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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
začal nový školní rok, je před hody a pomalu abychom začínali myslet na Vánoce.
Taková je situace vždycky v tuto ještě letní
dobu.
Všichni jistě pečlivě sledujete výstavbu
kanalizace. Někteří ze zastupitelů vyjadřují
své myšlenky uvnitř zpravodaje. Jsou to jejich názory, postřehy, částečně fabulace a nebojím se říci, že i lži. Nechávám je tak, jak je
zastupitelé sestavili, abyste si Vy sami mohli
utvořit svůj vlastní názor. Opravdu se v takové vstřícné atmosféře „dobře pracuje“.
Abych to shrnula, za všechno můžu jenom já, ostatní zastupitelé jsou jenom moje
„opičky a nohsledi“, a to se týká i bývalých
zastupitelů, kteří vždy hlasovali, jen podle
mého názoru. Takže tímto všem současným
i bývalým „opičkám“ děkuji. Ano dotáhli
jsme to konečně k realizaci kanalizace. Neříkám, že je dokonalá, ale v současné situaci
v našem státě s dotacemi a v rámci daných
technických možností je to řešení, dle našeho přesvědčení, dobré. Někde se začít musí a
další zastupitelstva čeká postupné dokončování splaškové kanalizace v celé obci tak, jak
se bude dařit získávat další finance.
Každý má možnost se předvést, čeho je
schopen a co umí dokázat. Myslím si, že naše
bývalá zastupitelstva se už předvedla - vzpomenu namátkou sportovní halu, bydlení
pro seniory, sběrný dvůr a mnoho dalších.
Opravdu za vrchol našeho snažení považuji
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výstavbu kanalizace a nové školky.
Jsem starostka celé obce, i těch občanů,
co mě nevolili. Pracuji pro celou obec jako
komunitu a nemám s tím problém. Problémy mám, ale s některými, a zde bych byla
velmi selektivní, novými zastupiteli, kteří
se pasovali do opozice a vše je podle nich
špatně. Byla jsem donucena chovat se jako
starosta v obci bez rady. Ten má mnohem
větší pravomoc než starosta v obci, kde rada
je. Určitě si někteří z Vás vzpomenou, že na
konci každého volebního období jsem hlasovala pro to, aby byla rada v naší obci zřízena,
to ovšem předpokládá zvýšit počet zastupitelů na 15. Bohužel názor ostatních zastupitelů byl jiný. Starosta tak zůstává na mnohá
rozhodnutí sám a posvěcení zastupitelstva
nepotřebuje. Tuto praxi jsme s minulými zastupitelstvy nevyužívali, vše bylo projednáno
na zastupitelstvu se všemi zastupiteli. Pokud
se vyskytl problém, hledalo se jiné řešení. S
některými novými zastupiteli se opravdu, ale
bohužel, vyjít nedá, myslí si, že jsem tu proto,
abych prováděla jejich příkazy a požadavky.
To se ale velmi pletou. Nikdy nepodepíšu
smlouvu nebo objednávku, u které nejsem
přesvědčena, že je ku prospěchu všech. Kanalizace je dle mého názoru ku prospěchu
nás všech dnes i v budoucnu. Dělá to na mě
dojem, že se někteří „noví zastupitelé“ snaží
výstavbu kanalizace zastavit – zrušit. Nevím,
jestli si ale uvědomují, že v takovém případě
je třeba vrátit dotaci, zaplatit penále a náklady všem nasmlouvaným firmám v řádech

desítek milionů.
Velmi mě od některých „nových zastupitelů“ mrzí, že neustále naznačují, že jsem
na všech zakázkách nějak zainteresovaná,
že ze všeho něco mám. Opravdu bych tady
použila přísloví „Podle sebe soudím Tebe“.
Taky mě mrzí, že musím tento text do úvodního slova vůbec psát, ale bohužel se nedá
nic jiného dělat. Spousta z Vás mě zná a ví,
jaká jsem. Nejsem neomylná a vševědoucí,
ale vždy jsem jednala podle nejlepšího vědomí a svědomí v zájmu celé obce. Vždycky
jsem se snažila být veřejně aktivní, vymýšlela jsem akce školy a teď i obce - fašank, ples,
karneval, čarodějnice, zájezdy, Klub seniorů
a mnoho dalších. Ale musím přiznat, že po
posledních komunálních volbách se mi do
ničeho takového ani nechce.
Tak aspoň optimistický závěr. Co Tě nezabije, to Tě posílí, všechno zlé je k něčemu
dobré a kdo seje vítr, sklízí bouři.
Poděkování dnes patří všem občanům
v ulici Na Trkmance za trpělivost, kterou
prokazují i v situaci, kdy jim zmizí ze studní
voda, pod okny jim rachotí bagry, náklaďáky
a jiné stroje. Věřím, že je hřeje pocit, že je to
pro všechny lidi v celé obci.
Dovolím si Vás všechny srdečně pozvat
na hody a hodky, podzimní výlet do slovenské Bojnice, na nákupy koncem listopadu do
Polska, do divadla v Brně na „Královu řeč“ s
Ladislavem Frejem a v příštím roce na dvoudenní výlet do Slovinska.
Priesterrathová Renáta, starostka obce

DĚNÍ V OBCI
Letní výlet
V sobotu 22. června jsme vyrazili na letní výlet, tentokrát směr
Vysočina. Hned ráno jsme absolvovali prohlídku „Po stopách Santiniho“ v areálu kláštera ve Žďáru nad Sázavou. Nahlédli jsme do
baziliky minor Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, která je
2. nejdelší chrámovou lodí na Moravě, dále jsme si prohlédli sídlo
opata - prelaturu, studniční kapli, obydlí mnichů - konvent, částečně
zámecké prostory a původní sádky ze 13.stol. Dalším bodem našeZelená hora
ho programu byla prohlídka kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Tento poutní areál patří k památkám
UNESCO. Konstrukce kostela vychází z geometrie kruhu
a mnohonásobně se opakujíce číslo pět. Kostel i celý areál se právě rekonstruuje, ale i tak jsme si prohlídku užili.
Na obrázku je ještě v okolí kostela hřbitov, dnes jsou již
hroby přesunuty na nový hřbitov a prostranství je volné.
Odpolední program pokračoval návštěvou skanzenu na
Veselém kopci u Hlinska. Areál tvoří rozptýlené roubenky staré pasekářské osady a různé stavby z okolí. Je zde
možno vidět, jak se žilo v 19. století. V místní restauraci
jsme se dobře najedli a ve večerních hodinách jsme se
vraceli příjemně unavení domů.
Veselý kopec hospoda

prelatura

Bazilika
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Velký Meder

V pátek 16. srpna vystoupila tato nám velmi dobře známá
country skupina v parku Rasovna. Vzhledem k tomu, že nám
v dubnu na pálení čarodějnic pršelo a akce musela být zrušena,
bylo toto vystoupení náhradní. Hostinec U Parku zajistil občerstvení - krásné, voňavé selátko a k dispozici byly i míchané nápoje.
Určitě všichni, kdo na tuto akci zavítali, byli spokojeni.

A závěr prázdnin opět patřil koupání ve slovenském Velkém
Mederu. Určitě všichni přivítali novou atrakci - vodní ostrov,
skokanské můstky, mořské vlny, jeskyni, pláž a další. Nejen děti,
ale i dospělí si plnými doušky užili předposlední prázdninový
den. Takže příště na začátku června 2020 nashledanou.

Kanalizace a ČOV
Výstavba kanalizace a čističky odpadních vod je v obci v plném proudu. Pracuje se na čistírně odpadních vod, přečerpávací stanici, odlehčovací komoře a
jednotlivých stokách. Někomu se může
zdát, že práce postupují pomalu. Na počátku stavby vzniklo zpoždění z důvodu
zpoždění dodávek materiálu, ale firma
toto zpoždění určitě dožene. Upravený harmonogram prací bude v nejbližší
době k dispozici na webu obce.
Největší problém vzniká v současné
době v ulici Na Trkmance, kde je odčerpávána spodní voda, aby mohlo být
položeno potrubí. Některým nemovitostem se ztratila ze studní voda. Pitnou
vodu mají k dispozici z hydrantu v parku Rasovna a na hřbitově, je přistavena
cisterna s pitnou vodou na křižovatce
ulic Na Trkmance a Masarykovy a dál
bude přednostně řešena možnost napojení těchto nemovitostí na vodovodní

