrašili. Sdružení občanů Ladné děkuje všem dárcům, bez kterých
by nebylo možné nadílku uspořádat. Na rozdíl od minulých let,
kdy jsme prosili o podporu formou darování cukrovinek, jsme
letos z hygienických důvodů upřednostnili finanční příspěvek.
Cukrovinky, kterých se také menší množství sešlo, darujeme
MŠ a ZŠ Ladná.
Letos jsme byli ochuzeni o ty společné chvíle v adventu, které voní po svařeném víně a čaji, které cinkají rolničkami a zvoní zvonečky, třpytí se světýlky a ozdobami a vrací nás všechny
alespoň na chvíli do dětství. Určitě si je ale užijeme se svými

rodinami a o to víc si jich budeme vážit. Příští rok si je jistě
vynahradíme.
Ještě jednou děkujeme všem štědrým dárcům, těšíme se na
příští rok a všem ostatním přejeme hlavně zdraví, štěstí a spokojenost v celém příštím roce.
Za sdružení občanů Ladné Věra Šúňová
Sponzoři Mikulášské nadílky 2020 :
Manželé Jiří a Magda Ivičičovi, manželé Nečasovi, Roman
a Marcela Dekařovi, manželé Suchánkovi, Stanislav Krůtil, manželé Šúňovi, Klub seniorů Ladná, Gabriela Bachmannová, Lucie
Hanáková a Lubomír Padalík, Vojtěška Florusová, Anna a Stanislava Cupalovy, František a Marta Tesaříkovi, Hůrská Růžena, Kašubová Věra, Střelská Marie, Příborský Roman, Kamil a Michaela
Buchtovi, Martin a Petra Hrdličkovi, Ivan a Pavlína Filípkovi, Petra
a Jan Bajarovi, Hana Gajdošová, Petra a Miroslav Šimíkovi, Jana
Ježková, Pavlína a Aleš Kolářovi, Jiřina a Jiří Holubovi, Michaela
a Michal Koneční, Anna Mlátilíková, Eva Uhrová a Josef Tarhaj,
Zdenka Skočíková, Růžena Anthová, Alena a Zdeněk Slezákovi,
Stanislava Morávková, Vlasta Miková, Milena a František Sedláčkovi, Marcela Jurečková, Věra Koyšová a Josef Černý, Vrbová Eva,
Angela Greinerová, Zdena Vrtalová, Danuše a Michal Škarvodovi,
Marie Černá, Mikuličová Kateřina, Jan a Marcela Střelští, Ludmila Střelská, Marta Trávníčková, Jana Novotná, manželé Machovi,
manželé Markovi, paní Lenka Kosíková.
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Schválený rozpočet na rok 2021
Přijmová část
Paragraf Položka Text
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1340
1341
1342
1343
1356
1361
1381
1385
1511
2321
2411
3314
3341
3399
3412
3612
3613
3632
3639
3722
3723
3745
6171
6310
6330
3639
4111
4112
4116
4216

Schválený
Očekávané Návrh rozpočtu
rozpočet 2020 plnění 2020
na rok 2021
Daň z příjmu fyzických osob placená plátci
3 500 000 3 500 000
3 500 000
Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky
100 000
35 000
60 000
Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou
300 000
350 000
300 000
Daň z příjmu právníckých osob
3 000 000 2 500 000
2 000 000
Daň z příjmu právnických osob za obce
0
280 000
0
Daň z přidané hodnoty
8 000 000 7 700 000
6 000 000
Odvody za odnětí půdy
120 000
133 000
130 000
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru a přepravy
600 000
540 000
600 000
komunálního odpadu
Poplatek ze psů
26 000
25 000
26 000
Poplatek z pobytu
3 000
4 700
3 000
Poplatek za užívání veřeného prostranství
20 000
13 000
20 000
Příjmy úhrad za dobývání nerostů
2 000 000 1 300 000
2 000 000
Správní poplatky
40 000
45 000
40 000
Daň z hazardních her
800 000
200 000
300 000
Dílčí daň z technických her
2 000 000 2 500 000
2 300 000
Daň z nemovitostí
1 200 000 1 200 000
1 200 000
Třída 1 - DAŃOVÉ PŘÍJMY CELKEM
21 709 000 20 325 700
18 479 000
Kanalizace
1 658 000
Záležitosti pošt
240 000
240 000
240 000
Činnosti knihovnické
4 000
2 800
4 000
Rozhlas a televize
5 000
5 000
5 000
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.
610 000
300 000
530 000
Sportovní zařízení v majetku obce
154 000
90 000
122 000
Bytové hospodářství
175 000
170 000
175 000
Nebytové hospodářství
160 000
100 000
160 000
Pohřebnictví
15 000
25 000
15 000
Komunální služby a územní rozvoj
1 155 000 1 155 000
1 155 000
Sběr a svoz komunálních odpadů
15 000
13 000
10 000
Sběr a svoz ostatních odpadů
170 000
150 000
170 000
Péče o vzhled obcí
15 000
10 000
15 000
Místní správa
2 000
20 000
2 000
Obecné výdaje a příjmy z fin.operací
1 000
1 000
1 000
Převody vlastním fondům
80 000
100 000
100 000
Třída 2 - NEDAŃOVÉ PŘÍJMY CELKEM
2 801 000 2 381 800
4 362 000
Prodej pozemků
0
0
0
Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
0
0
0
Neinvestiční přijaté transfery - volby
1 569 800
230 000
Neinv. přijaté transfery ze SR - přísp.na st.správu
273 000
273 000
284 800
Ostatní neinvestiční transfery - dotace
0
200 000
0
Ostatní investiční transfery
30 000 000 30 000 000
30 000 000
Třída 4 - DOTACE CELKEM
30 273 000 32 042 800
30 514 800
Příjmy celkem
54 783 000 54 750 300
53 355 800

Výdajová část
Paragraf Položka Text
1014
1099
2212
2219
2221
2310

Ozdravování hosp.zvířat, pol.plodin
Ostatní výdaje na lesní hospodářství
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda

Schválený roz- Očekávané Návrh rozpočpočet 2020 plnění 2020 tu na rok 2021
30 000
29 000
30 000
20 000
30 000
30 000
110 000
80 000
110 000
4 000 000 2 000 000
4 500 000
62 000
61 200
62 000
4 000
6 000
4 000
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2321
2411
3113
3314
3341
3349
3399
3412
3419
3421
3612
3613
3631
3632
3639
3721
3722
3723
3725
3742
3745
4399
5212
5213
5512
6112
6117
6171
6310
6320
6330
6399
6402

8115
8123
8124
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Odvádění a čištění odpad.vod
Záležitosti pošt
Základní školy
Činnosti knihovnické
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní záležitosti kultury
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálnícho odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
Chráněné části přírody
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní záležitosti sociálních věcí
Ochrana obyvatelstva
Krizová opatření
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Volby do Evropského parlamentu
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Převody vlastním fondům
Ostatní finanční operace
Vratka - volby
Třída 5 - BĚŽNÉ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE-z řádku celkem
Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - z řádku celkem
Výdaje celkem
Změna stavu na bank.účtu
Úvěr
Uhrazené splátky dlouhodobě půjč.prostředků
Financování celkem

Splátka úvěru do roku 2031

Přehled příjmu dotací v roce 2020
Dotace Volby do zastupitelstva KÚ
Kompenzační bonus koronavirus
Dotace Úřad práce
Dotace z MŽP - Obnova krajiny
Dotace z MŽP - Kanalizace a ČOV
Celkem
K 31.12.2020

31 000
1 538 750
174 847
32 393
30 637 907
32 414 897

70 050 000 45 000 000
358 000
358 000
11 527 000 5 000 000
175 000
170 000
18 000
107 000
80 000
80 000
838 000
650 000
605 000
580 000
50 000
160 000
60 000
25 000
67 000
80 000
49 000
49 000
200 000
200 000
136 000
160 000
762 000
760 000
20 000
20 000
710 000
450 000
220 000
300 000
64 000
64 000
41 400
1 661 000 1 661 000
70 000
60 300
200 000
0
82 000
609 000 2 000 000
1 118 000 1 118 000
0
22 100
1 586 000 1 700 000
12 000
13 000
45 000
41 000
80 000
100 000
300 000
0
7 000
7 000
10 803 000 10 500 000
85 100 000 52 765 000
95 903 000 63 265 000
11 120 000 8 514 700
30 000 000
0
0
0
41 120 000 8 514 700

36 858 000
420 000
31 664 000
175 000
46 000
80 000
924 000
785 000
50 000
320 000
36 000
49 000
205 000
136 000
1 024 000
25 000
610 000
372 000
74 000
0
1 667 000
70 000
0
200 000
184 000
1 262 000
0
1 636 000
15 000
45 000
100 000
300 000
500
10 230 500
73 838 000
84 068 500
3 712 700
30 000 000
-3 000 000
30 712 700
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VÝPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání zastupitelstva č. 13/2020 se konalo 7. září 2020
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Zrušení Stavebního výboru obce
• Aktualizovalo Program rozvoje obce
Ladná na období 2019 - 2025
• Kupní smlouvu na pozemky parc.č. 1179/209, 1179/211, 1179/212,
1179/213,
1179/273,
1181/72,
1182/123, 1201/8, 1201/10, 1201/11,
1201/13, 1203/4, 1203/6 1203/7
a 1203/8 v k.ú. Ladná s paní Lenkou
Uhrovou za cenu 383 660,- Kč
• Kupní smlouvu na pozemky parc.č.
1324/4, 1330/1,1333/11, 1322/10,
1324/5, 1323/19, 1325/35, 1323/28,
1325/24, 1331/35, 1290/3, 1290/82
a 1323/30 v k.ú. Ladná s paní Ludmilou Michlovskou a panem Stanislavem
Jílkem za cenu 1099,- Kč a paní Věrou
Kohoutkovou, Zdeňkou Vrtalovou,

