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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
už je to tady. Tak jako na konci loňského
roku se potýkáme s koronavirovou pandemií. Dělíme se na očkované a neočkované,
máme spoustu věcí zakázáno, omezeno
a přikázáno. První otázka při styku s jiným
člověkem je, jestli je očkovaný a podle toho
se odvíjí téma dalšího rozhovoru a jednání.
Přeji všem při těchto zjišťovacích pohovorech a různých názorech na věc o zachování
zdravého selského rozumu. Každý si nese
následky svých rozhodnutí sám. Nevěřte
všemu, co se říká, neznamená, že když to
říkají v televizi, že je to pravda, když to píší
v novinách, že je to pravda, když to píší na
internetu, že je to pravda a tak dále. Pro
Vaši informaci, já očkovaná jsem, i celá naše
rodina, a v současné době čekáme na třetí
dávku.
Ale život v obci se nezastavil, pouze se
zase na čas omezil, i když to vypadá, že ne
tak výrazně jak tomu bylo před rokem, kdy
byla pandemie věc nová a nevědělo se, jak
s tím naložit. Je to něco podobné jako zkušenost s tornádem. Nikdo to tady nezažil, nevědělo se, co se má dělat první, no a po čase
byli všichni chytří. Ale myslím si, že je to
taková naše česká povaha, i když si nejsem
jista, zda je to tak dobře. Pak pokukujeme
k sousedům do Rakouska a Německa, jak
jim to tam všechno klape, všichni poslouchají, mají respekt k autoritám atd. Vždyť
my si to děláme sami.
Jak jste určitě zaznamenali, začala výstavba mateřské školy. Věřme, že i přes nedostatek stavebních materiálů a růst cen, se
nám podaří školku vybudovat a děti ji budou moct na začátku roku 2023 začít využívat.
Krátce se vrátím k našim hodům, které
na konci září proběhly ke spokojenosti veřejnosti i chasy. Jen sundávání máje mělo
trochu zpoždění a možná kdyby nezačínal
advent, tak by nám mohla vydržet do jara

a posloužit i v příštím roce. Podle vyjádření
stárka si už bude chasa vždycky hody dělat
sama. To je určitě pro obec příjemná informace.
Chtěla bych poděkovat stárkům Filipovi Střelskému, Filipovi Novákovi, stárkám
Elišce Novákové a Vendule Pazderové, jejich
rodinám, pomocníkům a celé chase.
Na začátku října proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volební
účast byla tentokrát skoro 70%, což značí,
že zájem veřejnosti byl dosti velký. Vítězem
voleb v naší obci se stalo ANO 2011 Andreje Babiše. Podrobnější informace najdete
uvnitř zpravodaje.
Lanovka, trojhoupačka a šest laviček jsou
nové věci na území obce pro děti a dospělé.
Nosnost lanovky je 120 kg, takže i dospělý
člověk se může svézt. Ovšem samozřejmě
byla lanovka pořízena především pro děti.
Upozorňuji, že lavičky, které jsou rozmístěny po obci nejsou pevně zakotveny do země,
a to z toho důvodu, aby se s nimi dalo podle
potřeby manipulovat. Na pořízení dětských
atrakcí a mobiliáře byla získána dotace ve
výši 200 tisíc korun. Další pořízení laviček
je plánováno v příštím roce. Měly by sloužit
ke zlepšení komunikace mezi lidmi, sdílení
svých starostí, úlevě při námaze. No, uvidíme, jak se nám tento záměr osvědčí.
Ve spolupráci obce s místními spolky
(hasiči, Sdružení občanů Ladné) se podařilo z dotace vysadit pokračování větrolamu
směrem na Podivín. Za účasti asi třiceti občanů došlo k výsadbě stromů a keřů. Všem,
kteří přišli pomoci, patří velké poděkování.
Je s podivem, že některé spolky se vůbec
nenamáhaly, aby přiložily ruku k dílu, ale
radit to jim jde na jedničku. Tož velká huba
vždycky značila pouze slova a ne činy. Určitě to občan - volič sleduje. Opravdu jsem si
tuto poznámku nemohla odpustit.
Byla vyspravena asfaltovým recyklátem
komunikace při vjezdu v lokalitě Úlehle.

DĚNÍ V OBCI
22. předhodovní zpívání v Ladné
V pátek 17. září se konalo 22. Předhodovní zpívání, které každoročně
připravuje místní Slovácké sdružení Lanštorfčané. Mimo místní mužácký sbor vystoupily mužské sbory z Hovoran, Moravského Žižkova, Rakvic a ženský sbor z Moravské Nové Vsi, kterému byl předán od mužáků
finanční dar na obnovu krojů, které byly zničeny červnovým tornádem.
Místní zpěvačky Eliška Nováková a Helena Struhárová s kamarádkami zazpívaly několik písní a jejich vystoupení sklidilo u publika velký
úspěch. Všechny účinkující doprovodila cimbálová muzika Břeclavan
a pořadem provedla Svatka Rudolfová.

V lokalitě Ulička dojde nejprve k položení
splaškové kanalizace a vybudování osvětlení a poté také bude povrch Uličky opraven.
V současné době probíhá výběrové řízení na
zhotovitele dokončení splaškové kanalizace
v lokalitě Ovčačky a v Uličce. Pokud půjde
všechno jak má, mělo by být do konce roku
2022 hotovo a budeme si moci říct, že celá
obec má zbudovanou splaškovou kanalizaci.
Dovolím si upozornit některé občany, kteří
ještě nejsou připojeni na kanalizaci a nechali si od obce zpracovat projektovou dokumentaci, aby to neodkládali. Od května se
obec o tyto nemovitosti a způsob likvidace
odpadních vod začne zajímat ve spolupráci
s orgánem životního prostředí.
Obci se podařilo zorganizovat Podzimní výlet a zájezd do Prahy na muzikál Kvítek mandragory. Ovšem adventní neděle už
musely být zrušeny. V současné chvíli má
obec 36 nakažených. Pro srovnání s rokem
minulým v této době byli nakaženi 3 lidé.
Opravdu je třeba dbát na různá omezení,
zakrývat si ústa, omezit kontakty, raději zůstávat doma a nevyhledávat možné zdroje
nákazy. Věřím, že se snad na začátku nového roku dočkáme karnevalu, plesu, fašanku
a dalších akcí, které obec pořádá. Jak to dopadne se zájezdem do malebného Slovinska,
jsem sama zvědavá.
Závěrem mého úvodního slova i závěrem letošního roku bych Vám chtěla popřát
co nejpříjemnější prožití svátků vánočních
bez covidu, bez stresu, shonu, starostí, popřát Vám tu pravou vánoční pohodu. No
a do roku 2022, který má samé dvojky a je
posílen nulou? Údajně bude náročný, ale
lepší než ty dva, které máme za sebou. Číslo 22 je číslo „mistra stavitele“, tak věřme, že
postavíme opravdu základ toho lepšího, co
nás čeká. Ale ve výsledku je to na nás, jak ke
všemu přistoupíme. Tak všechno nejlepší do
magického roku 2022.
Starostka Renáta Priesterrathová
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Krojované hody v Ladné
V sobotu 18. září a v neděli 19. září proběhly v obci tradiční
krojované hody a o týden později 25. září krojované hodky. Po delší
době se o většinu záležitostí kolem organizace hodovních radovánek postarala chasa v čele se stárky Filipem Střelským a Filipem
Novákem a stárkami Eliškou Novákovou a Vendulou Pazderovou.
Obec pomohla s postavením pódia, oplocení, přivezla lavice, postarala se o zelené a přispěla na muziku částkou 50 tis. Kč. Letošním

hodům počasí přálo. V sobotu zahájila hody paní starostka, která
předala „hodové právo“ krojované chase. Následovalo položení
věnce k pomníku padlých spoluobčanů za 1. světové války. Poté se
už šlo pod máju. I letos se o malované ornamenty na hodové máji
postarala Adéla Teturová. Všem, kteří přiložili ruku k dílu, aby se
tato akce vydařila a proběhla v klidu, děkujeme. K tanci a poslechu
hrála celé tři dny DH Zlaťulka.

Stárci se stárkama

Nová generace krojovaných

malovaná ladenská mája
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Podzimní výlet
V sobotu 9. října se konal podzimní výlet do Starého Města u Uherského Hradiště,
kde jsme navštívili památník Velké Moravy
a nový kostel sv. Ducha, kterým jsme byli
ohromeni a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o jeho vzniku. Náklady na jeho výstavbu dosáhly částky 100 mil. Kč, což jsou
náklady na výstavbu naší čistírny a kanalizace. Poté jsme pokračovali na krásně opra-

interiér hradu

vený hrad Helfštýn. Individuálně jsme si ho
prohlédli a opět jsme byli překvapení tím,
jak je opraven, udržován a velmi dobře doplněn kovovými předměty. Rekonstrukce
hradu získala českou cenu komory architektů za architekturu v roce 2021. Po prohlídce
hradu jsme odjeli do Lipníka nad Bečvou,
který je městskou památkovou rezervací
a tady měl každý svůj individuální program.

Někteří se vydali k zámku z 16. století s unikátní střešní zahradou na zámeckých konírnách, v zámeckém parku mohli obdivovat
buk Opičák, mohli se pokochat židovskými památkami a poté spokojeně usednout
k obědu nebo ke kafíčku. Všichni si výlet
pochvalovali, počasí bylo překrásné podzimní a už se těší na výlet jarní, doufejme,
že ho budeme moci uskutečnit.

Kostel sv. Ducha

Střešní zámecká zahrada

buk Opičák

Muzikál Kvítek mandragory
V sobotu 6. listopadu jsme navštívili
v Praze v divadle Broadway muzikál Kvítek
mandragory. Do Prahy jsme vyrazili až v deset hodin dopoledne, cestou jsme se zastavili na motorestu u dálnice a v jednu hodinu jsme vysedali na nábřeží Vltavy. Počasí
nám ještě tuto sobotu přálo a Praha nebyla
tak plná, jak jsme na ni zvyklí. Takže jsme si
užili Karlova mostu, Staroměstského náměstí, dali jsme si kafíčko s pražským zákuskem
a v šest hodin jsme usedli do hlediště divadla
Broadway. Autorem muzikálu je Radek Balaš
a o hudební úpravy se postaral Michal David.
Zaznělo přes dvacet hitů Heleny Vondráčkové. Děj nebyl nijak náročný, šlo o to se pře-

devším pobavit, zasmát se, a to se autorům
podařilo, i když měli v muzikálu i dojemné
chvilky, které si uvědomovali především ti
starší diváci. Na jevišti se vystřídali Miroslav Etzler, Jaromír Nosek, Bronislav Kotiš,
Jaroslava Obermaierová, Yvetta Blanarovičová, Adéla Gondíková, Linda Finková, Bořek
Slezáček a roli podlého majitele klubu Copacabana si zahrál 84 letý Jan Přeučil, kterého
skupinka našich výletníků poté potkala před
divadlem a udělala si s ním společně foto.
Bohužel ho na obec nikdo nezaslal, tak bych
chtěla poprosit, kdo tuto fotografii máte, zašlete ji na obecní mail a v příštím zpravodaji
ji zveřejníme. Děkuji
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Mikulášská nadílka a adventní neděle
Bohužel i letošní Mikulášská nadílka musela být zrušena, a to
samé platí o adventních nedělích, na které jsme se už začínali
těšit. Sdružení občanů Ladné proto letos opět mikulášské balíčky
nachystalo a vzhledem k tomu, že je mateřská škola uzavřena,

balíčky byly dětem rozvezeny, i dětem školním, které byly v tu
dobu nemocné. Věřme, že příští rok se už u kostela všichni sejdeme a budeme si moci společně zazpívat a vypít trochu svařeného
vína nebo čaje.

INVESTICE V OBCI
Zvýšení kapacity mateřské školy v obci Ladná
Takový je oficiální název další stavební akce, kterou určitě
pečlivě sledujete. Rekapitulace pro občany, kteří tuto historii neznají. Původně obec jen chtěla zvýšit počet tříd mateřské školy na
tři, čímž by stoupl možný počet dětí ve školce na 72, a to s tím,
že jedna třída by byla pro děti dvouleté. Začalo se na tom pracovat, projektovat a tak dále a zjistilo se, že ve stávající budově se
kapacita nezvýší, ale paradoxně sníží, protože při rekonstrukci
musíme dodržovat nové platné normy a při provádění stavby by
došlo ke zboření téměř celé mateřské školy. Tehdy se zastupitelstvo rozhodlo pro novou mateřskou školu, koupilo dům za 1,7
mil. Kč, vysoutěžila architekta, získala dotaci 30 mil. Kč a konečně mohla začít po několikaletém úsilí začít letos 20. října stavět.
Teda začalo to demolicí původního domu a dnes můžete vidět
základovou desku školky a školní jídelny. Vzhledem k tomu, že
se stavba podstatně zdražila, musela obec přistoupit k rozdělení projektu, ale základová deska bude položena i pro komunitní

centrum, knihovnu a poštu. Některé inženýrské sítě jsou totiž pro
oba objekty společné. Pro úplnost jsou přiloženy údaje, které by
Vás mohly zajímat
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010177
• Celkové způsobilé náklady:
69 310 920,37 Kč (bez DPH)
• Dotace EU:
29 941 711,71 Kč
• Příspěvek příjemce podpory: 39 369 208,66 Kč
• Datum zahájení realizace projektu: 20. 10. 2021
• Datum ukončení realizace projektu: 19. 2. 2023
• Řídící orgán: EU - Evropský fond pro regionální rozvoj
• Zprostředkující subjekt: Integrovaný regionální operační program
• Příjemce dotace: Obec Ladná
• Realizační firma: Hrušecká stavební spol. s r.o. a IMOS Brno, a.s.
• Zpracovatel projektu: Ing. arch. Jan Heller, ČKA 4261
• Technický dozor investora: Modrý projekt s.r.o.