řad. Z cisterny lze vodu používat i jako
užitkovou.
Projekční firma, která je zajištěna přes
obec, obchází jednotlivé nemovitosti, nabízí zpracování projektové dokumentace a někteří si nechávají vyprojektovat i
přípojku vody, kterou si ale musí občan
financovat sám. Poptávka po přípojkách
vody je celkem velká, protože lidé zjišťují,
že vlivem sucha se i jim ze studen voda
ztrácí a zůstat bez zdroje vody v dnešní
době nikdo nechce. Každý občan má právo vybrat si k projektování firmu, kterou
chce, nikomu naši firmu AQUA PROCON nenutíme. Pokud obec přispěje na
projektovou dokumentaci a k napojení
nemovitosti do zkušebního provozu čističky odpadních vod nedojde, bude muset příspěvek na dokumentaci vrátit do
obecní pokladny. S jednotlivými majiteli domů bude sepsána dohoda o tomto
příspěvku a jejím případném vrácení. K

dnešnímu datu máme cca 215 přípojek
kanalizace a 20 přípojek vody.
V podzimních měsících začne monitoring stávajících stok dešťové kanalizace
a po jejich vyhodnocení bude zvoleno
řešení a postup další výstavby splaškové
kanalizace v obci. Samozřejmě se bude
nejprve připravovat projektová dokumentace, povolování a výběr dodavatele.
Musíme si uvědomit, že se bavíme v horizontu několika příštích let.
Lokalita Ovčačky, Palašovské příděly
i připojení firmy Alby-Metal bude řešeno
v nejbližší době po dohodě s projektanty.
Prosím všechny občany aby, pokud
budou mít nějaké nejasnosti nebo problémy, se obrátili přímo na obecní úřad,
stavbyvedoucího pana Možíše nebo Navrátila, kteří se v prostoru stavby pohybují a neřešili své záležitosti s „odborníky“ v hospodě.
Priesterrathová Renáta
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Hlášení rozhlasu v aplikaci
Z důvodu zkvalitnění informovanosti občanů Obec Ladná připravuje spuštění aplikace Hlášenírozhlasu.cz. Jedná se
o komplexní informování občanů pomocí moderních technologií (SMS zprávy, e-maily, Facebook, chytrá mobilní aplikace
a webové stránky). Vše je automaticky odesíláno v jednoduchém kroku všem přihlášeným občanům.
Přihlásit se k odběru hlášení je možné přes internet na adrese: www.obecladna.hlasenirozhlasu.cz, kliknout na tlačítko
Odebírat hlášení a zaregistrovat se. Dále je možné se přihlásit
vyplněním ústřižku na informačním letáku, který je součástí
tohoto zpravodaje a doručení na obecní úřad. Nebo si nainstalovat Mobilní aplikaci Hlášenírozhlasu.cz, kterou najdete na
Google Play nebo App Store. Naskenujete jeden z QR kódů
(na letáku, nebo níže) do aplikace ve Vašem telefonu a kliknete na odkaz, který Vám nabídne.

Další informace naleznete v přiloženém letáku.
Tato služba je pro občany zcela ZDARMA.

VÝPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání zastupitelstva č. 7/2019 se konalo 19. června 2019
•

•

•

•
•
•

•

Zastupitelstvo obce schválilo:
Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb ORP
Břeclav na rok 2019 s Městem Břeclav
ve výši 60 050,- Kč
Kupní smlouvu na pozemek parc.č.
1359/23 v k.ú. Ladná s panem P. Baránkem za cenu 27 430,- Kč
Kupní smlouvu na pozemek parc.č.
657/2 v k.ú. Ladná s paní B. Novákovou za cenu 20 500,- Kč
Neschválilo smlouvu na zkušební
provoz ČOV s firmou Modrý Projekt
Řád veřejného pohřebiště obce Ladná
Kupní smlouvu na pozemky parc.č.
1322/30, 1322/28, 1322/29 v k.ú. Ladná o výměře 111 m² s paní A.Mlátilíkovou za cenu 57 490,- Kč
Vyjímku z nejnižšího počtu žáků pro
základní školu na školní rok 2019/2020

•

•

•

•

•

Financování projektové dokumentace
a vyřízení územního souhlasu pro každou nemovitost v obci, která se připojí ke kanalizaci do spuštění zkušebního provozu. Příspěvek bude ve výši
vyplývající z vysoutěžené nabídky
Prodej hasičské cisterny Škoda RTHP
25 za cenu 25 000,- Kč panu P.J.Buchtovi
Nařídilo odvod částky 107 776,- Kč
příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Ladná z fondu reprodukce do pokladny
obce
Navýšení příspěvku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ladná o 107 776,Kč na úhradu ztráty z roku 2018
Závěrečný účet obce za rok 2018 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce s výhradou. Zastupitelstvo obce nerozhodlo o odměnách

•

•

•

•

za výkon funkce členů výborů, kteří
nejsou členy zastupitelstva obce
Rozpočtové opatření č. 3/2019 s příjmy ve výši 4 991 200,- Kč, výdaji ve
výši 6 975 200,- Kč a financováním ve
výši - 1 984 000,- Kč.
Veřejnoprávní smlouvu č. 6/2019 o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce
pro TJ Sokol Ladná ve výši 80 000,Kč na provoz a opravy areálu TJ Sokol
Smlouvu o koupi nemovité věci s firmou F&K&B a.s. na pozemky parc.č.
1279/38, 1279/77, 1279/78 v k.ú. Ladná za cenu 1 000,- Kč
Bezúplatný převod pozemků parc.č.
656/8, 656/9, 656/10, 656/11, 656/12,
656/13 v k.ú. Ladná od Státního pozemkového úřadu do majetku obce
Ladná

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Ceník pronájmu haly

Tělocvična

Den

1 h/kurt badminton

1h

1 100,-

110,-

275,-

Foyer

550,-

Kuchyň

550,-

Celý objekt

2 200,-

Sběrný dvůr v letním období
Upozorňujeme všechny občany, že v období letního
času je sběrný dvůr otevřen ve středu v době od 16.00 hod.
do 18.00 hod. a v sobotu v době 9.00 – 11.00 hod. Na sběrném dvoře je třeba dbát pokynů zaměstnanců obecního
úřadu. Děkujeme
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Pro potěšení

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
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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.

Kalendáře Regionu Podluží
Od října budou na obecním úřadě v prodeji kalendáře Regionu Podluží za 50,- Kč.

Propagační materiály obce
Na obecním úřadě si můžete pro svoji potřebu zakoupit tyto propagační materiály:
Pexeso
15,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

E-BOX na obecním úřadě

Hody, hodky

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

Ceník inzerce v Lanštorfském zpravodaji
Strana A4 - 400,-

Strana A5 - 200,-

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

Strana A6 - 100,-

Pořadatelem letošních hodů bude opět
obec. Upozorňujeme všechny milovníky
této tradiční akce, že se uskuteční v sobotu
21. 9. a v neděli 22. 9. Hodky proběhnou
o týden později v sobotu 28. 9. Hrát Vám
bude dechová hudba Zlaťulka. Důležité
upozornění!! Nedělní program 22. 9. bude
pouze do 21.00 hod.

!
!

Nová povinnost
nost majitele
ma
psa
Na splnění nové povinnosti
nosti mají ch
chovatelé psů
už jen několik měsíců.
Až dvacet tisíc korun pokuty
kuty a správní
spr
řízení
jim bude hrozit, pokud nebudou
ou mít je
jejich psi od
1. ledna 2020 pod kůží čip. Od nového roku totiž
vstupuje v platnost novela veterinárního
nárního zákona.
Od 1. ledna 2020 bude povinné
nné očkování
o
psa proti vzteklině platné pouze v případě,
pří
že
je pes označený mikročipem. Od tohoto data
by měl být na území ČR označený každý pes.
p
Štěňata musí být označena mikročipem
očipem ne
nej-

později v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku). Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně
čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011. Dodržování povinnosti čipovat psy, která vyplývá
z novely veterinárního zákona, bude kontrolovat Státní veterinární správa (SVS). Zaměřit se
může na velkochovy psů, ale i na běžné chovatele psů.
Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi
120 až 600 korunami.
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PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
Projektová dokumentace ke kanalizačním přípojkám
Jelikož se v poslední době vyrojilo spoustu spekulací a vykonstruovaných polopravd, považuji za nutné uvést vše na pravou míru.
Na začátku byla snaha obce o zjednodušení pořízení projektové
dokumentace a vyřízení územního souhlasu kanalizačních přípojek pro jednotlivé nemovitosti, tak aby bylo možno vše vyřídit přes
obecní úřad a občané nemuseli hledat projekční kancelář a následně
vyřizovat potřebná vyjádření a územní souhlas.
Osloveny byly společnosti: Aqua Procon, s.r.o., DUIS, s.r.o. a VH
Ateliér spol. s r.o.
Dne 3.6.2019 se uskutečnila pracovní schůzka zastupitelstva,
které jsem se sice nezúčastnil z pracovních důvodů. Budu tedy popisovat jen fakta. Dle minimálně 4 zastupitelů byly předloženy všem
cenové nabídky výše oslovených společností spolu s návrhem zprávy
o posouzení cenových nabídek, na které byla určena hodnotící komise ve složení Marek Šoška, Vít Černý a Ondřej Černý. Nebudu zde
komentovat, proč se uvedení zastupitelé nabídkami nezabývali, ale
bezesporu to byla aktuální věc. Je fakt, že ostatní zastupitelé nabídky
viděli.
Minimálně týden před veřejným zasedáním obdrželi všichni
zastupitelé podklady pro jednání zastupitelstva, mezi kterými byla
i uvedená Zpráva o posouzení nabídek s určenou komisí. Měli tedy
ještě týden na to se operativně sejít a seznámit se s těmito dokumenty. Bohužel se tak nestalo? Následovaly jen kritické výkřiky a skutek
utek? Tak jim pak nezbylo než na veřejném zasedání protestovat a
dožadovat se potřebných dokumentů. Nevím, ale mám z toho takový pocit, že těmto zastupitelům nejde o včasné a zdárné dokončení
této složité akce.
Na veřejném zasedání zastupitelstva byl bod o posouzení nabídek stažen a namísto toho bylo přijato nové usnesení s tím, že
obec proplatí vysoutěžené náklady na projektovou dokumentaci
(PD) přípojek, pokud se připojí do zahájení zkušebního provozu
ČOV. Na základě nového usnesení starostka oslovila znovu uvedené společnosti. Proběhlo nové výběrové řízení, kde byla určena jiná
komise, které jsem nebyl členem. Paní starostka z časových důvodů
využila své pravomoce a podepsala potřebnou smlouvu s vítěznou
společností Aqua Procon.
Někteří zastupitelé se pozastavují nad cenou projektu, která je