•

•

•

•

•

Marií Černou a Michalou Brtevníkovou za cenu 25 206,- Kč pro každého
Pořízení urbanisticko - architektonické studie s dopravním a krajinářským
řešením prostoru tzv. návsi ve středu
obce
Zřízení pomníku legionářům u příležitosti oslav 750 let od první písemné
zmínky o obci
Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb ORP Břeclav pro ro 2020 ve výši 60 300,- Kč
Smlouvu o koupi nemovité věci s FKB,
a.s. na pozemek parc.č. 1279/3 o výměře 4 m² za cenu 1,- Kč
Smlouvu o zřízení věcného břemene
na pozemku parc.č. 913 v k.ú. Ladná
za jednorázovou úplatu ve výši 2400,Kč na akci „Ladná, příp. kNN, Mysli-

•

•

•

•

•

vecký spolek“
Zadávací řízení na metodické vedení
provozu ČOV a kanalizace, výběrovou
komisi a oslovené firmy
Neschválilo rozpočtové opatření č.
2/2020 s příjmy ve výši 1 597 800,- Kč,
výdaji ve výši 1 611 000,- Kč a financováním ve výši - 13 200,- Kč
Vzalo na vědomí skutečné náklady na
svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2019, které činí 375,- Kč na
osobu a rok
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce č. 6/2020 pro
taneční studio N.C.O.D. ve výši 20
000,- Kč na akci „Letní taneční soustředění tanečního studia N.C.O.D.“
Podání žádosti o dotaci na lanovou
dráhu u MAS Jižní Slovácko

Zasedání zastupitelstva č. 14/2020 se konalo 5. října 2020
Zastupitelstvo obce neschválilo program jednání, proto bylo zastupitelstvo ukončeno

Zasedání zastupitelstva č. 15/2020 se konalo 15. října 2020
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Rozpočtové opatření č. 2/2020 s příjmy ve výši 1 597 800,- Kč,
výdaji ve výši 111 000,- Kč a financováním ve výši 1 486 800,Kč
• Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou IMOS Brno a.s. na
akci „Ladná - kanalizace a ČOV“, kterým se posunuje termín

•

dokončení díla a navyšuje se cena díla o 13 454 313,82 Kč
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 7/2020 pro
podivínskou farnost na akci „Restaurování stropu kostela sv.
archanděla Michaela v Ladné, oprava po sto letech od výmalby“ ve výši 175 000,- Kč

ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU
OBCE LADNÁ ZA ROK 2020
Finanční výbor obce Ladná pracuje
v tomto volebním období ve složení : předsedkyně – Věra Šúňová, členové – Nataša Málková, Ondřej Černý. Podle zákona
128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení), zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční
a kontrolní výbor.
Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce. Výbor plní úkoly, kterými jej
pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti
odpovídá výbor zastupitelstvu obce. Počet
členů výboru je vždy lichý. Výbor se schází
podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda
výboru. Usnesení výboru je platné, jestliže
s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. Finanční a kont-

rolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich
členy nemohou být starosta, místostarosta,
tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.
Finanční výbor
a) provádí kontrolu hospodaření
s majetkem a finančními prostředky
obce,
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo
zastupitelstvo obce.
Výbor předloží zápis zastupitelstvu
obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu,
popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se
kontrola týkala.

Finanční výbor zasedal v roce 2020 celkem
3x.
1x kontrola příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Ladná;
1x kontrola účetnictví obce Ladná;
1x sestavení návrhu rozpočtu obce Ladná
na rok 2021;
Všechny zápisy o kontrolách byly řádně
předloženy a projednány na jednáních zastupitelstva obce Ladná.
Na tomto místě bych ráda poděkovala
za práci paní Nataše Málkové, panu Ondřeji Černému a také účetní obce paní Mileně Duhonské. Všem občanům Ladné přeji
krásné a klidné prožití vánočních svátků
a mnoho zdraví v Novém roce.
Věra Šúňová
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OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Ceník pronájmu haly
Den
Tělocvična
Foyer
Kuchyň
Celý objekt

1 100,-

1 h/kurt badminton
110,-

Cena stočného od 1.1. 2021
Zastupitelstvo obce Ladná schválilo cenu stočného ve výši
35,- Kč bez DPH za jeden m³ od 1. ledna 2021.

1h
275,-

550,550,2 200,-

Obecní úřad mezi svátky
Obecní úřad bude v době mezi svátky uzavřen od 28. 12. 2020 do
31. 12.2020. Otevřen bude opět od pondělí 4. ledna 2021. V případě
nutnosti je možno kontaktovat pracovníky úřadu na telefonním čísle
724 746 240.

Sběrný dvůr v zimním období
Upozorňujeme všechny občany, že v období zimního času je
sběrný dvůr otevřen pouze v sobotu v době od 9.00 – 11.00 hod. Na
sběrném dvoře je třeba dbát pokynů zaměstnanců obecního úřadu.
Děkujeme
Na sběrném dvoře můžete odevzdávat použité jedlé tuky a oleje.
Musí být odevzdávány v plastových láhvích. Obec obdrží za jeden
kilogram 1,- Kč. Žádáme Vás, abyste nevypouštěli oleje a tuky do
kanalizace. 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

Propagační materiály obce
Na obecním úřadě si můžete pro svoji potřebu zakoupit tyto propagační materiály:
Odznak
46,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
propisovací tužka
25,Kniha Obec Ladná
tužka
s
obalem
30,v proměnách času
250,kniha o legionářích
250,Malovaná mapa
25,-

Ceník inzerce v Lanštorfském
zpravodaji
Strana A4
Strana A5
Strana A6

400,200,100,-

Ceník inzerce ve zpravodaji Zvony
Podluží
Formát „vizitka 90x50
¼ stránky A4
½ stránky A4
Celá strana A4

3 000,- Kč
4 900,- Kč
8 900,- Kč
14 900,- Kč

Pro potěšení
E-BOX na obecním úřadě
Do E-boxu na obecním úřadě můžete odkládat nefunkční drobné elektrozařízení, mobily, MP3, přehrávače, žehličky apod. a použité baterie.

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.

Lanštorfský zpravodaj
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Poplatky na rok 2021
Poplatek za odpad
Výše poplatku: 450,- Kč/osoba
Termín zaplacení: 31. březen 2021
Způsob placení: hotovostně v pokladně obecního úřadu, bezhotovostně bankovním převodem na účet obce 35-6979690237/0100,
variabilním symbolem je rodné číslo poplatníka.
Protože dochází dle zákona ke změnám, uvádíme část vyhlášky obce
v plném znění o tom, kdo platí poplatky. Celou vyhlášku si můžete
přečíst na webových stránkách obce nebo na obecním úřadě.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upra-
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vujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku
za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna
osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě
může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí
poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu
oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob,
za které poplatek platí.
Nejdůležitější změnou tedy je, že se platí i za domy, ve kterých nikdo
nebydlí nebo slouží jako rekreační domy a chaty a cizinci, kteří nejsou ze zemí EU s trvalým pobytem v naší republice.
Poplatek za psy
Výše poplatku: 100,- Kč/pes
Termín zaplacení: 31. březen 2021
Způsob placení stejně jako u poplatku za odpad

DOPIS MANŽELŮ ČERNÝCH
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Omluva manželům Ivě a Ladislavu Černým
Na zasedání zastupitelstva 7.9.2020
jsem nakousl téma volného pohybu psů
v naší obci. Důvodem otevření tohoto tématu bylo potulování několika psů
v okolí ranče. Tito psi představovali nebezpečí pro občany pobývající v okolí
ranče a také pro kolemjdoucí případně
kolem jedoucí. A protože v té době již
k několika nepříjemným střetnutí spoluobčanů s těmito psy došlo, rozhodl jsem

se vznést podnět na vedení obce aby tuto
situaci řešilo.
Doslechl jsem se, že podle tvrzení majitele ranče pana Vlašice, je někdo úmyslně pouští z kotců. Údajně to měli být právě
manželé Iva a Ladislav Černí. Na základě
tohoto tvrzení jsem veřejně vyzval starostku obce aby je oslovila a situaci s nimi řešila. Toto tvrzení nebylo podloženo žádným
přímým důkazem, které by je z takového

činu usvědčoval. Proto jsem jako zástupce
veřejnosti neměl dělat ukvapené závěry.
Měl jsem prvně pro toto tvrzení získat důkaz dříve než proti někomu vznesu obvinění.
Z tohoto důvodu se touto formou
manželům Ivě a Ladislavu Černým veřejně omlouvám za obvinění z podílení se na
volném pohybu psů v okolí ranče.
Ondřej Černý

