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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
utekly prázdniny a čeká nás hodové
veselí. Hospodyňky přemýšlí, co dobrého
připraví k jídlu, kolik bude potřeba řízků, kačen, zelí, knedlí, koláčů a dalších
nezdravých jídel, na která se ale všichni těšíme. Chlapi se už vidí u piva nebo
u pohárku vína a děti vyhlížejí kolotoče.
Letos se budou hody konat pod taktovkou místní chasy, v čele se stárky Filipem
Střelským a Filipem Novákem a stárkami
Eliškou Novákovou a Vendulou Pazderovou. Obec jim s něčím pomůže - stoly,
lavky, zelené, pódium, oplocení a zaplatí muziku. Všechno ostatní bude v režii chasy. Věřme, že bude pěkné počasí
a hody i s hodkami se vydaří. Kolotoče
pro děti budou, tak jako v loňském roce,
v parku Rasovna. Přijďte podpořit místní
dlouholetou tradici a zatancujte si pod
májú.
Obec čeká výstavba mateřské školy.
Proběhlo výběrové řízení a na zastupitelstvu se bude schvalovat Smlouva o dílo.
Původní cena 56 milionů korun se vyšplhala na 69 milionů, což je způsobeno všeobecným růstem cen, který jste určitě také
zaznamenali. Pokud dojde ke schválení
smlouvy, započne na konci září výstavba
a hotovo by mělo být na konci roku 2022.
Další snahou obce bude zajistit dotace na
výstavbu komunitního centra, knihovny

a pošty. Ale to už bude určitě záležitost
dalšího volebního období.
Určitě jste zaznamenali vybudování
nové lanové dráhy pro děti v parku Rasovna. Myslím si, že děti jsou spokojené, hojně
tuto novou atrakci navštěvují a doslova si
jízdu na ní užívají. Bohužel si lanovku neužívají někteří obyvatelé v okolí parku. Ano,
je zde zvýšený ruch, ale určitě se situace
uklidní s nabažením se lanovky a otevřením škol. Rodiče bych chtěla poprosit, aby
vysvětlili svým dětem, jak se mají chovat
na veřejnosti a že nemají používat vulgarismy. Jinak byl park vždy prvoplánově určen
k hrám dětí od těch nejmenších až po teenagery. Později bylo pro starší vybudováno
multifunkční hřiště. Dokud neměly lanovku, používaly ostatní herní prvky, hrály si
s míčem, honily se, jezdily na kole a provozovaly další dětské hry, které vždy doprovázely svým řevem a vyjmenovanými slovy.
To jenom tak pro informaci.
Další atrakcí pro děti bude trojhoupačka, kterou se podaří instalovat snad
do konce září. No, a protože nám z dotace
zůstaly nějaké peníze, pořídí obec lavičky,
které rozmístí po obci, aby si mohli při
procházkách především starší občané odpočinout a taky trochu popletkat.
Nezapomeňte, že začátkem října se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Pokud budete

DĚNÍ V OBCI
Letní výlet
Na letní výlet jsme se vydali v sobotu 7. srpna. Nejdřív jsme navštívili poutní kostel Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou. Zdejší pan farář nás
provedl nejen kostelem, ale i přilehlými prostorami a skončili jsme ve sklepě
u pohárku vína. Pan farář je náruživý myslivec, tak nám ukázal i své trofeje
včetně medvěda. Byli jsme jeho přístupem a výkladem tak nadšení, že jsme
mu za odměnu poslali knihu o naší obci. Určitě se do tohoto chrámu někteří
z nás vrátí. Poté jsme pokračovali na další poutní místo, a to na Svatý kopeček
u Olomouce, kde stojí poutní chrám Panny Marie. Tady někteří navštívili Svatokopecké muzeum, zúčastnili se svatebního obřadu v chrámu, dali si kafíčko
se zákuskem nebo dobře poobědvali. Někteří zaběhli do místní ZOO, aby si
mohli dát dobrý klobásek (že by z klokana?). Ze Svatého kopečku jsme odjeli
ke Šternberku, kde jsme projeli zatáčky závodů do vrchu Ecce homo. Sice jsme
s autobusem nepřekonali rychlostní rekord, ale i tak jsme si
jízdu nahoru i dolů užili. No
a potom už následovala návštěva města Šternberk, hradu,
kláštera, Muzea času, procházka
městem. Většina z nás si tady
dala dobrý oběd. Počasí nám
přálo a myslím si, že se nám výlet vydařil. Foto LaNo

mít problém se k urnám dostavit ze zdravotních důvodů, zavolejte na obecní úřad
a volební komise přijde za Vámi domů
i s urnou.
Jedna malá drobnost k trnkám, které
se letos urodily na stromech kolem cest.
Trnky jsou naše, tedy obecní, teda nás
všech. Samozřejmě si je můžete natrhat,
ale poprosím Vás opatrně, aby se nepolámaly větve stromů.
Ráda bych připomněla možnost finančně podpořit obce zasažené tornádem,
a to ve sbírce na obecním úřadě nebo na
transparentní účty obcí, které jsou uvedeny uvnitř zpravodajeNa závěr bych Vás ráda všechny pozvala na Podzimní výlet do Starého Města, na
hrad Helfštýn a do Lipníku nad Bečvou.
Hudbymilovné zvu na zájezd do Prahy na
muzikál Kvítek mandragory s hity Heleny
Vondráčkové. Jestli pojedeme v závěru
roku na vánoční nákupy do Polska, to ještě není jisté. Ale je jisté, že pokud to bude
možné, navštívíme v dubnu příštího roku
Slovinsko. Uvidíme, co všechno si budeme moci dovolit vzhledem k situaci s covidem.
Do nadcházejícího podzimního období Vám všem přeju mnoho životního
optimismu a slunce v duši, i když bude
pošmourno a zataženo.
Starostka Renáta Priesterrathová
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Koupání ve Velkém Mederu
V sobotu 21. srpna jsme po dvou letech navštívili termální koupaliště na Slovensku. Podle požadavků Slovenska mohl
jet ten, kdo byl očkovaný. Vyplnili jsme
odjezdové a příjezdové formuláře, nabalili
jsme si respirátory a roušky a s očekává-

ním jsme vyrazili v 7. 00 hod.na slovenskou hranici. Překročili jsme řeku Moravu i hranici bez jakýchkoliv problémů
a vyprašovali jsme do Bratislavy a poté po
nově otevřené dálnici na Dunajskou Stredu. Tento nově otevřený kousek dálnice

urychlil naši cestu asi o 15 minut. No a potom už jsme se ve Velkém Mederu věnovali tradičním záležitostem - koupání, jídlu,
spánku, masážím, pedikúře a jiným. Bylo
to fajn, že je doba covidová, jsme si vůbec
neuvědomovali.