3800,- Kč bez DPH za přípojku a namítají, že v Zaječí či ve Vlasaticích se pohybovala cena projektu kolem 1000,- Kč. Tak především je
rozdíl v tom, že projekty v Zaječí byly zpracovávány před 5 lety, kdy
byly ceny na jiné úrovni. Ale hlavní rozdíly jsou:
V Zaječí projektovala přípojky společnost Aquion, kdy byla vypracována společná PD pro všechny přípojky. Výkresovou část tvořila katastrální situace o dvou mapových listech v měřítku 1:1000,
celková situace a vytyčovací výkres a deset mapových listů v měřítku
1:500. Dále byly součástí výkresů vzorový řez koordinace IS a technické objekty na přípojkách.
V Ladné PD kanalizační přípojky budou obsahovat:
Technickou část:
- Identifikační údaje o připojované nemovitosti, vlastníkovi – investorovi přípojky a zpracovateli dokumentace
- Popis technického řešení, způsobu provádění, ochraně ostatních
sítí, ochranném pásmu a kritéria pro napojení na veřejnou kanalizaci
Výkresovou část:
- Zastavovací studie s podkladem katastrální mapy
- Podélný profil přípojky – může být i tabulkovou formou
- Vzorový příčný řez uložení potrubí
Dále součástí díla je:
- Zajištění vyjádření správců sítí a dotčených účastníků územního
souhlasu v rozsahu dle požadavku stavebního úřadu (O2, ČEZ,
RWE, vodovod, obec – smlouva o právu provést stavbu)
- Vypsání žádosti o vydání územního souhlasu
- Průzkum nemovitosti ve formě jednoduchého záznamu o prověření způsobu napojení nemovitosti a rozhodnutí zda je či není
nutno zpracovat dokumentaci přípojky
- Zajištění podpisu na žádosti o územní souhlas s vlastníkem nemovitosti
- Zajištění podpisu plné moci k úkonům souvisejícím se zabezpečení všech potřebných vyjádření, podání žádosti o územní souhlas popř. územní rozhodnutí
Po tomto shrnutí je jasné, že nelze jen tak srovnávat náklady PD
v Zaječí a v Ladné.
Martin Vlk, zastupitel

Okénko Svobodného zastupitele
Milí sousedé,
jedním z hlavních bodů našich předvolebních priorit byla transparentnost a otevřená radnice. Na jednání zastupitelstva naší
obce jsem proto navrhl změnu jednacího
řádu, která by zavázala obec zveřejňovat již
pravidelně pořizované zvukové záznamy z
jednaní. Ty mohou sloužit jak pro informování občanů, kteří si komfortně poslechnou
pouze pro ně zajímavé části, tak i pro dokládání faktických skutečností. Tehdy byl můj
návrh zamítnut. Slíbil jsem, že budu záznamy
zveřejňovat na vlastní náklady, a proto jsem
věc zkonzultoval s právníkem, který potvrdil,
že anonymizovaný záznam mohu zveřejňovat. První si můžete poslechnout na mém
webu www.mareksoska.cz.

Dále mi dovolte ujasnil skutečnosti, které se udály na červnovém zasedání zastupitelstva a kolem kterých se obcí valila jistá
„šuškanda“. Začnu zprávou o posouzení a
hodnocení nabídek na kanalizační přípojky,
kterou předložila starostka obce. Ta dokládala, že na pracovním jednání zastupitelů měla
hodnotící komise zasednout, zhodnotit nabídky a rozhodnout o vítězné nabídce. Této
komise jsem měl být členem, společně se zastupitelem Vítem Černým. Jelikož si toho ale
ani jeden z nás nebyl vědom, ba dokonce na
to nebyl ani upozorněn, odmítl jsem zprávu
podepsat. Můj pohled potvrdili další zastupitelé. A co bylo dál? Nic. Na další zasedání
zastupitelstva nebyla nová zpráva zařazena na
program jednání, byli tedy pravděpodobně

určeni jiní členové, kteří se zajisté sešli, řádně nabídky ohodnotili a vítěznou schválili.
Mimo vědomí zastupitelstva, ačkoliv původní zprávu schvalovat mělo.
Dalším problémem stejného zasedání
bylo hlasování o financování odboček k nemovitostem. Starostka nejprve nechala hlasováním bod „Schválení smlouvy o dílo na
kanalizační přípojky“ stáhnout z programu
a poté v něm dala hlasovat o „návrhu financování odboček k nemovitostem z rozpočtu
obce“. Návrh, ačkoliv předložený ve stáhnutém bodě, jsme schválili jednohlasně. Problém nastal až s formou usnesení. Cituji: „Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje příspěvek
obce na pořízení projektové dokumentace na
každou nemovitost, která se připojí do spuš-
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tění zkušebního provozu ČOV, což je v předpokládaném termínu květen 2020. Příspěvek
na každou projektovou dokumentaci bude ve
výši vyplývající z vysoutěžené nabídky.“ Nepřijde vám zvláštní, že starostka navrhla financovat odbočky k nemovitostem, ale usnesení hovoří o projektové dokumentaci? Mě
ano, a právě proto jsem hlasování zpochybnil
a označil za zmatečné. Hlasovalo se poté znovu? Ne. Překvapuje mě to? Ne! Naopak jsem
si zasloužil nesouhlasné kývání hlavami všech
stoupenců paní starostky. Vše je dohledatelné
ze zápisu zastupitelstva číslo 7. Obecně je komunikace s vedením obce velmi složitá. Například můj komentář na stránce obce, který
spravuje pan místostarosta Vlk, byl namísto
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odpovědi smazán. Komunikační ticho, nikoli
šum, nastal i při otevřeném dopisu adresovaném vedení obce, kterým jsme vyjádřili
nesouhlas s řešením a výběrem dodavatele k
realizaci projektové dokumentace přípojek v
rámci projektu kanalizace. Ten více osvětluje
ve svém článku zastupitel Kamil Štoll. Situaci
s nedostatkem informací jsme se rozhodli řešit další oficiální žádostí o sdělení informací
na základě zákona o obcích, na kterou musí
být odpovězeno v zákonné lhůtě. Tu jsme
předali prostřednictvím zastupitele Ondřeje
Černého. Obsahuje především otázky týkající se veřejných zakázek malého rozsahu, které
nyní může starostka realizovat bez vědomosti
zastupitelstva.
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Právě kvůli rozporuplné pravomoci svévolně realizovat podlimitní výběrové řízení
jsem se rozhodl předložit na následujícím
jednání zastupitelstva směrnici o veřejných
zakázkách. Ta by pravomoc částečně rozdělila mezi starostu a zastupitelstvo, což zákon
o obcích umožňuje. Obdobné řešení je běžnou praxí v obcích podobné velikosti jako je
Ladná. Věřím, že ke schválení naleznu mezi
kolegy dostatečnou podporu.
Závěrem mi dovolte popřát všem sousedům pohodové prožití tradičních krojovaných hodů, poděkovat předem lanštorfským
krojovaným a dalším lidem podílejícím se na
jejich přípravě. Uvidíme sa pod májů!
Marek Šoška, zastupitel

Jak se připojí celá Ladná k čističce
V poslední době se množí otázky typu
jak se vlastně připojit do kanalizace a bude se
dělat kanalizace u mého domu apod. Proto
si dovolím to na následujících řádcích shrnout. Součástí projektu je vybudování ČOV,
která má dostatečnou kapacitu pro celou
Ladnou + rezervu do budoucna. Do ČOV
se bude dopravovat odpadní voda z přečerpávací stanice, která bude mezi sběrným
dvorem a mlýnem. Do nádrže této stanice se

napojí nově zbudovaná kanalizace z ulic Na
Trkmance a Masarykovy. Obě kanalizace budou z plastových trubek- Zbytek obce, kde
je již nyní dešťová kanalizace se připojí následovně. Jednak se ulice Mlýnská připojí do
přečerpávací stanice a tím se připojí všechny
ulice spojené s kanalizací na Mlýnské. A u
ulice Ořechové se zruší vyústění kanalizace
do Trkmanky. Místo toho se vybuduje druhá stoka na ulici Na Trkmance z betonových

skruží, do které se napojí kanalizace z ulice
Ořechové + připojených ulic. Tato stoka povede až k hasičce a do přečerpávací stanice.
Toto je plán do konce roku 2020. Další
rekonstrukce stávajících kanalizací, budování nových kanalizací a připojení nových
lokalit Ovčačky a Palašovské příděly se budou řešit později dle možností finančních
prostředků.
Vít Černý, zastupitel