Vybudování trojhoupačky
Zeptali jsme se dětí, co by chtěly, jakou další atrakci by si přály
v parku Rasovna. První z nich byla lanovka. A poté klasická houpačka. Až to překvapilo, člověk si myslí, že je to tak všední věc, že
ji má každý doma. Vzhledem k tomu, že nám z dotace na lanovku
zůstalyy nějaké
j
peníze,
p
, rozhodli jsme
j
se p
pořídit jještě i trojhoupačku
j
p

a poté ještě šest laviček, které jsou rozmístěny po celé obce. Lavičky
nejsou upevněny pevně k zemi, aby se mohly přenášet. Dovolím si
na to upozornit, protože jsme už měli malý karambol, kdy se o lavičku někdo opřel plnou vahou a samozřejmě ji převrátil. Všechno
y pořízeno
p
j
bylo
z dotace,, kterou jsme
obdrželi od SZIFu.
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Zpevnění cesty na Úlehle
Na konci listopadu se nám podařilo ještě vyspravit asfaltovým recyklátem komunikaci při vjezdu do lokality Úlehle. V této lokalitě jsme
k tomuto řešení na rozdíl od Uličky přistoupili protože je v zemi již položena kanalizace. V Uličce se kanalizace bude budovat během roku
2022, když všechno dobře půjde.

ZMĚNY DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V OBCI
Jak jste si určitě všimli, došlo v obci
k několika změnám dopravního značení.
Na účelové komunikaci vedoucí k hospodě
v parku Rasovna byl omezen provoz a to
zákazem vjezdu motorových vozidel vyjma
vozidel zásobování nebo vozidel s povolením OÚ. K tomuto omezení došlo na základě požadavků některých rodičů a personálu uvedené hospody. Park Rasovna se
stal místem s hracími prvky pro děti a tyto
se zde pohybují často i po této komunikaci.
Tímto bychom rádi zvýšili jejich bezpečnost.
Další omezení se týká ulice Mlýnská
směrem k Albě, kde byla dočasnou úpravou
omezena rychlost na 30 km/h z důvodu, že
se zde často pohybují děti a zaměstnanci
Alby. Toto omezení je, jak jsem již zmínil,
dočasné. Máme již zpracovanou projektovou dokumentaci na chodník kolem silnice včetně veřejného osvětlení až k zastávce
autobusu Ladná Mlýnská. V současné době
pracujeme na získání dotace na jeho realizaci. Současně si dovolujeme upozornit
chodce, že na značce omezující rychlost je
umístěn zásobník reflexních prvků, které je
možno použít tak, že si reflexní prvek přile-

pí chodec na svůj oděv a stane se při snížené viditelnosti nebo tmě dobře viditelným.
Chystanou změnou je vodorovné dopravní značení na příjezdu do obce na ul.
Masarykova, kde budou nastříkány zpomalovací pásy a zvýraznění maximální

povolené rychlosti v obci 50 km/h. Toto
značení by mělo být zhotoveno v jarních
měsících. Tato akce bude hrazena z dotací
v rámci projektu „DSO LVA – IROP – Bezpečnost v dopravě.
Zpracoval: Martin Vlk

značka se zásobníkem reflexních prvků

U Rasky

VÝSADBA NOVÉHO VĚTROLAMU OVČAČKA
Po obnově větrolamu k Prútníku se Obec
Ladná rozhodla pokračovat v realizaci těchto protierozních opatření ve formě výsadby
nového větrolamu Ovčačka, který plynule
navazuje na prvně uvedený. Ve spolupráci
s Ing. Filipem Šálkem, který byl odborným
garantem projektu, jsme připravili a zorganizovali komunitní výsadbu dřevin na parcele č. 1143/5 za ulicí Ovčačky. Výsadba proběhla v sobotu 13.11.2021. Potěšila nás účast
nejen dospělých, zástupců SDH Ladná, ale
i dětí. Celkem bylo vysazeno 15 neovocných
stromů (dub, lípa a topol), 16 ovocných stromů (třešeň, jabloň a hrušeň) a 168 keřů (lýsky, růře, trnky hlohy, svídy a vrby). Tímto
bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem
spoluobčanům a dobrovolníkům z okolních
obcí za spolupráci. Zase se povedla krásná
věc. Následně hodláme pokračovat ve výsadbě až k mokřadům u Trkmanky.
Zpracoval: Martin Vlk
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU
U
ČESKÉ REPUBLIKY
Volby se konaly 8. - 9. října 2021, a opět byly doprovázeny protiepidemiologickými opatřeními jako jsou roušky, rozestupy, dezinfence. Během voleb v naší volební místnosti nedošlo k žádným
excesům, které by s těmito opatřeními měly souvislost. Předsedkyní
volební komise byla paní Lucie Filípková, která tuto funkci již vykonávala poněkolilkáté, a tak celý průběh voleb byl bezproblémový.
K urnám se v Ladné dostavilo 699 voličů z 1005 možných, což
značí volební účast 69,55 %. Šest hlasů bylo neplatných.
V našem volebním okrsku kandidovalo 22 uskupení. Žádný hlas
nedostalo 6 uskupení - Švýcarská demokracie, ALIANCE NÁRODNÍCH SIL, Aliance pro budoucnost, Hnutí Prameny, Levice a Urza.
cz: Nechceme vaše hlasy.
A jak to dopadlo v celé republice určitě víte, ale pro osvěžení je
přiložená přehledná tabulka i s obličeji lídrů.

Pořadí a počet hlasů dalších stran, hnutí a uskupení:
ANO 2011
243 hlasů
SPOLU
164 hlasů
PIRÁTI a STAROSTOVÉ
92 hlasů
Svoboda a přímá demokracie
54 hlasů
PŘÍSAHA Roberta Šlachty
42 hlasů
Komunistická strana Čech a Moravy
31 hlasů
Trikolora Svobodní Soukromníci
21 hlasů
ČSSD
18 hlasů
Volný blok
9 hlasů
Strana zelených
6 hlasů
Otevřeme ČR normálnímu životu, Moravané
po 4 hlasech
Koruna Česká, Moravské zemské hnutí
po 2 hlasech
SENIOŘI 21
1 hlas

Volební komise

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE LADNÁ NA ROK 2022
2
Přijmová část
Paragraf Položka Text

Schválený rozpočet 2021
1111
Daň z příjmu fyzických osob placená plátci
3 500 000
1112
Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky
60 000
1113
Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou
300 000
1121
Daň z příjmu právníckých osob
2 000 000
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
0
1211
Daň z přidané hodnoty
6 000 000
1334
Odvody za odnětí půdy
130 000
1340
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru a přepra600 000
vy komunálního odpadu
1341
Poplatek ze psů
26 000
1342
Poplatek z pobytu
3 000
1343
Poplatek za užívání veřeného prostranství
20 000
1356
Příjmy úhrad za dobývání nerostů
2 000 000
1361
Správní poplatky
40 000
1381
Daň z hazardních her
300 000
1385
Dílčí daň z technických her
2 300 000
1511
Daň z nemovitostí
1 200 000
Třída 1 - DAŃOVÉ PŘÍJMY CELKEM
18 479 000
2321
Kanalizace
1 658 000
2411
Záležitosti pošt
240 000
3113
ZŠ
0
3314
Činnosti knihovnické
4 000
3341
Rozhlas a televize
5 000
3399
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.
530 000

Očekávané
plnění 2021
3 000 000
110 000
420 000
3 500 000
268 000
8 500 000
130 000
565 000

Návrh rozpočtu
na rok 2022
3 500 000
120 000
470 000
3 500 000
0
9 800 000
130 000
670 000

24 000
3 000
13 000
1 400 000
30 000
120 000
2 800 000
1 200 000
22 083 000
550 000
240 000
41 000
2 500
5 000
150 000

26 000
3 000
20 000
1 403 000
30 000
100 000
1 304 000
1 200 000
22 276 000
1 658 000
240 000
0
4 000
6 000
530 000
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3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3612
Bytové hospodářství
3613
Nebytové hospodářství
3632
Pohřebnictví
3639
Komunální služby a územní rozvoj
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů
3745
Péče o vzhled obcí
6171
Místní správa
6310
Obecné výdaje a příjmy z fin.operací
6330
Převody vlastním fondům
Třída 2 - NEDAŃOVÉ PŘÍJMY CELKEM
3639
Prodej pozemků
Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
4111
Neinvestiční přijaté transfery - volby
4112
Neinv. přijaté transfery ze SR - přísp.na st.správu
4116
Ostatní neinvestiční transfery - dotace
4216
Ostatní investiční transfery
Třída 4 - DOTACE CELKEM
Příjmy celkem
Výdajová část
Paragraf Položka Text
1014
1099
2212
2219
2221
2310
2321
2411
3113
3314
3326
3330
3341
3349
3399
3412
3419
3421
3612
3613
3631
3632
3639
3721
3722
3723
3725
3745
3769
4399
5213
5512
6112
6114
6171
6310
6320

Ozdravování hosp.zvířat, pol.plodin
Ostatní výdaje na lesní hospodářství
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Odvádění a čištění odpad.vod
Záležitosti pošt
Základní školy
Činnosti knihovnické
Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.
Činnost regist. Církví
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
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní sprva v ochraně ŽP
Ostatní záležitosti sociálních věcí
Krizová opatření
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Volby do parlamentu ČR
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované

Lanštorfský zpravodaj
122 000
175 000
160 000
15 000
1 155 000
10 000
170 000
15 000
2 000
1 000
100 000
4 362 000
0
0
230 000
284 800
0
30 000 000
30 514 800
53 355 800

100 000
170 000
120 000
20 000
1 155 000
8 000
230 000
11 000
2 000
700
100 000
2 905 200
0
0
264 000
0
100 000
364 000
25 352 200

122 000
175 000
160 000
20 000
1 155 000
10 000
200 000
15 000
2 000
1 000
100 000
4 398 000
0
0
0
289 000
0
0
289 000
26 963 000

Schválený rozpočet 2021
30 000
30 000
110 000
4 500 000
62 000
4 000
36 858 000
420 000
31 664 000
175 000
0
0
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
1 667 000
0
70 000
200 000
184 000
1 262 000
0
1 636 000
15 000
45 000

Očekávané
plnění 2021
16 000
0
50 000
0
62 000
7 200
19 000 000
420 000
10 000 000
175 000
28 000
175 000
10 000
80 000
300 000
785 000
70 000
270 000
50 000
70 000
205 000
60 000
600 000
25 000
500 000
480 000
60 000
1 667 000
134 000
79 000
20 000
200 000
1 100 000
22 900
1 636 000
13 000
60 000

Návrh rozpočtu
na rok 2022
30 000
30 000
110 000
4 500 000
130 000
8 000
6 944 000
442 000
84 673 000
193 000
100 000
200 000
24 000
80 000
859 000
869 000
50 000
60 000
36 000
69 000
275 000
141 000
1 026 800
30 000
620 000
540 000
82 000
1 743 000
200 000
80 000
200 000
235 000
1 262 000
0
1 818 000
15 000
80 000
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6330
Převody vlastním fondům
6399
Ostatní finanční operace
6402
Vratka - volby
Třída 5 - BĚŽNÉ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE-z řádku celkem
Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - z řádku celkem
Výdaje celkem
8115
Změna stavu na bank.účtu
8123
Úvěr
8124
Uhrazené splátky dlouhodobě půjč.prostředků
Financování celkem

100 000
300 000
0
10 230 500
73 838 000
84 068 000
3 712 700
30 000 000
-3 000 000
30 712 700

100 000
0
0
18 530 100
20 000 000
38 530 100
8 514 700
0
0
8 514 700
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100 000
300 000
8 200
15 063 000
93 100 000
108 163 000
83 000 000
-1 800 000
81 200 000

PŘEHLED PŘÍJMU DOTACÍ V ROCE 2021
Dotace Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Kompenzační bonus koronavirus
Dotace Úřad práce - vytvoření pracovních příležitostí
Dotace z MŽP - Obnova krajiny
Dotace z MŽP - Kanalizace a ČOV
Dotace z Min. školství - Průtoková dotace ZŠ a MŠ Ladná
Dotace z JM kraje - doplnění výstroje PO
Celkem