Ukončení prázdnin
V sobotu 28. srpna uspořádala obec pro děti i dospělé rozloučení s prázdninami. Od jedné hodiny po obědě byl nachystaný
skákací hrad a nafukovací klouzačka. Ve tři hodiny přišel klaun
se svými soutěžemi a dvě šikovné dámy dětem malovaly obličej
a tetovaly různé obrázky na různé části těla. Hostinec U Parku

si nachystal bohaté občerstvení. Bohužel se přihnal déšť a delší
dobu všem znepříjemňoval sobotní odpoledne. Kolem čtvrté hodiny však ustal a přišla spousta dětí se svými rodiči. Večer bylo
pro dospělé připraveno vystoupení country skupiny Čtyřlístek.
foto: N. Milonová

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Ve dnech 8. a 9. října 2021 se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V pátek 8. 10. bude volební místnost
otevřena v době od 14.00 - 22.00 hod., v sobotu 9. 10. v době 8.00 14.00 hod. Volební místnost bude v budově základní školy.
Každý volič se musí prokázat platným osobním dokladem. Voliči
mohou volit kdekoliv v Jihomoravském kraji s platným voličským
průkazem, který si musí vyřídit na obecním úřadě.

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.

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

Ceník inzerce v Lanštorfském
zpravodaji
Strana A4
Strana A5
Strana A6

400,200,100,-

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. Na sběrném dvoře se odevzdává také tuk a olej v pet láhvích. Děkujeme, že tuky nelijete do
odpadu a kanalizace
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Ceník stavební suti na sběrném
dvoře

Propagační materiály obce

Na obecním úřadě si můžete pro svoji potřebu zakoupit tyto proVzhledem k tomu, že občané mají velký zájem o likvidaci staveb- pagační materiály:
Almanach SDH
50,15,ní suti na svěrném dvoře a obec není povinná tuto odebírat, zvolila Pexeso
pohlednice
6,Samolepka
se
kompromisní řešení a stavební suť je možno na sběrném dvoře uložit za poplatek, který stanovilo zastupitelstvo obce takto:
mapa Břeclavsko
50,znakem obce
15,Vozík za auto 100,- Kč
info brožurka Ladná
25,Oficiální mapa LVA
32,Kára
30,- Kč
Cyklostezky
40,Pamětní mince
180,Kolečka
10,- Kč
mapa Podluží
15,Sklenice
71,Almanach školy
100,CD Lanštorfčani
150,Ceník pronájmu haly
zdarma tužka s obalem
30,Výletní noviny
propisovací tužka
25,odznak obce
46,Den
1 h/kurt badminton 1h
Kniha
Obec
Ladná
čaj
Pohodář
Tělocvična
1 100,110,275,Foyer
550,v proměnách času
250,Regionu Podluží
67,Kuchyň
550,Kniha o legionářích
250,mapový průvodce
Celý objekt
2 200,Kniha Břeclavsko z nebe 250,Podluží
zdarma

Krojované hody

Pořadatelem letošních hodů je ladenská chasa organizace. Upo- Kalendáře Regionu Podluží
Od října budou na obecním úřadě v prodeji kalendáře a čaje Rezorňujeme všechny milovníky této tradiční akce, že se uskuteční
v sobotu 19. 9. a v neděli 20. 9. Hrát bude dechová hudba Zlaťulka. gionu Podluží.

BĚHEJ LESY
Zatím největší závod sezony Běhej lesy proběhl v Lednici
Lesy na jihu Moravy obsadila početná lesní smečka. Závod si v Lednici užilo
o 499 závodníků více než loni, celkem se
jich na trať vydalo 2601. Hoďte s námi
očko na to, jak závodní den vypadal.
Závod v Lednici dal loni organizátorům
i běžcům pěkně zabrat, a kdo ho běžel, jistě nezapomene na deštivé počasí. Letos ale
slunce závodům naopak přálo. Účastníci
si užili slunečný den, bez jediného mráčku
a s teplotami šplhajícími ke 30 stupňům.
Nechyběla ani unikátní atmosféra, kterou

Lanštorfský zpravodaj
si každý člen smečky užil díky trase, která
vede Lednicko-valtickým areálem, jenž je
součástí světového dědictví UNESCO. Další
skvostné výhledy se pak nabízely například
u chrámu Tří Grácií. A kdo si v sobotu odnesl odměnu za nejrychlejší tempo?
Lehce obměněná trať přinesla klasické
distance na 22 a 14km, nechyběly ani závody pro mláďata Dr. Maxe, kterých letos
vyběhlo z brlohu přes 300! Svou kapacitu
naplnil už s předstihem charitativní běh

Září 2021
VoltaRUN, v rámci kterého závodníci běželi pro malou Karolínku, která trpí těžkou
poruchou polykání, zrakovou poruchou
a opožděným PM vývojem. Společná energie a silná účast se projevila ve výši finální
částky, která činila neuvěřitelných 79 900
Kč. Sympatické gesto ukázala také influencerka Lucka Minářová, která Karolínce
věnovala dalších 20 000 Kč. Poté, co své
trasy absolvovali nejmladší závodníci a VoltaRUNeři, dostavili se na start ti zkušenější,
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kteří se lesy prohánějí pravidelně. Dlouhou
trasu na 22km ovládli Radka Churaňová
(01:35:52) a David Kaláb (01:22:33), tu kratší na 14 km opanovali Johanka Šafránková
(01:00:01) a Tomáš Vocetka (00:53:13).
Rozhodně si ale všichni závodníci svým
výkonem vyběhli tradiční dřevěnou medaili, tentokrát v modré barvě Lednice. Podmínky dnes nebyly nejjednodušší, sluníčko
všem na trase dopřávalo, a o to větší poklonu si zaslouží každý, závod absolvoval.