Kanalizační přípojky - co to je
a aktuálně co se děje kolem této části kanalizace
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU je v mém podání a v případě
kanalizace v Ladné myšlena ta část projektu, která je uvnitř domu
občanů a začíná přípojnou šachtou umístěnou před domem.
Rád bych v tomto bodě podotkl, že se jedná o tu část kterou si
občan vytvoří a zaplatí sám. Většinou je k této části potřeba projektová dokumentace a povolení.
Co to je přípojná šachta (revizní šachta) - je to bod, kde v podstatě končí obecní kanalizace a začíná potrubí, které vede do rodinného domu, nebo prostě do stavby.
Na internetu jsem našel tento popis a je to asi jedna z možností
šachty: Kanalizační šachta umožňuje napojení kanalizačních přípojek z různých směrů na potrubí gravitační kanalizace a provádění kontroly a údržby potrubních systémů.
Popis
Kanalizační šachta je vyrobena z polypropylenu a je vodotěsná.
Válcovitý korpus je PP deska vytlačovaná o 6-8 mm, dno a strop z
PP desek o síle 10 a 15 mm. Šachta je uvnitř standardně vybavena stupadly pro snadný sestup a výstup. Rozměr potrubí a jejich
vzájemná poloha je přizpůsobována dle konkrétních požadavků
stavby. Kanalizační šachta je vyztužena proti deformacím z dlouhodobého působení pasivního zemního tlaku pásy a žebry. Šachta
je pochůzná, samonosná za podmínek vyloučení výskytu spodní
vody, je osazena v zeleném pásmu- tj. mimo komunikační trasy,
vyloučení jakéhokoliv jiného zatížení kromě zásypové zeminy (3m
od komunikační trasy, zakladu staveb a budov).Výrobek splňuje
základní požadavky dle nařízení vlády č .163/02 sb. Výrobce zajišťuje vodotěsnost šachty podle ČSN 750905.

Část která odbočuje z kanalizace a vede do revizní šachty z kanalizace již do Vaší KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY v mém podání nepatří. Část od kanalizace bych si dovolil jako neprofesionál nazvat,
jako ODBOČKA Z KANALIZACE k revizní šachtě a je to první
fotka v tomto článku.
V případě KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY se v Ladné jedná o tu
část, ke které svolal Obecní úřad v Ladné poslední schůzku na
11.6.2019 v 18h ve foyeru sportovní haly.
Je to přesně ta část, kde se nám snažil zástupce společnosti
AQUA PROKON Ing. Jiří Pustina a Ing. Tomáš Žiaček představit
co všechno jejich společnost pro nás občany zajistí při vytváření
projektové dokumentace. Tato schůzka byla svolána za účelem
poskytnutí informací občanům a v podstatě to vypadlo jako představení jediné možné společnosti, která je schopna nám vyprojektovat a zajistit správné papíry pro vaši domácnost.
Tady bych si dovolil všechny ubezpečit na to, že je to naprosto
ve vaší kompetenci a záleží jen a jen na vašem uvážení, kde si necháte a za jaké peníze vytvořit tento projekt. Nicméně bude tento
projekt pro připojení vašeho domu do kanalizace p
potřeba. Aspoň
p
tedy podle informací, které mám.
Tady je nutné a také
potřeba dodat, že naprosto s tím, aby Ladná
zajistila občanům hromadný projekt pro občany souhlasím. Taktéž
Ilustrační foto - zdroj internet
jsem ochoten souhlasit s
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tím, aby se Obec Ladná pokusila tuto projektovou dokumentaci v
rámci podpory připojení do kanalizace podpořit finančně.
Toto hromadné vypracování projektů pro občany beru jako velkou službu a pomoc všem v Ladné. Není přece potřeba, aby si každý
vyběhával projekt, hledal projektanta a běhal po úřadech. Je velkou
výhodou, že toto se snaží zajistit Obecní úřad. Budu také podporovat aby pro Obecní úřad to zajistila, řádně vysoutěžená společnost
pro obec Ladnou a občanům usnadníme tuto čast připojení.
S čím nesouhlasím, je to aby byl vybrána společnost AQUA
PROKON způsobem jakým byla vybrána. Tuto větu bych rád napsal
ještě jednou, trochu jinak. Nemám problém se společností AQUA

Lanštorfský zpravodaj
PROKON jako takovou, mám problém s tím jak byla tato společnost
vybrána k tomu, aby vypracovala
projekty pro 287 potažmo pro cca
450 domů v Ladné, které se mají
připojovat do kanalizace.
K výběru společnosti pro projekty přípojek jsem napsal jiný článek.
Kamil Štoll,
toho času zastupitel

Ilustrační foto zdroj internet

K dění v obci – z pohledu mého
Jak již mnoho z Vás postřehlo, stal jsem po posledních
volbách koncem roku 2018 zastupitelem. Kandidoval jsem za
SDRUŽENÍ PRO LADNOU. Už podle názvu tohoto sdružení je
vidět, že jsem chtěl a chci něco pro Ladnou udělat. A také si to
dodnes myslím, prostě nechci jen sedět a remcat. Bohužel to co
vidím je o něčem jiném než o obci.
Nikdy jsem se netajil tím, že s průběhem a výsledkem některých stavebních projektů nesouhlasím. O to víc mě bolí financování těchto projektů a chování lidí z vedení obce. Dalo by se říct,
že jsem hodně zklamaný. Na moje otázky k novým projektům se
mi obvykle nedostává odpovědí. A když ano tak nejsou k ničemu. Snad nejhorší odpovědi momentálně dostávám k projektu
kanalizace. Od paní starostky to vždy byla a je stejná odpověď.
Nevím, zeptej se zástupce IMOSU. Případně nevím zeptej se
projektanta. Odpovědí ostatních zastupitelů včetně pana místostarosty na pracovních schůzkách je mlčení.
Čím více se ptám, tím více jsem překvapený. Projekt kanalizace je podle mého odhadu připravován +- 10 let. Je možné, aby
nikdo nic nevěděl? Čím více se motám kolem radnice tak začínám chápat, jak funguje výstavba naplánovaných projektů. Prostě se v dobré víře vybere potřebný projekt a pak si tento projekt
žije většinou svým životem, většinou dle potřeb stavitele. Tedy
společnosti, která vyhrála. Jen u kanalizace mě to čím dál častěji
připadá, že si projekt žije svým životem, a to již před vybráním
stavební společnosti.
Čím déle se v projektu kanalizace vrtám tím, více se mi zdá,
že se jedná víc o to prosadit to co chce paní starostky a některé
společnosti, namísto zájmu obce Ladná. Dokonce jsem několikrát zaznamenal názor, že obec na to má, tak proč to řešit. Ano,
to je skutečná památná věta z pracovní schůzky zastupitelstva.
Jsem z toho popravdě v šoku a pochopil jsem, proč jsou většinou
projekty tak finančně náročné.
Tady bych rád podotkl, že v žádném případě nenapadám
žádný projekt. Jsem přesvědčený o tom, že je odvedený kus práce a budovat se má. Bohužel vidím, že se v průběhu let vytratila
snaha šetřit obecní peníze. Někdy mě to víc přijde, jako by měl
hlavně vydělat ten, co pro nás stavbu realizuje.
Poprvé mě myšlenka směrem k financování napadla hodně, ale hodně dávno. Myslím si, že to bylo u projektu hřbitovní
zdi. Tehdy mě pan Luňák (stavební dozor tohoto projektu) nebyl schopen odpovědět, jak je možné, že on jako stavební dozor
je ochoten tolerovat tak zfušovanou stavbu. To jsem se na toto
téma s ním bavil snad měsíc. Když už jsem se vyptával moc a
chtěl jsem osobní schůzku, tak druhý den byla stavba paní starostkou převzata k užívání a ihned uhrazena.
Podruhé mě finanční tok a projekt zaujal při zadávání a dodání hřbitovních brán. Měly se objednávat a instalovat brány,

