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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás všechny na začátku
podzimního času oslovit svým úvodním
slovem. Tak jako každoročně máme před
hody. Letos se projeví situace s koronavirem i na organizaci hodů. Oba dva hodové dny se budou konat venku, abychom
nemuseli mít roušky a hodky byly pro letošní rok zrušeny. Sobotní večerní zábava
se bude konat venku, a to nejdéle do jedné
hodiny po půlnoci za předpokladu, že bude
vhodné počasí a dostatek lidí k tanci.Také
kolotoče pro děti budou letos odděleny od
zábavy pod májú, přesunou se do parku
Rasovna, a to i z bezpečnostních důvodů,
protože pořád probíhá v obci výstavba kanalizace. Chystání máje a organizace hodové zábavy se letos ujala chasa samostatně,
protože jim nabídli svou pomoc dospělí,
kteří už mají se vším kolem hodů velké
zkušenosti. Mladí si to chtějí vyzkoušet
sami. Uvidíme, jak se jim to povede. Obec
zajistila plakáty, jejich rozvoz, pódium, lavičky, zelené, večeři pro muzikanty a oplocení. Možná je to předzvěst a začátek toho,
že se chasa bude o hody starat sama, tak jak
je to v jiných obcích.

Dočkali jsme se nového asfaltového povrchu na hlavní silnici. Na vysvětlení musím
uvést, že silnice není v majetku obce a stávající oprava je oprava po výstavbě kanalizace.
Dál budeme vyvíjet tlak na Jihomoravský
kraj, aby se nachystal projekt řádné opravy
vozovky a současně se obec připraví na realizaci úpravy veřejného prostranství v jejím
okolí. Vzhledem k tomu, že pořízení projektové dokumentace na opravu silnice a následné shánění potřebných finančních prostředků je běh na dlouhou trať, zvolila obec
pořádnější opravu po výstavbě a nejenom
vysprávky, tak jak je tomu na ulici Mlýnské
a Anenské. Podobná byla situace s ulicí Na
Trkmance. Vzhledem k tomu, že se zde kopaly dva kanalizační řady, zůstal uprostřed
silnice několik centimetrů široký pruh a byly
plánované pouze vysprávky. Obec chtěla
opravu lepší a trvalejší. Věřím, že bude vše ke
spokojenosti zde bydlících občanů.
Volné pobíhání psů je dalším problémem, který v poslední době hýbe obcí, a to
především na konci ulice Masarykovy, kde
se nachází ranč pana Vlašice. Jeho psi se zde
často pohybují volně a už se několikrát stalo,
že napadli lidi a další psy. Bohužel je smutné,

že se na tomto dění podílí osoby, které bydlí
v blízkosti ranče, nejsou majitelé těchto psů,
chodí je pouštět z kotců a krmí je bez vědomí majitele, tedy bez vědomí pana Vlašice.
Pokud byste byli svědky takového jednání,
sdělte to, prosím, na obecním úřadě. Dál ve
zpravodaji je uveden článek jak se chovat,
když se s takovými velkými psy setkáte a pokud byste jimi byli obtěžováni, volejte Policii
ČR a nahlaste vše na obecním úřadě.
A na závěr mého úvodního slova si Vás
dovoluji všechny pozvat na krojované hody
a po dlouhé době také na podzimní výlet
na hrad Helfštýn a do Lipníka nad Bečvou.
První obecní akci jsme již absolvovali, a to
na konci srpna koupání ve Velkém Mederu.
Vyšlo nám krásné počasí, tak jsme si to skutečně v závěru letních prázdnin užili.
Všem přeji krásné prosluněné podzimní
dny, pěkné prožití hodového času, mnoho
sil do zvládání boje s koronavirem a především klid v duši. Nevyhledávejte osoby, které
s Vámi neustále vedou slovní bitvy, všechno
ví nejlépe, všude byli a na všechno mají recept. Nikam to nevede, vyhněte se těm „najchytřejším v dědině“.
Starostka Renáta Priesterrathová

Pracovní návštěva hejtmana Jihomoravského kraje v Ladné
Ve středu 12.8.2020 v odpoledních hodinách navštívil naši
obec hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek v doprovodu Mgr. Lukáše Vavrčíka z odboru vnějších vztahů. Na obecním úřadě jej přivítala starostka Mgr. Renata Priesterrathová, místostarosta Bc. Martin Vlk a zastupitel Stanislav Krůtil. Starostka
seznámila hejtmana s historií obce. Hejtman se zajímal o aktuální
výstavbu ČOV a kanalizace v obci, na které byly poskytnuty dotace
ze strany Jihomoravského kraje. Starostka požádala o včasné řešení rekonstrukce vozovky od nádraží k obci, která je ve vlastnictví
JMK. Bylo přislíbeno, že věc bude projednána s příslušným odborem. Pan místostarosta diskutoval s hejtmanem o připravovaných
změnách ve vlakové dopravě na trase Břeclav-Ladná-Brno. Předal
hejtmanovi připomínky a požadavky na možné úpravy těchto spojů.Hejtman k problému vlakové dopravy sdělil, že jednání s ČD
a ostatními dopravci jsou složitá, nicméně přislíbil projednání našich požadavků.

Následně si celá delegace prohlédla nově zrekonstruovanou ZŠ
a sportovní halu. Zaměstnanci obce provedli hejtmana sběrným
dvorem. V doprovodu zástupce SDH Miroslava Nešpora si hejtman prohlédl hasičskou zbrojnici a pohovořili spolu o možnostech
podpory jednotek SDH.
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DĚNÍ V OBCI
ČOV a kanalizace
Už se určitě blížíme do finále s výstavbou čističky odpadních
vod a kanalizace v obci. Na posledním kontrolním dnu zaznělo
spuštění provozu 18. října. V současné době také probíhá výstavba kanalizačních odboček na stávající kanalizaci v obci, k jejich
realizaci se přihlásilo kolem 150 nemovitostí. Někteří si do revizní šachtičky, kterou končí veřejná část odbočky a začíná domovní přípojka nemovitosti, připlácí zpětnou klapku, která je
bude chránit v případě větších přívalů dešťových vod. Ti, kteří
nestihnou realizaci nových revizních šachtiček, nemusí mít obavy, že něco propásli, obec bude během dalších například pěti let
znovu oslovovat k jejich realizaci. Klapku je potřeba si domluvit
s firmou, která realizuje odbočky a zaplatit na obci 2 000,- Kč za
její pořízení.
A co Vás čeká k dokončení zdárného připojení? Firma AQUA
PROCON Vám zašle kompletní projektovou dokumentaci,
územní souhlas a vyjádření ostatních sítí, abyste měli papírově
připojení do kanalizace v pořádku. Majitel nemovitosti podá
na obci žádost o připojení kanalizační přípojky do kanalizačního řadu obce Ladná. Uzavře Smlouvu o odvádění odpadních
vod, přihlásí odběrné místo a podepíše Pravidla pro připojení

na kanalizaci ve zkušebním provozu, který bude trvat jeden rok.
Samozřejmě bude následovat řádné placení stočného, a to buď
podle vodoměru, nebo podle normy spotřeby vody na občana,
která je stanovena vyhláškou. O všem budete včas informování
na webu obce, vývěskách obecního úřadu a hlášením místního
rozhlasu. Nebojte se, že něco nestihnete nebo propásnete, vše se
dá vyřešit, připojovat se můžete kdykoliv, nejenom ve zkušebním
provozu.
Nezapomeňte, že pokud už budujete přípojku, že je povinnost
začátek prací ohlásit na obecním úřadě, před záhozem vyzvat
obec ke kontrole a vyfocení stavu připojení. Vypouštět odpadní
vody lze až po spuštění čistírny, což by mělo být toho 18. října.
No a co bude s těma, kteří se nepřipojí? Je to jejich vlastní
zodpovědnost, aby měli vše podle zákona, který je dost přísný na
jímky, jejich kvalitu, vývoz odpadních vod a další. Určitě můžou
čekat nějakou kontrolu odboru životního prostředí.
V průběhu příštího roku dojde k realizaci připojení Ovčaček
a Uličky, jejich projektová dokumentace a povolovací proces je
v současné chvíli v běhu.
Priesterrathová Renáta

Změny vlakového jízdního řádu na rok 2021
V uplynulých dnech jsme byli vyrozuměni na změny vlakového jízdního řádu
na rok 2021. Dle požadavků občanů jsem
navrhovaný jízdní řád připomínkoval:
- Doplnění nočního spoje z Brna do
Ladné, který nyní zajišťuje linka S3
v 0:12 z Brna s přestupem ve Vranovicích
- Spěšné vlaky č. Sp830 a Sp832, aby zastavovaly v Ladné
- Dále chybí adekvátní náhrada spojů
do Brna (nyní 13:47 a 17:21)
- Navrhovaný os. vlak č. 14602 (odjezd
z Břeclavi 5:37 směr Brno), aby jel
o několik minut dříve, občané chtějí
přesedat na Moravan již v Podivíně
Tyto požadavky jsem také projednával
s hejtmanem JMK při jeho pracovní návštěvě v Ladné.
Zde je odpověď:
• V souvislosti se zavedením přímých
vlaků linky S3 Brno – Hustopeče ztrácí obec Ladná přímé spojení na Brno

•

a nově musí přestupovat v Šakvicích.
Přímé spojení, které trvalo Os vlakem
59 minut, nově budou mít zajištěny
přípoje v Šakvicích na R13 a do Brna
se dostanou za cca 41 – 44 minut, tedy
výrazně rychleji.
Nové vlaky linky S51 budou jezdit v jiných časových polohách než byli cestující z Ladné zvyklí. Je to tím, že budou
jezdit jako přípoje k lince R13 v Šakvicích a doposud jezdila linka S3 Břeclav
– Brno „v prokladu“ mezi vlaky linky
R13. Nemyslíme si ale, že časové polohy linky R13 a její příjezdy a odjezdy
z Brna byly špatné z pohledu začátku
a konce zaměstnání, protože R13 dojíždí řada obcí Břeclavska - Podivín , Zaječí a řada obcí napřípojovaných na R13
mezi nimiž bude nově i Ladná. (např.
z Ladné jde ráno Os v 6:18 a v Brně
jsou 7:19, nově pojedou 6:39 a v Brně
budou 7:24, z Brna jeli 14:40 a v Ladné
byli 15:36, nově pojedou z Brna 14:36
a v Ladné budou v 15:19)

•

•

Ladná v rámci připomínek k návrhu
JŘ připomínkovala zastavení prvního
ranního Sp vlaku, čemuž bude vyhověno, byť jej využívají pouze 2 cestující
denně, ale ti by se neměli jak dostat do
Brna
Ladná v rámci připomínek k návrhu
JŘ připomínkovala také zastavení posledního vlaku z Brna ve 22:36, který
však dle průzkumů využíval v průměru 1 člověk týdně, proto zastavení zatím nebylo vyhověno.