LEDNICKO-VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL
LÁKÁ NA VIVALDIHO
Šestý ročník Lednicko-valtického hudebního festivalu, který
se letos uskuteční od 2. do 16. října, nabídne největší evropskou
přehlídku tvorby Antonia Vivaldiho v novém tisíciletí.
Architektonické skvosty Lednicko-valtického areálu se tentokrát rozezní uměním špičkových barokních souborů z Itálie, Francie, Španělska a České republiky. „Představíme Vivaldiho bohatý
hudební odkaz nejen v podobě instrumentálních koncertů, ale také
hudby komorní, duchovní a v žánru opery,“ řekl k letošnímu programu umělecký ředitel LVHF Jiří Partyka. „Festival uvede několik
novodobých premiér, včetně pavijské verze Vivaldiho opery Farnace,
dvanáct premiér českých a řadu vivaldiovských objevů z posledních
let,“ dodává.
Zahajovací koncert v Zámecké
jízdárně ve Valticích nabídne český
debut aktuálně jednoho z nejsledovanějších umělců klasické hudby,
polského kontratenoristy a breakdancera Jakuba Józefa Orlińského. Na
originální španělskou interpretaci
Antonia Vivaldiho a program, který
zazní kompletně ve své české premiéře, se mohou těšit posluchači třetího
festivalového koncertu. V pátek 8.

října vystoupí v Kostele sv. Jakuba Staršího v Lednici francouzská houslistka Amandine Beyer se svým souborem Gli Incogniti.
Následující večer pak bude patřit italskému baroknímu orchestru
Accademia Bizantina v čele s houslistou a hráčem na violu d’amore
Alessandrem Tampierim a francouzskou kontraaltistkou Delphine
Galou. Nezapomenutelný zážitek slibuje také koncert v Kostele
Navštívení Panny Marie v Břeclavi – Poštorné, kde spolu s českým
ansámblem Collegium Marianum vystoupí sopranistka Patricia
Janečková. Závěrečným koncertem v režii jednoho z nejlepších
současných interpretů Vivaldiho hudby Fabia Biondiho a italského
souboru Europa Galante, vyvrcholí letošní festival, jenž oslaví 280.
výročí úmrtí italského hudebního génia – „Il prete rosso“ – Antonia Vivaldiho.
Osm festivalových koncertů již
tradičně doplní zajímavý doprovodný
program.
Veškeré informace o LVHF 2021,
včetně možnosti zakoupit či rezervovat vstupenky on-line, jsou k dispozici na www.lvhf.cz. Vstupenky lze také
objednat telefonicky na čísle +420 774
710 621 či na emailu prodej@lvhf.cz.
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POMOC OBĚTEM KRIMINALITY JE NYNÍ
NA JIŽNÍ MORAVĚ DOSTUPNĚJŠÍ
Bílý kruh bezpečí zahájil v červnu
2021 na území Jihomoravského kraje provoz první mobilní poradny pro oběti kriminality v České republice.
V září uplyne 30 let od vzniku Bílého
kruhu bezpečí, nestátní organizace pro pomoc obětem kriminality a domácího násilí.
Již tři desítky let posouvá Bílý kruh
bezpečí výš a výš laťku v oblasti respektu
společnosti k obětem trestné činnosti a zacházení s nimi. Úspěšně rozšiřoval katalog
práv poškozených v trestním řízení a prosadil ochranu před domácím násilím. Především však rozvíjel vlastní služby.
Za tuto dobu eviduje téměř 250
000 kontaktů s klienty, převážně
obětmi násilných trestných činů
a pozůstalými po obětech (např.
týrání osoby žijící ve společném
obydlí, znásilnění, vraždy, ublížení
na zdraví, nebezpečné vyhrožování
a nebezpečné pronásledování). Důvěryhodnost služeb BKB potvrzuje
pomoc obětem latentní (skryté,
neoznámené) kriminality. Každá
třetí oběť v době prvního kontaktu
s Bílým kruhem bezpečí trestný čin
ještě neoznámila.
Bílý kruh bezpečí vybudoval
síť 13 služeb s celostátní působností včetně nonstop bezplatné
Linky pomoci obětem 116 006.
V poradnách poskytuje pomoc
a poradenství vždy dvojice dobrovolníků, právník a psychosociální
pracovník. Dnes pro BKB pracuje
408 takových dobrovolníků. Pro
zvlášť zranitelné oběti a případy vyžadující delší pomoc jsou k dispozici případoví manažeři, terapeuti,
výjezdy, doprovody, případně další
formy pomoci včetně peněžité.
Bílý kruh bezpečí pomáhal obětem
a pozůstalým například v Uherském Hradišti (střelba v restauraci), Ostravě (střelba v nemocnici)
a Karviné (úmyslně založený požár). Díky Dohodě s Policií ČR
o spolupráci při pomoci obětem již
deset let policisté zprostředkovávají
zvlášť zranitelným obětem okamžitou pomoc Bílého kruhu bezpečí.
V letošním jubilejním roce
činíme další významný krok směrem k obětem.
V pátek 18. 6. 2021 byla za účas-

ti významných osobností Jihomoravského
kraje pokřtěna první mobilní poradna BKB
v České republice. Smyslem tohoto pilotního projektu je zvýšit dostupnost pomoci
obětem kriminality a domácího násilí. Pro
velkou část obětí a pozůstalých po obětech
je totiž náročné dosáhnout na potřebnou
a komplexní pomoc co nejrychleji po činu.
Bariérou může být vzdálenost, složitá dopravní obslužnost, imobilita, ale i sociální
izolovanost nebo hospitalizace. Stejně tak
oběti latentní kriminality (např. znásilnění,
nebezpečné vyhrožování, vydírání, domá-