na které se měl vytvořit ornament vypalováním laserem, nebo
snad vodním paprskem. Tento ornament měl vzniknout snad z
železného plátu. Prostě mělo to vypadat „echt krásně“. Najednou jsem viděl, že se nainstalovalo to, co se naistalovalo a využívá dodnes. Když jsem se vyptával, bylo dlouho ticho. Snad
náhodou jsem se dověděl, že první záměr nelze vyrobit. Prostě
se někdo nezamyslel nad tím, že v tak velkém formátu to nelze
vypálit. Řekl jsem si, no stane se. Popravdě jsem nikdy neřešil,
jaký byl finanční rozdíl v tom prvním záměru a výsledné dodávce vrat. Co mě však udivuje je fakt, že pravidelně vidím, jak
nám každoročně někdo opravuje zasilikonované vrata. V podstatě všechny spojené části vrat. Možná aby se ta spousta matiček nepovolovala. Nabízí se však otázka, jak dlouho se bude
toto takhle udržovat? Nafurt?
Přeskočím spoustu let a spoustu projektů. Prostě stavělo se.
Nebudu se raději zastavovat nad ničím, ani snad nad cenou autobusov zastávky a rovnou skočíme ke kanalizaci. Prostě si řekněme že stavba si dovolí jen tolik kolik mu dovolí zadavatel projektu. Rovnou se přesuneme k nejaktuálnějšímu schvalovanému a to
k PROJEKTU PŘÍPOJKY. Myšleno přípojky v domech občanů.
Pokud nevíte o čem, že to píšu, tak se jedná o tu část kanalizace, kterou máte plánovanou od kanalizační šachty k vám domů.
Více v článku, který se jmenuje KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY. Článek je ve zpravodaji a hlavně na internetové adrese www.stoll74.
blogspot.com
Vezmu to krátce a raději v bodech:
1) Zastupitelstvo Ladné se rozhodlo najít firmu, která by vypracovala projekt, kterým se rodinný dům připojí do kanalizace.
Standardně by si musel tento projekt zajistit každý občan sám
2) Paní starostka měla za úkol oslovit společnosti, které toto
provádí.
3) Paní starostka nám na pracovní schůzce zastupitelstva předložila ZPRÁVU O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
4) V této zprávě byla jako výherce uvedena společnost AQUA
PROCON (jeden projekt za 3800Kč bez DPH. Tedy pro jeden
dům 3800Kč pro celou Ladnou je to krát cca 450 domů. (slušná zakázka).
5) Členové hodnotící komise ing. Vít Černý, Ondřej Černý, Marek Šoška. Tuto hodnotící komisi určila paní starostka.
6) ZJIŠTĚNÍ - Členové hodnotící komise ani jeden nevědí, že
jsou členy hodnotící komise. Všichni jsou překvapení.
7) Na veřejném zastupitelstvu protestují pan Černý a Šoška a
současně se dožadují zadávacích podkladů pro výběrové řízení. Také požadují i nabídky tří společností, které se výběrového řízení účastnily. (Tady bych si rád dovolil upozornit,
že tu zprávu mají podepsat a přitom nevědí, že jsou členové
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komise, která zhodnotila nabídky dodavatelů.)
8) Zpráva není schválena a tudíž není vybrán ani dodavatel
projektové dokumentace pro PŘÍPOJKY.
9) Ještě toho dne na veřejném zastupitelstvu se zastupitelé dohodnou na novém výběrovém řízení.
10) Starostce a všem zastupitelům přednesl pan Nešpor, že zná
dvě obce, kde se tento projekt vypracoval za cca 1000Kč.
(Vlasatice a Zaječí). Ptal se tedy „Proč to tedy nejde v Ladné.
Proč to má Ladná za 3800Kč bez DPH.“ Pro Ladou je celkem
rozdíl skoro 1,2mil. Tím myslím úspora.
11) Paní starostka byla zastupitelstvem pověřena, aby toto prověřila a vypsala nové výběrové řízení
12) Konec veřejného zastupitelstva.
13) Po obci Ladná začínají chodit projektanti společnosti AQUA
PROCON a sepisují smlouvy u občanů a to i když zastupitelé
obce Ladná neschválili smlouvu se společnosti AQUA PROCON.
14) Tady v tomto bodě začínáme tušit, že prostě v Ladné musí
tento projekt dle naší paní starostky, místostarosty a některých zastupitelů vyhrát jen a jen společnost AQUA PROCON.
Momentálně je druhého září a já píšu tento článek do zpravodaje. Právě dnes se chystám na další zastupitelstvo tak se asi
dozvíme více o tomto projektu. Od bodu 15 tedy budu prezentovat jen své dohady a myšlenky. Skutečnost zveřejním
po dnešním veřejném zastupitelstvu.
15) Podle mého názoru paní starostka za podpory pana mís-
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tostarosty sestavila urychleně novou komis a to ze zastupitelů pan Krůtil, paní Šúňová a pan Vlk.
16) Vypsalo se nové výběrové řízení. (Pokud ovšem se vůbec
něco vypsalo, asi se použilo tostaré).
17) Tato nová komise okamžitě schválila, co schválit měla
18) Společnost AQUA PROCON tedy může pokračovat v rýžování v Ladné
19) Vše je čisté jako křišťálová studánka
20) Nebo ne?
21) Je zajímavé že toto bylo nutné schválit ihned po dobu letních prázdnin, kdy se nekonalo ani jedno veřejné zastupitelstvo
22) Je zajímavé, že jsem ve svém volnu obvolal několik projektantů a již po dvou hodinách telefonování jsem sehnal možnost jednoho projektu za 3000Kč bez DPH
23) Je zajímavé, že mě několik projektantů řeklo, že se v Ladné
raději ničeho kolem kanalizace účastnit nebudou.
24) Je zajímavé, že najednou nebylo potřeba schvalovat výběrové řízení a smlouvu se společností AQUA PROCON na
veřejném zastupitelstvu.
25) Prostě stačilo ušolíchat to na úřadě.
Na základě těchto informací a ve snaze zastavit toto svévolné
rozhodování paní starostky a jejich věrných jsme se jako
zastupitelé rozhodli zaslat na obec dopis a to již dne 22,července. Tento přikládám níže.
Více naleznete na mém webu www.stoll74.blogspot.com
Kamil Štoll toho času zastupitel

Z HISTORIE OBCE
Jakub Ach
Letos, 26. listopadu, tomu bude 105
let od narození našeho rodáka, ctitele
národopisu a regionálního spisovatele
Františka Čapky, který se zvláště ve 40.
a 50. letech minulého století zasloužil o
prezentaci své rodné obce na stránkách
regionálního tisku.
František se narodil 26. listopadu
1914 Cyrilu Čapkovi a jeho ženě Anežce, rozené Černé v Lanštorfě, dnešní
Masarykova 53, jako nejstarší ze tří sourozenců. Od svých pěti let byl postižen
dětskou obrnou, což ovlivnilo jeho celý další život. Velmi těžce chodil, později se přidává další vážné onemocnění, cukrovka. Základní
vzdělání získal na místní obecné škole v Lanštorfě, kterou ukončil s
výborným prospěchem. Jeho zdravotní stav mu však nedovolil pokračovat v dalším vzdělávání.
Již v útlém věku se zajímal o knihy, velmi rád četl. V posledním ročníku obecné školy se je naučil i vázat. Nejdříve vázal knihy
sobě, posléze i zájemcům z Lanštorfa a blízkého okolí. Farář Špička
z podivínské farnosti mu zprostředkoval vázání náboženských knih
z Moravy i ze Slovenska. Nakladatelství Vyšehrad vydávalo časopisy, ve kterých vycházely romány, povídky i příběhy pro děti. Tyto
vystřihované romány proměňoval v úhledné knihy. Sám si takto
pořídil velkou knihovnu, která byla známá lidem v okolí a kteří si
k němu chodili rádi publikace vypůjčovat. František se tak stal známým knihařem i sečtělým knihovníkem. Přes knihy získal mnoho
známých i přátel. Podle vyprávění pamětníků ho lidé navštěvovali