Něco se podařilo vyjednat, bohužel
některým požadavkům nebylo vyhověno.
Je nutné podotknout, že vytíženost některých vlaků ze strany občanů Ladné je
minimální.
Nový vlakový jízdní řád naleznete zde:
https://www.spravazeleznic.cz/documents/50004227/107884101/k252.pdf/
f2444d23-e726-4a83-8138-b02fb2c3015d
Martin Vlk

Dobrovolný svazek obcí Lednicko-valtický areál (DSO LVA)
Jistě každý z nás alespoň jedenkrát v životě slyšel pojem
Lednicko-valtický areál (LVA). Ale co je vlastně a čím se zabývá
Dobrovolný svazek obcí Lednicko-valtického areálu?
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 Led-
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nicko-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 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 spojených s komplexním rozvojem regionu,
všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území,
společný postup při dosahování ekologické stability a trvalé
obyvatelnosti.
Koordinace obecních územních plánů a územní plánování
v regionálním měřítku a významných investičních akcí, slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy, vytváření, zmnožování a správa
společného majetku svazku, zastupování členů svazku při jednáních o společných věcech s třetími osobami (orgány státní
správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.), zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové a technické
a jiné agendy jednotlivých společných akcí, propagace svazku
a jeho zájmového území.

V letošním roce se díky situaci, která nastala na jaře, sešla
valná hromada DSO LVA celkem 4x, v jiných letech se dařilo
scházet jedenkrát za měsíc. Ale i tak dokazuje svou činností, že
neusnula na vavřínech. Za zmínku určitě stojí podpora malých
projektů,jako jsou Lednicko-valtický hudební festival 2020,
příspěvek pro Spolek pro obnovení Katzelsdorfského zámečku,
podpora Historické tratě Břeclav – Lednice a také příspěvek pro
vznik památníku 70. výročí vlakového neštěstí na železničním
přejezdu v Podivíně.
Dlouhodobě podporujeme řadu dalších projektů jako je
každoroční vydání Výletních novin Lednicko-valtického areálu, které vychází v 50ti tis. nákladu a staly se velmi oblíbeným
a vyhledávaným produktem. DálenapříkladprojektOtevírání
Lichtenštejnských stezek, kde je DSO LVA každoročním partnerem, kromě letošního roku, kdy se neuskutečnila, je vítanou
akcí nadšenců pro cykloturistiku z širokého okolí.
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

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Ceník pronájmu haly
Den
Tělocvična

1 100,-

Foyer

550,-

Kuchyň

550,-

Celý objekt

1 h/kurt badminton

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

1h

110,-

275,-

2 200,-

Sběrný dvůr v letním období

Krojované hody
Pořadatelem letošních hodůje sice obec, ale chasa se ujala velké
části jejich organizace. Upozorňujeme všechny milovníky této tradiční akce, že se uskuteční v sobotu 19. 9. a v neděli 20. 9. Hrát bude
dechová hudba Zlaťulka. Důležité upozornění!! Sobotní program
bude trvat dle zájmu občanů a počasí, nejdéle do 0.01 hod. Nedělní
program 22. 9. bude pouze do 21.00 hod.

Ceník stavební suti na sběrném
dvoře

Upozorňujeme všechny občany, že v období letního času je
sběrný dvůr otevřen ve středu v době od 16.00 hod. do 18.00 hod.
Vzhledem k tomu, že občané mají velký zájem o likvidaci staveba v sobotu v době 9.00 – 11.00 hod. Na sběrném dvoře je třeba dbát ní suti na svěrném dvoře a obec není povinná tuto odebírat, zvolila
pokynů zaměstnanců obecního úřadu. Děkujeme
kompromisní řešení a stavební suť je možno na sběrném dvoře uložit za poplatek, který stanovilo zastupitelstvo obce takto:

Kalendáře Regionu Podluží
Od října budou na obecním úřadě v prodeji kalendáře a čaje Regionu Podluží.

Vozík za auto
Kára
Kolečka

100,- Kč
30,- Kč
10,- Kč

Pro potěšení
Ceník inzerce v Lanštorfském
zpravodaji
Strana A4
Strana A5
Strana A6

400,200,100,-

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.
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Propagační materiály obce
Na obecním úřadě si můžete pro svoji potřebu zakoupit tyto propagační materiály:
Pexeso
20,pohlednice
Samolepka se znakem obce
15,mapa Břeclavsko
Oficiální mapa LVA
32,info brožurka Ladná
Pamětní mince
180,Cyklostezky
Sklenice
71,mapa Podluží
CD Lanštorfčani
150,Almanach školy
Výletní noviny
zdarma
propisovací tužka
Kniha Obec Ladná v proměnách času
250,tužka s obalem

6,50,25,40,15,100,25,30,-

Když potkám psa, psy…..
O tom, že každý volně pobíhající pes
může být nebezpečný a proč se to může stát
i u obvykle hodných pejsků, už bylo napsáno
dost. Pokusím se co nejjednodušeji shrnout
pár doporučení, protože když se vám v naší
obci postaví do cesty tři chlupaté obludy,
většinou vám hlavou proletí jen pár nepublikovatelných výrazů, ale určitě si nevzpomenete na všechny ty články na webu.
Zachovejte klid a chladnou hlavu– to je
první a zásadní doporučení. Všechna ostatní pak tak nějak navazují, pořadí není důležité, prolínají se.
- Nedívejte se psovi do očí – v psí řeči jde
o výzvu k souboji. Samozřejmě, že jej
po očku pozorujete, stále totiž stojíte ke
psu čelem, oční kontakt prostě vynechte.

-

-

-

Nehýbejte se– to znamená neutíkejte, nedělejte rychlé pohyby, ruce nechte pevně
u těla, nikdy neustupujte dozadu (to můžete dělat až když o vás pes ztratí zájem).
Z 90% pes zaútočí když je člověk v pohybu. Když se nehýbete, psa nezajímáte.
Přijde-li k vám, nechte se očichat a nechte
psa odejít.
Uklidněte svůj dech – svůj klid si hlídejte
neustále, nepanikařte. Strach pes vycítí.
Nemluvte, nekřičte– máte-li s sebou
děti, postavte je za sebe a důrazně jim
řekněte, že teď není čas na vysvětlování,
chodí-li pes kolem vás, stále k němu stojíte čelem, dítě za zády.
Pomalu odcházet– až když o vás pes
ztratí zájem můžete couvat, stále si hlídáte jeho držení těla (zdvižený ocas,

zježená srst jsou známky varovné, pes je
připraven k útoku)
Myslím, že když budete mít stále na paměti výše zdůrazněné – zachovat klid a chladnou hlavu – nepotřebujete žádné kynologické
vzdělání. Věřte mi, psi nejsou žádné útočící
bestie a vždy vysílají signály, které nám říkají,
že jim máme jít z cesty. Schválně jsem z mých
doporučení vynechala omílané „snažte se psa
zahnat, dupejte, křičte“. Žiju se svou rodinou
v Ladné a vím, jací pejskové v naší obci dokážou nahnat strach. Ono by to totiž mohlo zabrat jen na jezevčíka, který si vyšel k Jazérku.
Přeji nám všem obyvatelům rozumné
a zodpovědné majitele čtyřnohých kamarádů.
Lenka Kubová
www.utulekbreclavbulhary.cz

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
Okénko Svobodného zastupitele
Milí sousedi,
po hektickém létě, které se letos neslo
v nepříjemném duhu coronaviru, je před
námi další školní rok, který snad bude klidnější. Od mého posledního příspěvku ve
zpravodaji se toho mnohé mezi zastupiteli
událo, a proto si dovolím zmínit alespoň to
nejzásadnější.
Na dvanáctém zasedání zastupitelstva
obce jsem předložil mnou připravenou
směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu, kterou jsme schválili. Děkuji, kolegové.
Co tato směrnice umožňuje? Transparentnost - vedení obce je povinno předkládat
seznam využitých finančních prostředků,
včetně předmětu plnění a výběru dodavatele.
Kontrolu - směrnice zavádí systém vyhodnocování dodavatelů, což znemožňuje prostor
pro nekalé ovlivňování veřejných zakázek.
Výkonnou moc - zastupitelstvo si směrnicí
převzalo právo rozhodovat o zadání veřejné
zakázky, a to v návaznosti na celkovou výši.