31 000
242 810
85 257
70 770
88 928
247 848
49 000
815 613

VÝPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání zastupitelstva č. 20/2021 se konalo 10. září 2021
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Jednorázovou finanční podporu pro
obce zasažené živelnou katastrofou ve
výši 24 tis. Kč, z toho pro část města Hodonín Pánov 20 tis. Kč a pro Dolní Bojanovice postižené povodní 20 tis. Kč
• Smlouvu o zřízení věcného břemene na
pozemcích parc.č. 108/1, 1360 a 948/1
v k.ú. Ladná s EG.D., a.s. za jednorázovou úplatu 3 450 Kč na stavbu „Ladná,
Mlýnská, rozš. DS, 5 OM“
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na pozemku parc.č.
150 v Ladná s EG.D., a.s. za jednorázovou úplatu ve výši 2 000 Kč na stavbu
„Ladná, příp. NN, Šlichta parc.“
• Kupní smlouvu na pozemky parc.č. 945/72, 947/51, 947/53, 1290/27,
1293/43, 1293/120, 1293/121, 1296/22,
1323/19, 1324/4, 1325/353, 1328/10,

•

•

•
•
•

•

1330/1, 1331/14, 1331/35, 1332/11,
1333/11, 1333/14 v k.ú. Ladná za cenu
116 492 Kč
Vyjímku z nejnižšího počtu žáků základní školy na školní rok 2021/2022 pro
ZŠ a MŠ Ladná, školu bude navštěvovat
53 žáků
Přijetí sponzorského daru ve výši 1000
Kč pro ZŠ a MŠ Ladná na vzdělávání dětí
v mateřské škole
Neschválilo záměr prodeje pozemku
parc.č. 969 v k.ú. Ladná
Aktualizovalo Plán rozvoje obce v letech
2019-2025
Smlouvu o dílo na akci „Zvýšení kapacity MŠ v obci Ladná“ s Hrušeckou stavební spol. s r.o. a IMOS Brno, a.s. za cenu
69 310 920,37 Kč bez DPH
Poskytovatele bankovního úvěru na akci
„Zvýšení kapacity MŠ v obci Ladná“ ve

•

•

•

•

výši 83 mil. Kč Komerční banku a.s., na
dobu splácení 10 let s fixní úrokovou
sazbou na 10 let
Technický dozor investora na akci „Zvýšení kapacity MŠ v obci Ladná“ firmu
Modrý Projekt s.r.o. za cenu 464 tis. Kč
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na pozemku parc.č.
306 na stavbu „Ladná, příp. NN, Mlátilík, par.č. 306“ za jednorázovou úplatu ve
výši 2 000 Kč
Rozpočtové opatření č. 3/2021 s příjmy
ve výši 1 769 000 Kč, výdaji ve výši 796
500 Kč a financováním ve výši 972 500
Kč
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce č. 2/2021 ve výši
25 000 Kč pro Spolek rodičů a přátel
školy při ZŠ a MŠ Ladná na projekt s názvem „Keramická pec do školy“

Zasedání zastupitelstva č. 21/2021 se konalo 8. října 2021
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Smlouvu o úvěru se společností Komerční banka a.s. ve výši
83 mil. Kč na akci „Zvýšení kapacity MŠ v obci Ladná“ splatného 31.12.2032, s pevnou úrokovou sazbou na 10 let ve výši
2,65% p.a.
• Rozpočtové opatření č. 4/2021 s příjmy ve výši 2 180 000 Kč, výdaji ve výši 54 930 000 Kč a financováním ve výši -52 750 000 Kč
• Zástupce obce Ladná do školské rady ZŠ a MŠ Ladná pana
Víta Černého

•

•

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
s EG.D.,a.s. na stavbu „Ladná, Sportovní, úprava NN, Jílek
RD 127“ na pozemku parc.č. 145/1, 145/2, 2, 56 a 71 v k.ú.
Ladná za jednorázovou úplatu ve výši 4 401 Kč
Darovací smlouvy ve výši 50 tis. Kč pro obce Moravská Nová
Ves, Hrušky a Lužice, jako příspěvek na zmírnění následků
tornáda, které obce postihlo 24. 6. 2021 a pro obec Dolní Bojanovice ve výši 20 tis. Kč, kterou postihly přívalové záplavy
21. 6. 2021
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Zasedání zastupitelstva č. 22/2021 se konalo 23. listopadu 2021
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Urbanistický návrh plochy „Ladná, Palašovské příděly“ na pozemku parc.č.
1279/5 v k.ú. Ladná zpracované ing.
arch. Milanem Hučíkem
• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Ladná č. 3/2021
na projekt „Restaurování nástěnných
maleb v kostele sv. archanděla Michaela
v Ladné“ ve výši 100 tis. Kč pro Podivínskou farnost
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na pozemku parc.č.
764 v k.ú. Ladná s EG.D, a.s. za jednorázovou úplatu ve výši 2000 Kč na stavbu „Ladná, příp. NN, Snovický, parc.č.
766/1“
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemku parc.č.
254/2 v k.ú. Ladná s EG.D, a.s. za jednorázovou úplatu ve výši 2000 Kč na stavbu „Ladná, příp. NN, Gödner K211/4“
• Darovací smlouvu ve výši 50 000 Kč pro
obec Mikulčice jako příspěvek ke zmírnění následků tornáda, které postihlo
obec 24. 6. 2021, pro Pánov, místní část
města Hodonín, které také postihlo tornádo, schvaluje částku ve výši 20 000 Kč,
která bude převedena na transparentní
účet 123-3118540217/0100
• OZV č. 2/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství a zvyšuje sazbu poplatku na 500 Kč
za osobu a rok
• Smlouvu o odběru a zpracování odpadu
s Hamburger Recyclling CZ s.r.o., a to
odpadu tříděného
• Podání žádosti o dotaci na dokončení
splaškové kanalizace v lokalitě Ovčačky

•

•

•
•

•

•

•

•

•

a v Uličce na JMK a SFŽP ČR
Organizátora výběrového řízení a podání žádosti o dotaci na JMK a SFŽP
ČR na akci „Ladná - napojení lokality
Ovčačky“ firmu AP INVESTING, s.r.o.
za cenu 195 000 Kč bez DPH
Rozpočet obce na rok 2022 - rozpočet
příjmů činí 26 963 000 Kč, rozpočet výdajů činí 108 163 000 Kč, financování
činí 81 200 000 Kč
Střednědobý výhled rozpočtu obce Ladná na roky 2023-2032
Pověřilo starostku obce k provedení
rozpočtového opatření č. 5/2021 v roce
2021. Na prvním zasedání ZOL v roce
2022 toto opaření zastupitelstvo vezme
na vědomí
Návrh nového uspořádání pozemků
a Plán společných zařízení v rámci Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ladná
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Ladná č. 4/2021
na projekt „Tradiční krojová májová zábava“ ve výši 30 tis. Kč pro SDH Ladná
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Ladná č. 5/2021
na projekt „Provoz a vybavení kroužku
mladých hasičů a dorostu, Závody mladých hasičů a Den dětí“ ve výši 57 tis. Kč
pro SDH Ladná
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Ladná č. 6/2021
na projekt „Vybavení hasičské klubovny“
ve výši 30 tis. Kč pro SDH Ladná
Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK, kterým se
zvyšuje příspěvek obce na zajištění dopravní obslužnosti v obci v roce 2022 na
100 Kč za osobu a rok

•

•

•

•

•

•

•

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování
komplexních služeb v odpadovém hospodářství 1/2019, kterým se upravuje
cena za likvidaci, svoz, odpady, dopravu
a pronájem
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci
„Zvýšení kapacity MŠ v obci Ladná“
uzavřené dne 13.10.2021 s HSS s.r.o.
a IMOS Brno, a.s., kterým se zvyšuje
cena díla na 69 717 575,65 Kč bez DPH,
a to z důvodu chybějícího bleskosvodu
a elektroinstalace silnoproudu, které
vzniklo rozdělením celé stavby na dvě
části. Zvýšení ceny činí 406 655,28 Kč
bez DPH
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s ÚZSVM, kterým se převádí do majetku
obce podíl o velikosti 1/78 na pozemku
parc.č. 1322/10 v k.ú. Ladná o výměře
46 m²
Kupní smlouvu na části pozemků parc.
č. 1322/10, 1323/28, 1325/24, 1324/5,
1324/4, 1330/1, 1333/11, 1323/19,
1325/35, 1331/35, 1328/10, 1331/14,
1332/11, 1333/14 za cenu 3 416 Kč
Členství obce v obnoveném Euroregionu Pomoraví, který nahrazuje SOM JM
a schvaluje navýšení částky za členství na
5 Kč za osobu a rok
Bere na vědomí vznik Adaptační strategie, kterou zpracovala MAS Jižní Slovácko, bere na vědomí část týkající se obce
Ladná
Opravu místní komunikace v lokalitě
Úlehle asfaltovým recyklátem dle předložené cenové nabídky firmy Stavba
a údržba silnic s.r.o. za nabídkovou cenu
73 620 Kč bez DPH

ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU OBCE
LADNÁ ZA ROK 2021
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 kontrolní 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 2021 celkem 4x.
1x kontrola příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ladná;
2x kontrola účetnictví obce Ladná;
1x sestavení návrhu rozpočtu obce Ladná na rok 2022;
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
Reflexní prvky

Sběrný dvůr v zimním období

Upozorňujeme chodce, kteří se pohybují od konce ulice Masarykovy směrem k nádraží a na ulici Mlýnské směrem k Albě, že
zde byly instalovány zásobníky s reflexními prvky ve formě nálepek
a každý si může tento prvek vzít, nalepit si ho na svůj oděv a bude
tak pro automobilisty viditelný. A řidiče bych poprosila, aby na tuto
skutečnost v klidu chodce upozorňovali (obzvláště chodce cizí národnosti). Podotýkám, že povinnost být vidět v místech, kde není
osvětlení, a to je především komunikace k Albě, je už daná zákonem. Děkuji za pochopení a součinnost všech chodců i řidičů.

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
PNEUMATIKY!! Od 1. 1. 2022 lze na sběrném dvoře odevzdávat pneumatiky od osobních automobilů, a to za poplatek
10 Kč za jednu pneumatiku.
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

zásobník s reflexními prvky

Ceník pronájmu haly
Tělocvična
Foyer
Kuchyň
Celý objekt

Den
1 100,550,550,2 200,-

1 h/kurt badminton
110,-

1h
275,-

Obecní úřad mezi svátky
Obecní úřad bude v době mezi svátky uzavřen od 23. 12. 2021 do
1. 1. 2022. Otevřen bude opět od pondělí 3. ledna 2022. V případě
nutnosti je možno kontaktovat pracovníky úřadu na telefonním čísle
724 746 240.

Číslování rodinných domů
Prosíme občany, aby si na svých domech připevnili čísla popisná. Pokud nejsou domy očíslované, vzniká problém při doručování
pošty, při dojezdu lékařů, záchranné služby a mnohých dalších. Mít
očíslovaný dům je povinností každého majitele domu. 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

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

Poplatky na rok 2022

Na obecním úřadě si můžete pro svoji potřebu zakoupit tyto propagační materiály:
Pexeso
15,Almanach SDH
50,Samolepka se
pohlednice
6,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 tužka s obalem
30,propisovací tužka
25,odznak obce
46,Kniha Obec Ladná
čaj Pohodář
v proměnách času
250,Regionu Podluží
67,Kniha o legionářích
250,mapový průvodce
Kniha Břeclavsko z nebe 250,Podluží
zdarma

Poplatek za odpad se zvyšuje
Výše poplatku: 500 Kč/osoba
Termín zaplacení: 31. březen 2022
Způsob placení: hotovostně v pokladně obecního úřadu, bezhotovostně bankovním převodem na účet obce 35-6979690237/0100,
variabilním symbolem je rodné číslo poplatníka.

Ceník inzerce v Lanštorfském
zpravodaji
Strana A4

400,-

Strana A5

200,-

Strana A6

100,-

Ceník inzerce ve zpravodaji
Zvony Podluží
Formát „vizitka 90x50

3 000,- Kč

¼ stránky A4

4 900,- Kč

½ stránky A4

8 900,- Kč

Celá strana A4

14 900,- Kč

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 upravujícího 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.
Žádáme všechny občany, aby se snažili co nejlépe svůj odpad
třídit, protože to jak třídíme, bude mít vliv na celkové náklady za
svoz odpadu pro obec.

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.

Poplatek za psy
Výše poplatku: 100 Kč/pes
Termín zaplacení: 31. březen 2022
Způsob placení stejně jako u poplatku za odpad
Všechny platby lze provést bezhotovostně na pokladně obecního úřadu.