REALITNÍ PORADNA JAKUBA FARÁŘE
2. díl - Správné nastavení prodejní ceny
Jak správně nastavit cenu při prodeji
nemovitosti? Co nejvýš? Často se říká, že
každá věc má svého kupce. To podle mě
platí tak z poloviny. Má, ale záleží na ceně.
Můžete chtít za ruinu k demolici s malým pozemkem na vesnici s 80 obyvateli
třeba 30 milionů. A budete čekat tak do
roku 2165, kdy díky inflaci bude i chleba
stát 60 tisíc.
Cenu nemovitosti ovlivňuje velké
množství aspektů. Z těch nejdůležitějších

jsou to dispozice, velikost nemovitosti a její
technický stav. Tím vůbec nejdůležitější je
ale lokalita.
Prázdný pozemek ve Stránicích v Brně
o velikosti 800 m2 určený k výstavbě rodinného domu bude mít klidně dvakrát větší
hodnotu než úplně nový rodinný dům na
stejně velkém pozemku v Dobrém Poli.
A to díky lokalitě. Nic proti Dobrému Poli.
Nastavení prodejní ceny ovlivní také
situace prodávajícího. Někdo má hlavu na

exekučním špalku a včera už bylo na prodej pozdě. Jiný potřebuje rychle vypořádat
společný majetek manželů, nebo už má
vyhlédnutý dům ke koupi, který prodejem
svého bytu potřebuje financovat.
Ale i pokud na prodej nespěcháte, pamatujte, že nemovitost je pro kupující nejzajímavější při vstupu na trh.
Proto je potřeba nastavit cenu rozumně.
Rozumně znamená, aby odpovídala tomu,
co se za poslední dobu v této lokalitě nebo
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v podobných lokalitách prodalo, atraktivitě
lokality a zároveň aktuální nabídce.
Cenu samozřejmě může zvýšit nějaká
speciální vlastnost nemovitosti. Tím nemyslím trampolínu na zahradě, nebo kukaččí hnízdo ve vikýři. Může to být krásný
výhled do krajiny, garážové stání u bytu
v centru Brna, apod.
Schopný makléř díky svým zkušenostem, cenovým mapám nebo databázi dokáže přesně odhadnout tržní cenu nemovitosti. Nastavovat cenu pouze na základě
několika nabídek na realitních serverech je
nedostatečné, dokonce nesmyslné. Navíc

většina prodávajících nastavuje cenu tak,
že si dají rezervu pro vyjednávání, většinou
10-20 %, někdy až 50 %. Pokud bude cenu
svého domu odvozovat od takových nabídek, dostanete se s cenou do míst, kde telefon s poptávkou zájemců nezvoní nikdy.
Utečou vám zájemci, kteří by za rozumnou cenu zájem měli a nemovitost bude ležet dlouho ladem.
Využijte naopak toho, že pokud bude
v jednu chvíli o nemovitost takový zájem,
že ji bude chtít koupit víc než jeden zájemce, tak nemovitost jako makléř neprodám
prvnímu zájemci, ale tomu, kdo nabídne
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ty nejlepší podmínky. Což může znamenat
i vyšší prodejní cenu.
Pokud chcete pomoct s nastavením
prodejní ceny a vůbec s celým prodejem
vaší nemovitosti, zavolejte mi.
Prodeji nemovitostí se věnuji již více
než 3 roky a rád vám ušetřím váš čas, starosti i peníze.

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
Okénko Svobodného zastupitele
Až ke krajskému úřadu se dostaly mé
stížnosti proti NEPOSKYTNUTÍ informací na základě zákona starostkou naší obce.
Obdržel jsem pravomocná rozhodnutí.
Nadřízený orgán ve všech třech případech
nařídil, aby mé žádosti byly znovu vyřízeny.
Současně stanovil, že umožnění nahlédnutí do těchto informací na Obecním úřadě
není poskytnutím informace. Věřím, že
tímto uzavřeme informační bariéru a na
základě pravomocných rozhodnutí bude
nadále postupováno zákonným způsobem.
Nejzásadnějším problémem od posledního vydání zpravodaje byl schválený
dodatek smlouvy k projektu Ladná - kanalizace a ČOV. Došlo tak k navýšení ceny
o 13.565.900,50 Kč za vícepráce. Já jsem návrh nepodpořil z několika důvodů. Byl jsem
ochotný schválit investice, které byly nutné
pro dokončení projektu, tedy přeložky vodovodu, bourání mostní konstrukce apod.
Ovšem problém mi dělala položka „čerpání

podzemních vod“ za 2.459.560 Kč, se kterou se v projektu nepočítalo, a poté povrchy
silnic, které byly původně v projektu řešeny
jiným způsobem. Dodatek je schválen, a tím
je věc částečně uzavřena. Doufám, že to bylo
naposledy, kdy se k nám zásadní informace
dostávají po roce. Příště už se možná nenajdou žádní ochotní jedinci, kteří budou hasit
požár vedení obce.
Pozitivní novinkou a změnou je fungování v režimu nové směrnice o veřejných
zakázkách malého rozsahu. Ačkoliv někteří
tvrdili, že touto směrnicí zastavíme rozvoj
obce a budou další katastrofické scénáře,
tak (překvapivě) zůstal kámen na kameni.
Při výběru dodavatele Metodického vedení provozu ČOV se sešla hodnotící komise
(Kamil Štoll, Ondřej Černý, Marek Šoška),
kterou zvolilo zastupitelstvo. Komise rozlepila obálky, určila nejnižší cenu a vydala
zprávu, která se stala podkladem pro rozhodnutí zastupitelstva. Žádný problém ne-

nastal, slunce svítí a my se můžeme nově
těšit z transparentního systému, díky kterému nelze obejít zastupitele.
Dovolím si také touto cestou poděkovat všem sousedům, kteří mi dali svůj hlas
v krajských volbách. Ačkoliv jsem obdržel
jako třetí v pořadí nejvíce hlasů za volební stranu, tak bohužel systém mi nepřál.
Nevadí. Pro naši obec je podstatné, že náš
subjekt uspěl, a díky tomu máme přímou
spojku do kraje. Věřím, že se povede zkoordinovat kroky s vedením naší obce, abychom ze spolupráce mohli profitovat. Především by obci prospěl bezúplatný převod
silnice na Masarykově ulici do majetku
kraje.
Závěrem chci popřát všem krásné vánoční svátky a šťastný nový rok. Doufejme,
že situace bude v následujícím období příznivější.
Marek Šoška
zastupitel obce Ladná

Z HISTORIE LADNÉ
Paměti hodné zápisků (část 3.)
Usedlosti v obci naší a jejich majitelé
V roce 1860 byly čtvrtlány ještě nedělené a měl každý polnosti
přes 23-25 jiter, které nesměl odděliti.
Č. domu 5) majitel dědičný Frant. Sýkora
6) Jan Lucký, dědičný syn majitel
7) Ján Čapka, rodič z města Břeclavi koupil sobě
8/9) Jiří Michlovský, dědičný majitel
10) Jiří Michlovský starší, dědič co majitel
11) František Helešic, zdědil od otce
12) Matěj Šohaj, 1858 koupil od Tomáše Holuba za 5800 zl.
13) Augustin Černý, koupil 1855 od Prokopa, ten prošel
do Starviček za 5000 zl.

14) Josef Jankovi, zdědil od otce
15) Antonín Pochylý, zdědil od otce
35) Ján Lucký, koupil domek od Matěje Sasína za 5000 zl.,
který se zbavil všeho, nyní rozdělen
36) Jiří Lucký, se přiženil na dům, dědila manželka, nyní
rozdělen
37) Antonín Markovič, zdědil po otci, nyní rozdělen
38) Antonín Sýkora, zdědil po otci, na tři díly rozdělen
39/40 Matěj Michlovský, zdědil od otce, na dva díly rozdělen
41) František Sýkora, zdědil od otce, na dva díly rozdělen
42) Tomáš Holub, zdědil od otce, na pět dílů rozdělen
43) Antonín Černý, zdědil od otce
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44) Jan Sýkora, koupil od Kuffnera za 8000 stř. Dal jemu
dům v Břeclavi, rozdělen na malé díly.
70) Mlátilík, zdědil od otce, který se dostěhoval z Poštovné, nyní na sedm dílů
78) Matěj Šudrla, zdědil po otci, nyní načisto rozdělen
79) Jakub Ivančic, zdědil za ženu, které byl rodič z Nové
vsi
103) Lucký Antonín, zdědil po otci na devět dílů rozdělen
104) Lucký Ján, zdědil po otci
106) Holub Ján, zdědil po otci, nyní majitel Jan Helešic
107) Beránek Tomáš, koupil od Macha za 3000 v roce
1840 nyní dělen
108) Michal Krutil, zdědil od otce, nyní majitel Cyril Šohaj