Rád bych také znovu připomněl, že jako
obec podporujeme více zeleně, která v létě
ochladí okolí a poskytne ochranu před silným sluncem. Máme projekt, ve kterém si
občané mohou požádat o výsadbu listnatých stromů na obecním pozemku před
jejich domy. Nechceme betonové džungle,
a proto má příroda zelenou! Pokud chcete
s vyřízením pomoci, tak se na mě nebojte
obrátit.
Naopak negativně vnímám, že se většina zastupitelstva nerozhodla pro můj návrh zrušení zbytečných poplatků. Jedná se
o ubytovací poplatek a poplatek ze vstupného. Příjem z poplatku z pobytu je tak malý,
že by obec měla tento poplatek zrušit, a tak
podpořit další vznik ubytovací kapacity
v obci. Zaměstnancům obecního úřadu
by navíc odpadla evidence tohoto poplatku. Co se týká poplatku ze vstupného, tak
všechny akce pořádá obec a místní spolky,
na které se poplatek nevztahuje. Jeho zru-

šením by se podpořili všichni, kteří by měli
zájem v obci akci uskutečnit. Snad během
zbývajícího volebního období najdu pro
návrhy ještě jeden potřebný hlas.
Závěrem bych rád zmínil nadcházející krajské volby. Ať se rozhodnete dát svůj
hlas komukoliv, tak hlavně běžte k volbám.
Krajská samospráva se může zdát nedůležitá, nicméně třeba právě opravovaná Masarykova ulice patří kraji, a proto je důležité
mít takovou reprezentaci, která bude na
menší obce, jako je Ladná, myslet. Samozřejmě z krajského rozpočtu čerpáme celou
řadu dotací, které jsou nezbytné pro naše
investiční záměry.
Pokud vás zajímá více informací o dění
v obci, tak sledujte mé sítě, a především
web www.mareksoska.cz, kde zveřejňuji
také odkazy na audiozáznam ze zasedání
zastupitelstva. Děkuji za vaši přízeň!
Marek Šoška
zastupitel
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Z HISTORIE LADNÉ
Paměti hodné zápisků (část 2.)
Dále 1851 měl jsem opět u nás za mlýnem roztrhanou splav
za Šlaisou a hráze upravovat.
Dále roku 1852 se spravily žlaby u nás ve mlýně, hráze zastavené vody a rozličné práce jsem tam podělal.
Dále jsem 1853 rozličné práce na řece Dyji, zvlášť u stavu
a přípravy k budování stavbě stavu konal.
Dále v 1854 roku se stav od základu konal. Tam jsem po dvě
léta rozličné práce vykonával. Hráze před a pod stavem vodu zarážel a ostatní práce zemní konal, kde jsem tam velké obliby si
dobyl u dohlížitele stavby.
Dále v roce 1855 co svobodný jsem podnikl při veřejné dražbě na Jarohněvickém rybníku mezi Mutěnicemi a Dubňany tuto
práci roztrženu hráz rybníka. 3 měsíce vodu chytali, tisíce již stála a zastaviti nemohli, ač sto lidu bylo zaměstnáno pod dohlídkou
stavitele c.k. famílie z Vídně. Ale já když jsem onu nebezpečnou
práci přijal, kupodivu jsem za 5 dní vodu stavil a do měsíce jsem
úplně hotov, navzdory tomu, že tři měsíce jsem měl lhůtu danou
k dokončení oné práce. Při takové smělé a odvážné práci, které
jsem dobře rozuměl, jsem za měsíc přes 3000 zlatých stříbra vydělal a pochvalné vysvědčení obdržel.
V roku 1856 byl jsem 27 let stár, v kterém jsem stav svobodný
proměnil. Ženění moje nebylo takové, jako již zlozvyk neslušné u našeho lidu bohužel zakořeněné jest. Celé noci obcování
s budoucí manželkou, neb se mnohé má co činiti by ho místo
svatby nepřistihl úvod jeho ještě nemanželský bez vší takové podotknuté hore známosti. Jedním sejítím za přítomnosti rodičů
a namluvených svědků se staly ohlášky a hned se vykonala svatba
slušná. Bez všeho roztržitého hluku, bez hudby ačkoli jsem měl
tolik peněz, že jsem mohl kterýkoli ¼ lán u nás zakoupiti.
Přece žádný nevěděl, co majetku peněžního mám, aniž by byl
v hospodě ode mě viděl, že bych zbytečně peníze utratil. Vždy
a všude jsem se stavěl mezi nejopatrnějších a spořivých lidí.
Dlužno podotknout, že v roce 1853 bylo velké sucho a sláma
režná byla drahá. Já jsem co mladík svobodný, první jsem začal
po železné dráze slámu do Vídně vozit. Do té doby žádný slámu
po železné dráze nevozil, na které jsem několik set zlatých vydělal.
Dále když byla krymská válka, západní mocnosti Francie, Itálie, Anglie a Turecko proti Rusku, a naše vláda též zbrojila armádu proti Rusku a stříbrné dvacetníky měly na burze cenu až deset
krejcarů stříbra, jsem kupoval a ve Vídni na burze prodával, jsem
též několik set zlatých vydělal.
Dále v roku 1853 za brambory do Vídně prodané 200 zl. stříbra dostal.
Mimo toho jsem kupoval seno na loukách a prodával opět.
Rodičům jsem byl velmi k pomoci neb o krmivo pro dobytek
a palivo jsem se já postaral. Tak jsem vše podnikal, kde se dalo,
co poctivým způsobem vydělati.
Když se pronajímalo čištění rybníka v Lednické zahradě,
bych od dražby ustoupil, obdržel jsem 100 zlatých stříbra.
Když jsem dokončil 1855 roku na Jarohněvickém rybníku, za
mé umělé a smělé jednání slíbeno od stavěcího úřadu c.k. famílie,
na řece Dunaji blíž Lince práce. Též roztrh hráze, při které bych
byl alespoň deset tisíc vydělal, kdyby nebyla v celém vůkoli strašná cholera zuřila. I já byl plicní nemocí zachvácen, jsem nedbal
výdělku. Dále mě slibováno od toho z vrchu řečeného úřadu, za
moji umělost v takých mladých letech do mé smrti mě nabízené
velmi výhodné postavení, které churavé zdraví a chybné úmysly
takové výhody mě zbavily.

Když jsem se oženil v roce 1857, tak jsem v roce 1858 v měsíci
září koupil tento ¼ lán čís. 12, oddal jsem se rolnictví. V roce
1863 byl jsem opět přinucen staviteli knížecími přijati zemní
práce, průkop nad splavem u kačenárně na řece Dyji, neboť řeka
Dyje činila velké záhyby, tak jsem ji rovno prokopal. Při této práci bylo protokolem ustaveno, že mlynář tři měsíce nebude mleti,
protože musí být stavidlo na stavu vytažené, by voda práci zeměneškodila.Mlynář co nájemník za každý den musí dostati náhrady 30 zl. stříbra.
Já jsem potřeboval vytáhnouti stavu pouze pět dní a celou tu
dobu mlynář mohl mlýti. Dne 25. ledna 1863 jsem započal s vyvážením hlíny, kde již dělníci mohli pracovati. Již toho jara boty
nebyly potřeba, tak bylo krásné počasí, že toho roku žádná jarní
voda nevylila na řece Dyji, protože sněhu ani deště nebylo.

Výbor rolnického cukrovaru v Podivíně – Michlovský Jiří (M)
a Matěj Šohaj (Š)
Já před určeným časem jsem šťastně práci dokončil. Pro mě
byl rok 1863 šťastný, ale pro rolnictví byl onen rok ze všech roků,
co paměť stačí, nejnešťastnější. Od nového roku nepršelo až 4.
dubna. Napršelo pouze tolik, že ta vrchní země vyschla. V poli
navlhla tak, že jarní setí dobře sešlo, ale potom nepršelo celé léto.
Žádný neoral, nekopal, rostliny vadly, až na Vše svaté napršelo,
tak že mohlo se do strniska réž zasíti. Vzešla a ještě hned zamrzla
země a bylo po práci polní.
Podotknout dlužno, že rolníci velmi do dluhů upadli. Sena
bylo jen třetina a otavy nic. Slámy též velmi málo neboť ovsa
a turkyně nic. Brambory a turkyň sežrali zajíci nad zemí, v poli
nebylo nic zeleného, co bylo, to zajíci sežrali.
Dále v Uhrách bylo ještě horší. Tam 40 čtver. mil nebylo listí.
Zeleného obilí jak na střevíc vyrostlo, slunce ho usušilo a žádný
užitek nepřineslo. Nebylo ani pastvy pro ovce. Těch tisíce v řece
Tise a Dunaji potopili, by se hladem netrápily.
U nás takové krávy, které prodávají po 200 zl. byly prodávané
od 20-30 zl., ale kdo je prodal, byl šťastný.
Od 1876 – 1884 roku byly pro rolníky zlaté doby, kdo je znal
dobře využitkovati.
Tenkráte jsem měl to jmenované celé hospodářství, sázelo se
řepy od 60 mír až do 100 mír. Některý rok, zvlášť 1884 byl příjem
za řepu 3000 zlatek a počítal jsem, po 10 let zůstalo každoročně
přes 2000zl.-2500zl.
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Hlavní příjmy byly řepa cukrovka a něco ječmen. Než se řepa
cukrovka saditi začala, do roku 1864 hospodářství polní jen živořilo a teprve až byl vystaven rolnický cukrovar v Podivíně, bylo
dobře. Před rozdělením mého majetku by sumu dvaašedesát tisíc
šest set zlatých obnášelo.
Jak počal dělat smlouvy cukrovar podivínský, stoupla řepa
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za 75 krejcarů vídeňský cent a 80% řízků. Pak nastala lepší cena
řepy v našem kraji 1874 cuk. Podivínský po kampani oznámil
konkurs. Dvě léta nepracoval, ale cena řepy byla obstojná. Byl
koupen od Götze, měšťana z Prahy a opět pracoval.
(Konec 2. části)
Z originálu opsal J. Ševčík