SBÍRKA „TORNÁDOVÝM“ OBCÍM
24. června letošního roku postihlo
Hrušky, Moravskou Novou Ves, Mikulčice, Lužice a část města Hodonín (Pánov)
tornádo. Region Podluží se rozhodl, že
uspořádá pro obce finanční sbírku , kromě Hodonína jsou všechny obce členy
dobrovolného svazku obcí Region Podlu-

ží. Sbírka proběhla v době od 1. 7. do 30.
9. 2021. Bylo vybráno celkem 463 371 Kč.
Naše obec vybrala 29 452 Kč a dárci si určili, že pro obec Hrušky bude poskytnuta
částka 4552 Kč a pro Moravskou Novou
Ves 1800 Kč. Každá obec obdržela částku 92 674,20 Kč. Částky byly zaslány na

transparentní účty zasažených obcí, kde
můžete sami zjistit, zda se tak opravdu stalo. Ke sbírce se připojili také obce
Rohatec a Čejkovice, které nejsou členy
Regionu Podluží. Děkujeme všem, kteří
přispívali.
DSO Region Podluží
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DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL (DSO LVA)
Lednicko-valtický areál je pojem, který jistě zná každý z nás. Ale čím se zabývá
Dobrovolný svazek obcí Lednicko-valtického areálu? O tom už nejspíše mnoho
občanů neví.
Obce a města LVA založila na přelomu
roku 1999/2000 sdružení obcí s názvem
Region LVA. Forma sdružení dle občanského zákoníku se ukázala jako optimální
a „nenáročné“ řešení umožňující realizovat
požadované společné projekty. Zásadní pozornost byla soustředěna především na oblast propagace, a to formou společné účasti
na veletrzích a výrobou propagačních tiskovin.
V návaznosti na činnost sdružení vznikl v roce 2005 v souladu se zákonem č.
128/2000 Sb. „Dobrovolný svazek obcí Lednicko-valtický areál“. Zakladatelských obcí
bylo osm, do současné doby stoupl jejich počet na deset. Dnes tvoří DSO LVA tato města
a obce: Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Ladná,
Lednice, Podivín, Přítluky, Rakvice, Valtice
a Velké Bílovice. Sídlo DSO LVA naleznete
na Obecním úřadě v Lednici a předsedou tohoto svazku je RNDr. Libor Kabát (starosta
obce Lednice), místopředsedou je pan Ing.
Pavel Trojan (starosta města Valtice).
Hlavním předmětem činnosti DSO
LVA je společné prosazování zájmů spo-

jených s komplexním rozvojem regionu,
všeobecná ochrana životního prostředí
v zájmovém území, společný postup při
dosahování ekologické stability a trvalé
obyvatelnosti a mnoho dalšího.
Letos se i přes trvající pandemická
opatření, sešla Valná hromada DSO LVA
celkem 4x. Podobně jako v předchozích letech DSO LVA podporuje již zaběhlé akce
a spolky. Například Biosférickou rezervaci
Dolní Morava, ST SPIN Servis – stolní tenis, Spolek pro obnovení Katzelsdorfského
zámečku – vytvoření nové turistické trasy
Katzelsdorfského zámečku, podpora Historické tratě Břeclav – Lednice, dále oblíbené
akce jako Otevírání Lichtenštejnských stezek a v neposlední řadě také již VI. ročník
Lednicko-valtického hudebního festivalu.
Můžeme mluvit o obrovském štěstí, že dne 24. 6. 2021, kdy prošla územím
Břeclavska a Hodonínska extrémní bouře,
města a obce Lednicko-valtického areálu
byla zasažena „pouze“ krupobitím. Niči-

vé tornádo o síle F4 tehdy prošlo úsekem
dlouhým 26 kilometrů a širokým zhruba
půl kilometru a některé jejich části srovnalo doslova se zemí. Kriticky zasaženo
bylo 7 obcí, nejvíce postiženy byly Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hrušky, Lužice
a městské části Hodonína (Bažantnice
a Pánov). Bezprostředně po ničivém tornádu se zvedla obrovská vlna solidarity. Dobrovolný svazek obcí se na Valné hromadě
dne 13. 7. 2021 jednohlasně usnesl, že na
transparentní účty nejvíce zasažených obcí
převede celkem 1 milion Kč, který bude
rovným dílem přerozdělen těmto obcím.
Dále určitě stojí za zmínku, že DSO
LVA úzce spolupracuje s místní akční skupinou (MAS LVA), podporuje ji a sbírá
cenné informace o dotačních titulech, které
je možné čerpat ať už na úrovni jednotlivých obcí, tak na úrovni institucí, spolků,
organizací, dále pak i v podnikatelské sféře.
Za DSO LVA
Bc. Karolína Damborská - tajemnice

ČIŠTĚNÍ LADENSKÉ STROUHY
Určitě někteří z Vás, obzvlášť milovníci procházek v okolí obce zaznamenali, že dochází k dalšímu čištění
toku Ladenské strouhy od sedimentů,
a to tentokrát od obce směrem k Podivínu. „Čištění“ provádí Povodí Moravy, které muselo vysoutěžit firmu na
tuto akci. Jak se zdá, firma se pustila
do práce velmi „z gruntu“ a vysekala
okolní břežní porost téměř dohola.
Samozřejmě to milovníci přírody zaznamenali, a proti takovému postupu
se ohradili. Bylo přislíbeno, že bude
přijato nápravné opatření. Věříme,
že další postup prací už bude citlivější vzhledem k přírodě, obzvláště
v dnešní době, kdy je prioritou ozdravení krajiny, zlepšení zadržování vody
v krajině a výsadba dřevin. Na jednom
konci obce vysazujeme a pečujeme,
abychom přírodu obohatili stromy
a keři a na druhém konci si firma počíná jako smyslů zbavená. Pro ilustraci
přinášíme několik fotografií.
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ALBERT ZE ŠTERNBERKA - RECENZE KNIHY
Šternberkové, páni erbu zlaté osmicípé
hvězdy v modrém poli, významně utvářeli
dějinné události v Zemích Koruny české i za
jejich hranicemi jako např. Zdeslav z Divišova - stavebník hradu Český Šternberk (rodové sídlo od poloviny 13. století, s výjimkou let 1712 -1841 a časů obou totalitních
režimů 20. století, do současnosti), Zdeněk
Konopištský ze Šternberka – mimořádný
mocenský protihráč krále Jiřího z Poděbrad,
Kašpar ze Šternberka – spoluzakladatel Národního muzea v Praze, Zdeněk Sternberg
(+19. 1. 2021) - peripetie, které prožil v 50.
letech, byly částečným motivem filmu Černí
baroni režiséra Zdenka Sirového. Výše zmíněným i dalším členům rodu, rozděleného
do dvou linií – české a moravské, byla v minulosti věnována značná pozornost (nejen)
historiků. Stále však existovala mezera, neboť dosud nikdo neprojevil hlubší odborný
zájem o životní a společenské reálie Alberta ze Šternberka. Situace se však změnila.
Byla vydána monografie s názvem Albert ze
Šternberka – arcibiskup, zakladatel, mecenáš
a diplomat doby Karla IV.
Prof. PhDr. David Papajík a PhDr. Tomáš Somer působí na Univerzitě Palackého
v Olomouci a zabývají se dějinami příslušníků středověké nobility. Jejich bibliografie je
obsáhlá, ale příprava publikace o Albertovi
ze Šternberka byla prvním týmovým projektem autorů - výsledkem je kniha značného rozsahu (428 str.). Dvanáct kapitol textu
je rozděleno Papajík - Somer v poměru šest
ku pěti (jedna kapitola byla psána společně).
Základ tvoří pasáže věnované Albertovým
třem církevním stolcům, včetně souvislostí týkajících se pomyslné společenské degradace pána erbu zlaté osmicípé hvězdy
v modrém poli, neboť postupně zastával
úřad biskupa ve Zvěříně, Litomyšli a arcibiskupa v Magdeburgu (zde pod tlakem ne zcela zřejmých vnějších okolností s vědomím

císaře Karla IV. rezignoval a jmenováním
od papeže Řehoře XI. se vrátil do biskupského úřadu v Litomyšli). Na pomyslnou
osu dále navazuje důkladný rozbor jeho
sociálních vazeb a majetkových poměrů
týkajících se rodových i církevních statků
v Čechách (panství Bechyně, Litomyšl) a na
Moravě (panství Dědice, Količín, Odry, Račice, Šternberk, Veselí nad Moravou, Zlín)
- množství prezentovaných ekonomických
údajů dokazuje značnou odbornou erudici
autorů. Obzvlášť informativně objevné jsou
exkurzy do prostředí mocenských struktur císařského dvora, ve kterých je objektivně definováno významné společenské
postavení Alberta ze Šternberka jako panovníkova rádce a diplomata. Nechybí ani
přehled dochovaných pečetí přivěšených
na významných listinách. Velký prostor je
věnován biskupovu uměleckému mecenátu
– popsány jsou jeho dvě stavební fundace
- ve Šternberku (budova kláštera stojí dodnes) a v Tržku u Litomyšle (areál kláštera
zcela zanikl). V přehledu movitých památek
vynikají statě o Bibli (Jagellonská knihovna
Krakov) i Pontifikálu Alberta ze Šternberka
(Knihovna Královské kanonie premonstrátů Praha - Strahov) a zejména o dějezpytu
Madony ze Šternberka (Arcidiecézní muzeum Olomouc). Nutné je ocenit objektivitu
autorů, neboť přiznávají, že ani na základě
moderních analýz nelze s jistotou určit, zda
socha byla pořízena (jak se stále traduje) přímo biskupem Albertem. Závěr textu knihy,
jejíž vizuální podoba je doplněna velkým
množstvím černobílých i barevných fotografií architektonických staveb z několika
evropských zemí a unikátních uměleckých
děl, obsahuje souhrn poznatků týkajících se
antropologického průzkumu ostatků Alberta ze Šternberka.
Informativní hodnota publikace však
dále není vyčerpána… V části, která ná-

sleduje po hlavním textu, je užitečným bonusem precizně zpracovaný poznámkový
aparát, početný seznam literatury a pečlivě sestavený přehled odborných institucí
vlastnících ve svých sbírkových fondech
příslušné písemné prameny, obohacený
o edici vybraných listin i jejich jazykový rozbor. Nejdůležitějším se jeví obsáhlý itinerář
Alberta ze Šternberka. Více než 200 položek pečlivě dokumentovaných příslušnými
zdroji dokazuje obdivuhodnou biskupovu
cestovní mobilitu a zároveň důkladnou badatelskou přípravu obou autorů, vždyť napsali mimořádně objevnou knihu o muži,
který byl zároveň (arci)biskupem, zakladatelem a mecenášem, jakož i diplomatem císaře
Karla IV.
David Papajík – Tomáš Somer: Albert ze
Šternberka – arcibiskup,
zakladatel, mecenáš a diplomat doby Karla
IV., ISBN: 978-80-7601-541, 428 str., 1.vyd.,
Nakladatelství Vyšehrad, Praha v roce 2021
Autor textu: Stanislav Vaněk

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Podzim v mateřské škole
Na podzim jsme se ve výchovně vzdělávací práci zaměřili na vytváření kamarádských vztahů mezi dětmi. Co je to přátelství
našim malým klukům a holčičkám připomnělo i divadelní představení „Krteček a rytíř“. Pohádku nám začátkem školního roku
zahrálo hodonínské maňáskové divadlo
Hvězdička.
Dále jsme se zaměřili na pozorování
změn v přírodě a vše, co s nimi souvisí. Na

procházkách do lesa děti sbíraly listy, zahrály
si lesní koncert s přírodninami, poslouchaly
šumění větru a hrály si se spadaným listím.
Ve třídě pak určovaly podle listů, které stromy
u nás v lese nejvíc rostou. Jindy si zase hrály
na ptáčky, kteří na podzim odlétají do teplých
krajin nebo prožívaly veselé hrátky s podzimním počasím. Všechny aktivity u nás v mateřské škole probíhaly formou hry a podporovaly přirozenou dětskou tvořivost a zvídavost.

V rámci projektu „Tematické zahrady“ pro
nás zdarma v polovině října připravila Zahradnická fakulta MENDELU v Lednici program v podobě tematických her s podzimní
atmosférou. V zahradách na děti čekala zábavná hra, při které sbíraly žaludy, kaštany
a ořechy pro lesní zvířátka. Děti se během
her dozvěděly mnoho zajímavých informací. Dále měly děti možnost připravit voňavá
přáníčka pro své rodiče. S chutí a s pomocí
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učitelek napsaly, pro koho přáníčka jsou a následně je vyplnily sušenými bylinkami a solí.
Vznikla tak voňavá bylinková sůl. V teple budovy C následně pokračoval program v podobě autorského čtení povídky o zvířátkách.
Děti si také poskládaly puzzle zahrad, zahrály
si kaštánkovou olympiádu, vypily si výborný bylinkový čaj a některé se dokonce rozhodly, kam chtějí chodit na vysokou školu.
Společně s rodiči jsme také tvořili z dýní a jiných přírodnin na zahradě mateřské školy.