cí násilí) z mnoha pochopitelných důvodů
pomoc nevyhledají, ač ji potřebují. Mobilní
poradna BKB je vozidlo dodávkového typu
s vnitřním prostorem připraveným k poskytování konzultací kdekoliv v terénu. Vozidlo
bude plnit dvojí roli. V anonymizované verzi
bude vyjíždět za klienty. Ve verzi s polepy Bílého kruhu bezpečí bude fungovat jako nosič informací na preventivních akcích pro
veřejnost.
V případě zájmu o využití nabízené pomoci je možné se obrátit na telefon 732 842
664 nebo e-mail: bkb.brno@bkb.cz.
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
Mateřská škola
Poslední akcí na konci školního roku v mateřské škole, bylo
rozloučení s předškoláky, které tentokrát proběhlo tematicky odletem do vesmíru. Do akce byly zapojeny všechny děti, mladší děti
s paní učitelkami nachystaly pro předškoláky přípravu na odlet
do vesmíru. Naši kosmonauti si složili vesmírnou raketu, sestavili
správný kód nutný k odletu, absolvovali náročný výcvik, doletěli
na Mars, kde nabrali výzkumné vzorky, stříleli po mimozemských
objektech, spočítali vesmírné objekty a doletěli úspěšně do cíle.
Slavnostní rozloučení proběhlo na zahradě MŠ společně s rodiči a prarodiči. Za zvuku slavnostních fanfár byli naši předškoláci
pasováni paní ředitelkou na školáky. Děkujeme paní kuchařkám,
které pro tuto příležitost připravily výborné občerstvení.
Ani o prázdninách se děti, které navštěvovaly mateřskou školu,
nenudily. Prázdninový čas trávily v horkém počasí hrátky s vodou v bazénu, oblíbenými hrami s vodou a pískem, tvořením, či
procházkami do přírody. Tento rok jsme umožnili nastupujícím
dětem přijít s rodiči o prázdninách do školky, podívat se jak to ve
školce chodí a jak to tam vůbec vypadá, abychom usnadnili dětem
následnou adaptaci v novém školním roce.
Poslední srpnový týden byla pro děti mateřská škola zavřená,
ale všichni pilně chystali své třídy a celou školku připravili tak, aby
se v ní dětem líbilo.
Letos nastoupí do mateřské školy 38 dětí. Některé děti přijdou
až po dovršení tří let. Děti jsou rozděleny do dvou tříd ve věkově
smíšených skupinách. Spolu tak chodí do jedné třídy sourozenci
a kamarádi. Třídu Kuřátek navštěvuje 16 dětí, které učí paní učitelky Marie Kobrová a Renata Hübnerová. Ve třídě Berušek je 22 dětí
společně s paní učitelkami Mgr. Petrou Sauer Laubovou a Ivetou

Žákovou. Jako každý rok, plánujeme spoustu akcí, divadel, výletů,
exkurzí, projektových dnů. Každoročně pořádáme také pro předškoláky edukační skupiny, kde se zaměříme na intenzivní přípravu
do školy. Rádi bychom uskutečnili společné tvoření s rodiči, chtěli
bychom pokračovat ve spolupráci s Klubem seniorů a místní knihovnou, která byla díky protiepidemiologickým opatřením přerušena.
Přejeme všem dětem, aby byly ve školce spokojené, aby se jim
u nás líbilo, aby chodily do školky i ze školky s úsměvem na tváři.
Za kolektiv učitelek Mgr. Petra Sauer Laubová
Zástupkyně ředitelky pro MŠ

Základní škola
Prázdniny utekly jako voda a 1. září jsme se všichni sešli při
slavnostním zahájení školního roku 2021/2022. Žáky, jejich rodiče
a zaměstnance školy přivítaly ředitelka školy a také paní starostka.
Obě popřály všem hodně školních úspěchů a paní starostka ještě
předala rodičům prvňáčků obálku s finančním obnosem k nákupu
školních pomůcek a dětem omalovánky.
Většině nových žáčků hrál na tváři úsměv, někteří byli v rozpacích a sem tam ukápla i malá slzička. Ale i to se první den ve
škole stává. Potom se všichni rozešli se svými vyučujícími do tříd.
Prvňáčci mohli i se svými rodiči. Děti dostaly na památku uvítací
list, balíček pro prvňáčky s pomůckami a našel se i malý dáreček

v podobě sladkostí. Na druhý den již přišly s aktovkami, ve kterých
si domů odnesly nové učebnice. Věřme, že nás v nastávajícím školním roce nepřekvapí distanční vzdělávání a vyučování bude probíhat tak, jak má. Pěkně všichni spolu.
V letošním roce nastoupilo na naši základní školu 53 žáků, kteří
budou vyučováni ve čtyřech třídách.
1. ročník 14 žáků, třídní učitelka Mgr. Jana Mrázová
2. ročník 16 žáků, třídní učitelka Mgr. Zlatka Floriánová
3. ročník 10 žáků, třídní učitelka Mgr. Petra Kosová
4. ročník 4 žáci, třídní učitelka Bc. Petra Domanská
5. ročník 9 žáků, třídní učitelka Bc. Petra Domanská.
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Čtvrtý a pátý ročník jsou ještě ve spojené třídě. Ale moc nás
těší, že počet žáků na naší škole stále stoupá a věřme, že nebude
dlouho trvat, a naše škole již nebude školou malotřídní.
V závěru chci všem zaměstnancům mateřské i základní školy poděkovat za přípravu zahájení nového školního roku a popřát

pevné zdraví, hodně osobních i pracovních úspěchů. Našim žáčkům přeji pěkné známky, spoustu kamarádů, krásných zážitků ve
škole a jenom úsměv na tváři.
Mgr. Jana Mrázová
ředitelka školy

Školní družina
Školní družina bude v provozu od čtvrtka 2.9.2021 od 12.40 hod. do 15.45 hod. pro
všechny přihlášené děti. Vzhledem k tomu,
že počet žáků naší školy bude v tomto školním roce 53 a kapacita školní družiny je 30,
prosíme rodiče, kteří jsou doma a mají pro

své děti hlídání, aby je nepřihlašovali. Zájmové kroužky, které začnou od 20.9. budou
samozřejmě pro všechny žáky. V případě, že
by někdo z rodičů měl zájem vést některý
z kroužků (sportovní, angličtina, PC....),
kontaktujte paní Marii Střelskou. Kroužek

T-Ballu začíná už od 13.9. a jeho cena za celý
školní rok je 400 Kč. Ostatní zájmové kroužky budou zdarma.Od 2.9. naše škola nabízí
i ranní družinu pod vedením paní Veroniky
Sadílkové a to od 6,45 do 7,45.
Marie Střelská