Lednice a Valtice
reportáž z návštěvy sekce čtvrtého sněmu německých zemědělců a lesníků Lednicko-valtického areálu 23. září 1840, tj. před 180
lety – dokončení z minulého čísla
Společnost hostů se právě zabývala vysoce uspokojivým
uznáním těchto dobromyslných čtyřnožců, když od knížecího
lesního personálu přišlo pozvání, abychom navštívili u Lanštorfa
zřízenou kačenárnu. Není to sice nevýznamná součást hospodaření, protože je zde ročně chyceno asi 8.000 až 10.000 divokých
kachen, ale bližší zmínkusi zasloužíprůběh odchytu, jenž nabízí
většině cizinců a domácích zajímavou podívanou:
Původní lesní rybníky byly prodlouženy úzkými zakřivenými přívodními kanály a potaženy sítěmi, které se zužovaly, pokračovaly ještě několik klaftrů1po pevnině a na konci směřovaly
k uzavření. Tyto kanály jsou porostlé směrem šikmo dovnitř obrácenými špalíry, které sice umožňují divákovi pohled na dění
na hladině, ten je ale před před ním plovoucím zvířetem docela
schován.
Jakmile se pozorovatelé bez hluku schovali a lovec dal
dlouhým hvizdem pokyn k lovu, zesílilo kejhání blížících se
divokých kačen, které vyslaný, k tomu vycvičený, pes sežene
dohromady a nažene do kanálu. Sotva jsou v jeho blízkosti, skočí
rezavý lovecký pes do vody a plave před nimi. Zdá se, že zvědavost kačen je tak silná, že psa beze všeho následují. Aby je ještě
více vyprovokoval, vyskočí často z vodního kanálu na úzké schody za zelenou zástěnu,2 aby si tam vyzvedl sýrové drobky, které
tam lovec řídící lov pro jeho zdárný průběh připravil. Pes se pak
o to horlivěji vrací zpátky do vody. Jakmile jsou takto kačeny
zahnány až na konec kanálu pod síť, oddělí se pes na daný signál
od divokých kačen. Tyto svému osudu ponechané se pak na břehu na konci kanálu tlačí na na zemi rozložené síti. Do ní jsou
pak zavřeny a v této pletené tašce nelístostně usmrceny. Lovecké
tažení, které se, jako na mnohých dodavatelských burzách,
odehrává bez hluku, může být za chvíli vysláním nového signálu makléřem pro psa znovu zopakováno. Jen je třeba mít vždy
rezavého psa. Nemůže být žádné jiné barvy. Pokud by v případě
nedostatku byl k dispozici bílý nebo černý, je potřeba ho vybavit liščím přehozem a maskou. Mezi před našima očima
usmrcenými běžnými divokými kačenami se nacházela i menší
roztomilá čírka diamantová (Anas fulvigula), o jejíž lesknoucí se
ruční letky3 jsme rozšířili naši sbírku loveckých trofejí.
Po krátké jízdě přes zoologickou zahradu4 jsme dojeli
na zesnulým knížetem postavený Janův hrad, a sice na pustě
vypadající hradní nádvoří. Byli jsme ale překvapeni, když jsme
se přes holé kamenné schodiště dostali do schované přístavby s velkým sálem a vícero přilehlými obytnými místnostmi
1
2
3

4

klafter - historická délková míra, rakouský klafter odpovídal dnešním přibližně 1,9 m
v případě lanštorfské kačenárny se většinou užívalo rákosu
ruční letky - peří z části ptačího křídla (zhruba od lokte po konec), které je
porostlé dlouhými, tvrdými, pružnými brky, jenžudělují ptákovi v letu rychlost;u kachen na nich bývají tzv. „zrcátka“, která jsou barevným rozpoznávacím znakem mezi několika druhy
patrně se jedná o menší oboru s dančí zvěří, která se nacházela po cestě ze
zámeckého parku na Janův hrad; autor článku své vyprávění zřejmě poněkud přikrášlil

s cennými starožitnými sadami nástrojů, zbraněmi, mozajkami a výšivkami všeho druhu. Překrásný výhled do všech stran,
především na letní divadlo5 přízančně stupňuje očekávání stále
větších zážitků, až člověk závidí čápovi, který se uhnízdil na
nejvyšší věži, jeho stanoviště. Krátce na to představený Růžový
ostrov, moravská Isola bella,6 bije do očí nejen rozmanitými
růžovými a jiřinovými záhony, částenčě osamocenými, částečně
v malebných skupinách s vábivými popínavými rostlinami na
mřížkovaných altáncích a besídkách7 s půvabnými trvalkami
a okrasným porostem ze všech zemí a pásem. Tyto květinové
poklady se dokonce zrcadlí na hladině okolního vodstva. Za
doprovodu knížecího dvorního zahradníka s dobrým vkusem,
pana Pohleho, kterému je zahrada svěřena, jsme se přenesli k letnímu divadlu a po krátké procházce jsme došli k oranžérii skvící
se všemi pozoruhodnými botanickými noblesami s nádhernou
fontánou upostřed, kde nás potěšilo milostivé osobní přijetí ze
strany samostného lidumilného knížete.
Pod takovým vedením byla prohlídka nádherných salonů
a obytných místností, budovy jízdárny s výklenky obloženými
mramorem, letní a zimní jezdecké školy a samotné obrovské
stavby oranžérie, z níž chystaná rekonstrukce8 (nová množírna
odpovídá přinejmenším již nyní všem požadavkům toho nejdůmyslnějšího zahradnictví9) nepochybně učiní svého druhu
5

6

7
8
9

V zámeckém parku v té době stály stavby, které byly časem zbourány, nebo
přestavěny na jiné. Jednou z nich je i zmíněná stavba (v německém originále „Musentempel“), jenž se pravděpodobně využívala i jako letní divadlo
a měla stát v sousedství dodnes dochovaného římského akvaduktu.
Isola Bella - největší a nejvýznamnější z malých ostrovů v souostroví Borromejské ostrovy na jezeře LagoMaggiore v severní Itálii; většinu jeho rozlohy
zabírá palác se zahradou
pravděpodobně vyrobených z voňavých, či popínavých dřevin
rekonstrukce skleníku do podoby, v jaké ji známe dnes, byla dokončena
v roce 1843, tj. dva roky po této návštěvě
v německém originále „Hortikultur“ - dříve často používaný výraz pro přísné tvary ozdobných, formálních, francouzských zahrad (parků) kolem šlechtických sídel; jednalo se hlavně o zimostrázové a tisové keře přesně stříhané
do ornamentů
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jedinečnou stavbu ze skla a železa, ještě poučnější a více osvěžující, protože teprve pak nás duševně naplní přítomnost a osvobozující požitek, když duch majitele převáží hodnotu jeho vlastnictví, které s energickou a láskyplnou osobností zajišťuje nejen po
určitou dobu, ale neustálým vzděláváním a zdokonalováním.
Jestliže takto celý prostor zámku s veškerým jeho pohodlím
a komfortem tvoří pravé záviděníhodné knížecí sídlo a kornhäuselský10 vkus a smysl pro umění vede u nových staveb a dalších
architektonických celků k obdivohdným výtvorům, jak se teprve
člověk osvěží při krásných vyhlídkách do okolí, při pohledu na
četné třpytící se vodní plochy a jejich kvetoucí umělými můstky se zábradlím spojenými ostrůvky; na rozmanité průhledy na
orientální a mnoho dalších věží, ruiny, pohoří a města a vesnice;
na pestré barevné tóny listí a půdy spolu s malým květinovým
10 Joseph Georg Kornhäusel (1782 - 1860), významný rakouský architekt 19.
století, působil mj. jako stavební ředitel (Baudirektor) v lichtenštejnských
službách