Lanštorfský zpravodaj
Účast dětí a rodičů z mateřské i základní školy byla hojná, vznikaly krásné výtvory, které
zdobily prostředí obou škol.
Dalším zdařilým projektem byla tvořivá
dílnička s elektrikářem. Děti se nejen dozvěděly, jak vzniká elektřina, ale sestavily si
i elektrický obvod a podařilo se jim rozsvítit
žárovku. Mladý pan elektrikář si získal obdiv
všech chlapečků.
V říjnu jsme si s dětmi vyjeli na výlet do
divadla Radost v Brně. Shlédli jsme předsta-

vení „Kolíbá se velryba“ a moc se nám všem
líbilo. Děti okouzlila i atmosféra opravdického městského divadla. Hallowen, který děti
z obou tříd slavily 26. 10., se také velmi vydařil. Byla to veselá kostýmová párty plná her,
tance a zábavy.
16. 11. k nám přijelo brněnské divadlo
Koráb s hudebně naučným pořadem Trumpetka a klarinet. Spolu s dětmi ze základní
školy naše školčátka se zájmem prožívala tóny
hudebních nástrojů s dávkou vtipu a legrace,

Lanštorfský zpravodaj
kterou herci nešetřili. Bylo pro nás zajímavé
sledovat, co všechno se dá říct hudbou.
V listopadu také začali předškoláci jezdit
na pravidelné bruslení. Po pár lekcích někteří
z nich zvládali bruslení bez opory až tak, že
dostali přihlášku na krasobruslení.
Další aktivitou, která se dětem moc líbila, bylo tvoření z keramické hlíny. Pod jejich
rukama vznikaly milé vánoční ozdoby. Paní
učitelka je vypálila v nové keramické peci ve
zdejší základní škole. Společně jsme se těšili,
jak tyto výrobky budou přispívat k vánoč-

Prosinec 2021
ní atmosféře domovů dětí. Pomalu jsme se
připravovali na Vánoce a nasávali adventní
náladu.
Vánoční těšení přerušil bohužel výskyt
covidu u nás v mateřské škole. Přinutil nás
z preventivních důvodů mateřskou školu
uzavřít a zamezit tak šíření nemoci. Věříme,
že to bude otázka několika dní. Zároveň spoléháme na férovost a čestnost rodičů, že do
mateřské školy budou vodit jen zdravé děti.
Velice si ceníme dobré spolupráce s rodiči,
která je dlouhodobě na vysoké úrovni. Moc

19

děkujeme paní Zekaj za kreativní výrobu
a instalaci nového aktivity board na zahradě
mateřské školy, paní Malinkovičové a panu
Pažoutovi za finanční sponzorský dar a paní
Mitričové za věcný dar. Děkujeme i všem
ostatním rodičům, kteří nám jakkoliv pomáhají a aktivně s námi spolupracují.
Přejeme všem dětem, rodičům i spoluobčanům kouzelné Vánoce a do nového roku
především pevné zdraví, hodně štěstí, lásky
a spokojenosti.
Za kolektiv mateřšké školy Iveta Žáková

Hudebně naučný pořad Trumpetka a klarinet
V úterý 16. 11. 2021 proběhl na naší škole ve spolupráci s MŠ hudebně naučný pořad „ Trumpetka a klarinet“. Tyto nástroje
uvedly děti vtipnou formou do říše hudby
a s pomocí interaktivních vstupů poznávaly vysoké, hluboké tóny a známé melodie
z pohádek. Za správné odpovědi byli žáci
odměněni sladkostmi. Divadlo Koráb svým
vystoupením zaujalo nejen děti z MŠ, ZŠ, ale
i samotné učitele.
Pořad se všem velmi líbil a všichni odcházeli spokojeni a s úsměvem na rtech.
Za kolektiv ZŠ Mgr. Zlatka Floriánová

Návštěva Základní
školy v Bohuslavicích
Dne 18.11.2021 navštívil náš učitelský
sbor Základní školu v Bohuslavicích, kde
probíhá alternativní výuka. Měly jsme možnost nahlédnout přímo do vyučovacích hodin. Děti se učí v blocích a ve skupinkách,
kde vzájemně spolupracují. Načerpaly jsme
zde spoustu zajímavých námětů a inspirací,
jak učit zábavně. Na oplátku jsme pozvaly
paní učitelky do naší školy.
Za kolektiv ZŠ Bc. Petra Domanská

Mikuláš ve škole
Tak i letos Mikuláš na děti nezapomněl a přinesl sladkosti. Děkujeme všem, kdo na tom
mají nějakou zásluhu. Někteří se trošku báli zlobivého čerta, který dobrovolníky bral i do pytle, ale nakonec vyšlo najevo, že je to v jádru dobrák a nemusíme se ho bát. Děti zpívaly koledy
a slibovaly, že se budou chovat správně. Uvidíme.
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Den
bláznivých
účesů
V úterý 16. listopadu
jsme s dětmi vyhlásili „Den
bláznivých účesů“. Užili
jsme si spoustu legrace,
protože i ta by ve škole neměla někdy chybět. Nejvíce
se líbil účes Elišky, ale také
Anety, Niny, Lucie, Lukáše,
Antonína, Kamila, Anny....
a všech, kdo se připojili.

Družina v knihovně

Předání Slabikáře prvňáčkům

V pátek 26.11. jsme byli s družinou po delší době v knihovně
v Ladné. Paní knihovnice měla pro děti připravený pohádkový kvíz,
děti malovaly obrázky z kreslených večerníčků a prohlédly si nové
y
dětské knihy.

Ve středu 1. prosince se naši prvňáčci dočkali. Dostali totiž svoji
první knihu – Slabikář. Zasloužili si jej, protože splnili všechny úkoly,
které jim paní učitelka zadala. Spojovali tiskací písmena s psacími,
četli slabiky, tvořili slova, hráli si se slabikami a také dva poslední
úkoly v Živé abecedě byly splněny na jedničku.
Se Slabikářem byli naši prvňáčci také povýšeni na čtenáře, což
měli napsáno také na šerpě, kterou jim vyrobila paní asistentka Petra
Uhrová. Moc jí za to děkuji. A jako sladkou tečku dostali krásný dort,
ke kterému nechyběl ani dětský šampus. Všichni se už na Slabikář
moc těšili. Přejeme jim, aby se z něj dozvěděli spoustu nových informací, čtení je bavilo a motivovalo k zájmu o četbu.
Mgr. Jana Mrázová

Slovo ředitelky
Jak probíhal letošní rok v základní škole, se mohli naši čtenáři
seznámit průběžně v předcházejících vydáních Zpravodaje.
V září jsme školní rok zahajovali natěšeni na to, že už se nebude opakovat situace z jara letošního roku. Bohužel, nestalo se tak.
Znovu nastoupila distanční výuka. Ano, vyzkoušeli jsme si
ji již několikrát, když byly uzavřeny školy z důvodu epidemiologických opatření. Nyní, a to od 7. prosince, jsme museli opět
v některých třídách vyučovat distančně, a to z důvodu výskytu Covidu-19 u některých žáků. Žáci prvního, druhého a třetího ročníku museli do karantény. Ve škole zůstali pouze žáci 4.
a 5. ročníku. Závěr školního roku tedy neproběhl podle plánu.
Měli jsme pro děti naplánován výjezd do Skanzenu ve Strážnici
s krásným vánočním programem, měli jsme v plánu adventní
vystoupení. Bohužel jsme byli nuceni zrušit i některé další naplánované akce, které se měly konat mimo školu. Přišlo také na
zrušení kroužků a v provozu nebyla ani školní družina.
Nyní se už ale těšíme na Vánoce. Věřím, že je prožijeme všichni v klidu a ve zdraví a do školy se vrátíme 3. ledna optimisticky
naladěni.
V závěru mi dovolte, abych poděkovala všem, kteří se podíleli
na vzdělávání a zajištění provozu obou škol v průběhu celého kalendářního roku. Všem pedagogům, provozním zaměstnancům,

vedoucím zájmových kroužků panu Josefu Vošvrdovi, panu Aleši
Kolářovi a paní Lence Holubové. Za výbornou spolupráci chci poděkovat i vedoucím T-ballu, kteří k nám do školy dojíždí ze Střediska volného času Duhovka Břeclav.
Velký dík patří zaměstnancům Obecního úřadu Ladná, rodičům, kteří v období „vzdělávání na dálku“ zvládli toto těžké období. Děkuji Sdružení rodičů a přátel školy, které škole poskytlo
novou keramickou pec a také za výbornou spolupráci a vstřícnost,
dík patří vedení obce Ladná za součinnost a pomoc, kdykoliv jsme
potřebovali. Děkujeme také ladenským spolkům, které naši školu
podporují formou dárečků k Mikuláši a Vánocům a děkujeme také
paní Dekařové, Jankovičové a Mikuličové, které myslí na školní
družinu.
Krásné Vánoce, a především mnoho zdraví v roce 2022 vám
všem.
Mgr. Jana Mrázová
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SLOVÁCKÉ SDRUŽENÍ LADNÁ - LANŠTORFČANÉ
Blíží se nám konec roku a je tu opět čas zhodnocení a malé
rekapitulace. I když do společenského života citelně zasáhla pandemie viru Covid-19, kdy téměř celou úvodní polovinu roku
ochromil kulturní dění v regionu, tak i přesto jsme v té druhé
polovině neotáleli.
Začátkem prázdnin, 3.7.2021 jsme navštívili již tradičně akci
Otevřené sklepy v Přítlukách, kde se prezentovalo celkem 13 vinařů či rodinných vinařství.
Dále 7.8.2021 to byly hned 2 akce – ve 14:00h. jsme zazpívali, na pozvání starostky ze Zaječí, na Svatovavřinecké slavnosti
u kapličky sv. Floriána v Zajěčí, kde nás doprovodila mladá CM
Modruša v Moravského Žižkova. Ochutnali jsme výborné koláčky a kvalitní vína místních vinařů.
Hned navečer tentýž den jsme jen přejeli do Rakvic na Pohodové zpívání. Kromě našeho sboru zde zazpívali domácí sbory
Rachlap a Raženky, Starobřeclavský
mužácký sbor a chlapi z Vrbice. Účinkující doprovázela Vermužova cimbálová muzika. Na závěr programu všem
zahrála DH Cyrilka.
V sobotu 27.8.2021 nás pozval náš
dlouholetý kamarád Libor Vymyslický
na grilování. Zazpívalo se, ochutnalo
výborné masíčko a nakonec i domácí
věnečky jako sladká tečka.
Začátkem školního roku, konkrétně 4.9.2021 jsme jeli na pozvání
místních zahrádkářů do Horních Bojanovic na jejich Hornobojanovské vinobraní. Spolu s námi zde zpívali Zpěvulky z Velkých Pavlovic a doprovázela nás CM Morava. Ochutnali jsme
první letošní burčáky, byly výborné.
O necelý týden později jsme navštívili již tradiční akci Miss Burčák
2021 ve Valtickém podzemí. Finalistky o tento titul musely prokázat jak Setkání s důchodci
základní znalosti o víně, tak i manuální dovednosti při zpracování hroznů
a manipulaci s vínem. Na závěr byla
i promenáda „bez plavek“.
Letošní Předhodové zpívání v Ladné připadlo na pátek 17.9.2021. V programu se představily kromě domácího
sboru Lanštorfčanů mužské sbory
z Hovoran, Moravského Žižkova, Rakvic a ženský sbor z Moravské Nové Vsi.
Nechyběly ani domácí zpěvačky Eliška
Nováková a Helena Struhárová se svými kamarádkami. Všechny účinkující
doprovodila CM Břeclavan.
Následně jsme 15.10.2021 přispěli svým zpěvem našemu kamarádovi
Liborovi Vymyslickému na zahájení
jeho Výstavy obrazů v břeclavském
obchodním dome BŘEClove při
příležitosti nové otevřené prodejny
CZNÁBYTKÁŘ. V prostorách tohoto
obchodního domu byla výborná akustika. Zpěv se krásně rozléhal. Doufám, Předhodovní zpívání

že se vystoupení líbilo.
Začátkem listopadu 10.11.2021 jsme si zazpívali spolu s Klubem důchodců Ladná na jejich „Kavárničce“, kde jsme zrovna
ochutnali letošní Mladá vína z vinařství ANNOVÍNO Lednice.
U letošních vín jsme zůstali také na akci „Zaječská mladá
vína 2021“, 20.11.2021. Letos se zapojilo 13 vinařství a bylo co
koštovat. Zpívalo se do večerních hodin, kdy jsme ještě přejeli
i do Přítluk a podobnou akci.
Bohužel nám zhoršující se epidemiologická situace již nedovolila uspořádat Adventní neděli spojenou s Mikulášskou nadílkou, ale doufám, že bude líp a v příštím roce si to vynahradíme.
Závěrem bych chtěl všem popřát klidné a pohodové prožití
nastávajících svátků a především pevné zdraví do nového roku
2022.
Zpracoval: Martin Vlk
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SDH LADNÁ
Pomalu končí jeden kalendářní rok
a blíží se začátek dalšího. Pro některé lidi
byl rokem špatným a pro jiné dobrým. Byl
plný změn. Covidová pandemie se nějakým způsobem dotkla každého člověka
a samozřejmě i našich hasičů. Např. jsme
se nějaký čas, nemohli ani setkávat.
Jen co skončily omezení s covidem přišla další krizová situace. Jen kousek od nás
se prohnalo tornádo. V malé chvíli přišli
lidé o střechu nad hlavou. Nikdy jsem neviděl, tak velké nasazení hasičů, policistů,
zdravotníků a dobrovolníků. Na místě to
vypadalo, jako po válce, jak po leteckém
náletu. Člověk si uvědomí, že nic tady na

světě nemáme jisté. Velkou jistotou jsou
dobré mezilidské vztahy, kdy si chtějí lidé
pomáhat a dělat dobré věci. Tímto bych
chtěl naším hasičům a dobrovolníkům
z Ladné poděkovat za pomoc v těchto vesnicích i za pomoc na letišti, kde dělali dozor na seřadišti pro dobrovolníky.
V letošním roce se zúčastnili někteří
hasiči školení v hasičském vzdělávacím
zařízení Jihomoravského kraje, které je
v Tišnově. Lukáš Příborský absolvoval
školení velitelů. Marek Čujan a Lukáš
Příborský absolvovali výcvik pro obsluhu motorových pil. Na výcviku strojníků
v Tišnově byli Adam Demčila, Petr Julí-

nek a Lukáš Příborský. Všem gratulujeme k úspěšnému absolvování, k povýšení
a k jejich rozvoji.
Máme radost z toho, že Adam Demčila začal studovat na vysoké škole hasičské
v Ostravě.
Marek Čujan, který je našim novým
velitelem, zajistil pro hasiče školení zdravovědy a dva dýchací přístroje. Jednotka
se schází v hasičce každý čtvrtek. Mimo
jiné pomáhali čistit kanalizaci u hřbitova.
Já osobně jim přeji, aby byli vždy dobrá
parta, dobře zvládli řešení krizových událostí, aby nezestárli duchem, nezlenivěli
a aby se vždy vrátili zdraví na základnu.