SLOVÁCKÉ SDRUŽENÍ LADNÁ LANŠTORFČANÉ
Tak se nám prázdniny chýlí ke svému konci, ale na kulturním
dění jako by to nemělo žádný vliv. Jak jsem již avizoval v minulém vydání, pozvali nás vinaři ze Přítluk na své Otevřené sklepy
v Přítlukách dne 3.7.2021. Počasí se vydařilo. Akce se těšila hojné návštěvnosti milovníků vína. My jsme si také s chutí zazpívali
v celkem 13 sklepech a ochutnali výborná přítlucká vína.
Následující víkend 7.8.2021 jsme byli osloveni starostkou obce
Zaječí, abychom obohatili místní Svatovavřineckou slavnost. Po
úvodní slavnostní mši na prostranství u kapličky sv. Vavřince proběhla ochutnávka místních vín a koláčů. Byli jsme rádi, že jsme se
zase po čase mohli setkat s místními vinaři, mezi kterými již za ta
léta máme mnoho přátel.
Ještě tentýž den jsme ve večerních hodinách přejeli do Rakvic na jejich Pohodové zpívání. Kromě našeho sboru zde zazpívali
domácí sbory Rachlap a Raženky, Starobřeclavský mužácký sbor
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a chlapi z Vrbice. Účinkující doprovázela Vermužova cimbálová
muzika. Na zavěr programu všem zahrála DH Cyrilka.
V pátek 27.8.2021 nás pozval náš dlouholetý kamarád Libor
Vymyslický na grilování. Zpívalo se, popíjelo a ochutnávalo dobré
masíčko. Na závěr byly i věnečky – domácí. Libore děkujeme za
všechno.
V sobotu 4.9.2021 nás pozvali zahrádkáři z Horních Bojanovic
na jejich Hornobojanovské vinobraní. Zde jsme zazpívali se Zpěvulkama z Velkých Pavlovic. Doprovázela nás CM Morava. Ochutnali jsme první letošní burčáky.
Nyní se chystáme do Valtického podzemí, kde 10.9.2021 obohatíme lidovou písničkou zdejší volbu Miss burčák 2021.
V listopadu, konkrétně 20.11.2021 opět potěšíme zpěvem v Zaječí na Mladých vínech. Letošní ročník těchto vín bude mít určitě
velni dobrou úroveň.
Závěrem, bych Vás chtěl všechny pozvat na Předhodové zpívání do Ladné, které se uskuteční v pátek 17.9.2021 v 19:00hodin
v místní sportovní hale. Představí se kromě domácího sboru Lanštorfčanů mužské sbory z Hovoran, Moravského Žižkova, Rakvic
a ženský sbor z Moravské Nové Vsi. Nebodu také chybět domácí
zpěvačky Eliška Nováková a Helena Struhárová. Všechny účinkující doprovodí CM Břeclavan.
Zpracoval: Martin Vlk

MLADÍ HASIČI
Skončily nám prázdniny a my opět začínáme trénovat.
První trénink zahájíme v úterý 7.září v 17:00.Začínáme se
připravovat na závody TFA v Moravské Nové Vsi, které se
konají dne 18.září a zároveň probíhá výroční oslava sboru
dobrovolných hasičů z Moravské.
Stále se můžete přihlásit do kroužku mladých hasičů.
Kroužek je od 6 let a klidně se za námi můžete přijít podívat každé úterý na náš trénink. Najdete nás na fotbalovém hřišti, anebo v hasičce. Děti mohou rovnou vyzkoušet
náš trénink, či se na cokoliv zeptat. Další novinkou je, že
skládáme družstvo dorostenců, což nás posune dál v našich
zkušenostech a zároveň i naše mladé hasiče, kteří už nám
dospívají. Můžeme dál trénovat a otevřít jim nové obzory
v hasičském sportu.
Bára Čapková

KLUB SENIORŮ LADNÁ
Á
Po dost dlouhé době jsme se začali opět scházet, zrovna
v den, kdy děti šly poprvé do školy.
Hodně našim seniorům chyběly pravidelné schůzky,
kde jsme si popovídali a dozvěděli různé věci z našich besed s pozvanými hosty.
Naši první schůzku zahájila paní starostka, která nás
seznámila s děním v naší krásné obci. Máme naplánované
různé akce, které by se mohly všem líbit.
Doufám, že vše vyjde jak má a nebudou žádná vládní
opatření.
Za Klub seniorů Jana Krůtilová
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TANEČNÍ STUDIO N.C.O.D
D.
OPĚT V LADNÉ
Minulý rok nám moc nepřál. Druhé pololetí jsme tančili online,
květen a červen jsme byli venku, je čas vrátit se do tělocvičen. Děti
a mládež budou mít taneční tréninky každou středu 17:00 až 18:00,
přijít si s námi trsnout můžou však i dospělí. Během školního roku
trénujeme různé taneční styly, ze kterých pak poskládáme asi tříminutovou choreografii. Na závěrečném vystoupení, jenž plánujeme na
neděli 19.12.2021, pak všichni ukazují, co nového se naučili a kam se
v tanci posunuli. Další novinkou pro tento školní rok je cvičení pro
všechny aneb BUĎ FIT. V hale Ladná vždy v pondělí a čtvrtek 18:00
– 19:00. Na těchto lekcích budeme pracovat na kondici všemi způsoby. Základ je však stejný – zahřát, protáhnout, posílit tělo a opět se
protáhnout. Koho bolí kolena, nemusí se bát, vždy najdeme náhradní
cvik, který odvede stejnou práci. A koho bolí záda? Ten by měl přijít
stoprocentně, protože cvičením lze odbourat bolest nejlépe.
Co nás ještě čeká? O jarních prázdninách vyrazíme na zimní soustředění. Můžete poslat děti s námi samotné nebo můžete vyrazit celá
rodina a užít si tak týden na horách, lyžovat, snowboardovat či se jen
tak projít nádhernou přírodou. Máme připravený bohatý program
včetně tanečních tréninků, vzít s sebou lyže není nutnost, stačí i pekáč.

A co dál? To už bude půl rok pryč a pokud začnete cvičit s námi
již nyní, za půl roku se sejdu s Vaším novým lepším já. S dětmi se
naučíme spoustu nových věcí i v druhém pololetí. V červnu si dáme
opět závěrečné vystoupení, tentokráte v sobotu 18.6.2022. Pak se opět
ponoříme do prázdnin, kde pořádáme příměstské tábory v Břeclavi
a letní týdenní soustředění v Krkonoších. A frk bude zase po roce :-)
Tak neváhej a přijď ;-)
Za celé taneční studio srdečně zve Lenka Žůrková

Lanštorfský zpravodaj

Září 2021

11

MÍSTNÍ KNIHOVNA V LADNÉ
Dětem začala doba učení a školních povinností. S novým školním rokem staré problémy – obaly na knížky. Velikost zakoupených obalů nesedí? Potřebný formát obalů nemůžete sehnat?
Máme jednoduché řešení. Poprvé nabízím žákům naší školy balení učebnic ( ne sešity) zdarma stejným způsobem, kterým balíme knihy v našem fondu. Službu mohou využívat po celé září
v otevírací dobu knihovny.
Školákům i učitelskému zboru přeji úspěšné vykročení do školního roku bez covidových omezení. Těším se na opětovnou spolupráci se školní družinou a naší Mateřskou školkou.
Po hodovních slavnostech, pomalu končí práce na zahrádkách
a začne čas na oddech s pěknou knihou. Pro stávající i nové, ráda
uvítám starší i mladé čtenáře, pravidelně rozšiřuji knižní fond
o nové tituly oblíbených autorů.
Fein, Louise
Dcera říše
Andrews, Ivana
Deník Marie K.
Dean, Abigail
Dívka A
Belle, Kimberly, 1968Drahá ženo
Miles, Ava
Francouzská hostina
Dubská, Kateřina, 1965Hendrixova kytara
Hošková, Blanka, 1945Když se přání (ne)plní
Langner, Maria, 1901-1967
Léčitel
Moreira, Veronika
Má přítelkyně
Cubeca, Karel, 1960Muž, který nevrhá stín