téměř denně. Cítili se u něho dobře. Byl přátelský, společenský, oblíbený, měl smysl pro humor. Kromě knížek miloval hudbu a zpěv. Byl
také výborným vypravěčem.
Ve třicátých letech se zapojuje do politické a veřejné činnosti.
Vstupuje do strany lidové, která v naší obci vznikla již v roce 1919.
V roce 1934 byl zvolen jednatelem její místní organizace. Jako reprezentant této strany byl v roce 1942 zvolen do obecního zastupitelstva, kde do roku 1945 zastával funkci tajemníka obecního zastupitelstva. V době okupace vznikla při lidové straně odbojová skupina s
krycím jménem Orel. František se také aktivně zapojuje do činnosti
této skupiny. Odbojáři se scházeli u něho doma a zaměřili se na tajné
dodávky potravin pro vězně do Muny a Poštorenských keramických
závodů. Potraviny se u něj shromažďovaly a spojka je dvakrát týdně
odvážela vězňům.
Byl členem sportovní organizace Orel. Po osvobození pracoval v místní organizaci Orel jako
vzdělavatel, v roce 1947 byl zvolen
starostou této organizace. Obec
žila bohatým kulturním životem.
Hrála se ochotnická divadla, hodně se četlo, nacvičovaly se tělovýchovné akademie, obnovovaly se i
folklorní tradice. Velmi populární
byly besedy u cimbálu a pietní
pásma na počest vzniku republiky. František zde mohl uplatnit
svůj všeobecný kulturní rozhled
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i organizační schopnosti a rozvíjet literární talent. Velmi aktivně
se podílel na přípravách těchto akcí. Sám psal texty i celé scénáře,
pásma připravoval i režíroval. Tento milovník folkloru a slováckých
písníček vytvořil celou řadu úspěšných národopisných pásem (Nedaleko za dědinů, U žudra, Už je u nás zase, jak bývalo, Večer na dědině), kde spolupracoval s Jožkou Severinem, Boženou Šebetovskou
a známým cimbalistou, majstrem Ščukou ze Staré Břeclavi. Tyto pořady byly velmi dobře připraveny, měly velký ohlas jak v Ladné, tak
i okolních vesnicích, kde hostovaly. Na tyto pořady zval významné osobnosti podlužáckého folkloru. O těchto akcích psal bezprostředně množství zpráv a článků, které posílal do novin a časopisů.
Byl dopisovatelem několika moravských listů, z břeclavských to byl
hlavně Moravský jih. Není divu, že když Fanoš Mikulecký zakládá
v roce 1946 „Malovaný kraj“, obrací se mezi prvními i na Františka
jako dopisovatele. Jejich přátelství se projevilo i ve spolupráci na přípravách národopisných pořadů. Zcela jistě není daleko od pravdy
tvrzení, že to byl on, kdo položil základní kameny kulturního dění
v obci.
Nabízí se otázka, po kom vlastně František zdědil talent k literární tvorbě – povídkám i článkům o kulturním a společenském
dění v obci. Jistě je v tomto směru vhodné připomenout jméno jeho
pradědečka, vzdělaného rolníka Matěje Šohaje, a také jeho matky, za
svobodna Černé, která byla náruživou čtenářkou knih, novin i časopisů. V neposlední řadě na něj měl zajisté vliv směrem k folkloru
i jeho strýček, lidový řezbář Tonek Černý.
Literární tvorba Františka Čapka není rozsáhlá. Náměty čerpal
ze svého blízkého okolí, ze života na vesnici. Velmi citlivě popisuje
situace, lidské vztahy a všímá si taky okolní krajiny. V přímé řeči
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používá slovácký dialekt, který kombinuje se spisovným jazykem. I
když v osobním životě se Čapka projevoval optimisticky, většina jeho
povídek je smutných, až tragických. Jakoby se v nich vyznal ze svého
žalu, který mu způsobila jeho choroba. Jeho hlavní hrdina svůj boj
vždycky prohraje. Napsal množství povídek, mimo jiné Ruth, Chudák Tonek, Tenkrát ráno, Kytička vřesu, Nezabudka, Dobrý úmysl,
V noci plné hvězdiček a jiné. Typická pro jeho tvorbu je povídka
„Modré leluje“. Pod tímto názvem byla vydána i publikace s jeho
povídkami v roce 1998, jako vzpomínka na 40. výročí jeho úmrtí.
Toto výročí si připomněli i občané naší obce, kdy mohli zhlédnout
vystoupení místního folklorního sdružení ženského a mužáckého
pěveckého sboru v pořadu „Byly čase, byly“, kde zazněly jeho nejoblíbenější písně.
Své články, povídky a fejetony zpočátku podepisoval zkratkou, V.
R. Tyto autorské iniciály později změnil v ustálené autorské jméno
Jakub Ach. Autorovo jméno, schované pod tímto pseudonymem,
nebylo během jeho krátkého života nikdy vyzrazeno.
František Čapka měl rád přírodu. Jeho zahrádka byla plná květin, kde kromě jiných krásně kvetly i Nezabudky (Pomněnky) a Leluje (Narcisy). Jako živou vzpomínku na sebe nám František Čapka
zanechal vysazenou lípu před svým rodným domem, která zde byla
ještě před několika málo lety.
Život tohoto nemocného, ale velmi aktivního člověka končí po
nešťastném uklouznutí a pádu, kdy si zlomil klíční kost. Toto zranění
ho upoutalo na lůžko, kde dostává těžký zápal plic a 26. července
1958 ve svých 44 letech umírá v Ladné, kde celý život žil, jako svobodný a bezdětný mládenec. Pochovaný je na ladenském hřbitově.
J. Ševčík
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Lednicko|Valtický hudební festival 2019
Tisková zpráva č. 1
AKTUALIZACE - 13. srpna 2019
Čtvrtému ročníku LVHF udávají tón
kapelníci a skladatelé, kteří byli po sedm
století spjati s jižní Moravou.
V termínu od 28. 9. do 12. 10. 2019 se
uskuteční čtvrtý ročník LEDNICKO|VALTICKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALU
(LVHF), který jedinečným způsobem spojuje krásu klasické hudby s unikátním architektonickým odkazem Lichtenštejnů v
Lednicko-valtickém areálu a okolí.
„Koncerty LVHF jsou symbiózou předních hudebních interpretů a promyšlené
dramaturgie inspirované kulturní historií
Lednicko-valtického areálu a přispívají k setkávání obyvatel České republiky, Rakouska
a Slovenska,“ říká ředitel festivalu Jiří Partyka.
Dramaturgie letošního ročníku připomene v osmi koncertech kapelníky a
skladatele, kteří byli spjati s rodem Lichtenštejnů, působícím po 700 let na jižní Moravě. Zaměření festivalu předznamenal již
v červnu mimořádný koncert v City Palais
Liechtenstein ve Vídni, kde vystoupili jedni
z našich nejlepších umělců – basbarytonista Adam Plachetka, sopranistka Patricia
Janečková a trumpetista Ondřej Jurčeka
za doprovodu komorního souboru Barocco sempre giovane.
Festival se i letos vrátí k několika oblíbeným místům konání koncertů, mezi něž
patří zámek Valtice, zámek Lednice či
lovecký zámeček Rendez-vous, a současně umožní návštěvníkům objevit prostory
nové, jež jsou rovněž dědictvím po lichtenštejnských architektech, například zámek Mikulov, kostel v Katzelsdorfu nebo
zřídka užívaná kaple Cyrila a Metoděje v
Břeclavi.
Na zahajovacím koncertu 4. festivalového ročníku vystoupí vynikající francouzsko-holandská houslistka Cosima Soulez
Larivière, vítězka prestižní maďarské Bartók World Competition, za doprovodu pianisty Miroslava Sekery.
Druhý festivalový večer v podání přední harfenistky Kateřiny Englichové a flétnisty Petra Pomkly nabídne díla Wolfganga Amadea Mozarta, Clauda Debussyho
a Gabriela Faurého a svým umístěním do
Dianina chrámu zvaného Rendez-vous
přenese posluchače do časů domácího koncertování 18. a 19. století.
Podtitul třetího koncertu Hudba z Nové
Říše odkazuje na rodiště bratrů Antonína a
Pavla Vranických. Jednou z dominant večera bude houslový koncert Pavla Vranické-

ho, který zazní v někdejším rodovém sídle
Lichtenštejnů na zámku Mikulov. Za doprovodu klasicistního Ensemble 18+ vystoupí přední český houslový virtuos Ivan
Ženatý a také sólistka Národního divadla
Marie Fajtová.
Úspěšný český barokní orchestr Collegium Marianum rozezní kostel v rakouském Katzelsdorfu a nabídne mimo
jiné novodobou premiéru skladby Melchiora Pichlera, který byl dalším ze slavných kapelníků Josefa Jana Adama Lichtenštejna.
Pátý koncert představí krásy samotných
Valtic – na valtickém zámku zazní skladby
renesančního autora Nicolause Zangia,
úzce spjatého se zdejším panstvem, v podání vokálního souboru Cappella Mariana a
sopranistky Lucie Rozsnyó.
Projekt Cembalissimo s Editou Keglerovou a Monikou Knoblochovou představí, spolu s řídce uváděnou hudbou pro
dvě cembala, kostel sv. Cyrila a Metoděje,
další ze staveb „lichtenštejnských“ architektů. Hostovat budou významní absolventi
břeclavské ZUŠ, houslista Jiří Partyka a
violoncellista Lukáš Svoboda.
Mezi valtické rodáky patří neprávem
opomíjený skladatel a kontrabasista Johannes Matthias Sperger, jemuž bude
věnován sedmý festivalový večer. Hlavní
hvězdou programu bude violoncellista
Emil Rovner.
Závěrečný galakoncert, tradičně umístěný do renovované jízdárny zámku Valtice, bude patřit vítězi prestižní Soutěže
královny Alžběty v Bruselu. Pianista Lukáš Vondráček zahraje v doprovodu PKF
– Prague Philharmonia pod taktovkou
Vojtěcha Spurného Beethovenův Klavírní koncert č. 5, zvaný „Císařský“. Spolu s
mezzosopranistkou Alexandrou Yangel,
sólistkou Státní opery ve Vídni, zakončí IV.
ročník festivalu.
Již pravidelný doprovodný program
festivalu tvoří koncerty pro žáky základních škol. Hudbu doprovázejí samotní
umělci poutavým výkladem, který má přiblížit nejen hudební nástroje, ale rovněž
různé stylové epochy a žánry hudby.
LVHF se svým čtvrtým ročníkem stává pravidelným kulturním svátkem, který
vždy na přelomu září a října láká do Lednicko-valtického areálu a okolí příznivce
klasické hudby. Koncerty festivalu hojně
navštěvují i čestní hosté z řad starostů a zástupci státních institucí a kulturních domů.
Čtvrtému ročníku LVHF poskytl svou
laskavou záštitu hejtman Jihomoravského
kraje JUDr. Bohumil Šimek.