LEDNICKO-VALTICKÝ
Ý
HUDEBNÍ FESTIVAL
2020
Termín: 3.-17. října 2020
Místa konání: Lednice, Valtice, Břeclav, Mikulov, Wilfersdorf (Rakousko)
Web: www.lvhf.cz
Lednicko-valtický areál rozezní v říjnuskvělá hudba
Inspiračním zdrojem5. ročníku Lednicko-valtického
hudebního festivalu, jenž se bude opět konat v řadě architektonických skvostů jižní Moravyod3. do 17. října
2020, se tentokrát stala lidová hudba. Festival tak propojí
vytříbenou estetiku světa klasické hudby s folklórní tradicí hned několika národů a rozdílných kultur. V rámci
osmi koncertů zazní hudba česká, slovenská, maďarská,
rumunská, španělská či východoevropský klezmer.
Program nabídne například slovenský Janoska Ensemble, jeden z nejžádanějších evropských komorních
souborů, nebo španělskou kytaristku Andreu González
Caballero, která se českému publiku představí v českém
debutu. Návštěvníci festivalu se mohou dále těšit na
houslistu Václava Hudečka, Janáčkův komorní orchestr,
EnsembleFLAIR,Lobkowicz Trio,Ostrava Klezmer Band
či Markétu Janouškovou v mezinárodně oceňovaném
programu s názvem FolkloreClassic. Festival uzavře vystoupeníkapely Čechomor se zpěvačkou Martinou Pártlovou za doprovodu Moravské filharmonie Olomouc.
V průběhu koncertu zazní jak známé písně z dnes již
legendárního alba Proměny, tak i novější tituly v úpravě
polskéhoskladatele a dirigenta AdamaSztaby.
Festival opět proběhne v jedinečných prostorách
Státního zámku Lednice, Státního zámku Valtice, zámku
Mikulov a poprvé rovněž v břeclavské synagoze, v nově
zrekonstruovaném Rybničním zámečku nedaleko Lednice a na lichtenštejnském zámečku Wilfersdorf v Rakousku. Osm koncertů je doplněno edukačními koncerty pro
školy a doprovodným programem, jenž odkryje zajímavé
historické souvislosti regionu.
Více informací o programu a prodej vstupenek
na www.lvhf.cz.
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dárkem s velkou dávkou architektonické a rostlinné hlavní linie,
která zde rozevřenou knihu přírody nikoliv na titulní stránce a jejím závěrečném shrnutí, ale v každé iniciále,11 v každém klíčícím
otazníku přináší zajímavou podívanou.
Takové dojmy jsou právě tak cenné jako trvalé; ale i požitek
by se měl stát naší součástí, abychom si je hlubším uvažováním
o jednotlivých tématech mohly pevně a navždy uchovat.
- BrünnerZeitung (Brněnské noviny), 7. ledna 1841, s. 5 – 6
Stejně jako minule bych rád poděkoval panu Ladislavu Novotnému za jeho věcné, odborné připomínky, náměty a zajímavé
doplňující informace k mému překladu a v neposlední řadě za
poskytnutí vlastnoručně kresleného obrázkulanštorfské kačenárny.
Zdeněk Vrbík
11 iniciála - ozdobné první písmeno textu na začátku kapitoly v historických
knihách
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
Mateřská škola v novém školním roce
Ke konci školního roku mateřská škola
fungovala za přísných hygienických předpisů vyplývajících z nařízení MŠMT, a proto jsme museli zrušit spoustu krásných
akcí, které jsme měli naplánované.
Ale o jedno jsme děti ochudit nechtěli. O rozloučení s předškoláky. I když bylo
bez účasti rodičů, moc se povedlo. Zapojili
jsme do něho mladší děti, které za pomoci učitelek přichystaly pro starší kamarády
fáborkovou hru kolem Jazérka. Na naše
předškoláky čekala spoustaúkolů. Zvládli
je na jedničku.Na konci cesty pro každého
budoucího školáka ležel v trávě malovaný
kamínek pro štěstí se jménem. Všechny
děti poznaly, který kamínek je ten jejich.
Následovalo společné rozloučení, pasování na školáky, kniha na památku, přípitek
s dětským šampaňským a po obědě zmrzlina od paní kuchařky.I my, dospělí, jsme
měli pocit dobře vykonané práce, když
jsme viděli, jak se děti k sobě hezky chovají.Do základní školy letos odchází 17 dětí.
17 dětí bylo také k 1. září přijato do mateřské školy. Nastoupí jich ale jen 15, protože
rodiče dvou dětí si docházku do mateřské
školy rozmysleli. Pro děti staršítří let máme
tedy ještě 2 místa volná.V naší mateřské
škole jsou děti rozděleny do dvou věkově
smíšených tříd.Ve třídě Berušek se o ně
starají paní učitelky Iveta Žáková a Mgr.
Petra Laubová. V Kuřátkách učí paní učitelky Marie Kobrová a Renata Hübnerová.
V obou třídách se dle potřeby individuálně
věnuje dětem asistentka Lenka Šošková.
Jako každý rok jsme se i letos snažili připravit dětem útulné a podnětné prostředí.
V září budeme ještě trávit co nejvíce času
venku. Vzhledem k tomu, že do mateřské
školy nastoupilo hodně malých dětí, budeme často na zahradě. Na děti zde čekají
nové kvalitní trojkolky.Kromě běžných činností, které vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, chystáme pro děti spoustu akcí – např.

divadla v mateřské škole (na jaře pojedeme
i do Břeclavi a do Brna) návštěvy knihovny,
ekocentra Dúbrava v Hodoníně, karneval,
výlety, společné tvoření s rodiči v mateřské
škole, dále muzikoterapii, canisterapii, pro
starší děti bruslení a jiné, které budeme
postupně domlouvat. Z divadel máme již
teď zajištěné představení Poklad kapitána
Baltazara. Příběh nám i dětem z místní základní školy přijede zahrát Divadélko pro
školy z Hradce Králové a to 25. 11. Pozvali
jsme si je již několikrát, máme s ním velmi
dobré zkušenosti. Při představení tohoto
skvělého divadla se baví všechny děti, velké i malé. I letos chceme uskutečnit edukačně stimulační program pro předškoláky, kde se zaměříme na přípravu dětí pro
vstup do základní školy. Plánujeme zavést
také kroužek logopedické prevence přímo
v mateřské škole. Chceme v něm dětirozvíjet po jazykové stránce. Budeme věnovat pozornost správné výslovnosti, bohaté

slovní zásobě a fonematickému slyšení.
Věříme, že letos již bude situace ohledně
koronaviruklidnější a budeme moci uskutečnit všechny plánované aktivity. Přesto,v rámci zajištění bezproblémového chodu mateřské školy, žádáme všechny, kteří
vstupují do budovy,o dodržování zvýšené
hygieny. Bezdotykový stojan s desinfekcí
je u vchodových dveří. Prosím, používejte
ho. Rodiče upozorňujeme, že dítě s příznaky respiračního onemocnění do mateřské školy nepatří a nebude přijato. Buďte,
prosím, ohleduplní k ostatním. Děkujeme.
Přejeme všem dětem, aby se jim u nás ve
školce líbilo. Těm novým, které jdou do
mateřské školy poprvé, aby si rychle u nás
zvykly a našly mezi ostatními dětmi hodně
kamarádů. Jejich rodičům pak klidné dny
bez stresů z nadcházejícího adaptačního
období.
Za kolektiv mateřské školy,
Iveta Žáková

Prvňáčci poprvé ve škole
V úterý 1.září bylo pro 15 dětí z Ladné dnem s velkým D. Byl
to pro ně první školní den v životě. Z pískoviště přešli do lavic.
Je to důležitý milník v životě každého dítěte a jeho trpělivých
rodičů. Děti slavnostně přivítala paní starostka Renáta Priesterrathová, paní ředitelka Mgr. Jana Mrázová, ostatní učitelé, ale
hlavně kamarádi a rodičové. Některé děti šly do školy s radostí,
jiné s obavami z toho, co je ve škole čeká. Žádný strach !
Společnými silami, s pomocí rodičů a jiných učitelů to zvládneme jistě v pohodě. Škola pro děti bude nejen nutnou povinnos-

tí, ale také místem, které bude pro děti příjemné, hravé, pohodové a zároveň poznávací. V tomto školním roce nás také čekají
pěkná divadelní představení, výlety, besedy, exkurze a poznávací
pořady.
Prvňáčkům přeji jako tř. učitelka hodně úspěchů, zdaru, informací, zajímavostí, kamarádů, šťastné vykročení pravou nohou. Rodičům přeji trpělivost, pohodu, klid a radost z každého
malého úspěchu jejich dítěte.
Třídní učitelka Mgr. Zlatka Floriánová
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Nastal nový školní rok
Školní rok 2020/2021 začínáme sice
s radostí, ale taky s očekáváním, jaký vlastně bude. Věříme, že vše proběhne tak jak
má a nic, ani COVID-19, nám naši práci
nepřeruší.
Zahájili jsme všichni společně 1. září
v předsálí sportovní haly. Nové prvňáčky
doprovodili jejich rodiče, i když za mírně
zpřísněných podmínek – s rouškami. Děti

také přivítala paní starostka a současně předala rodičům prvňáčků obálku s finanční
částkou jako „startovné“ do nového školního roku. Velmi si této pomoci ze strany
obce vážíme a děkujeme.
Letos navštěvuje naši základní školu 42
žáků ve čtyřech třídách. Prvňáčků máme
v první třídě 15 a také novou paní učitelku Mgr. Zlatku Floriánovou, která je jejich

třídní. Třída je vybavena novým nábytkem,
novou tabulí, interaktivní tabulí, počítačem… Zkrátka tak jako všechny učebny
naší školy, které splňují požadavky na moderní vyučování. Tímto moc děkujeme vedení obce za finanční pomoc při zbudování
této nové učebny.
Ve druhé třídě je devět žáků druhého
ročníku, kteří pokračují dál se svou paní

Lanštorfský zpravodaj
učitelkou Mgr. Petrou Kosovou, ve třetí
třídě jsou čtvrťáci jejichž třídní učitelka je
i nadále Mgr. Radka Navrátilová. Ve čtvrté třídě máme spojeny dva ročníky – třetí a pátý. Zde je třídní učitelkou Bc. Petra
Domanská. Ve dvou třídách pracují také
asistentky pedagoga – paní Lenka Uhrová
a Petra Uhrová. Školní družinu vede vychovatelka Marie Střelská. O čistotu a pořádek se ve škole stará paní Ludmila Hrabcová a nově také paní Zita Králová, která má

Září 2020
na starosti úklid učeben v půdní vestavbě.
V letošním roce máme v plánu také
spoustu aktivit – jako jsou divadla, různé produkce na naší škole ve spolupráci
i s mateřskou školou, akce v rámci prevence sociálně-patologických jevů, různé semináře a školení atd. Zda se vše uskuteční,
tak jak bychom si přáli, se teprve s vývojem
koronavirové pandemieukáže.
Provoz školy v současné době je podmíněn přísným dodržováním hygienic-
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kých zásad a vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace
v rámci systému SEMAFOR – stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví. Zákonní zástupci jsou informováni na
webu školy www.zsamsladna.cz.
Všem přeji, aby do školního roku
2020/2021 vykročili tou správnou nohou,
a aby se všechno odvíjelo ve zdraví, klidu
a pohodě.
Jana Mrázová, ředitelka školy