Black, Holly, 1971Jansson, Anna, 1958L‘Amour, Louis, 1908-1988
Kubát, Luděk, 1952Pospíšilová, Jarmila, 1965Bacon, Lee, 1979Češka, Stanislav, 1955Blaedel, Sara
Brackston, Paula
Roberts, Nora, 1950Gustawsson, Johana, 1978Smith, Wilbur
Costello, Matthew John, 1948Černá, Jaroslava, 1959Goldstein, Madeleine, 1921-2008
Whitton, Whitton, Hana, 1950Appleyard, Meredith
Macallister, Greer
Larkin, L. A.

Nejtemnější část lesa
Neočekávaný románek
Odplata
Osudový zkrat
Pod Palcem
Poslední člověk
Případ rozvaděných bratrů.
Stezka mrtvých
Stříbrná čarodějnice
Úkryt
Únos
Volání havrana
Vraždy v Cherringhamu.
Záhada černolických vražd
Zase se shledáme
Zdislava z Lemberka
Zpřetrhané pouto
Žena číslo 99
Žízeň

Zásobu knih jsem doplnila dovozem z regionální knihovny. Celou nabídku lze najít v katalogu na webových stránkách knihovny.
Vojtěška Florusová

MILÉ VYHLÍDKY
Drazí přátelé, opět nás minula nějaká
údobí v řádu měsíců a ukrojila z našeho
života. V čase se opět blíží chvíle, na které
se těšíme a další momenty, ve kterých budeme jen vzpomínat.
Koncem září tradičně oslavíme hody,
na které se jistě většina z nás těší. Jsou
směsicí radosti, veselí, dobrého jídla, pití,
ale i pěkné muziky a tance. Už naši předkové si jich dokázali užít a věřím, že se na
ně těšili mnohem a mnohem více než my,
současníci. Oni totiž dokázali, protože
byli ve své době tak trochu k tomu nuceni, soustředit hodně námahy do jednoho
bodu. Mnoho dní se pracovalo, schraňovalo a šetřilo, aby bylo z čeho brát, když

se prožívá „Boží hod“. Jeden z nich je,
při slavení patrocinia, zasvěcení kostela.
U nás v Ladné, ke sv. archandělovi Michaelovi. Jistě, že těch „Hodů“ bylo během
celého roku několik, jako hlavně Vánoce
a Velikonoce. Předkové museli prožít více
odříkání, aby se pak mohli zastavit a koncentrovat radost, třeba do dvou dnů. K tomuto nás v dnešní době vůbec nic netlačí.
Hojnost je pořád, proto tyto chvíle veselí
pro nás nemusí být zdaleka až tak očekávány. Přesto je důležité vnímat je jako dar
a být za ně vděční. Tuto vděčnost chceme
prožít především při hodové bohoslužbě,
na kterou jste všichni pozváni.
Začátkem měsíce listopadu tradičně

vzpomínáme na naše drahé, kteří nás již
předešli na věčnost. Věříme, že odešli tam,
odkud by se již nechtěli vrátit, protože
prožívají to, co jim Bůh slíbil a získal k jejich plnému a dokonalému štěstí. Nám zde
zůstalo něco velmi cenného, stopy velké
lásky k těm, kteří nás měli opravdu rádi.
I za tento rozměr života společných vztahů můžeme vyjádřit svou vděčnost a radost. Za to, že jsme propojeni pouty lásky
a náš život ústí do jednoho společného
„Vztahu“, který je úžasný, nepřekonatelný
a věčný. Pojďme i tuto vděčnost a radost
prožívat spolu.
Hezké podzimní chvíle všem, přeje P.
Slavomír Bedřich

Z KOSTELA SVATÉHO ARCHANDĚLA MICHAELA
Skončila doba prázdnin a dovolených. Je začátek nového školního roku. Dozrává ovoce, sklízí se zelenina, barví se listí stromů
a keřů, příroda vydává svou úrodu. V našem kostele se konaly bohoslužby, stejně jako během roku. Konaly se i slavnostnější bohoslužby.
V neděli 19. července se konala slavnostnější bohoslužby, kdy jsme si
připomínali spolupatrona našeho kostela biskupa a mučedníka Petra Pavla Gojdiče. Kostel byl po celé odpoledne otevřen k prohlídce
kostela i starých kněžských rouch byla možnost s doprovodem vystoupit i do věže kostela s paní Markétou Nešporovou.
Během celého roku projíždějí naší obcí cyklisté, kteří jedou
z Lednice nebo do Lednice a okolí a zastavují se u kostela nebo
ho navštíví. Prohlídku si domluvili i učitelé z pedagogické školy
z Litomyšle.

V poslední době jsme měli také křty dětí a svatební obřad, snoubenci byli z Brna. Zasáhly nás i dvě smutné zprávy. V pondělí 26.
7. nás opustil a odešel k svému nebeskému Otci kněz, který jednou
v měsíci sloužil u nás nedělní bohoslužbu. Byl jím P. Leopold Nesveda, bydlel na faře v Rakvicích jako výpomocný duchovní naší farnosti. Rozloučili jsme se s ním v kostele v Rakvicích v sobotu 31.7. Pohřební bohoslužbu a rozloučení vedl brněnský pomocný biskup Pavel
Konsbul. Rozloučit se přišli farníci a lidé z okolí a knězi z okolí i z míst
dřívějšího působiště. O čtrnáct dnů později zemřel v cizině pomocný
brněnský biskup Petr Esterka, který působil a sloužil pro zahraniční
krajany. Byl rodákem z Dolních Bojanovic, kde bude i pohřben.
A máme září začátek školního roku, v kostele byla 5. 9. mše
svatá za žáky a učitele s požehnáním aktovek a dětem do nového