MLADÍ HASIČI
V září navštívili hasičku děti ze ZŠ Ladná. Měly možnost si
prohlédnout klubovnu a zahrát si na hasiče s našimi vedoucími.
Program jim připravila Bára Čapková, Petr Julínek a Marek Čujan.
Moc nás potěšilo, že se přihlásilo do mladého hasiče dalších 8 dětí.
Mladí hasiči se zúčastnili v září soutěže TFA v Moravské Nové
Vsi. V kategorii dorostu se podařilo Danovi Sotchi vyhrát stříbrné
místo, Petrovi Poláškovi 5. místo. V kategorii mladší chlapci skončil Štěpán Střelský na 12. místě. Děkujeme jim za to, že nás reprezentovali.
V okresní soutěži dorostenců v branném závodu požární všestrannosti Plamen ve Velkých Bílovicích se Lucka Demčilová v závodu dorostenek umístila na 2. místě. Naši dorostenci byli první,
avšak neměli soupeře.
Někteří mladí hasiči se zúčastnili výsadby stromků u Ladné
pořádané obcí a hnutím Brontosaurus. Je dobré, když můžou lidé
udělat něco potřebného, ale je to i možnost seznámit se a pobýt
spolu.
V listopadu se konalo v Kobylí školení vedoucích mládeže. Od
nás jej úspěšně absolvovali Adam Demčila, Petr Julínek a Bára Čapková. Na školení vedoucích se probírají směrnice k výuce mladých
hasičů a dorostu, pedagogika, psychologie, BOZP, volnočasové aktivity, dotace, hospodaření, tábory a dokumentace kolektivů. A pro
vedoucí je to jedinečná šance se blíž poznat z ostatními vedoucími
a školiteli břeclavského okresu. Blahopřejeme jim k úspěšnému
absolvování a těšíme se, že nabrané znalosti brzo dobře zúročí.
Od podzimu vedou mladé hasiče a dorostence tito noví vedoucí.

Věnují jim spoustu času a energie. Je to vždy velká odpovědnost
a závazek na dlouhou dobu. Ne každý to může dělat, a proto jim
děkujeme. Mladý hasič bude nadále probíhat v úterky. V zimním
období od 16 do 17 hodin a v letním období od 17 do 18 hodin.
Dorostenci se schází v hasičce v pátek od 17 hodin, protože někteří
jsou přes týden na internátech. Pokud by se chtěl někdo z mladých
nad 15 let k dorostencům přidat, tak může přijít kterýkoliv pátek.
V příštím roce OSH plánuje další školení instruktorů a vedoucích.
Obecní zastupitelé nám vyšli vstříc a schválili dotace na příští
rok 2022. Děkujeme. V příštím roce plánujeme účast na některých
závodech. Vybavení klubovny počítačem a projektorem pro výuku
mladých hasičů a jednotky. Plánujeme pořádání soutěže mladých
hasičů na fotbalovém hřišti TJ Sokol. Spolu
s krojovanou
mládep
j

Hasiči

Zdravotní školení

Hasičský dorost
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ží pořádání Májové zábavy před místní sportovní halou a nákup
sportovního nářadí pro mladé hasiče a dorost.
Výroční valnou hromadu máme naplánovanou na sobotu
22.1.2022. Valná hromada, schůzky a veškeré aktivity budou probíhat dle aktuální hygienické situace.

Pokud by měl někdo zájem se přidat, tak schůzky v hasičce:
MLADÍ HASIČI úterý 16-17, v letním období 17-18
JEDNOTKA JSDH čtvrtek 17-19
DOROST pátek 17-18
Starosta SDH Ladná, Rostislav Střelský

Školní družina u hasičů

TFA Moravska

LIBOR VYMYSLICKÝ
Vážení sousedé,
i v této době, která sice moc nepřeje jakýmkoli společenským akcím, jsem
dostal pozvání k uspořádání výstavy
v břeclavském obchodním domě BŘEClove. Konkrétně mě oslovila paní Lhotská, majitelka nově otevřené prodejny
CZNÁBYTKÁŘ, s nápadem ozvláštnit
slavnostní otevření prodejny výstavou
obrazů. Samozřejmě jsem nemohl jinak
než pozvat náš Mužácký sbor Lanštorfčané, kteří se 15. října ujali hudebního doprovodu a spolu s úvodním slovem paní
Rudolfové, tradičně vytvořili krásnou atmosféru při vernisáži.
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Ze spojení obrazů jižní Moravy a nábytku jsou návštěvníci prodejny natolik
potěšení a kladně hodnotí možnost „představit si“ lépe umístění vybíraného nového
nábytku ve své domácnosti, že jsem od paní
Lhotské dostal nabídku mít na prodejně
stálou expozici - za což moc děkuju. Proto pokud budete mít někdy volnou chvilku
při cestě do města, zavítejte si posedět do
roztodivných křesel, sofa či postelí a u toho
můžete prohlédnout i moji tvorbu.
Ať se líbí.
Přeji pohodové svátky a vše dobré
v roce 2022
Libor, neak.mal., prof.am. 
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SDRUŽENÍ OBČANŮ LADNÉ
Mikulášská nadílka
Nakonec i v letošním roce se vzhledem
k aktuální nepříznivé koronavirové situaci bohužel nekonala Mikulášská nadílka
u kostela, která měla být spojena s druhou
adventní nedělí v podání místního mužáckého sboru. Ale protože sponzoři přispěli
jak finančně, tak ve formě sladkostí, rozhodli jsme se udělat balíčky, a to jak na Mikuláše, tak i před Vánoci. Avšak pouze pro děti,
které navštěvují mateřskou a základní školu
v Ladné. Mikulášské balíčky s adventním
kalendářem byly rozneseny dětem mateřské
školy, protože školka je uzavřena. Vánoční
balíčky s překvapením se budou roznášet
v týdnu před Vánocemi. Celkem bylo rozneseno 166 balíčků, škola má 83 dětí.
Doufejme, že v příštím roce už se ko-

nečně sejdeme pod vánočním stromem
u kostela a společně se potěšíme vánoční
výzdobou, radostí dětí, vůní svařeného
vína a dalšími drobnostmi, které vytváří
pro nás tu správnou vánoční pohodu.
Sdružení občanů Ladné děkuje všem
štědrým dárcům, bez kterých by nebylo
možné nadílku uspořádat. Všem přejeme
hlavně zdraví, štěstí a spokojenost v celém
příštím roce.
Za SOL Renáta Priesterrathová
Sponzoři Mikulášské a Vánoční nadílky 2021: Manželé Nečasovi, Věra Šúňová,
Klub seniorů Ladná, Gabriela Bachmannová, Vojtěška Florusová, Anna Cupalová,
Marta Tesaříková, Elektro Martin Hrdlič-

ka, Jan Bajar, Pavlína Kolářová, Jiřina Holubová, Konečná Michaela, Eva Uhrová,
Alena Slezáková, Stanislava Morávková,
Vlasta Miková, Miloslava Sedláčková, Marcela Jurečková, Věra Koyšová a Josef Černý,
Vrbová Eva, Mozgová Lenka, Pazderová
Jaroslava, Pazderová Petra, Hanáčková Sylvie, Božena Juračka Zálešáková, Božena
Lůcká, Štollová Libuše, Čápková Vlasta,
Krůtilová Jana, Markovičová Kateřina, Bajarová Božena, Horáková Gajdošová Hana,
Jankovičová Zdenka a Jan Dvořák, Hana
Morávková, Frolichová Ludmila, Lucký
Josef, Horáková Světla, Horáčková Jana,
Markovičová Michaela, Bílská Květa, Fojtíková Jana, Hrabcová Ludmila, Trávníčková
Marta, Matěj Filípek, Eva Zekaj.

„Výstava fotografií k výročí 100 let TJ Sokol Ladná“
TJ Sokol Ladná oslaví v příštím roce 100. výročí založení. K této příležitosti žádáme občany o zapůjčení fotografií spojených se založením, budováním a chodem spolku. Fotografie je možno přinést
v průběhu měsíce ledna – února v úředních hodinách na Obecní úřad Ladná. Na zadní stranu fotografie, prosím, uveďte datum pořízení fotografie, své jméno a telefonický kontakt. Vystavením fotografií
bychom si chtěli zavzpomínat a připomenout sportovní život v naší obci. Vlastní výstava a program
s ní spojený se uskuteční 18.6.2022. Po tomto termínu si bude možné fotografie na obecním úřadě opět
vyzvednout. Moc děkujeme předem za spolupráci.
Za výkonný výbor TJ Sokol Ladná Ing. Jitka Zháňalová, Ing. Stanislav Ivičič.
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KLUB SENIORŮ LADNÁ
Blíží se konec roku čas adventu a Vánoc. Proto bych chtěla krátce
shrnout činnost našeho Klubu seniorů.
Začátkem října jsme chtěly udělat táborák na „Rasovni“, ale kvůli
nepříznivému počasí se nemohl uskutečnit, tudíž jsme se přestěhovaly do sportovní haly. Tam jsme si polovinu špekáčků uvařily a druhou opekly na grilu.
Další týden nás navštívila paní Jana Novotná. Vyprávěla nám
o Janohradu a minaretu, kde dlouhou dobu pracovala. Bylo to velmi
zajímavé povídání a všem se moc líbilo.
Státní svátek České republiky jsme oslavily vyprávěním paní Marie Šmídové, která nám vysvětlila proč a jak a co se stalo ten den.
Párkrát za rok máme radost ukázat výrobky z naší kuchyně.
Tentokrát jsme se zaměřily na pečení s ovocem. Sešlo se nám hodně

druhů cukroví - dorta, koláč, řezy. Všecko bylo krásné a dobré.
Dušičky jsou příležitost vzpomenout na naše drahé zesnulé
a taky na naše bývalé členky - kamarádky.
Pak nám další týden naše setkání zpestřili svým vystoupením
Lanštorfčané. Chlapci zpívali velmi pěkně a naše děvčata se k nim
přidala.
Bohužel z důvodů zhoršující se epidemiologické situace jsme
nemoly nastrojit vánoční stromeček ve sportovní hale. Moc jsme se
těšily, snad nám to vyjde příští rok.
Na závěr chci popřát všem krásné prožití svátků vánočních
a úspěšný Nový rok 2022. Budeme doufat, že příští rok bude „koronavirová“ situace příznivější.
Za Klub seniorů Jana Krůtilová