Program festivalu:
1. koncert – Slavnostní zahájení –
sobota 28. září 2019 v 19h
Zámecká jízdárna Lednice –
Multifunkční centrum
Cosima Soulez Larivière – housle,
Miroslav Sekera – klavír
2. koncert – Rendez-vous s harfou –
neděle 29. září 2019 v 16h
Dianin chrám Rendez-vous
Kateřina Englichová – harfa,
Petr Pomkla – flétna
3. koncert – Hudba z Nové říše –
úterý 1. října 2019 v 19h
Zámek Mikulov
ENSEMBLE 18+
Marie Fajtová – soprán, I
van Ženatý – housle
4. koncert –
Pocta Janu II. Lichtenštejnovi –
sobota 5. října 2019 v 18h
Kostel Sv. Bartoloměje, Katzelsdorf –
Bernhardsthal (Rakousko)
COLLEGIUM MARIANUM,
Jana Semerádová – umělecký vedoucí
Patricia Janečková – soprán
5. koncert – Italské nebe –
neděle 6. října 2019 v 16h
Zámecká kaple Valtice
CAPPELLA MARIANA,
Vojtěch Semerád – umělecký vedoucí
Lucie Rozsnyó - soprán
6. koncert – Cembalissimo –
středa 9. října 2019 v 18h
Kaple Sv. Cyrila a Metoděje v Břeclavi
Edita Keglerová – cembalo,
Monika Knoblochová – cembalo
Hosté: Jiří Partyka – housle,
Lukáš Svoboda – violoncello
7. koncert – Maestro J. M. Sperger –
pátek 11. října 2019 v 19h
Zámecké divadlo ve Valticích
BAROCCO SEMPRE GIOVANE,
Josef Krečmer – umělecký vedoucí
Ondřej Kepka – mluvené slovo,
Emil Rovner – violoncello
8. koncert – Závěrečný galakoncert –
sobota 12. října 2019 v 19h
Zámecká jízdárna Valtice
PKF – Prague Philharmonia,
Vojtěch Spurný – dirigent
Alexandra Yangel – mezzosoprán,
Lukáš Vondráček - klavír
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Vstupenky na festival jsou již nyní
v prodeji přímo na www.lvhf.cz a v síti GoOut.
Fotografie LVHF 2019: http://bit.ly/
LVHF2019
MgA. Jiří Partyka
Valtický rodák Jiří Partyka nastoupil roku 1989 na Konzervatoř Brno, kde
studoval hru na housle pod vedením
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profesora Jiřího Besperáta. Poté následovalo studium na Akademii múzických umění v Praze v mistrovské třídě
profesora Jindřicha Pazdery. V roce
1998 vystupoval jako sólista Brněnského
komorního orchestru na turné po USA.
Zastával místo koncertního mistra v Talichově komorním orchestru a jako host
také v Salcburské komorní filharmonii.
Aktuálně působí na postu koncertního
mistra v orchestru St. Gellért Academy

v maďarském Segedínu. Je členem Symfonického orchestru Českého rozhlasu v
Praze jako 1. zástupce koncertního mistra. S těmito soubory vystupoval mimo
jiné ve Francii, Španělsku a Japonsku. V
roce 2014 vystoupil s Pavel Haas Quartet na festivalu v Glasgow. Jiří Partyka
je zakladatelem a zároveň výkonným
i uměleckým ředitelem LEDNICKO|VALTICKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALU, LVHF.

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Co nového v mateřské škole
Poslední velmi zdařilou akcí na konci školního roku bylo slavnostní rozloučení s dětmi, které v září odcházejí do první třídy
základní školy. Tentokrát jsme pro ně připravili na zahradě mateřské školy různé úkoly motivované námořníky, kteří odplouvají na svou poslední plavbu z mateřské školy, a čeká je svět velkých
školáků. Děti prokázaly, že jsou dobře připraveny na školní povinnosti a že se v tom neznámém světě neztratí. Při slavnostním
rozloučení jsme budoucí školáky našerpovali ozdobnými stuhami a obdarovali knihou prvního čtení. Naše paní kuchařky jim
připravily sladké pohoštění. A jako při každé jiné oslavě létaly
špunty do vzduchu, tentokráte od dětského šampaňského. Nejedno oko rodičů i učitelek nezůstalo suché. V té chvíli nám ty
naše děti připadaly tak nějak jinak, dospěleji. Tak šťastnou plavbu, námořníci.
V červenci některé děti
odpočívaly doma nebo
byly na dovolené s rodiči
či na prázdninách u babičky a dědečka. Těm dětem,
kterým rodiče nemohli
dopřát prázdniny, jsme se
snažili připravit klidné,
relaxační prostředí. A tak
první polovina léta v mateřské škole proběhla ve
znamení oblíbených her
ve třídě i venku, koupání
v bazénku, her s vodou i
tvořivých her na pískovišti. Hry na zahradě jsme

střídali s vycházkami do přírody, při kterých děti rády zkoumaly
a objevovaly vše nové.
Po celý srpen byla mateřská škola pro děti uzavřena. Ne však
pro personál. Za zavřenými dveřmi probíhala příprava na malování, malování a úklid všech prostor. První dva týdny v srpnu
se ještě vařilo pro veřejnost, potom se malovala i kuchyň. Děkujeme firmě Ševčík za skvěle odvedenou práci a také zaměstnancům obce za vydatnou pomoc při stěhování nábytku i při
úpravách prostor mateřské školy. Do obou tříd jsme zakoupili
nové koberce. Pestré a veselé barvy na nich se jistě budou dětem
líbit. V Kuřátkách i Beruškách jsme také vytvořili oblíbené hrací
koutky, které děti podněcují ke skupinovým námětovým hrám.
Vše je upravené a barevně sladěné. Na děti tak čeká školka v
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novém kabátě, která dýchá svěží čistotou.
Letošní školní rok bude naši mateřskou školu navštěvovat 39
dětí. Jsou rozděleny do dvou věkově smíšených tříd. Pro děti je
takto uspořádaná třída přirozenější. Jedná se o rodinný model,
který odpovídá trendům moderní výchovy a vzdělávání. Umožňuje, aby spolu byli ve třídě sourozenci a kamarádi. Věkově smíšená skupina výrazněji probouzí v dětech potřebu něčeho dosáhnout (lepší uspokojení základních sociálních potřeb). Děti se
navzájem učí způsobem, který nemohou nahradit učitelé ani rodiče. Mohou si předávat poznatky znatelně jednodušeji. Ve věkově smíšené skupině se děti rychleji vyvíjejí, mají v sobě navzájem
vzory. Učí se přirozeně toleranci a ohleduplnosti, (rozvoj prosociálního chování). Takto nastavený model nabízí větší prostor pro
spolupráci a individuální přístup učitelek, jejich lepší přehled o
získaných dovednostech a znalostech všech dětí.
V Beruškách se o děti starají paní učitelky Iveta Žáková a Bc.
Petra Laubová. Ve třídě Kuřátek učí paní učitelka Marie Kobrová
a paní učitelka Renata Hübnerová. V obou třídách se dle potřeby
individuálně věnuje dětem asistentka Lenka Šošková.
Hned v září jsme pro děti naplánovali divadlo v mateřské škole. Herci z divadla „Barborka“ nám zahrají představení, které se
jmenuje „Kolotoč pohádek“. Bude zaměřeno na mezilidské vztahy a slušné chování. Z dalších akcí nás čeká např. beseda s myslivci a hasiči, návštěva knihovny a divadla, drakiáda, sběr papíru,