Samé pole činí 17 000 zl. a stavba domu a místo staré na svalení
se platilo 4000 zl. Jak byl barák na svalení, prodáno více takových,
tak ceny se zvýšily skrze cukrovar v Podivíně od roku 1873.
Ceny polností
Co bylo od starších stařečků najisto mluveno, že začátkem tohoto století byly z rukou vrchnosti prodávané Jochy. Hore i Dole v poli,
které v naší obci se přes 100 od vrchnosti knížecí odkoupilo a byl
každý joch tak zvaný, totiž 3 míry výsevky za cenu 30 zl. stříbra. To
bylo povíce roku, než se určené tratě k prodeji odprodaly.
Dále stouply v ceně, když už byly v rukou lidu, byly prodávané
za 200-300 zl. Můj otec koupil 1846 roku za 800 šajnů nebo za 320
stříbra.
V roce 1854 byly ty jitra pole prodávané za 600-800 stříbra, nebo
byly roboty a desátků zbavené.
Dále ty polnosti opět cenu ztratily nebo v roku 1860 se prodávala
míra pole průměrně za 100 zl. Takže v roce 1865 byla bída o peníze
z Podivína. Tratě o 15 mírách se mě nabízely za 55 zl. za míru, které
jsem nechtěl neb ceny nájmu byly 5-6 zl. z měřice.
Dále, když byl v Podivíně postaven cuk. rolnický, zdražilo pole
až do 300 zl. z míry a to nedobré jakosti v hrubých tratích. K takovým velkým cenám dohnal cukrovar podivínský pole.
Jaké byly povinnosti z polnosti panské
Každý ¼ láník musel na robotu po celý rok. Každý týden po tři
dny, 150 dní do roka pěší práce. Dále musel dáti vrchnosti desátý
mandel obilí, ze 4 čtvrtek odváděl na faru desátek a ze státního
pole odváděl vrchnosti. Louky byly osvobozené od desátku. Žádný nesměl mandel a jiného nic z pole vozit, pokud desátek nebyl
odveden.
Z Vinohradů tak zvaných nebyla žádná robota a 10 mandel odveden.
Z Jochů byla 4 dny pěší a 1 den jetí, 16 mandelů z Újezdu byl
povinen odvésti do stodoly pánské.
Desátek byl z jitra sedmý mandel neb sedmá měřice turkyně neb
erteple.
Chalupníci museli každý 13 dní na robotu a z některých chalup 26 dní. Také byla doba před rokem 1848, že museli hofeři, kteří
žádného majetku neměli, 13 dní robotu odbývati, museli zdarma na
polích panských včas žní a hrabání sena.
Při takovém útisku byla již doba svrchovaná, že šlechetné studentstvo nám vydobylo krvavě nasazením života, zrušení těchto
břemen roboty a desátku.
Jak bylo toto poddanství zrušeno
Když zhýralý a nemravný život králů francouzských zvlášť Ludvíka 14tého a po něm nástupce patnáctého jména odpykal na gilo-
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tině, po roce 1780 národ francouzský zrušil ve Francii vše břemena.
Panovala tam Komuna, co hrůzovláda vše privilegia stavu byla zrušena, která trvala 4 léta. Protože by byl národ franc. vyhynul, ujal
se vlády chytrý Napoleon, který vedl válku s celým světem, až byl
v roku 1819 u Lipska v Sasku od Ruska, Rakouska a Pruska přemožen a dosedl na trůn francouzský opět rod Bourbonský a opět zavedena privilegia bývalých stavů.
Jakož i v Rakousku v roku 1780 císařem Josefem byla opět robota
a poddanství zrušeno.
Po jeho smrti nastupuje jeho bratr císař František, obnovil opět
zrušené poddanství, které přes mnohé požadování stavu rolnického
trvalo až do roku 1848.
Ve Francii nemohlo se utlumiti zlo, které bylo uvaleno králi
francouzskými, když byl I. Napoleon do vyhnanství odsouzen. Opět
králové Bourboni po starozvyku marnotratně hospodařili a dospělo
to v roku 1848, že byl král francouzský trůnu zbaven. A opět privilegia zrušena a Francie za svobodnou republiku prohlášena a potomek Napoleona III toho … za presidenta shromáždění národního
prohlášen.
V tomto převratu proti privilegiím stavů studentstvo Francie jakož i studenti němečtí v Berlíně, ve Vídni a v Praze, stýkající se spolu
jeden den 3. března 1848, proti vládám ve Vídni, v Berlíně a Vídni
pozdvihli revoluci a již po Novém roku se zdvihli v Itálii a vojsko
muselo tam.
Studenti vedli slovo, byli ozbrojeni puškami, měli stejnokroje
a jezdili celé vlaky zvláštní z Prahy do Vídně a opět do Prahy a všude u dráhy železné, kde viděli lid, házeli mezi lid tištěné provolání
svobodu lidu, zrušení poddanství lidu vštěpovali, by se činu chopil.
Tito obětaví lidumilové bez ohledu národnosti se chopili zbraně
a zdvihli revoluci jedním dnem ve Vídni, Berlíně a Paříži. Když císař
Ferdinand Dobrotivý zvaný, vydal konstituci a zrušuje se zároveň
vše poddanství stavu selského, tím ustoupila nespokojenost pobouřených národů rakouských až na Itálii nebo Maďary, kteří neústupně
ozbrojenou mocí svého práva sobě dobývali.
Co se stalo po zrušení poddanství
Po vyhlášení konstituce bylo zvoleno národní shromáždění co
sněmy zemské, které jednalo zároveň o zrušení poddanství. Byla
ujednána nějaká náhrada za zrušené povinnosti vypláceti.
(Zde skončily zápisky Matěje Šohaje. Dále krátce pokračovala jeho
druhá manželka Eva, která se v roce 1899 již jako vdova znovu provdala za Jakuba Šarana)
V roce 1898 na Sv. Petra a Pavla o půl dvanácté hodině v noci
pršelo. Napadlo tolik krup, že zničily všechnu úrodu tak, že se ani
nemlátilo, jenom na Zadních Čtvrtkách. Kdo měl, mlátil na semeno
a ostatek s holýma kosama sekli na hromady. Bramborů bylo málo,
ale řepy byla úroda hojná a turkyně velice málo.
V roce 1900 napadlo 30. března na metr sněhu tak, že se nemohlo tři týdny nic dělat. Polovic polností bylo už poseté ječmenem.
Potom po třech týdnech začalo tát tak náhle, že veliká a nebezpečná
voda vylila, že cizích obcí nám na pomoc dojít z Hrušek a ze Žižkova, aby nás zachránili. A tak trvalo šest týdnů. Následek velkého sněhu, tak bylo pole zbité a tvrdé, že se nemohlo dobře rozdělat. Tak následkem toho veliká neúroda byla, kde na jedné míře bývá pět nebo
šest mandelů rži nebo ječmene, tak letos byly dva. Tak ani polovic
nebylo a ničeho, turkyně velice málo, bramborů také málo a řepy
velice málo až 20-10 centů na měřici. A to následkem, protože na tu
tvrdou zem nám velké sucho bylo, celé léto nepršelo, jenom v červnu
malá rosa padla a nic víc. Až na vše svaté teprve nám napršelo, tak
se nemohlo set a orat.
(Konec zápisků.)
Z originálu opsal J. Ševčík
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
U nás v mateřské škole
Školní rok jsme v mateřské škole zahájili přivítáním nových dětí. I přes ztížené
podmínky, které děti měly tím, že se nemohly předem s maminkami podívat do
mateřské školy a do svých budoucích tříd,
proběhla adaptace na nové prostředí dobře
a děti chodí do školky rády. Stále dodržujeme platná nařízení a doporučení vlády pro
mateřské školy, a proto jsme museli zrušit
plánované akce pro děti i společné akce
s rodiči, což nás moc mrzí. S dětmi jsme
se rozhodně nenudili. Místo na bruslení
chodíme pravidelně cvičit do velké tělocvičny a na krásné procházky do přírody
kolem naší obce, kde děti zažívají spoustu
dobrodružství. Každý den probíhají různé zábavné, výtvarné, pohybové hudební
a další vzdělávací činnosti. Podzim byl skutečně pestrý, děti tvořily z podzimních plo-

dů, učily se poznávat různé druhy stromů,
hledaly houby, zpívaly a tancovaly. Také se
chtěly postarat o volně žijící zvířátka, aby
v zimě neměla hlad. Vypravily se proto ke
krmelci s nasbíranými dobrotami. S podzimem jsme se rozloučily zamknutím lesa
a uspáním broučků.
Svatý Martin letos zase nepřijel na bílém koni, ale děti ze školky si tak přály sníh,
že si ho přivolaly. Tradičně pekly svatomartinské rohlíčky a už umí dokonce okovat
koně, i to se dá naučit v mateřské škole. Po
Martinovi už je jen skok k adventu. Ten začal návštěvou Mikuláše a anděla. Čerta museli nechat venku, protože byl moc zlobivý
a ještě by se naše děti od něho mohly něco
přiučit. Děti se na Mikuláše pečlivě připravovaly. Učily se písníčky, básničky a všechny si vymalovaly svůj kouzelný sáček, do

kterého jim Mikuláš nadělil spoustu dobrot. Je toho mnoho, co společně děláme,
abychom si užili ten krásný předvánoční
čas. Děti pečou perníčky a cukroví na slavnostní svačinku, zdobí třídy, vyrábí přáníčka, zpívají koledy, hrají divadlo o narození
Ježíška a také se těší na skutečné divadlo,
které má za dětmi přijet zahrát Vánoční
příběh. Čeká nás zdobení stromečku, výroba dárečků, a protože naše děti jsou hodné,
jistě najdou i ve školce spoustu dárků pod
stromečkem. I v tak obtížném období koronaviru, se všichni snažíme, aby děti odcházely z naší mateřinky plné zážitků a spokojené. Za kolektiv mateřské školy přeji všem
dětem a rodičům pohodové a klidné prožití
vánočních svátků a posledních dní v roce
2020 a v novém roce hlavně pevné zdraví.
Mgr. Petra Laubová
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Slavnostní předání slabikáře
Ve čtvrtek 3. 12. proběhl v 1. třídě
slavnostní den. Všechny děti netrpělivě
čekaly, jaké úkoly jim paní učitelka zadá,
neboť věděly, že po splnění těchto úkolů
a vybarvení pěti zlatých klíčů obdrží vytoužený slabikář a velké překvapení. Během dopoledne plnily zadání a postupně
vybarvovaly zlaté klíče. Vyhledávaly tis-

kací a psací písmena, ze slabik skládaly
slova, plnily různé doplňovačky, rébusy,
hledaly rozdíly v obrázcích, vytleskávaly
slabiky a jiné podobné úkoly. Při vybarvení posledního klíče a splnění všech úkolů
obdržely přichystanou sladkou odměnu
– dort „Slabikář“, který připravila paní
Linda Černá. Všichni si moc pochutna-

li a paní Černé děkujeme. V závěru byly
pasováni na čtenáře a získaly konečně
vytoužený slabikář. V něm už budou číst
slova a celé věty, aby se ze všech staly
zdatní čtenáři. Přeji jim v tomto počínání
mnoho úspěchů a hromadu trpělivosti.
tř. uč. Mgr. Zlatka Floriánová

Den v kroji
Možná jste si všimli, možná jste o tom četli v novinách, anebo
viděli v televizi, že naše škola přijala výzvu pěveckého sboru Bobule, a to Den v kroji. Šlo o to, že v dnešní době karantény, nebylo
možné skoro kroj obléct. A abychom mysleli i na něco jiného, než
na viry, oblékli jsme kroje. Nejdříve dospělí, někteří z nás poprvé

v životě. Dětem se to tak líbilo, že chtěli jít do školy v kroji taky.
Velké díky patří rodičům, kteří kroje připravili. Bylo nám v něm
dobře a svátečně. A vypadá to, že takovýto den budeme opakovat.
Takže kdo nestihl kroj nachystat, může se těšit, že si takový den
užije příští rok. A nemusí ani chodit do školy.
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Mikuláš
Tak jako každý rok, přišel
do naší školy Mikuláš, aby
děti potěšil sladkostmi. Tentokrát sám, bez čerta i anděla.
Některé děti byly rády, starším čert chyběl. Mikuláš byl
letos překvapen, protože nejenom že žáci měli připravené básničky, ale letos i dárky,
které nečekal. Brát není až tak
těžké se naučit, ale je super že
někteří už umí i dávat...