HONOVÉ VESELÍ
Prosinec je posledním měsícem lovecké
sezony, která je ve známení honů, naháněk
a mysliveckého setkání. Zde se po roce schází myslivečtí přátelé, v přátelském duchu si
vykládají celoroční zážitky, které zažili při
lovu, norování, kynologických aktivitách,
střeleckých soutěžích, ale také na brigádách
atd. Máme před sebou období, při kterém
probíhají poslední přípravy na nadcházející
zimní období, s pokorou a radostí očekáváme blížící se vánoční svátky.
Všichni doufáme, že proticovidová
opatření nám neovlivní možnost pořádání
společenských akcí po lovu a prosinec zase
bude měsícem společenských loveckých
akcí zakončených Poslední lečí ve společnosti dobrých mysliveckých kamarádů, obdobím srazu sokolníků, mysliveckých plesů
a zábav, různých přátelských a rodinných
sešlostí v závěru roku.
I naše MS se rozhodlo uspořádat dva
hony, a to jeden v listopadu a druhý ke konci prosince. Dnes je to spíše o setkání přátel,
jak jsem se již zmínil. Není to ani o honosných výřadech ulovené zvěře, jak to bylo
dříve v 70. a 80. letech minulého století, kdy
byly výřady o 700 kusech zaječí a 500 ks bažantí zvěře. Dnes se spíše loví během honu
liška, v lánech kukuřice prase a z drobné zvěře bažant kohout a ojediněle i zajíc. I nám se
podařilo ulovit 11 kohoutů, 8 zajíců, a kus

srnčího stržený psem, které nebylo v dobré
kondici. Většina ulovené zvěře se dává do
tomboly, kde si ji může každý vyhrát, pokud
má štěstí. Výtěžek se použije na pokrytí nákladů spojený s honem a celoročního provozu myslivny, krmivo a nákladů spojených
s provozem.
A tak se taky stalo, tombola byla plná
zvěřiny - zajíci, bažanti, kus srnčího, rozporcované kusy zvěřiny srnčí, divočák, alkoholu nespočet a jiných drobností. Jak to bývá
někdo má štěstí s jedním lístkem a někomu
nestačí koupit celý štos lístků a štěstí se na
něj neusměje. Největší výhrou byl divočák
a kus srnčího. Srnčí vyhrál ladenský rodák
Ruda Vidlář, který měl takovou radost, že
nám povídal jak bude dělat klobásky a jiné
pochutiny. Tak dlouho se chystal se srnčím
domů, až ho někdo předběhl a chystá si
klobásky doma sám a bez Rudy. I takoví se
najdou dnes lidé, kterým nestačí vyhrát půl
tomboly, ale musí si ještě něco přihodit cizího, aby nejeli tak úplně s prázdnou. Podezření máme a víme, že u nás si už tombolu
nevytáhnou a nezmáčknou na flintu. Lidé
dnes nemají soudnost a vytratila se úplně
slušnost. Jinak si myslím, že hon se nám
vydařil od znění loveckých fanfár, přes organizaci, lov, pohoštění a tombolu, kterou
nám ke konci někdo vyfoukl. Nu což, to tak
v životě je. I přes tak malý počet členů jsme

schopni udělat dobrou zábavu a pohoštění, za které se nemusíme stydět. A proto se
k nám rádi naši přátelé vrací.
Chtěl bych vám popřát pěkné a klidné
vánoční svátky, hodně zdraví, bez kterého
se nikdo z nás neobejde, ať jste či nejste naočkovaní. Zachovat si zdravou mysl, která
je zapotřebí při úvahách nad dnešní dobou
a rozhodováním se nad někdy až nesmyslnými věcmi a opatřeními.
Za MS Ladná v Brně dne 7. 12. 2021
V úctě dr.Jindřich Nešpor

26

Prosinec 2021

Lanštorfský zpravodaj

VYHLÍDKA NOVÝCH KRÁS
Není to tak dlouho, co nás okouzlovaly barvy podzimního listí, a my obdivovali
krásy hezkého podzimu. Ale i ten již zmizel
z našich očí a my už nedočkavě vyhlížíme
krásy nové. Samozřejmě že se v čase hlásí
adventní doba s celým svým očekáváním
vánočního vrcholu a úžasné atmosféry.
Dokonce se i modlíme, aby nás momenty
nádhery adventních dnů, trhů, různých
setkání a tradic, mezi něž patří i mikulášská nadílka, neminuly. Zatím pořád žijeme
v obavách z toho, co bude, co nás čeká ve
dnech příštích. Jistoty, v nichž byl zakotven
náš život, jsou více otřeseny, než kdy jindy.
Jenže život jde dál a my jej musíme žít takový jaký je v onom daném okamžiku. Silně

s námi zmítá víra, ano věříme, že vše opět
vstoupí do starých kolejí a my budeme na
těžkosti těchto dnů a měsíců jen vzpomínat.
Ano, vyhlížíme s nadějemi a velkými
očekáváními. V křesťanském světě je očekávání velkou skutečností. Nejvíce můžeme očekávat, ani ne tak samu životní situaci, ale někoho, kdo vyřeší nejen naše osobní
problémy, ale především problémy celého
lidstva. Ostatně lidstvo jako takové se zmítá v problémech, co lidstvem je. Kdo vyřeší
vše, co nás trápí, s čím si nevíme rady? Kdo
vyřeší všechna naše očekávání? Kdo stojí za
našimi nadějemi?
Už, už je tu. „Nám, nám narodil se“,

budeme opět zpívat z plna hrdla. Narodil
se ten, který všechno to těžké vzal na sebe.
Jak? Tím, že sám prožil naše lidství. Nenechal nás v tom.
Ať celé období Adventu je projevem
následování Toho, který učinil všechno pro
to, aby život každého člověka byl už jenom
krásný, šťastný, věčný a plný lásky a On byl
naší stálou Jistotou.
S přáním, abychom se všichni mohli ve
svém životě, už v tomto světě, společně se
svými blízkými, dotýkat co nejvíce zmíněných adventních a vánočních hodnot a tyto
veliké dary zakoušet.
Krásné vyhlídky v očekávání vánočních
svátků. P. Slavomír Bedřich

POOHLÉDNUTÍ SE ZA UPLYNULÝM OBDOBÍM A DĚNÍÍM
V KOSTELE SVATÉHO ARCHANDĚLA MICHAELA
Rok se s rokem sešel a téměř každému z nás přinesl nějakou
změnu v životě, v rodině. Do některých rodin přišla radost např.
z narození děťátka, vstoupení do manželství, ukončení studia.
Bohužel do některých rodin vstoupil smutek, kdy se rodina musela rozloučit se svými drahými. Ať tak či onak všichni jsme o rok
starší, a nikdo nevíme, co nám příští rok přinese.
I v našem kostele a společenství nebylo změn málo. Omezení
z důvodu coronaviru a také restaurování stropu kostela. Kostel byl
uzavřen. Nyní restaurátoři pokračují s dalším čištěním a opravami malty. Bohoslužby zrušeny nejsou, pouze místo pátečních mší
svatých jsou v sobotu v 17 hodin. Pokračovat budou i v lednu.
Ohlédnutí za uplynulým podzimním obdobím
Hody jsme v našem kostele slavili v neděli 19.9. jako slavnost
díkůvzdání za letošní úrodu a za farníky. V pondělí podvečer
byla mše svatá za všechny zemřelé. V neděli 26.9. jsme slavili mši
svatou k patronu našeho kostela sv. archanděla Michaela. V říjnu se zde v kostele sešli kněží břeclavského děkanství, aby zde
slavili společně mši svatou. Každý měsíc se scházejí v jiné farnosti. V říjnu jsme se v neděli odpoledne scházeli k růžencové
pobožnosti s prosbami k Panně Marii za naše rodiny, za zdraví
i za náš národ. K uctění Památky zemřelých, kterou si každý rok
v listopadových dnech připomínáme, jsme se sešli už poslední
říjnovou neděli ke společným modlitbám a prosbám za zemřelé
u hlavního kříže našeho hřbitova. Pak jsme se rozešli k hrobům
svých blízkých. Následující neděli jsme si v kostele připomněli
výročí posvěcení kostela. 21. 11. na Slavnost Ježíše Krista Krále byla mše svatá slavena za letošní jubilanty. Jubilanti jakoby se
ztratili. Poslední listopadová neděle už byla adventní. Byly požehnány přinesené adventní věnečky, které nám připomínají
blížící se vánoční svátky. V podzimních dnech jsme se v kostele
rozloučili se třemi spoluobčany, které Pán povolal z tohoto světa.
Radostnější byly křty tří dětí, je to nová naděje, nový život, ať děti
rostou k radosti rodičů.
Přicházejí svátky radosti, zvláště pro děti. Vánoční svátky jsou
svátky rodin a dětí. Ať do našich srdcí vstoupí Kristova láska,
světlo, radost a porozumění. Jste zváni na bohoslužby do našeho
kostela a to:

25. 12. Slavnost Narození Páně - mše svatá v 9.30 hod. za farníky a dobrodince
26. 12. 2. svátek vánoční - svátek sv. Štěpána a svátek Svaté
rodiny - zde mše svatá za chlapce a muže. Ve 14. 00 hod. pobožnost u jesliček.
30. 12. v 16 hodin - Poděkování za milosti uplynulého roku
1. 1. 2022 - Nový rok - Slavnost Matky Boží Panny Marie mše svatá v 9.30 za dívky a ženy
2. 1. 2022 - neděle - mše svatá v 9.30 hod.
V sobotu 8. 1. bude mše svatá v 17 hod.
V neděli 9. 1. mše svatá v 9. 30 - svátek křtu Páně - konec
vánoční doby
2. března začíná doba postní. V tento den na Popeleční středu a na Velký pátek jsou dny příštího půstu. Během celé postní
doby se budou konat pobožnosti křížové cesty a to v pátek před
mší sv. v 16. 30 hod. a v neděli odpoledne ve 14 hodin. Tyto pobožnosti budou až do Velikonoc.
10. 3. bude zde v kostele opět kněžská mše svatá, při které
s kněžími oslaví otec Bedřich své 60. narozeniny.
Restaurátorské práce - čištění a opravy malby zdí v kostele,
budou pokračovat dle finančních prostředků a možností restaurátorů. Každý měsíc nebo o svátcích se v kostele koná sbírka na
opravy. Díky všem dárcům za každý dar pro kostel. Díky také
obecnímu úřadu za podporu a dar. Poděkování také všem jak
celoročně nebo příležitostně se o kostel starají a také varhanicím,
zpěvákům i ministrantům, všem kdo obohacují bohoslužby.
Další až v jarním zpravodaji. Změny budou předem oznámeny.
Z charity:
Sbírka oblečení pro potřebné bude asi koncem února nebo
na začátku března. Vše bude předem oznámeno na vývěsce u obchodu a místním rozhlasem.
Tříkrálová sbírka se bude konat, zatím nemáme podrobné
informace, vše bude zveřejněno.
Přei Vám krásné, radostné a požehnané vánoční svátky
a hodně zdraví, štěstí, radosti, lásky a porozumění do všech nadcházejících dnů roku 2022.
Připravila Ludmila Střelská
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KNIHOVNA
V tomto roce, z důvodu zhoršené epidemiologické situace, neprobíhaly žádné aktivity pro naše děti. První a jediná akce po dlouhé době, žáci několika tříd naší školní družiny společně navštívili
knihovnu. Přišli načerpat atmosféru klasické knihovny a všechno
co k ní patří. Naše knihovna je vybavena zajímavými knihami různých žánrů. Malí čtenáři si prohlédli pohádky, větší zaujali dobrodružné knihy. Pro získávání znalostí je zde připravena celá řada
encyklopedií, které je možné využívat při výuce.
V druhé části děti soutěžily v otázkách ,,Poznáš postavy z pohádek“. Znalost postav z pohádek byla veliká. Každý za správnou
odpověď získal sladkou odměnu.
Na závěr namalovaly podle své fantazie obrázky známých postav, které zdobí nástěnku v naší knihovně. Můžu jen doufat, že
tímto získají vztah k četbě.
Všem čtenářům máme připravené další nové knihy:
LM Cesta do země snergů
Cossanteli Veronica
LM Kočka vs. Pes
Patterson James
LM Netvor třese zemí
Březinová Ivona
LM Zvířátková sbírka pohádek Disney Walt
Henryho tajemství
Ohlsson Kristina
Kouřová clona
Horst Jorn Lier
Listopad
Mornštajnová Alena
Noc světlonoše
Tremayne Peter
Řeka v Troji
Kocábová Marsha
Sestry ve zbrani a písni
Ross Rebecca
Sestry z Titaniku
Falvey Patricia
Stínohra
North Alex
Syn Nekonečna
Silver Adam
Věnování
Slee Katherine
Výměna
Óleary Beth
Ztracená sezona
Hutchison Dot
Nebezpečné známosti
J.D.Robb
Kouřová clona
Jorn Lier
Prokletý kraj
Michaela Klevisová
Věnování
Katherine Slee
Tyrani ze stínů
Clive Cussler
Tajemství Černé královny
Zdeněk Grmolec
Dokud tě nenajdu
Jo Jakeman
Neznámí
C.L. Taylor
Bauer, Jan, 1945Bratrstvo růžového kříže
Bauer, Jan, 1945Ztracený diadém. 8.
Boček Evžen,
Aristokratka a vlna zločinnosti

na zámku
Aristokratka
u královského dvora
Bondoux, Anne-Laure
Princeta a kapitán
Bradbury, Ray, 1920Říjnová země
Burgett, Donald Robert, 1925- V říši zla
Carcaterra, Lorenzo, 1954Spáči
Clarke, Arthur C. Konec dětství
Coelho, Paulo, 1947Záhir
Cox, Josephine, 1938Život ve lži
Donegan, Greg, 1959Útok na Atlantidu 5.
Erskine, Barbara
Království stínů
Fielding, Joy, 1945Až ji uvidíš
Hughes, Kathryn, 1964Tajemství
Jackson, Lisa, 1952Ztracená
Jakoubková, Alena, Manžel a záhadná blondýna
Jareš, Vítězslav, 1969Intrikáni
Jennings, Gary
Azték-Podzim Aztéků
Keleová-Vasilková, Táňa, 1964- Střípky
Mac Nab, Andy, 1959Dálkové ovládání
McNaught, Judith, 1944Jednou a navždy
Niedl, František, 1949Ano, můj pane
Peters, Pauline, 1966Chýše v močále
Roberts, Nora, 1950Síla ohně
Roberts, Nora, 1950Tanec větru.
Robson, Jennifer, 1970Šaty pro královnu
Smith, Wilbur A., 1933Leopard loví v temnotách
Štroblová, Jana, 1952Hra o slávu
Tannerová, Janet
Pobřeží půlnoci
Taylor Bradfordová, Barbara
Nečekané požehnání
Wiggs, Susan, 1958V jabloňovém sadu
Spisarová, Bohumila
Vaše Dana Medřická
Boček, Evžen, -