12

Září 2021

Lanštorfský zpravodaj

školního roku. Děti dostaly také malý dárek do svých aktovek.
Pro naši obec a občany je nejvýznamnější událost hody, i když
jsou zase o týden dřív, než by měly být. Nedělní hodovní mše svatá
v neděli 19. září bude slavena v 9.30 za poděkování za dar letošní
úrody, také za farníky i všechny občany obce, mladé i staré, za církev, za rodiny. Mše svatá v pondělí 20. 9. podvečer bude sloužena
za zemřelé spoluobčany, v 18 hodin. Mše svatá ze Slavnosti svátku
patrona našeho kostela sv. Archanděla Michaela bude slavena v neděli 26.9. za farníky a dobrodince našeho kostela.
Letos se v naší zemi slaví 1 100. výročí od smrti kněžny a mučednice svaté Ludmily. Toto výročí si připomínáme velkou poutní
slavností na Tetíně 18. a 19. září.
Od 12. do 15. září připutuje na Slovensko papež František, který 15. září navštíví nedaleké poutní místo Šaštín. Jste zváni i na tuto
pouť k Panně Marii Bolestné.
V říjnu jako každoročně se budou konat v neděli odpoledne
růžencové pobožnosti.
Listopad - dušičkový měsíc, kdy si více než jindy připomínáme
naše zemřelé, zvláště s kterými jsme se nemohli řádně rozloučit.
Přijďte zavzpomínat a pomodlit se s námi v neděli 31.10. odpoledne v 15 hodin na hřbitov, kde bude probíhat pobožnost za zemřelé. Mše svatá za zemřelé bude v úterý v den Památky zemře-

lých a v pondělí 1.11. Budeme vzpomínat zvláště ty, kteří nás letos
opustili.
Už tradičně koncem listopadu o Slavnosti Ježíše Krista Krále
bude slavena mše svatá za letošní jubilanty. Přijď poděkovat za dar
svého života účastí na této bohoslužbě.
A už tu máme předvánoční čas - adventní doba. O l. neděli
adventní 28.11. budou požehnány i vámi přinesené adventní věnečky. Začínají přípravy na vánoční svátky, svátky rodin a radostí
dětí Svátky narození Ježíše Krista. Další informace na nástěnce
u obchodu a v kostele.
Mše svaté pokud není nějaká změna jsou slaveny v neděli
v 9.30 hodin a v pátek v 18 hodin v zimním období v 17 hodin.
Jste srdečně zváni do našeho kostela na všechny bohoslužby.
Z Charity:
Sbírka oblečení bude oznámena místním rozhlasem a na nástěnce u obchodu.Pravděpodobně koncem října, záleží na požadavcích Charity či Adry.
Přeji Vám krásné a radostné prožití hodů, svátku obce a našeho patrona a krásné podzimní dny.
Připravila Ludmila Střelská

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
O astronomii
Zapadá slunéčko za vysoké hory
už mně moja milá, aja hoja hej
dverí neotvorí
Dlouho se považoval za jediný správný
pohled na svět tzv. geocentrický, který říká,
že Země je deska a je středem vesmíru. Ale
lidé při pozorování lodí na moři, zjistili, že
u blížící se lodi vidí nejprve vršek stěžně
a potom se teprve směrem odshora začíná
objevovat celá loď, naopak u vzdalující se
lodi se nejprve začne ztrácet její trup až je
nakonec vidět jen vršek stěžně.
Mikuláš Koperník (1473 - 1543) nebyl
prvním tvůrcem heliocentrického modelu
vesmíru. Koperník se za svého studijního
pobytu v Itálii seznámil s myšlenkou řeckého filozofa Aristarcha ze Samu (3. stol.
př.n.l.), že Země a ostatní planety obíhají
kolem Slunce. Koperník napsal šest knih
O obězích sfér nebeských, v nichž svou teorii
podrobně popsal a předložil důkazy pro svá
tvrzení.
Přibližně ve stejné době jako Aristarchos ze Samu žil řecký matematik, astronom a geograf Eratosthenés z Kyrény (mezi
276-272 - 194 př.n.l.), který změřil obvod
Země. Zřejmě proto, že výsledek jeho měření nebyl úplně přesný, odchyluje se o 15 %
(k měření ovšem potřeboval jen vzdálenost
dvou míst ležících na jednom poledníku,
obyčejné pravítko a předpoklad, že Země
je kulatá), je dnes mnohem známější jako
autor algoritmu pro hledání prvočísel nazvaného podle něj Eratosthenovo síto.

Jasný a nezvratný důkaz toho, že Země
je kulatá a že správný pohled na vesmír je
heliocentrický, přinesl až 12. duben 1961,
kdy ruský, tehdy se říkalo sovětský, kosmonaut Jurij Gagarin (1934 - 1968) obletěl
Zemi.1 Nicméně několik staletí, neřku-li
tisíciletí trvání geocentrického paradigma
zanechalo své nesmazatelné stopy. Dodnes říkáme, že Slunce vychází a zapadá.
Naší základní orientací ve světě je východ
a západ. Přitom svět žádný východ a západ
nemá. A vychází-li vůbec něco, je to naše
Země, nikoliv Slunce.2
V některých jazycích existuje idiom pro
vyjádření absolutní jistoty, který říká, že (je
něco) tak jisté, jako že zítra ráno vyjde slunce (např. v angličtině: as sure as the sun will
1

2

Ačkoliv první jasný důkaz kulatosti Země přinesl již ve 4. století př.n.l. Aristoteles (384 - 322
př.n.l.) při pozorování tvaru stínu, který vrhá
Země na Měsíc. Tak mohl francouzský spisovatel a moralista Luc de Clapiers Vauvenargues
(1715 - 1747) ve své době napsat: „Stejně, jako je
přirozené věřit mnohým tvrzením bez důkazů,
je přirozené pochybovat o pravdivosti tvrzení,
k nimž důkazy existují.“
Říkat (nebo zpívat v písňových textech), že vyšel
Měsíc, je ovšem v pořádku. Měsíc se totiž, jako
jediná přirozená družice Země, opravdu pohybuje!