SLOVÁCKÉ SDRUŽENÍ LADNÁ
LANŠTORFČANÉ
Po uvolnění koronavirových opatření v době prázdnin se mohV úterý 14.7.2020 jsme si zazpívali ve Valtickém podzemí s vělo uskutečnit mnoho kulturních akcí. Hned z kraje 4.7.2020 jsme hlasnými zpěváky z uskupení 4 tenoři z Prahy. Jedná se o Mariana
již tradičně zpívali v Přítlukách na akci Otevřené sklepy. Počasí Vojtka, Pavla Vítka, Jana Kříže a Michala Bragagnolo. Nálada byla
nám přálo a Přítlucká vína byla opět velmi kvalitní.
výborná a zpěv se rozléhal široko daleko.
Pak začátkem srpna konkrétně 9.8.2020 jsme potěšili v Zaječí
u kapličky sv. Vavřince na tradiční posezení v rámci svatovavřineckých oslav. Zde nás doprovodila mladá cimbálová skupina Kristýny Osičkové z Velkých Bílovic.
Následovalo Předhodovní zpívání v Moravském Žižkově dne
14.8.2020, kde jsme si zazpívali s našimi dlouholetými kamarády
z místního sboru a také s ostatními účinkujícími.
V Rakvicích po zrušeném Předhodovním zpívání zorganizovali alespoň Pohodové zpívání dne 22.8.2020, kde jsme se potkali
s dalšími kamarády z Tvrdonic, Kostic a dalších sborů. Posluchače
obveselil vypravěč Franta Uher z Lanžhota.
V pátek 11.9.2020 pojdeme zpívat do Valtického podzemí, kde
bude probíhat akce Miss Burčák 2020. Večer bude plný zábavy
a soutěží pro finalistky tohoto klání, ale hlavně nového burčáku.
Závěrem bychom Vás chtěli pozvat na tradiční Předhodové
zpívání v Ladné, které se uskuteční v pátek 18.9.2020 v 18:00 na
prostranství před sportovní halou. Hrát bude CM Zádruha.
Připravil Martin Vlk
Valtické podzemí

SDH LADNÁ
Tak jak zahajujeme prázdniny táborákem před naší hasičskou
zbrojnicí, tak letos jsme se rozhodli i prázdniny zakončit a to tak,
že jsme s dětmi vyrazili na výlet. Samozřejmě co by to byl za výlet,
kdybychom jako hasiči do toho nezapojili i něco hasičského. S dětmi jsme si tak mohli probrat jeden z okruhů a to okruh průzkumníka. Vysvětlili jsme si, co která barva turistické značky znamená,
abychom jsme věděli, jaká bude mít naše trasa terén a co na takové
trase můžeme naleznout, také jsme si názorně ukázali a vysvětlili,
jak se máme v přírodě orientovat. Naše trasa byla z Ladné na uměle
vytvořenou zříceninu nám známý Janův hrad, který jsme si prošli
nejen z venčí, ale i uvnitř. Odtud naše cesta směřovala pěšky do Lednice, kde jsme si prošli park, i část zámku a navštívili jsme zámecký

skleník, který se nám moc líbil. Musím, ale podotknout na co se děti
těšili, byla plavba lodí od Lednického minaretu zpět na Janův hrad,
tu jsme si asi všichni užili nejvíce.
Bára Čapková
Mladé hasiče povedou mladí vedoucí, Bára Čapková, Petr Julínek a Adam Demčila. Mladí hasiči se budou po prázdninách scházet
opět každé úterý od 17-18hodin v hasičce. V říjnu děti čekají závody
požární všestrannosti, kde se soutěží v běhu, topografii, zdravovědě,
šplhu na laně, střelbě ze vzduchovky, apod.. Jsou to disciplíny, které
se děti učí v hasiči po celý rok.
Starosta SDH Ladná Rostislav Střelský
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KNIHOVNA
Léto končí, začal nový školní rok. Pro děti
po delší době začínají školní povinnosti. Na
odlehčení jistě ve spolupráci ze školní družinou uspořádáme zajímavá setkání. Doufám,
že při zajištění nezbytné hygieny budou moci
navštěvovat knihovnu i děti z mateřské školky.
V době letních dovolených knihovna byla
plně v provozu. To dokládá návštěvnost, za
dva měsíce přišlo 171 čtenářů, kteří si půjčili celkem 632 svazků. Na výběr mají půjčené
knihy z VF a nově zakoupené do našeho fondu:
Palmer Daniel- Bezmocný, Benková,
Jana-Bláznivé pokušení, Ludlum Robert-Bourneova zrada, Lehmann Stephanie -Butik Astor Place, RickstadEric - Co po ní zbylo,
Andrews, Virginia C-Svítání1, Andrews, V.C.
- Tajemství rána 2., Andrews Virginia C.,-Dítě soumraku 3, Andrews Virginia C., -Noční
hlasy,Andrews, Virginia Cleo,- Nejtemnější
hodina, Ciprová, Oldřiška- Dívčí válka,HodgeSibel –Faleš, Boukal Tomáš -Hřbitov nevěst, Mason Carol - Když jsme se viděli naposled, Freeman Brian- Klikatá cesta, Medzvecová Dagmar-Kniha skřítků náladovníčků,
Taylor, C. L.,-Lež, Norebäck Elisabeth-Máš
mě v krvi, Court, Dilly -Matčino tajemství,
Fjell Jan-Erik-Mstitel, Quick, Amanda- Na
hraně, Dempsey, Eoin -NajdiRebeccu, Kačírková, Eva- Nenechám tě odejít, Bernátová,
Gabrielle-Nevyzpytatelná mrcha, Nezapomeneme – Válečné hroby a pietní místa , LeCarré, John-Noční recepční ,Riel, Ane –Pryskyřice, Zadinová, Radka-Přežít svou smrt, Patterson, James-Přímý zásah, Mitzner, Adam-S naprostou jistotou,MoriartySinéad -Sedm
dopisů z lásky, PetersenChristoffer- Sedm
hrobů a jedna zima, Hrašková, Eva- Sestra,
Hannay, Barbara -Setkání v Benátkách, Pospíšilová, Jarmila-Slepá bába , Eidler, Petr8-Smrt konvertity, Češka, Stanislav-Smrt ve
Stuttgartu,Češka, Stanislav-Smrt vilného cizince, Roberts, Nora- Smrtící kalich,Dunnett,
Gregg - Smrtící útes,Beran, Ladislav -Spala
jsem s vrahem, Jackson, Lisa -Strach zemřít,
ArnaldurIndridason-Synové člověka, HarrelLindsay -Šepot papíru a inkoustu,Eriksson,
Caroline -V mlze, Beran, Ladislav-Velký pitaval města Písku, Braunová, Lucia- Vím, co jsi
udělala, Bým, Petr-Vražda v dívčí garsoniéře,
Ryan R. C., -Záhada mrtvých mužů, Blaedel
Sara- Zapomenuté dívky,Fojtová Věra-Zbav
nás od zlého, Jakoubková, Alena-Zmizení
perníkové princezny, Ware Ruth-Žena z kajuty č. 10.
Tímto nákupem letos nekončíme. Do
konce roku náš fond ještě pro spokojenost
čtenářů obohatíme dalšími tituly.
Florusová Vojtěška

Lanštorfský zpravodaj

Lanštorfský zpravodaj

Září 2020

15

TANEČNÍ STUDIO N.C.O.D. V LADNÉ
I tento školní rok otvíráme taneční kroužek STREET DANCE
v Ladné ve sportovní hale. Pro mladší děti v pondělí 16:00 – 17:00,
pro starší děti a mládež ve čtvrtek 18:00 – 19:00. Pondělní lekce
budou vedeny spíše hravou formou. Pokud nevíte, pro kterou lekci
se rozhodnout, můžete přijít vyzkoušet oba tréninky a uvidíte.
Žáci trénují několik krátkých skladeb, které se poté spojí v jeden asi 3 minutový celek. Všichni členové studia jej pak vystupují
před Vánoci – 12. prosince 2020 na ukončené v Břeclavi. Od ledna
pak trénují nové skladby na závěrečné letní představení 12. června 2021. Dále nás během roku čeká zimní soustředění o jarních
prázdninách. O těch letních pořádáme také soustředění a příměstské tábory.
Děkujeme obci Ladná, za finanční příspěvek, který nám pomohl letošní letní soustředění zdokonalit o externí lektory, jenž nás
posunuli zase o kus dál. Moc jsme si letní soustředění se všemi
užili a těšíme se, že budeme moci dál rozdávat lásku k tanci dalším
dětem, mládeži a dospělým.
V Břeclavi nově otvíráme OPEN CLASSES, což jsou lekce
vhodné právě pro dospělé, kteří si nechtějí pamatovat dlouhé choreografie. Jde o tanečně-cvičební tréninky, které na sebe nenava-

zují. Máme jednu úterní dopolední a jednu čtvrteční večerní lekci
v Břeclavi. Ideální pro úplné začátečníky. Přijďte se pěkně vypotit,
zatančit si, zpevnit tělo a nabrat novou energii.
Veškeré informace o našich kroužcích naleznete na stránkách
www.ncod.cz. Otázky zodpovídáme na emailu: ncod@seznam.cz,
nebo tel: 723 665 935.
Děkujeme všem stávajícím členům za přízeň a těšíme se na tanečníky nové.