Školní družina
Školní družina od září fungovala s jistými omezeními, nemohly být zájmové kroužky, po znovuotevření školy 18. listopadu jsme zase rozdělení podle tříd a celé odpoledne v roušce,
starší děti nemohou chodit do družiny vůbec. Proto se už moc
těšíme na to, až budeme fungovat bez omezení.
I přes to všechno se snažíme, aby byly děti v družině spokojené, měly čas se nejen vyblbnout, ale i něco si společně zahrát, anebo vyrobit. V adventu už děti zvládly připravit dárky
nejenom pro rodiče a zaměstnance školy, ale i pro výzdobu
celé školní budovy. Například rybičku z drátku, adventní věneček, přání, vizovické pečivo, ozdoby z porcelánové hmoty,
zimní obrázky, perníky z papíru, vyšívaný stromeček, anebo

malovali levandulové panenky. Pomáhali také ozdobit adventní věnec před sportovní halou. Stromeček je v družině připravený a snad i letos budou děti spokojené s dárky, které je
budou čekat.
Chci moc poděkovat rodičům, kteří nám darovali různé
věci na vyrábění. Jsou to: paní Machová, Jankovičová, Černá,
Blatová, Nečasová, Suchánková, manželé Dekařovi a sladkosti
od Mikuláše poslala paní Machová a paní Jitka Jílková, která
našim školákům moc fandí.
Přejeme Vám i s kolegyní Petrou Uhrovou vše dobré, zdraví po celý příští rok a spokojené děti.
Marie Střelská
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Slovo ředitelky
A je zde zase konec roku, čas adventu
a Vánoc. Bohužel, letošní vánoční čas není
příliš příznivý a ani počátek školního roku
2020–2021 se nám moc „nevyvedl“. V září
jsme všichni doufali, že rok proběhne tak
jak má, ale dlouho jsme se neradovali. Od
14. října jsme museli opět nastoupit na distanční vzdělání, ale tentokrát jsme to zvládli tzv. on-line. Denně se vyučující se žáky
setkávali virtuálně přes skype. Zpočátku to
bylo obtížnější, ale postupem času jsme si
všichni zvykli.
Nejobtížnější výuku měli žáci prvního
ročníku a jejich rodiče. Vzpomeňme si na
dobu, když my jsme byli prvňáčky a začínali jsme se učit psát, číst, počítat. První psaní například vlnovek, pilky, dolních
a horních kliček, čtení prvních písmen,
spojování hlásek do slabik, první číslice…
To zvládali někteří žáci stěží v lavicích.
Jenže tohle všechno se museli letošní prv-

ňáčci učit doma, když paní učitelku viděli
jen na monitoru počítače! Druháci na tom
byli stejně tak. Nemluvě o tom, že s těmi
nejmenšími museli být u počítače i rodiče,
kteří to neměli o nic lehčí. Starším žákům
se pracovalo již lépe, ti jsou přece jen samostatnější a práci s počítačem zvládají bravurněji (někdy se od nich můžeme
v tomto směru učit). V každém případě
tento způsob výuky byl velmi náročný – jak
pro vyučující, tak pro žáky a jejich rodiče.
Všichni si určitě po těchto zkušenostech
uvědomujeme, že tímto způsobem nelze
plnohodnotně nahradit reálný kontakt
učitele s žákem a samozřejmě také kontakt
každého žáka se svými spolužáky. I když se
našli žáci, kterým to vyhovovalo.
V období od září do konce kalendářního roku jsme měli naplánováno spoustu
akcí, které jsme chtěli uskutečnit. Bohužel,
„koronavirová“ doba nám stále nepřeje. Le-

tos jsme si toho ve škole moc neužili. Zato
alespoň prvňáčci si mohli s paní učitelkou
prožít radostnou událost, a to slavností předání slabikáře. Dostali první knihu, kterou
ve svém životě sami přečtou. Ale o tom více
v jiném příspěvku. Doufejme, že rok 2021
nám přinese větší radosti a školy si všichni
ještě se vším všudy užijeme.
V závěru mi dovolte, abych poděkovala především pedagogům a rodičům, kteří
v období „vzdělávání na dálku“ zvládli toto
těžké období. Děkuji učitelkám v mateřské
škole, za neméně náročnou práci s našimi
nejmenšími a také provozním zaměstnancům. Velký dík samozřejmě patří i zaměstnancům obce Ladná za vstřícný přístup
a pomoc, kdykoliv jsme se na ně obrátili
a všem, kteří naši školu podporují.
Krásné Vánoce, a především mnoho
zdraví v roce 2021.
Mgr. Jana Mrázová, ředitelka školy

SLOVÁCKÉ SDRUŽENÍ LADNÁ
LANŠTORFČANÉ
Je tady závěr roku 2020 a nastává čas zhodnocení. I přes všechna vládní opatření musím konstatovat, že jsme měli celkem dost
vystoupení.
Hned z kraje roku jsme zazpívali místním seniorům na výstavě
Vzpomínky na dětství a mládí. Tuto výstavu navštívilo mnoho nejen místních, ale i přespolních pamětníků.
Nechyběli jsme ani na tradičním Lanštorfském fašanku
22.2.2020, kde jsme zpěvem doprovodili průvod masek obcí. Počasí nám přálo a tak se akce zúčastnilo víc návštěvníků jako loni.
Dne 23.6.2020 jsme za doprovodu CM F. Macinky zazpívali
v sídle spol. ANNO Víno v Lednici, kde také zahájil svou výstavu
náš dlouholetý kamarád Libor Vymyslický.
Začátkem července jsme již tradičně přispěli lidovou písničkou
v Přítlukách na akci Otevřené sklepy.
V úterý 14.7.2020 jsme si zazpívali ve Valtickém podzemí s věhlasnými zpěváky z uskupení 4 tenoři z Prahy. Jedná se o Mariana
Vojtka, Pavla Vítka, Jana Kříže a Michala Bragagnolo. Nálada byla
výborná a zpěv se rozléhal široko daleko.

Na pozvání starostky obce Zaječí jsme se zúčastnili Svatovavřinecké neděle u Kapličky sv. Vavřince dne 9.8.2020.
Letos nás pozvali naši dlouhodobí kamarádi z Moravského
Žižkova, kde jsme vystoupil v programu předhodového zpívání
14.8.2020.
Potěšili nás také mužáci z Rakvic, kteří místo předhodovního
zpívání uspořádají pohodové zpívání, na které nás opět pozvali.
Akce se uskuteční 22.8.2020
V pátek 11.9.2020 pojdeme zpívat do Valtického podzemí, kde
bude probíhat akce Miss Burčák 2020. Večer bude plný zábavy
a soutěží pro finalistky tohoto klání, ale hlavně nového burčáku.
Bohužel jsme z důvodu zhoršující se epidemiologické situace
museli zrušit předhodovní zpívání v Ladné, ale doufáme, že příští
rok si to vynahradíme.
Závěrem bych chtěl všem jménem sboru Lanštorfčanů popřát
klidné a pohodové prožití svátků vánočních a hodně zdraví v novém roce 2021.
Zpracoval Martin Vlk

SDH LADNÁ
Na podzim dostal náš sbor 100 ks respirátorů od Okresního
sdružení Břeclav. Hasiči z Ladné v prosinci pomohli s výsadbou
stromků a v říjnu udělali sbírku. Poděkování patří především manželům Nešporovým, Lukáši Příborskému a Adély Tetúrové, kteří
organizovali sbírku mezi našimi hasiči. Mladá hasičská rodina Křivákových z Prušánek, přišla náhle o maminku a tatínek zůstal sám
s dvěma malými dětmi, Lucinka 7 let a Sofinka 1 rok. Pokud by
chtěl ještě někdo přispět, tak může na účet: 1647550227/0100.
Jeden rok končí a bude začínat nový. Některé akce a spousta
společných setkání se sice kvůli krizi nekonali, ale i tak se toho
událo hodně. Máme dobrou cisternu Tatra 815, postavila se nová
garáž, přibylo nám hodně mladých hasičů, Avie prošla opravou

a dostala nový nátěr. Proběhla sbírka a proběhla výsadba stromků,
atd.
Chtěl bych poděkovat hasičům, kteří v letošním roce pomáhali
s garáží, s technikou, s akceschopností jednotky, výchovou mladých hasičů, atd.
Výroční valná hromada je plánována na 12. ledna 2021. V případě, že by bylo ohroženo zdraví starších hasičů, bude valná hromada odložena na pozdější dobu, kdy budou příznivé podmínky
pro všechny.
Závěrem bych chtěl poděkovat za dřívější práci hasičům kteří
ukončili činnost, nebo kteří odešli do důchodu.
Starosta SDH Ladná Rostislav Střelský
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MLADÍ HASIČI
V momentální době to s mladými hasiči nemáme jednoduché, i když nám povolili v určitých hranicích mimoškolní aktivitu, tak i přesto musíme být v rouškách. Nás ale nic neodradí!
Naše aktivita a práce s mladými hasiči v době karantény nezaostala. Mladí hasiči se zapojili do projektu „trénink online“, dostali
za úkol natočit video, kde vážou hasičské uzly, které se učíme (video naleznete na naší Facebook stránce-SDH Ladná).