rise tomorrow, nebo v italštině: sicuro come
il sole sorge nel mattino. To se potom těžko
předělává vnímání lidí, že slunce nevychází,
pouze zeměkoule se otočí ke slunci tak, že
slunce svítí na danou polokouli. Němčina
má přísloví, které vychází z tohoto úkazu,
a to přísloví říká: Slunce svítí pro všechny, ale
ne ve stejnou dobu. (Die Sonne scheint für
alle - doch nicht zur gleichen Zeit.) Výrok vyjadřující podobnou myšlenku, a sice Jediný
smysl existence času je ten, že člověk nemůže
mít všechno najednou (Der einzige Grund für
die Existenz der Zeit ist, dass man nicht alles
auf einmal haben kann.) je připisován slavnému fyzikovi Albertu Einsteinovi (1879 1955), který vzhledem k tomu, že se narodil
v Německu a jeho mateřským jazykem byla
němčina, zřejmě výše uvedený idiom znal.
A konečně angličtina má pro vyjádření dlouholeté lidské zkušenosti, že nic netrvá věčně,
přísloví Ranní slunce nikdy nevydrží po celý
den. (The morning sun never lasts a day.)3
3

Při překladu tohoto přísloví do maďarštiny, která má pro slunce a den jedno slovo – nap, tak,
aby bylo správně pochopeno, by se zřejmě řeklo pouze: „Ráno nevydrží celý den.“ Jak by se
ale přeložilo do maďarštiny rčení, že něco patří
k sobě jako slunce a den?
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V minulé úvaze jsme při pátrání po
době vzniku probírané písničky byli díky
jednoduché textové analýze schopni konstatovat, že zcela jistě vznikla po určitém
datu. V případě dnešní písničky, v níž je řeč
o tom, že zapadá slunce, můžeme naopak
konstatovat, že s největší pravděpodobností
vznikla před určitým datem, a sice před 12.
dubnem 1961.
S jistotou to můžeme konstatovat u písničky Fanoša Mikuleckého „Bude večer,
už zapadá slunéčko“ z jeho v pořadí druhé
zpěvohry Prechovský buřič. Víme totiž o ní,
že pochází z roku 1960. K jejímu napsání
zřejmě Mikuleckého inspirovala tragická
událost, k níž došlo v poli Rešicích a při níž
v bitce mezi místními chlapci, kteří se vraceli z „tovarychu“ v prechovském dvoře, byl
zabit mladý člověk.
Jak ale chápat slova z textu Jiřího Voskovce a Jana Wericha k písničce na hudbu
Jaroslava Ježka „Na shledanou v lepších
časech“4 ze hry Robin zbojník z roku 1932,
v němž se zpívá: „Dokud bude Země ku-

latá, na chudáky bude bohatá …“? Znamená to, že vyvrácení v té době ještě letem
od vesmíru nepotvrzené heliocentrické
doktríny by s sebou mohlo přinést zlepšení
životní úrovně miliard chudáků na této planetě nebo, že tak, jako je neměnný fakt, že
Země je kulatá a nedá se s tím nic dělat, zůstane neměnným faktem i to, že na ní bude
žít spousta chudáků?
Dnes již klasická či, řekněme, typická semaforská písnička autorské dvojice
Jiří Suchý (*1931) / Jiří Šlitr (1924 - 1969)
„Malé kotě“, v níž se mimo jiné zpívá „Hoši
a děvčata, pěstujte koťata, Země je kulatá
…“ pochází z roku 1962, tedy byla napsána poté, co lidstvo mělo pro takové tvrzení
nezvratný důkaz.
Kdyby Jiří Suchý žil v době Giordana
Bruna5 nebo o zhruba generaci mladšího
Galilea Galilei6 asi by takový text nenapsal,
nebo přinejmenším veřejně nezpíval. Galileo Galilei sice poté, co svůj slavný výrok
„A přece se točí!“ (Eppur si muove!) odvolal, nebyl na rozdíl od Giordana Bruna upá-

4

5

Pod stejným názvem vydal spisovatel Josef
Škvorecký (1924 - 2012) knihu, v níž zveřejnil
korespondenci, kterou si v letech 1968 - 1989 vyměnil se svým přítelem, hudebním publicistou
Lubomírem Dorůžkou (1924 - 2013).

6

Giordano Bruno (1548 - 1600), italský dominikánský mnich, filozof (představitel renesančního hermetismu), spisovatel a básník
Galileo Galilei (1564 - 1642), italský astronom,
fyzik a filosof
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len, ale i tak mu inkviziční soud za hlásání
vědeckých názorů, pro které neměl důkazy,
udělil trest žaláře, který mu byl nakonec
zmírněn na domácí vězení, v němž byl držen až do své smrti.
S odsouzením Giordana Bruna a jeho
učení o Vesmíru plném sluncí, které považoval za kacířství, se ztotožňoval i německý matematik, astrolog, astronom, optik
a evangelický teolog Johannes Kepler (1571
- 1630), který několik let působil v Praze na
dvoře císaře Rudolfa II. jako asistent dánského astronoma, astrologa a alchymisty
Tychona Braheho (1546 - 1601). Kepler
v Praze formuloval dva ze svých tří zákonů,
z nichž hned ten první říká, že: „Planety
obíhají kolem Slunce po eliptických drahách, v jejichž jednom společném ohnisku
je Slunce.“
Jestliže v Itálii se na přelomu 16. a 17.
stol. za hlásání jiných než geocentrických
názorů upalovalo a věznilo, zatímco v Praze a potažmo v českých zemích bylo ve stejné době, mimo jiné i díky jiné geopolitické
situaci, možné beztrestně hlásat názory heliocentrické, nevnáší to do našeho bádání
po skutečném staří v úvodu citované moravské lidové písničky žádné nové světlo.
Zdeněk Vrbík
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Společenská kronika
JUBILEA

ÚMRTÍ

Všem jubilantům přejeme vše nejlepší a mnoho zdraví do dalších
let

Rozloučili jsme se s občany:
červen

červenec
85 let Krůtilová Anna, ul. Na Trkmance
80 let Šimková Ludmila, ul. Anenská
Dacová Marie, ul. Masarykova
75 let Vrbíková Zdenka, ul. Úlehlova
60 let Morávková Hana, ul. Lužní
srpen
90 let
80 let
75 let
65 let

září
90 let
65 let

Hluchá Hedvika, ul. Masarykova
červenec
Tewoltová Emílie, ul. Ořechová

NAROZENÍ
Šudrla Jaroslav, ul. Lipová
Michlovská Ludmila, ul. Sportovní
Štollová Libuše, ul. Lipová
Prudík František, ul. Anenská
Holub Stanislav, ul. Úlehlova
Blatová Antonie, ul. Úlehlova

Hartošová Libuše, ul. Masarykova
Gajdoš Jan, ul. Ořechová
Kotový Antonín, ul. Masarykova

červen
Blahopřejeme manželům Zálešákovým k narození syna Lukáše.
červenec
Blahopřejeme manželům Kvášovým k narození synů Davida
a Michala.
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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