CO NÁS ČEKÁ?
Tato otázka v nás vždy probouzela zvědavost. Můžeme se na něco těšit nebo se
snad máme bát? V těchto dnech a měsících, kdy prošlo světovou společností cosi
zvláštního a bolestivého, si ji většina klade
často. Čím jsme starší, tak si uvědomujeme v jakém křehkém a nejistém světě žijeme. Co nás asi čeká?
Na to nám pokládá nejlepší odpověď
biblická zvěst. Ta prostupuje všemi generacemi, očekávajíc, že se setká s přijetím a důvěrou svého zpravodajství. To, co nás čeká
v projevu světa a těla, ve kterém žijeme, tušíme. Samozřejmě, že nemůže být jen stále
lépe a lépe a je otázkou, zda jsou udržitelné

všechny výdobytky luxusu, jak je známe.
To samé v tělesném životě, kdy nemůže být
stále lépe a lépe. Stáří a ztráta sil je na místě.
Uvědomujeme si, že život obklopen
hmotou, má také své vrcholy či limity.
Jsme-li starší, cítíme, že už jsme jich dosáhli a najednou se nacházíme již za nimi.
Kam vede naše cesta? Ta nesmí být bez
Cíle. Pokud se opravdu dobře zamyslíme, zjišťujeme, že nežijeme hmotou světa
a svého těla, ale žijeme duchem, který se
projevuje naší vůlí, či naším osobním „já“.
Vždyť ani přece nevnímáme, jaké se každý den odehrávají procesy v těle každého
z nás. Například, kolik litrů krve dnes pře-

čerpalo naše srdce krevním řečištěm, a tak
bychom mohli pokračovat.
Ano, žijeme duchem. Tímto světem
jen procházíme cestami života. Žijme tak,
aby ti, kteří jím budou procházet po nás,
neměli svou životní pouť daleko náročnější, než jsme ji měli my. Žijme tak, by tento
svět, tato planeta, mohla poskytovat podmínky pro život co nejdéle. Možná nás to
bude stát oběti a učme se je také přinášet.
Oběť přece k životu patří. Přinesl ji i Ten,
který sám je Životem. Přinesl ji jako projev Lásky k člověku. Buďme vděční za toto
poznání.
Farář S. Bedřich

Z FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ SVATÉHO
ARCHANDĚLA MICHAELA
Začíná barvami protkaný podzim plný otazníků.
V našem kostele se o prázdninách konaly bohoslužby v neděli
a v pátek, tak jak po celý rok. V červenci jsme si připomněli spolupatrona našeho kostela blahoslaveného P.P.Gojdiče, slovenského mučedníka, jehož ostatky jsou vloženy do oltáře. K této připomínce byl kostel v neděli 17. 7. odpoledne otevřen k prohlídce
s možností podívat se i do věže kostela.
Pozvání na hodovní a hodkové bohoslužby
V neděli 20.9. v 9.30 hod. jste zváni na děkovnou mši svatou,
která bude sloužena za farníky a dobrodince našeho kostela a na
poděkování za dary letošní úrody. Letos bez přípitku ale s rouškami. V sobotu a v neděli odpoledne bude od 14 do 16 hodin
kostel otevřen.
V pondělí 21. 9. v 18 hodin už tradičně vzpomínáme na naše
zemřelé i padlé spoluobčany.

V neděli 27. 9. V 9. 30 hodin bude mše svatá slavena ze slavnosti patrona našeho kostela sv. Archanděla Michaela a odpoledne pak v 15 hodin bude svátostní požehnání.
Ve čtvrtek 8. října v 9 hodin budou v našem kostele sloužit
mši svatou knězi břeclavského děkanství, na kterou jste zváni.
Listopad je velmi pestrý. 1. 11. slavíme svátek Všech svatých, mše sv. v 9. 30 hodin a 2. 11. Památku zemřelých mše
sv. v 17 hodin. V tyto dny více vzpomínáme na naše zemřelé,
uvědomujeme si naši lidskou pomíjivost. Přijďte zavzpomínat,
zapálit svíčku na hrobě svých blízkých. V neděli ve 14. 30 proběhne na hřbitově pobožnost za zemřelé, v pondělí pak bude
v kostele za zemřelé mše svatá, za všechny ty, které nosíme ve
svých srdcích.
V neděli 8. 11. V 9. 30 hodin bude sloužena mše svatá ze slavnosti Posvěcení kostela a oltáře, které jsme prožili před šesti lety.
Koncem listopadu 22. 11. v 9. 30 bude slavena mše svatá za letoš-
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ní jubilanty. Jubilanti, přijďte poděkovat za dar svého života. Je
to také Slavnost Ježíše Krista Krále. Poslední listopadovou nedělí
začíná ADVENT, příprava na Vánoce a konec roku. V neděli 29.
11. budou na začátku mše svaté požehnány i naše adventní věnečky, které si přinesete k požehnání.
Jste srdečně zváni na všechny bohoslužby, které se v našem
kostele konají. V neděli v 9. 30 hodin, do konce října v pátek v 18
hodin, od listopadu v 17 hodin.

Charitní sbírka
V říjnu proběhne v kostele charitní sbírka oblečení a to v týdnu
od 19. do 25. 10. Darovat můžete pánské, dámské a dětské oblečení,
obuv, ložní prádlo, ručníky i spacáky a hračky. Nenechávejte darované věci u vchodu do kostela. Věci můžete přinést ve středu 21. 10.
od 16 do 17 hod., v pátek 23.10. taktéž v této době, v sobotu 24. 10.
od 9 do 10 hodin. Je možné se domluvit i na jinou dobu.
Připravila Ludmila Střelská

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
Stopa Járy Cimrmana v moravské lidové písni
Já ořu, jak možu
hlúběj už nemožu
Koníčky mně ustávajú
a já také nemožu
Ve výše citované druhé sloce prostonárodní moravské lidové písně Kačena divoká
se setkáváme s tzv. Cimrmanovým absolutním rýmem, tj. rýmováním stejných slov.1Zde jsou navíc zrýmována tzv. modální
slovesa. Modální sloveso (též způsobové sloveso) je druh slovesa, jehož pomocí se vyjadřuje, zda je dispozice konatele děje k tomuto
ději nutná, možná nebo záměrná, vyjadřuje
tedy „stupeň realizovatelnosti“ děje, neboli
voluntativní modalitu.2
Tolik teorie. Zjednodušeně lze říci, že
modální sloveso je sloveso, které nemá žádný konkrétní význam, ten dostává až s jiným
(plno)významovým slovesem. Pokud přijmeme tuto zjednodušenou definici, pak bychom mohli považovat za modální sloveso
i pomocné sloveso býtpro vyjádření budoucího času3 – viz písnička „Za mořem je bílá
rúža, já ju trhat nebudu. Miloval sem švárné
dívča, vjec4 milovat nebudu.“
Cimrman mohl svojí svéráznou teorií
absolutního rýmu inspirovat i rakouského modernistického hudebního skladatele
1

2

3

4

Absolutní rým najdeme i v jiných moravských
písních, např. V Hodoníně jarmak byl, já sem na
něm také byl…, … mám já bratra mladšího ode
mňa a ten bude gazdovat místo mňa
V češtině se modální slovesa dělí na tzv. debitiv,
hortativ, posibilitiv, fakultativ, permisiv a volitiv.
V tomto případě se jedná o posibilitiv.
Sloveso být ale nesplňuje jinou podmínku, a sice
že modální sloveso netvoří imperativ, tj. rozkazovací způsob. (Další podmínkou je například
to, že modální sloveso netvoří tzv. zpodstatnělé
sloveso. V případě slovesa být je, jak bylo nepřímo a letmo zmíněno v předchozí úvaze, pojem
bytí velkým tématem ve filozofii.)
Zatímco slovesa mohou být bez konkrétního významu, jiné slovní druhy, např. podstatná jména,
mohou mít naopak významů více. Zde je například možný i zápis „věc milovat nebudu“, čímž
by interpret konstatoval, že se nikdy nezamiluje
do neživé věci, ale vždy pouze do živé bytosti /
do živého člověka, tj. nikdy nebude chovat lásku
k neživému předmětu. (Pokud by se ovšem nejednalo o nějakou z Wanastových vjecí.)

a hudebního teoretika Arnolda Schönberga
(1874 - 1951), který ve 3. kapitole nazvané
Konsonance a disonance své Učebnice harmonie (1911) konstatuje, že nejdokonalejším souzvukem je interval čisté primy (tzn.
dva stejné tóny, tzv. unisono) a druhým nejdokonalejším souzvukem je podle něj čistá
oktáva. Nebo to bylo naopak a Schönberg
inspiroval Cimrmana?5
Nebo Cimrmana inspirovala lidová píseň a ta pak (přes Cimrmana) principiálně
v abstraktní rovině inspirovala Schönberga?
Lidová píseň byla inspirační studnicí pro
mnoho autorů. Např. český básník, autor
písňových textů a překladatel poezie Václav Hons (*1938) se v textu pro první větší
hit Lucie Bílé, písničky Neposlušné tenisky
(1985), u rýmu „Mám kluka, na vojně …
snáší ji obstojně“ mohl inspirovat textem
moravské lidové písničky Eště byly štyry týdně do hodú, v jejíž druhé sloce také najdeme
rýmna vojně – obstojně. Nakonec v populární hudbě se setkáme i s Cimrmanovým absolutním rýmem. V textu písničky Karla Zi5

Schönbergova slova o konsonancích mohou
vyznívat jako v žertu míněná recese (s největší
pravděpodobností tak ale myšlena nejsou), nicméně za zamyšlení určitě stojí jeho poznámka,
že zatímco zákony přírody neznají žádné výjimky, teorie a pravidla týkající se umění (a vůbec
zákony, které vytvořil a stále uměle vytváří člověk) se výjimkami jen hemží.
Podobně americký liberální ekonom Paul T.
Heyne (1931 - 2000), autor populární učebnice
ekonomie nazvané Ekonomický styl myšlení
(The Economic Way of Thinking, 1973), hned
v úvodní stejnojmenné kapitole píše, že pravidla
by měla existovat pouze tam, kde je jejich dodržování výhodné pro všechny, a tudíž není nutné jejich dodržování vynucovat a kontrolovat
a nedodržování sankcionovat mocí či nějakou
institucionální autoritou. Pravidla totiž dodržují zpravidla jen ti, kteří by je neporušovali, ani
kdyby neexistovala.