Dále 5.12.2020 mladí hasiči za pomoci naší výjezdové jednotky vysadili nové stromky podél cesty vedoucí do Ladné.
Tímto bych chtěla poděkovat mladým hasičům, že se účastní veškerých projektů a ať už fyzicky či online a také velké díky
patří i klukům z výjezdové jednotky, že děti do výsadby stromků
zapojili.
Bára Čapková

ADVENT – DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ
Drazí přátelé, opět jsme tak, jako v jiných létech, vstoupili do Adventu letošního roku. Toto nádherné období v nás vždy
umocňovalo čekání na nejhezčí svátky
roku, Vánoce. V tomto roce je všechno jinak. Především vzaly za své všechny chvíle, kdy se lidé rádi scházeli a bylo jim spolu

dobře. Je zde zřejmá jakási ztráta svobody.
Advent je vždy období očekávání, že
někdo přijde. Co se od toho Někoho očekává? To je špatně položená otázka. Ten
někdo má už přece nekonečnou cenu sám
v sobě. Dává se nám v dané chvíli.
Bůh se snoubí s člověkem. Přichá-

zí v každém z nás hledat důvěrný vztah.
V Něm je velký, nekonečný dar života. Ale
přece přináší i něco, záchranu, spásu, svobodu. Nepřichází tedy s prázdnýma rukama. No, mnohokrát jsme si mysleli, že nic
takového nám přece nechybí. Svobodni se
cítíme a zachraňovat nepotřebujeme.
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Nyní je tu doba, kdy najednou smýšlíme jinak. Možná na takové uvažování
máme nejvíce času ve frontách před obchody, kde smí být jen omezený počet osob.
Možná přemýšlí jinak i rodiče, jejichž děti
musí být doma na distanční výuce. Možná
o tom přemýšlí ti, kteří museli zavřít své
malé podniky nebo přišli o práci.
Abychom opět získali volnost, svobodu a nemuseli dodržovat přísná hygienická pravidla proti šířící se pandemii, musíme čekat na změnu. Na změnu, že přijde
někdo, kdo pro celý svět onu tragédii, do

Lanštorfský zpravodaj
které jsme upadli, změní k tomu, abychom
mohli odložit roušky a opět se volně či
svobodně nadechnout. Čekáme člověka
a celý jeho tým, který nám daruje onu zázračnou vakcínu proti viru, který sužuje
nás všechny.
Tato trpká zkušenost minulých týdnů či
měsíců je vlastně obrazem toho, co od pradávna prožívá obyčejný, chudý lid, bojující
o lepší život a nakonec o život věčný, o hodnotu, které se nikdo z nás nechce vzdát.
Dobře to dopadlo. Do lidských dějin
vstoupil člověk, který tuto největší lidskou

touhu naplnil a uskutečnil. Je vyhráno. Už
nás nikdy neuchvátí k smrti mor lidské
viny. Vykupitel, který měl Božího Ducha,
přichází do lidských dějin s láskou k člověku a darem nového života, oplývajícího dokonalostí. A to je úžasné poselství
každých Vánoc. V tomto úžasu, byť jsme
poškozeni čímkoli těžkým a náročným
v našem nedokonalém životě, prožijme
radostně posvátné chvíle naplnění letošního Adventu. Toto si v těchto dnech přejme
navzájem.
P. Slavomír Bedřich, správce farnosti

Z FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ SVATÉHO
ARCHANDĚLA MICHAELA
Barevně zbarvený podzim přešel do zimního odpočinku.
Toto čtvrtletí i celý letošní rok byl úplně jiný než ty předešlé roky.
Potýkáme se s omezeními způsobené koronavirem jak v běžném
životě, tak i v našem kostelním společenství. Nařízení a příkazy
musíme přijmout.
Ještě hodová mše svatá byla sloužena s menším omezením,
od poloviny října byly bohoslužby zakázány. Bylo doporučeno
sledování mší svatých v televizních přenosech, či na obrazovkách
počítačů nebo poslouchat z rádia.
Od l. adventní neděle se opět v omezeném množství scházíme
k bohoslužbám.
Jak budou bohoslužby o vánočních svátcích zatím nevíme, ale
doufáme, že snad alespoň s omezeními. Přesnější informace budou na nástěnce u obchodu a na dveřích kostela. O svátcích odpoledne můžete přijít s dětmi do kostela k betlému za Ježíškem,
a to 25., 26., 27. 12. od 16 do 17 hodin.
I v kostele jsme nyní omezení nejen koronavirem, ale provádějí se zde od poloviny listopadu restaurátorské práce. Pánové
čistí a opravují strop kostela. Tyto práce budou probíhat asi až do
jarních měsíců, tedy celou zimu.
V tomto podzimním čase jsme se rozloučili se dvěma farníky. S velkým omezením účasti na obřadech posledního rozloučení, jsme v říjnu doprovodili na místo věčného odpočinku paní
Boženu Ducháčkovou. Koncem listopadu se konalo rozloučení
s panem Martinem Juračkou, který byl povolán Pánem uprostřed
života. Tyto rozloučení byly, tím bolestnější, že byly v omezení.
Na věčnost byl povolán také bývalý farář a děkan břeclavského
děkanství otec Josef Ondráček, který se i u nás asi rok a půl staral
o naši farnost. Bylo to v době, kdy onemocněl otec Karel Onuca.
Za jeho působení zde byla vyměněna krytina na kostele a provedena úprava oltáře. Všem zemřelým odpočinutí lehké ať jim dá

Pán, ať odpočívají v pokoji.
Poděkování všem Vám za všechny naše služby a práce pro
kostel a krásu bohoslužeb, také za všechny finanční dary pro kostel, které jsou použity jak na chod kostela, tak i na opravy. Za normální situace jsou každou třetí neděli nebo o svátcích sbírky na
opravy. I o vánočních svátcích proběhnou sbírky na opravy a větší
údržby. Velké poděkování patří zastupitelům OÚ, kteří schválili
finanční dar, příspěvek na restaurování stropu kostela.
Z charity:
V měsíci říjnu proběhla v našem kostele sbírka oblečení pro
potřebné. Darovali jste oblečení a obuv v 28 krabicích a asi 65 pytlech. Na dopravu bylo darováno 1 500,- Kč. Všem dárcům velký
dík. Další sbírka bude včas oznámena.
Stalo se už tradicí, že po novém roce vyrážejí do ulic Tříkráloví koledníci, aby zakoledovali pro charitu. I letos přes různá omezení by se tato finanční sbírka měla konat. Měla by probíhat od 1.
ledna do 24. ledna. Aby mohla tato Tříkrálová sbírka proběhnout,
hledáme koledníky i vedoucí skupinky - /starší 15 let/.
Doufám, že i letos i v této složité a nelehké době se najdou
ochotné děti a dospělí ke koledování. A Vás prosím, podpořte
tuto charitní sbírku, která pomůže i při pomoci se službami s kovidem.
Děkuje Charita
A přání do nadcházejícího roku - zdraví, které je velkým darem
a bohatstvím, štěstí, lásku, aby naplnila naše domovy, radost i z malých věcí, porozumění, mír a Boží lásku a požehnánáí do všech
srdcí do všech nadcházejících dnů a všech dnů nového roku.
Připravila Ludmila Střelská

KNIHOVNA
Od minulého vydání zpravodaje,
knihovna byla pro veřejnost otevřena jen
krátkou dobu. V této hygienicky zpřísněné
době pro jistotu naše školní drobotina hromadně knihovnu nenavštěvovala.
Po dalším vyhlášení nouzového stavu
byla knihovna opět čtenářům uzavřena.
Krátce před opětovným zprovozněním

knihovny (3.12.), jsem čtenářům nabídla on-line půjčování knih , výdej přes tzv.
okýnko. Pro mnohé čtenáře je tento způsob složitý a starší seniory nedostupný.
Tak snad jen jednoduchý návod do
příštích dob. Snad již nebude zapotřebí.
Na internetu si najděte webové stránky
knihovna Ladná. V úvodní stránce, vlevo

na liště – katalog knih, po rozkliknutí se
vám objeví tato tabulka on-line katalog:
Jednoduší , pro mne, je zadat seznamy
a novinky, určíte si, jak staré novinky chcete
, třeba 120 dnů. Ve výsledku hledání máte
přehled: název knihy a autora. Po kliknutí
na název knihy se ukáže jednoduchý obsah
knihy. Nezapomeňte se ujistit, zda je kniha
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volná k vypůjčení. Zjistit můžete, zda jste
vybranou knihu neměli půjčenou ve Vašem
čtenářském kontě. Zadáte jen číslo průkazky, PIN se rovná číslu průkazky.
Takto vyhledaný seznam knih pošlete
mailem na adresu knihovny knihovna@
obecladna.cz
Prosím, tento návod nepoužívat v době
běžného provozu knihovny.
V minulém čísle jsem slíbila ještě do
konce roku nakoupit další nové knihy. Náš
knižní fond je obohacen o dalších 53 svazků. Jejich seznam naleznete ve vyhledávači
on-line katalogu seznamy a novinky.
Těším se na vaši hojnou návštěvu.
Přeji Vám všem příjemné prožití svátků vánočních a do roku 2021 hodně zdraví,
velkou dávku statečnosti v dnešní nelehké
době.
Florusová Vojtěška