Dále na zkoušku nabízíme zvukové knihy
Tímto chci poprosit dárce knih, nedávejte knihy vyřazené
z vaší knihovny na schodek knihovny. Jen po dohodě s knihovnicí.
Do knihovny nepřijímáme staré knihy. I v knihovně každoročně
vyřazujeme starší knihy.
Otevírací doba knihovny v prosinci, naposled bude otevřeno
v úterý: 22. 12.
Poprvé v příštím roce se sejdeme 4. Ledna 2022
Přeji příjemné prožití svátků vánočních a mnoho osobních
úspěchů v novém roce Vám přeje
Knihovnice Florusová
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PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
O etologii aneb Došlo znovu na Freuda?
Nezpívaj, kohútku
nerob mně zármutku
Šak já ho dosti mám,
ked frajárky nemám
První verš první sloky, který dává výše
citované písničce název, odkazuje buď na
věž kostela poštorenského nebo trvdonského. Shodou okolností, i když otázkou je, zda
jde či nejde o shodu náhod, v obou obcích
dnes stojí kostely novodobé, z nichž žádný
nemá věž se zlatou kopulí.
Vznik výše citované písničky tak zřejmě
lze datovat před rok 1941, kdy byl ve Tvrdonicích kvůli sesuvu podloží zbořen novogotický kostel postavený v letech 1880-1884.
O tom, jak vypadal, se nedochovalo mnoho dokladů, vlastně jen miniaturní a tudíž
nekvalitní zobrazení na dobové pohlednici
a pár kusých fotografií pořízených při jeho
likvidaci. Před tímto kostelem stával na stejném místě chrám barokního stylu z roku
1673, který byl v roce 1879 zbořen, protože
se jeho stěna sesouvala dolů po svahu.
Novodobý kostel v Poštorné je o něco
starší. Je ovšem rovněž novogotický. Jeho
základní kámen byl položen v létě roku
1895, v létě roku 1898 byla stavba dokončena a kostel byl vysvěcen. Nahradil tak kostel
původní, který stál vedle.1 Tento starý kostel byl podle farní kroniky postaven v roce
1339.
S největší pravděpodobností měl zlatou
báň barokní kostel ve Tvrdonicích zbořený
v roce 1879. Nelze to ovšem nijak doložit,
protože žádné jeho detailnější vyobrazení
se nedochovalo. Na druhou stranu, kostel
v Poštorné má kopulovitý charakter a jeho
střecha mohla mít dříve nějakou jinou
krytinu, která byla poškozena během 2. sv.
války.2 Tehdejší administrátor Jan Klíma
v oznámení o poškození církevního majetku ve zdejší farnosti ministerstvu školství
a osvěty v Praze ze 14. ledna 1946 mj. uvádí:
„… V rovinatém kraji jižní Moravy použila německá vojska věže farního kostela vysoké 60 m jako pozorovatelny, v kopuli věže
byly umístěny pozorovací přístroje. V důsledku toho byl kostel ostřelován lehkým ruským
dělostřelectvem. Dne 18. dubna 1945 o 8 hod.
1 Na dobových fotografiích ze stavby nového kostela
lze vidět, že starý kostel sloužil svému účelu až do
vysvěcení nového a teprve pak byl zbourán.
2 Podobným případem je třeba střecha ladenského kostela (od stejného architekta – Karla Weinbrennera), která měla původně střešní tašky zelené
barvy. Ty byly po rekonstrukci (nikoliv následkem
válečného poškození) nahrazeny taškami barvy
cihlové.

ranní dopadly první zásahy na kopuli hlavní věže a poté následovalo ostřelování dvou
předních štíhlých věží ozdobných, v nichž
jsou zavěšeny zvony. Byla z části zničena
barevná krytina střech, rozrušena vazba …
Klenba však byla proražena v mezižeberní
ploše v rozsahu 2x2 m bez poškození žeber
a nosných pilířů. Přes značné vnější poškození zůstal vnitřní architektonický ráz stavby
téměř neporušen. Ozdoby ze dřeva a oplechované v hlavní kopuli a bohatě rozvrstvené
ve věžkách a štítech byly zničeny úplně.“
Pokud tedy měl současný poštorenský
kostel do osvobozovacích bojů na jaře roku
1945 zlatou kopuli, můžeme možný vznik
v úvodu citované písničky posunout až před
tento rok. Pokud ale zůstaneme u domněnky, že se jedná o věž barokního kostela ve
Tvrdonicích, pak písnička vznikla před rokem 1879 a na základě této domněnky můžeme rozvinout další zajímavou hypotézu.
Slavný lékař-neurolog, psycholog a zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud
(1856 - 1939) se narodil do rodiny německy mluvících asimilovaných židů v severomoravském Příboře3 jako nejstarší z osmi
dětí z třetího manželství židovského obchodníka s látkami Jákoba Freuda s Amálií
Nathanovou. Když mu byly 3 roky, rodina
se přestěhovala do Vídně. V té době již
fungovala Severní dráha císaře Ferdinanda
a tak je dosti pravděpodobné, že Freudovi
tehdy cestovali do Vídně vlakem přes Břeclav. Sigmund Freud kladl vedle snů velký
důraz na zážitky z útlého i toho nejútlejšího
dětství. Byl přesvědčen, že zejména ty negativní, tzv. traumata, zanechají na člověku
stopy po celý jeho život.
Malý Sigmund mohl při zastávce v Břeclavi zaslechnout výše citovanou písničku,
třeba jak si ji zpívají železniční zaměstnanci
3 V Příboře se, 175 let před Freudem, narodil i Antonín Dúbrava (1681 - 1756), kněz, který od roku
1731 až do své smrti sloužil v Podivíně. Byl autorem českého překladu původně italskojazyčného
libreta k vůbec první v českém jazyce provozované opeře O původu Jaroměřic na Moravě (1730) od
českého barokního skladatele Františka Antonína
Václava Míči (1696 - 1744). Do Podivína přišel
právě z Jaroměřic nad Rokytnou, kde do té doby
sloužil. Vzhledem k tomu, že Lanštorf spadal pod
farnost Podivín, lze se domnívat, že tato zajímavá osobnost českého hudebního baroka navštívila
i naši obec.

v nádražní restauraci, a tato hluboká upřímná výpověď milostným životem psychicky
deprivovaného (a možná i frustrovaného)
muže4 mohla ovlivnit jeho další nejen myšlenkové ale i profesní směřování.
Kohout je všeobecně, nikoliv však odborníky na chování zvířat - etology, vnímám jako zvíře vedoucí promiskuitní, tedy
rozhodně ne strádající život.5 Už samotné
zjištění, že pohled na kohouta nebo zaslechnutí jeho kokrhání někomu způsobí
zármutek, či psychickou bolest, mohlo
Freuda inspirovat k teorii dnes známé jako
„freudovské“ přeřeknutí.6 Freud o tomto
jevu pojednává ve své knize Psychopatologie všedního života - O zapomínání, přeřeknutí, přehmátnutí, pověře a omylu (Zur
Psychopathologie des Alltagslebens - Über
Vergessen, Versprechen, Vergreifen, Aberglaube und Irrtum) z roku 1901.
Tato kniha je založená na výzkumech
chybných úkonů (zapomínání, přeřeknutí,
chybné čtení, přepsání, přehmátnutí atd.).
Ty lze podle Freuda racionálně vysvětlit
jako produkt činnosti nevědomí, a vyloučit tak pouhou náhodu. Protože chybné
úkony projevuje každý z nás, jsme podle
autora všichni tak trochu neurotici.7 Vedle
Výkladu snů (Traumdeutung) z roku 1899
patří tato kniha mezi vůbec nejznámější
Freudovy spisy a je považována za důležitý
příspěvek nejen studia psychopatologie, ale
i lingvistiky,8 sémantiky a filozofie.
K tomu všemu (by) mohla inspirovat
(zdánlivě obyčejná) podlužácká lidová písnička!
Zdeněk Vrbík
4 O tom, jak je syn bez frajárky nezdravý a jeho
matka nemá o míře tohoto strádání ani ponětí,
vypovídá i jiná moravská písnička.
5 Legendu o egoičnosti a „bonvivánství“ kohouta
„přiživuje“ známá pohádka o slepičce a kohoutkovi.
6 Freudovské přeřeknutí, jinak také lapsus, je součástí psychoanalýzy. Při takovémto přeřeknutí je
řeč narušena naším podvědomím či vnitřní úvahou. Údajně tak přeřeknutí odhaluje naše tajné
touhy.
7 Podobně jako anglický spisovatel a filozof Aldous
Huxley (1894 - 1963) konstatoval, že: „Lékařská
věda již pokročila tak daleko, že dnes již nenajdeme zdravého člověka.“ lze konstatovat, že psychiatrie vznikla proto, aby bylo možné vědecky dokázat, že nikdo není normální.
8 včetně psycholingvistiky a neurolingvistiky
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Společenská kronika
JUBILEA
Všem jubilantům přejeme vše nejlepší a mnoho zdraví do dalších
let

Paní Libuše Hartošová se dožila v září významného životního jubilea 90 let. Ke gratulacím se připojila i obec Ladná a zástupci obce
předali jubilantce knihu, dárkový koš a kytici.
říjen
85 let
75 let
70 let
60 let

listopad
93 let
75 let
70 let
60 let

Babčáková Emilie, ul. Masarykova
Jílková Jitka, ul. Úlehlova
Lucký Josef, ul. Růžová
Dvořák Jan, ul. Sportovní
Dvořáček Ladislav, ul. Masarykova
Pokorná Jiřina, ul. Masarykova
Pochylá Jana, ul. Mlýnská
Haladyová Jarmila, ul. Sportovní

Hůrská Vlasta, ul. Úlehlova
Švehlová Emilie, ul. Masarykova
Gajdošová Hana, ul. Lipová
Michlovský Stanislav, ul. Lipová
Vachová Bronislava, ul. Lipová
Pochylý Josef, ul. Mlýnská

prosinec
93 let
Havlovičová Marie, ul. Ořechová
92 let
Tesaříková Olga, ul. Lipová
Dočekalová Marie, ul. Ořechová
90 let
Šudrlová Marie, ul. Růžová
80 let
Nemcová Renata, ul. Lipová
Zrůna Stanislav, ul. Úlehova
75 let
Vrbová Eva, ul. Mlýnská

ÚMRTÍ
Rozloučili jsme se s občany:
září
Šťastný Josef, ul. Mlýnská

NAROZENÍ
Po delší době se v obci v červenci narodila dvojčátka, a to kluci Davídek a Michálek Kvášovi. Přivítat je a předat od obce drobné dárky přišli i zástupci obce. Z této návštěvy přinášíme jejich fotografii.

srpen
Blahopřejeme paní Janě Sedláčkové a panu Zdeňkovi Juračkovi
k narození dcery Kateřiny.
Blahopřejeme paní Adéle Polakovičové k narození syna Lucase.
Blahopřejeme manželům Čechovým k narození dcery Kristýny.
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.

Utíkám
Utíkám a nevím kam
Z ničeho velký strach mám,
I nadále se usmívám
Mé srdce ví že je to klam.
Utíkám a nevím kam
Na hrob ti růže dám,
Žal znám jenom díky Vám
Na kousky své srdce mám.
Utíkám a nevím kam
Ze slibů zbyl jenom klam,
Kam já teď své srdce dám
Bolest věčnou dobře znám,
A jen a jen díky vám.
Lucci

32

Prosinec 2021

Lanštorfský zpravodaj

Registrováno u MK ČR E 14585, odpovědný redaktor: Renáta Priesterrathová, vydává Obecní úřad Ladná;
tel: 519 324 502, příspěvky možno zasílat na info@obecladna.cz.
Počet výtisků: 480, vydáno: prosinec 2021; příští číslo: březen 2022
Grafická úprava a tisk: Tiskárna Brázda, www.TiskarnaBrazda.cz