cha z roku 1983Není všechno paráda, ke které si Karel Zich sám napsal hudbu a textem
ji opatřil český textař Michal Bukovič (1943
- 2008), najdeme verše „Bez parády začínal
jsem tenkrát, s rozladěnou starou kytarou
a trnem v oku byl mi školník Josef Tenkrát,
když jsem přes plot tajně chodil za Klárou.“
Na absolutní rým narazíme i v umělé
písničce z našeho regionu Valtice krásné, jste
čarokrásné a absolutního rýmu se dopustil
i významný český textař Pavel Kopta (1930
- 1988), který jindy za kvalitní rým nepovažoval ani rýmování sloves, v refrénu ústřední písničkyz filmu Dívka na koštěti (1971):
„Saxano, v knihách vázaných kůží, zapsáno
kouzel je víc než dost. Saxano, komu dech
se z nich úží, Saxano, měl by si říct už dost.“
Zdá se, že Jára Cimrman svojí myšlenkou o dokonalém rýmu nezanechal nesmazatelnou stopu, ale přímo vyoral nesmazatelnou brázdu!
Ve čtvrté sloce v jednom z předchozích
odstavců zmíněné lidové písničkyEště byly
štyry týdně do hodúse zpívá o orání nikoliv
s koňmi ale se sivými volky a o jejich pohaněči nikoliv z Moravy ale odněkud zdaleka.
Problematika orání má v české mytologii své
významné místo. Podle legendy o Přemyslu
Oráčovi, jak ji známe od kronikáře Kosmy,6
když k němu dorazila družina vyslaná
kněžnou Libuší, aby ho přemluvila, aby šel
vládnout, promluvil k ní Přemysl takto:„Bohužel jste přišli brzy. Kdybych mohl toto
pole doorat, byla by pro všechny časy hojnost chleba. Ale že jste si pospíšili a mé dílo
přerušili, bude v zemi často hlad.“ Upřímně
6

Kronikář Kosma byl velmi vzdělaný, měl mimo
jiné i znalosti z antické literatury, a občas něco
zkombinoval s jinými legendami. Např. ono
povolání od pluhu k vládě se objevovalo už ve
starém Římě.
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řečeno, nemyslím si, že pokud se nám povede špatně, měli bychom to svádět na poctivě
podle svého nejlepšího vědomí a svědomí
hospodařící zemědělce. A pokud se nám
někdy povede špatně a nikdo se do vládnutí
nepohrne, pak možná dojde na Platónova
slova, že jednou budou lidé k vládnutí přemlouváni. Ovšem ne ledasjací lidé, ale lidé
dobří a moudří, dodává Platón.7
Intelekt oráčů bývá často podceňován.
Podle Adama Smithe neprávem. Ten totiž ve
svém Pojednání o podstatě a původu bohatství národů, v Knize 1. O příčinách zvyšování
produktivní síly práce a o řádu, podle něhož
se její produkt přirozeně rozděluje mezi různé vrstvy lidí, v kapitole X: Nerovnosti mezd
a zisků způsobené evropskou praxí, píše: „…
muž, který orá půdu se spřežením koní nebo
volů, pracuje s nástroji, jejichž zdraví, síla
i povaha jsou za různých okolností velmi
rozdílné. Rovněž stav materiálu, na kterém
pracuje, mění se neméně než nástroje, s nimiž pracuje, a zacházení s obojím vyžaduje
tedy hodně soudnosti a uvážlivosti. Prostému oráči, jenž je někdy považován za ztělesnění tuposti a nevědomosti, neschází ona
soudnost a uvážlivost téměř nikdy. Pravda,
není tak zvyklý na společenský styk jako řemeslník, který žije ve městě. Jeho hlas i řeč
jsou hrubší a lidé, kteří jim nejsou zvyklí, jim
tíže rozumějí. Ale jeho chápavost, navyklá
zabývat se více různými předměty, je většinou mnohem vyšší než chápavost řemeslníka, který veškerou svou pozornost věnuje
obyčejně od rána do večera provádění několika prostičkých úkonů. Každý, kdo buď při
nějakém jednání, nebo ze zvědavosti hovo7

Jestliže byl kronikář Kosmas velmi vzdělaný
a sečtělý, mohl se k legendě o přemlouvání Přemysla Oráče k vládnutí v době, kdy se národu
dařilo špatně, inspirovat právě u Platóna.

říval často s nižšími vrstvami lidí na venkově
i ve městě, dobře ví, oč jsou venkované výše.“
Josef II. (1741 - 17908), v letech 1765 až
1790 císař Svaté říše římské a v letech 1780
až 1790 král uherský a (nekorunovaný) král
český, markrabě moravský a arcivévoda rakouský, jeden z nejvýznamnějších panovnických představitelů evropského osvícenství (prosadil řadu osvícenských reforem),
navštívil v roce 1769 Moravu, a když projížděl venkovem, uviděl na poli čeledína orajícího s koňmi. Půjčil si od něj opratě a sám si
práci oráče na chvíli zkusil.
Podle historiků si Josef II. vyloženě
pěstoval svůj kult a nešel tudíž orat, protože viděl sedláka a chtěl si to prostě jen tak
zkusit, ale udělal to s úmyslem, aby se z této
události stala legenda, jíž symbolicky vzdal
úctu selskému stavu. V té době totiž fyziokraté9 hlásali, že bohatství země pochází ze
zemědělství. Zemědělec byl tak vnímán jako
nejdůležitější společenská / třídní vrstva.
Tím, že sám vzal do rukou opratě a postavil
na poli za pluh, vzdal Josef II. sedlákům čest.
V zemědělství, stejně jako v jiných oborech, se objevují nové trendy. Český agronom
a pedagog, František Čuba (1936 - 2019),
známý jako bývalý předseda JZD Slušovice,
uspořádal v únoru 2004 ve Zlíně odbornou
konferenci, jejíž hlavním tématem bylo snížení nákladů v zemědělství o 30 %. V brožuře vydané u příležitosti této konference pak
(na str. 17) na téma orby (mimo jiné) napsal:
„… zařazování orby do soustavy základních
8
9

de facto současník Adama Smithe (byl o 18 let
mladší), oba zemřeli ve stejném roce
Fyziokratismus lze považovat za první dobře
propracovanou ekonomickou teorii. Bezprostředně po něm následovala první moderní
ekonomická škola, klasická ekonomie, zahájená
v roce 1776 knihou Adama Smithe Pojednání
o podstatě a původu bohatství národů.

agrotechnických opatření musí být uskutečněno velmi uvážlivě. Zemědělec se musí
rozhodovat mezi vysokými náklady na orbu
a mezi přínosem, který orba přinese. Zařazování orby do soustavy základního zpracování půdy nepřináší očekávaný efekt. Některé
příznivé účinky jsou naopak znehodnocovány vytvářením nebezpečí vodní a větrné
eroze a také utužováním půdy vlivem tlaku
kol traktorů na půdu. Zemědělské podniky
musí proto zvažovat, kdy je zařazení orby do
soustavy základního zpracování půdy nezbytné. V našich příkladech volíme zařazení
orby jednou za 4 roky nebo dvakrát během 5
- 8 let. Orbu zařazujeme tehdy, chceme-li zaorat chlévskou mrvu a také tehdy, musíme-li urovnat povrch pro setí, například při setí
sóji. Avšak i v těchto případech je nutno zvažovat, jaká hloubka orby je nezbytná.“ Jinými
slovy podzimní orba může být nerentabilní
a tudíž kontraproduktivní.
Jak se ukazuje, rozhodování o kultivaci
půdy, konkrétně o orbě a její hloubce,je dnes
docela sofistikovaná záležitost a nějaká kačena či husa by do toho oráčovi a dalším zemědělským odborníkům neměla vůbec mluvit.
Nevíme, zda oráč z naší úvodní písničky
oře na jaře či na podzim, ale Přemysl Oráč,
když byl vyrušen posly, prováděl podzimní
orbu.10 Historka o Přemyslu Oráčovi totiž
začíná slovy: „Byl první podzimní den, …“
Je možné, že Přemysl Oráč konal zbytečnou
práci?A zůstaneme-li u této metafory, povede se našemu národu někdy špatně přesto,
anebo právě proto, že svoji vládu nenechal
dokončit zbytečnou práci?
Zdeněk Vrbík
10 Není známo, zda Přemysl Oráč oral s koňmi
nebo s voly. Pokud oral s voly, pak to mohl být
právě on – pohaněč z daleka (z Čech), kdo nedokončil své dílo (nepooral a nezasel ani za rok).

Společenská kronika
JUBILEA
Všem jubilantům přejeme vše nejlepší a mnoho
zdraví do dalších let
červenec
75 let
Grünwald Karel, ul. Mlýnská
Valušková Marie, ul. Růžová
Korčák Emil, ul. Masarykova
70 le
Baránková Věra, ul. Anenská
Krátká Marta, ul. Anenská
srpen
70let
65 let
60 let

září
85 let
75 let
70 let

Košťál Václav, ul. Úlehlova
Radová Ludmila, ul. Mlýnská
Frolichová Ludmila, ul. Ořechová
Mozga Jaroslav, ul. Úlehlova

NAROZENÍ
červen
Blahopřejeme Lence Kyclové a I Putu Somayasovi k narození syna
Nicolase.
červenec
Blahopřejeme Evě Uhrové a Josefu Tarhajovi k narození dcery Evy.

Tesaříková Oldřiška, ul. Sportovní
Kališ Vladimír, ul. Úlehlova
Šlichta Pavel, ul. Ořechová
Hlavačková Drahomíra, ul. Na Trkmance

17

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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Našla by se u vás doma
funkční stavebnice, puzzle
nebo skládačka?
Máte doma hračky, kterým
vaše děti již odrostly a nevíte,
co a nimi.
Centrum dětí a maminek
"Ladenská Sluníčka" je uvítá.
Můžete nám je přinést každý
čtvrtek od 9.30-11.30 do foyer
sportovní haly. Odpoledne
k paní J. Sedláčkové,
Masarykova 51. Prosíme
nenosit plyšáky, nefunkční
a rozbité hračky.
Pavlína Kolářová - Ladenská sluníčka

Září 2020
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