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
O pasení
Páslo dívča húsera
od rána do večera
pod tým javorem
pěkným zeleným
húsera, húsera
Skotský filozof a ekonom Adam Smith
(1723 - 1790) rozdělil stádia ekonomického
vývoje společnosti do čtyř období. Prvním
a nejstarším je podle něj věk lovců (Hunter’s age), po něm následuje věk pastýřů
(Shepherd’s age), po něm nastupuje zemědělská společnost (Agricultural society)
a konečně posledním stádiem je komerční
společnost (Commercial society). Jestliže
věk pastýřů je hned druhým nejstarším,
nelze se divit, že ve starých lidových písničkách najdeme nespočet odkazů na tuto
celodenní individuální činnost ve volné
přírodě. Nezpívá se v nich pouze o pasení
housera, jako v úvodu citované písničce,
ale také o pasení páva, koní, volů a dalšího
skotu.
Spásaní a přirozené obnovování travního porostu inspirovalo někdy na konci
17. stol. anglického fyzika, matematika,
astronoma, alchymistu a teologa, považovaného za jednu z nejvlivnějších osobností
v dějinách lidstva, Isaaca Newtona (1642
- 1727) k následující matematické úloze,
označované jako Newtonova úloha. Její zadání zní takto:
Tráva na louce roste stejně hustě a rychle. Je známo, že 70 krav by ji spásalo za 24
dní a 30 krav za 60 dní. Kolik krav spase trávu za 96 dní?

Jak už to v matematice (a nejen v ní)
bývá, úlohu lze řešit vícero metodami.
Vzhledem k tomu, že zde logicky předpokládáme lineární závislost, lze zjistit denní
přírůstek krmiva (a) a výchozí stav (počet)
krmných dávek (b) tzv. „metodou dvou období“, která se používá např. ve finančním
řízení a finanční analýze:1
60 dní … 1800 dávek
24 dní … 1680 dávek
Vyřešením soustavy rovnic o dvou
neznámých
a
(lze řešit i pomocí
tzv. „rozšířené matice“) dospějeme k výsledku, že denní přírůstek krmných dávek
(a) je a výchozí stav počtu krmných dávek (b) je 1600.
Nyní zbývá už jenom sestavit funkci, v níž nezávislou proměnnou (x) bude
počet dní a závislou proměnnou (y) bude
počet krav, jimž budou po dobu (x) dní
stačit krmené dávky trávy, které jsou
k dispozici. Hledaná funkce zní takto:

Vznik Newtonovy úlohy se přibližně
časově i geograficky shoduje s problémem
úbytku obecních pastvin, ke kterému začalo docházet v 17. století v Anglii. Lidé
vyháněli svá stáda koz a ovcí bez omezení
na obecní pastviny. Dokud bylo ovcí málo
a trávy dost, nic se nedělo. Ale protože byly
pastviny pro pastýře zdarma, vyplácelo
se jim zvětšovat stáda. Postupem času ale
začalo spásání trávy na pastvinách překračovat schopnost přirozené reprodukce
pastvin. Nadměrné spásání2 vedlo k úbytku
pastvin, což ohrožovalo pastýře, ale ti nebyli schopni proti tomu nic dělat – kdyby
některý z pastýřů snížil stavy svých ovcí,
neměl by jistotu, že to udělají i ostatní.
To nakonec vedlo k ohrazování pastvin,
což nebylo nic jiného než přeměna obecních pastvin v pastviny soukromé. Teprve
ohrazování tento úbytek pastvin zastavilo.
Možná, že ve stejné době vzniklo i anglické
přísloví: „Střídání pastvy jde telatům k duhu.“3

Dosadíme-li za x počet dní 96, zjistíme,
že za tuto dobu spase louku 20 krav.

2

1

Tato metoda není v literatuře, z níž je čerpáno,
uvedena.

3

Vrátíme-li se k rovnici z Newtonovy úlohy,
snadno vypočítáme, že vyženeme-li na danou
louku více než 1604 krav, nenažere se pořádně
ani jedna.
A change of pastures makes fat calves.
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Podobným tématem, kterému se v ekonomii říká tragédie volných statků, nebo
také tragédie společného, se zabývá slavný
a často citovaný článek nazvaný Tragédie společného vlastnictví (Tragedy of the
commons) z roku 1968, jehož autorem
je americký ekolog Garrett James Hardin
(1915 - 2003). Hardin v něm vypráví příběh skotských pastevců, kteří se v době,
kdy prudce stoupla cena ovcí, snažili mít
co největší stáda a všechny tyto ovce pást
na obecní louce. Nikdo nehodlal velikost
svého stáda jakkoliv omezovat. Nakonec
tu louku zničili, vypásli. Z louky se stala
pustina. Z toho Hardin odvodil, že veřejné
statky, o které se nikdo nestará, zpustnou.
Ve stejném duchu vidí záchranu pustiny,
či alespoň nějakou naději pro ni, anglický
farmář a ekonom Arthur Young (1741 1820), který po návštěvě Francie, kde studoval místní zemědělství, prohlásil: „Daruj někomu holou skálu a on ji promění v kvetoucí
zahradu. Pronajmi někomu na devět let kvetoucí zahradu a on ji promění v poušť.“4
Podobný příklad najdeme ale i ve 20.
století. Přestože vláda USA vydávala v 80.
letech minulého století každoročně na podporu indiánských rezervací 2 000 dolarů na
jednoho Indiána, byly příjmy indiánských
rodin velmi nízké a míra nezaměstnanosti
byla v rezervacích čtyřikrát vyšší než národní průměr. Podle The Economist („Indians: In the Red“ z 25. února 1989) žila
třetina Indiánů v nouzi a trpěla „nemocemi
chudoby“ jako jsou alkoholismus, kriminalita a rozpad rodin. Také míra korupce byla
v rezervacích alarmující.
Jedna z největších indiánských rezervací v USA, rezervace Navajů, má rozsáhlé pastviny, které by mohly zajistit obživu
mnohem většímu počtu lidí, než kolik jich
v rezervaci žije. Přesto obyvatelé rezervace
trpěli nedostatkem potravin a byli odkázáni na permanentní podporu vlády a to
z jednoduchého důvodu.
Pastviny jsou ve společném vlastnictví
Indiánů. Jinými slovy – jsou pro ně volnými zdroji. To Indiány vedlo ke stálému zvyšování počtů stád koz a ovcí na pastvinách,
což mělo za následek nadměrné spásání
pastvin. Kvalita původně bohatých pastvin začala postupně a nezadržitelně klesat.
Z pastvin mizela tráva a půda byla vystavena větrné erozi. Následkem toho klesaly
přírůstky zvířat a klesala produkce masa
a vlny. Následkem toho klesaly i výnosy
a příjmy pastevců. Proto byla rezervace Navajů odkázána na pomoc státu.5
4

5

Give a man secure possession of a bleak rock
and he will turn it into a garden; give him nine
years lease of a garden and he will turn it into
a desert.
Navajové se ovšem jako šifranti mimořádně při-
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Tolik k pastvinám. Pást se ovšem dá i na
louce! Svědčí o tom například ruské přísloví, které říká: Na louce naděje se pase mnoho hlupáků. Kromě toho i Isaac Newton ve
své úloze hovoří o louce, nikoliv o pastvině.
Pastvina je pozemek s převážně (bylinným) nízkým vegetačním krytem, sloužícím především jako zdroj potravy různým
druhům býložravců, hlavně pro pastvu
hospodářských zvířat jako jsou krávy, ovce,
kozy, koně a další. Naproti tomu louka (botanicky, geologicky, knižně či nářečně též
niva či lučina) je zemědělská kultura tvořená společenstvím různých druhů trav, jetelovin a bylin.
Jak již bylo řečeno, pást se dá i na louce,
nicméně louky se zpravidla kosí. O kosení
louky vymyslel matematickou úlohu ruský
spisovatel Lev Nikolajevič Tolstoj (1838 1910), který byl (a to je o něm jistě méně
známé) také pedagogem. Ve svém sídle na
statku Jasná Polana založil a vedl školu pro
vesnické děti a sám pro ně psal učebnice.
Následující úlohu6 vymyslel právě pro své
žáky:
Skupině sekáčů bylo nařízeno pokosit
dvě louky, z nichž jedna byla dvakrát větší
než druhá. Půl dne kosila celá skupina sekáčů větší louku; v druhém půldnu se skupina rozdělila na dvě stejné části.
První část skupiny pokračovala v kosení větší louky a do konce dne ji celou pokosila. Druhá část šla kosit druhou, menší
louku a kosila ji až do konce dne, ale práci
nedokončila. Zbytek menší louky byl pokosen druhý den, a to tak, že ji pokosil jeden
sekáč za celý den práce.
Kolik sekáčů bylo ve skupině?
K vyřešení se lze dobrat i bez použití
(složitých) rovnic:
Po krátké úvaze dojdeme k závěru, že
polovina skupiny sekáčů pokosí za půl dne
třetinu větší louky. Protože výkon sekáčů je
stejný na větší i menší louce, je část pokosená polovinou skupiny na menší louce (za
druhou polovinu prvního dne) rovna třetině větší louky.
Nyní již můžeme vypočítat, jaká část
louky zůstala na druhý den práce: polovina větší louky bez třetiny větší louky, což je
šestina větší louky.
Jediný sekáč pokosil šestinu velké louky
za jeden den. Za první den byla celkem po-

6

činili o úspěchy válečných operací Amerických
námořních sil za 2. světové války v Tichomoří,
zejména v bitvě o ostrov Guadalcanal (patřícího do souostroví Šalomounových ostrovů), ale
i dalších. Po telefonu nebo rádiovým spojením
tlumočili zprávy do svého po fonetické stránce
zcela originálního mateřského jazyka. Tento komunikační kód se Japoncům nikdy nepodařilo
rozluštit.
Tato úloha evidentně spadá do kategorie matematických úloh o společné práci.

kosena celá větší louka (tj. šest šestin) a část
menší louky, rovná třetině větší louky (tj.
dvě šestiny). Dohromady je to osm šestin
větší louky. Na její pokosení je třeba osmi
sekáčů. Skupina tedy měla osm sekáčů.
Vraťme se ale k pastevcům, ať už pasou
na pastvinách nebo loukách. Jejich práce je
podobně jako práce zemědělců, možná ještě více – u Smitha je zemědělská společnost
o řád výše než věk pastýřů – podceňována
a jejich společenská prestiž je tudíž velmi
nízká.
V jedné z předchozích úvah zmiňovaný7 německý ekonom a obchodník, který
se v 90. letech 19. stol. přestěhoval do Argentiny, Silvio Gesell (1862 - 1930), ve své
knize Přirozený ekonomický pořádek (Die
natürliche Wirtschaftsordnung)8 mj. píše:
„Pastevec, aby uživil svoji rodinu, potřebuje 100 ha půdy, zemědělec jí potřebuje 10
ha a zahradník ještě méně.“ To je narážka
na nízkou produktivitu jeho práce vzhledem k velkému objemu potřebného výrobního faktoru, kterým je v tomto případě
primární přírodní zdroj, tj. půda.
A na jiném místě Gesell píše: „… Naopak je tomu v případě, že je potřeba nějakého pasáka krav, pasačky hus nebo
polního hlídače. Pokud by tato pohodová
a nenáročná práce měla být placena stejně
vysoko jako práce těžká a náročná, pak by
se o ni ucházeli učitelé, duchovní, stavitelé.
Za práci pasačky hus se nejprve nabízí velmi nízká mzda, která se zvyšuje tak dlouho,
dokud se někdo o tuto práci nepřihlásí.“
S podobným despektem se vyjádřil český vědec a vynálezce zabývající se zejména makromolekulární organickou chemií,
Otto Wichterle (1913 - 1998), který, když
se v 50. letech minulého století v tehdejším
Československu rozhodovalo o umístění
nového závodu na výrobu polyamidového
vlákna, a padla volba na východoslovenské
Humenné, což bylo do značné míry politické rozhodnutí, které mělo za cíl industrializovat (východní) Slovensko, jakožto
autor nápadu a celé chemické procedury
této výroby, vyjádřil svůj nesouhlas s tímto rozhodnutím slovy: „Národ dřevorubců
a pastevců není schopný tak technologicky
náročnou výrobu zvládnout.“
Ačkoliv pasení ovcí dnes nabízí různé
zážitkové agentury jako formu relaxace,
nepodceňujme práci pastevců! Např. takové pasení hus nemusí být vždy příjemnou
činností, někdy se u ní člověk může třást
zimou a pase-li děvče páva, může si možná
klidně dovolit zahnat ho do háje a odjet si
7
8

byť pouze v poznámce pod čarou
Kniha poprvé vyšla v roce 1916, obsahuje tedy
jeho zkušenosti s obchodem se zemědělskými
produkty získané nejen v Evropě, ale také v Argentině.
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někam s někým, kdo za ní zrovna přijede,
ale pokud mladý muž pase koně, nesmí si
dovolit u toho usnout a nezabránit tak koním, aby vešli do žita! V takovém případě
na něj přijde šelma sedlák a dostane zle vyčiněno!
Jedna z básní z biblické Knihy žalmů
a zároveň jedna z nejznámějších biblických
pasáží vůbec, žalm 239 - „Hospodin je můj
pastýř, nebudu mít nedostatek“, popisuje
dobrotivost Boha jako ochránce a pastýře.10
A konec konců zprávu o Ježíšově narození v Betlémě sdělil anděl právě pastýřům!
Tak lze říct, že tzv. „pastorální hudba“ není
pouze hudba rustikální (venkovská – Beethovenova 6. Symfonie F-dur má přídomek
„Pastorální“ a její první, třetí a pátá část
mají název: Probuzení radostných pocitů
při příchodu na venkov, Veselé shromáždění venkovanů a Zpěv pastýřů), ale úzce
souvisí s Vánocemi, byť ne všechny mše,

které nesou označení pastorální mše, lze
považovat za mše vánoční! Nezřídka onen
přívlastek pastorální znamená lidový.
Případem, kdy se snoubí význam lidové s vánočním, jsou pro českou hudební
kulturu tolik typické drobné kantáty zvané
pastorely, a především asi nejznámější česká vánoční mše, a sice Česká mše vánoční11
z roku 1796 českého kantora a hudebního
skladatele12 Jakuba Jana Ryby (1765 - 1815).
Šířila se nejprve pomocí opisovačů, kteří se
občas dopouštěli chyb nebo dokonce úmyslných úprav. První vydání přišla až ve 20.
století a neusilovala o autenticitu. Jsou zatížena nánosem neadekvátních úprav v duchu romantismu, které zasahují všechny
složky hudebního díla. Např. původní tónina byla A-dur, dnes se hraje o tón níž v tónině G-dur. Většina hudebních těles, včetně
profesionálních, tak hraje z neadekvátního
notového materiálu.

9 žalm 22 podle řeckého číslování
10 Druhý vatikánský koncil definuje pastoraci jako
působení církve z inspirace evangelia a to jak interní - tím je rozuměna pastorace věřících v užším slova smyslu, tak externí - tím je míněna
jak péče o obecné blaho a péče o ty, kdo stojí na
okraji církve.

11 Její původní název ovšem nebyl český, nýbrž latinský a zněl: Missa solemnis Festis Nativitatis
D. J. Ch. accomodata in linguam bohemicum
musicam.
12 Laickou veřejností je neprávem vnímám jako
autor jednoho jediného díla.

O tom, že mše se nesetkávala jen
s nadšeným potleskem, vypovídá písemná poznámka Jana Talicha (otce slavného
dirigenta Václava Talicha) na zadní straně
opisu této mše, který je uložen v klatovském muzeu: „Slátanina tato, kteráž za
bezpříkladnou urážku hudby považována býti musí, jest po dlouhá léta okrasou
svátku Narození Páně a běda řediteli kůru,
kdyby kocovina tato alespoň dvakráte
o Vánocích se neprovozovala.“ Nemůžeme se Talichovi divit. Byl profesionál
a o tomto svátku by si dozajista představoval jiný repertoár než pastorální mši
v nízkém stylu. Sám Ryba rozlišoval mezi
tzv. „nízkým“ a „vysokým“ stylem. Řídil se
zásadou: „psát pro laiky a pozvolna je vést
k vznešenosti.“ Pokud se tedy rozhodl psát
jednoduše pro venkovské posluchačstvo,
neznamenalo to, že by (jakožto správný
pedagog) rezignoval na jeho vývoj. Této
své mše v „nízkém stylu“ si Ryba snad
ani nijak příliš nevážil. V dochovaných
písemnostech se zmínil pouze jednou, že
napsal jednu českou mši, zatímco jiná svá
díla dovedl pochválit lépe.
Zdeněk Vrbík

Společenská kronika
JUBILEA
Všem jubilantům přejeme vše nejlepší a mnoho
zdraví do dalších let
říjen
85 let
75 let
70 let
60 let

Škarvodová Eliška, ul. Ořechová
Morávek Rudolf, ul. Lipová
Králová Ludmila, ul. Ořechová
Ničová Jitka, ul. Anenská
Nešporová Ludmila, ul. Sportovní
Vymyslický Jan, ul. Ořechová
Fabičovicová Stanislava, ul. Sportovní
Jakubíček Josef, ul. Anenská
Jankovič Ludvík, ul. Ořechová

listopad
92 let Hůrská Vlasta, ul. Úlehlova
80 let Michlovská Růžena, ul. Mlýnská
Tewoltová Emilie, ul. Ořechová
70 let Černý Josef, ul. Lipová
Helešic Svatopluk, ul. Masarykova
Martuška Josef, ul. Za Hřištěm
60 let Morávková Stanislava, ul. Růžová
Brtevník Josef, ul. Mlýnská
prosinec
92 let Havlovičová Marie, ul. Ořechová
91 let Tesaříková Olga, ul. Lipová
Dočekalová Marie, ul. Ořechová
80 let Fojtík Ivan, ul. Mlýnská
70 let Koyšová Věra, ul. Lipová
Baránek Petr, ul. Anenská
Kubíková Jarmila, ul. Anenská
60 let Hrdlička Karel, ul. Lužní

ÚMRTÍ

NAROZENÍ

Rozloučili jsme se s občany:

září
Blahopřejeme Viktoru a Terezii Leskourovým k narození syna Eduarda.

říjen
Ducháčková Božena, ul. Anenská
Povolný Vítězslav, ul. Za Hřištěm
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říjen
Blahopřejeme Michalu a Michaele Konečným k narození syna Davida.
Blahopřejeme Haně Ševčíkové k narození syna Vojtěcha.

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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