Základní škola
Nový školní rok zahájíme 2. září opět ve vestibulu sportovní
haly. Jak se stalo již tradicí, na slavnostním zahájení bude přítomno
mimo již ostřílené žáky i devět natěšených prvňáčků se svými rodiči,
zaměstnanci školy a také paní starostka.
Ve školním roce 2019/2020 naplníme základní školu 35 žáky. Na
břeclavské školy odešli tři žáci do šestého ročníku. Naše škola je i nadále malotřídní školou a rozdělení ročníků do tříd je následující: v I.
třídě bude první ročník a paní třídní učitelka Mgr. Petra Kosová, ve
II. třídě budou ročníky druhý a třetí s třídní učitelkou Mgr. Radkou
Navrátilovou a III. třídu budou tvořit ročníky čtvrtý a pátý se svojí
třídní učitelkou Bc. Petrou Domanskou. Školní družinu povede paní
Marie Střelská, která bude současně i asistentkou pedagoga v pátém
ročníku a dalším pedagogickým pracovníkem bude paní Petra Uhrová, která bude rovněž asistentkou pedagoga v ročníku prvním.
V posledním srpnovém týdnu všichni pilně zdobili své třídy a
celou školu připravili tak, aby se dětem ve škole líbilo. Naštěstí přípravy již nebyly tolik náročné, protože jsme již nemuseli nic stěhovat, tak jako v loňském roce. Jako každým rokem nás čeká kromě
učení a školních povinností také spousta akcí, které v průběhu září
paní učitelky pro děti již plánují. I nabídka zájmových kroužků bude
zajímavá, a věříme, že každý si ten svůj kroužek najde.
Ještě bych se chtěla pár řádky vrátit na konec minulého školního roku. Vysvědčení bylo slavnostně předáno opět ve vestibulu haly.
Nejen vysvědčení si odnesly děti domů, ale mnoho z nich za svoji
školní práci také krásné knižní odměny a pochvaly třídních učitelek
a ředitelky školy. Současně jsme se také rozloučili s žáky odcházejícími z pátého ročníku a paní učitelkou Janou Malinovou. Ta odešla na
zasloužený odpočinek, a ještě jednou jí tímto moc děkuji za její práci.
Do nového školního roku přeji všem zaměstnancům hodně pracovního elánu a optimismu, dětem a žákům spoustu úspěchů a pěkných školních zážitků. Současně chci poděkovat všem za přípravu
nastávajícího školního roku, za spolupráci s obcí a také paní Marcele
Suchánkové, která se pečlivě v průběhu prázdnin starala o naše malá
morčátka.
Jana Mrázová, ředitelka
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hudebně výchovný koncert „Toulavá kytara“ a další. Budeme pokračovat v dlouhodobé a osvědčené spolupráci s Klubem seniorů
Ladná. Nově bychom také rádi zařadili plavání v krytém bazénu
v Hodoníně.
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 pedagogů
Iveta Žáková
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150 . výročí školy
V sobotu 15. června 2019 jsme oslavili 150. výročí
naší školy. Všichni zaměstnanci i děti jsme se několik
týdnů na tuto akci připravovali.
Po úvodním slovu paní ředitelky vystoupil školní folklorní kroužek Jablůčko pod vedením Mgr. Petry
Kosové. Následovala prohlídka nově zrekonstruované
školy. Zájemci si mohli prohlédnout všechny prostory.
Hlavní součástí byla výstava nejenom výtvarných prací našich dětí a prezentace některých projektů tohoto
školního roku. Zároveň probíhala výstava historických
i současných fotografií. Připomněli jsme si také některé
členy pedagogického sboru. Velké poděkování patří těm,
kdo nám své fotografie zapůjčili. V dětském koutku bylo
možné si vyrobit svoji originální placku. Děti i dospělí se
mohli nechat potetovat o což byl velký zájem. Kdo chtěl,
mohl si prohlédnout školní kroniky.
Od 17 hodin nám hrála skupina Čtyřlístek a nechybělo samozřejmě i malé občerstvení. Věříme, že se
občanům tato akce líbila. Kdo přišel, mohl se bavit do
pozdních nočních hodin.
Marie Střelská
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SLOVÁCKÉ SDRUŽENÍ LANŠTORFČANÉ
Slovácké sdružení Lanštorfčané
Nastal nám sice čas prázdnin a dovolených, ale i přesto náš
sbor potěšil na mnoha místech našeho regionu lidovou písničkou.
Začátkem prázdnin 5.7.2019 jsme se zúčastnili 14. setkání
ženských sborů v Bulharech, kde jsme obohatili program o
mužské hlasy. Mezi hosty pořadu byly dále Zpěvule z Bácova,
ženské sbory z Charvátské Nové Vsi, Old Stars Břeclav, Studánky z Březí, ženy ze slovenského Kuklova a domácí ženský
sbor NS Hrozének.
Hned na druhý den 6.7.2019 jsme již tradičně zazpívali na
vinařské akci Otevřené sklepy Přítluky. Měli jsme opět možnost okoštovat Přítlucká vína a zanotovat si spolu s ostatními
návštěvníky.
Následovala malá pauza, ale na úvod srpna nás pozvali kamarádi z Tvrdonic na jejich Předhodovní zpívání, které se
uskutečnilo 3.8.2019. V programu se představili i ti nejmenší
zpěváčci z Tvrdonic, dále domácí ženský a mužský sbor Tvrdonice – Kostice, ženské sbory z Lipova a Kuklova, mužské
sbory z Rakvic a Lanštorfčané.
Pak jsme již měli celkem našlapaný program. V sobotu
10.8.2019 jsme zavítali na Folklorní odpoledne do Hroznové Lhoty. V bohatém programu kromě nás vystoupily sbory
z Josefova, Vacenovic, Smolinského, Šardic, Dubňan, Milotic,
domácí mužský sbor a ženský sbor Lipiny. Kromě ochutnávky
místních vín, byl připraven i košt pálenek – takže bylo veselo.
Na cestě domů jsme se ještě zastavili v Petrově do místních
„plžů“, kde jsme si chtěli původně pořídit několik fotek, ale
nakonec jsme skončili ve sklepě U Vajčnerů a zase bylo veselo..
Následující den, 11.8.2019 jsme již tradičně zpívali na Svatovavřinecké neděli v Zaječí. Po úvodním požehnání místního
kněze a poděkování za úrodu u místní kapličky sv. Floriána,
začalo naše zpívání za doprovodu CM Vergaiovci, s kterou
jsme už celkem sehraní. Součástí tohoto slavnostního odpoledne byla košt vín místních vinařů a také ochutnávka různých
druhů koláčů, které připravily místní ženy.
O týden později jsme na pozvání naši dlouholetých kamarádů zavítali do Moravského Žižkova na tamní Předhodové
zpívání 17.8.2019. Program byl bohatý i díky domácímu dětskému souboru Žižkovjánek.
V současné době se připravujeme na Burčáky a volbu Miss
Burčák do Valtického podzemí, které se uskuteční 6.9.2019.
Náš sbor zde bude doplňovat kulturní program mezi soutěžními disciplínami finalistek Miss Burčák.
Závěrem bychom Vás chtěli pozvat na tradiční Předhodové zpívání v Ladné, které se uskuteční v pátek 20.9.2019 v
19:00 hodin. Hudební doprovod zajistí CM Břeclavan. Více
informací na plakátu zveřejněném v tomto Zpravodaji.

Návštěva Petrovských plžů

Vystoupení v Hroznové Lhotě

Předhodovní zpívání ve Tvrdonicích

Připravujeme se:
Výstava Libora Vymyslického 26.9.2019 v Břeclavi
Valtické podzemí 27.9.2019.
Zaječské mladé víno 2.11.2019
Adventní koncert 8.12.2019
Připravil: Martin Vlk
Vystoupení v Zaječí na Svatovavřinecké neděli
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LADNÁ
Mladí hasiči se budou po prázdninách scházet opět každé úterý od 17-18hodin v hasičce. Pokud by měl někdo zájem z malých
dětí ve věku 7-15 let se do hasiče přihlásit, stačí přijít v úterý s
ostatními dětmi.
Mladé hasiče povedou naši mladí instruktoři, Petr Julínek a
Adam Demčila společně s dalšími staršími hasiči.
Koncem června jsme se rozloučili se školním rokem přespáním v hasičce. Děkuji všem kdo přišli.
V říjnu nás 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.
V jednotce hasičů, probíhá každých 14 dní školení nových
hasičů, revize a obnova zásahových prostředků dle platné legislativy.
Dále se konal úklid hasičky. Děkuji všem zúčastněným, ať už
malým dětem, dorostencům, tak dospělým.
V září bude probíhat štafetový běh z Beskyd na Pálavu s ná-

zvem HORY BORY. Závod se poběží přes Ladnou a hasiči budou
pomáhat s organizací závodu.
Podobná akce se už od roku 2013 koná každoročně v povodí Vltavy k všeobecné spokojenosti účastníků a spolupracujících
obcí. Běh se organizuje v součinnosti s Agenturou ochrany přírody
a krajiny (Správou CHKO) a Lesy ČR. Běh se uskuteční v termínu
14.-15. září 2019, je určen pro cílovou skupinu amatérských dospělých běžců.
Závodníci se po trase pohybují jednotlivě, zpravidla v rozestupech několika minut. Předpokládaná přítomnost závodníků a pořadatelů v každé obci je max. 8 hodin, a to v rozmezí od sobotního
rána do nedělního večera.
Chtěl bych poděkovat všem, hasičům, kteří jsou ochotni pracovat a nečekat za to odměnu a Obecnímu úřadu za podporu výchovy požárním sportu a hasičům.
Starosta SDH Ladná
Rostislav Střelský

FARNOST
Vstříc stále nové budoucnosti
Očima dětského světa, opět končí prázdniny a pro nás dospělé doba dovolených a odpočinku. Stojí před námi nové úkoly, které svou prací budeme naplňovat a uskutečňovat. Možná si
řekneme, co pro sebe nebo svou rodinu mohu opět udělat, aby
nám bylo více hezky a dobře.
No, žijeme ve světě, který se stává jednou velikou vesnicí.
Ano, místo pro náš život se stále zmenšuje. Proto je třeba tento
úžasný prostor více chránit, více se o něj starat.
Věříme, že je to místo Bohem darované k našemu dočasnému
přebývání. Lidstvo si to uvědomuje stále víc a to je dobře.
Co tedy udělám já dobrého pro svět, pro místo kde žiji. Co
udělám pro ostatní lidi, kteří mi jsou doposud vzdálenější?
Pokud se bude svět stále více stávat onou velkou vesnicí,
musíme si v něm být všichni daleko blíže než doposud. Ne-

jde jen o to, že se budeme více jen vídat, ale že si budeme blíže
srdcem. Budeme se tak stávat jednou velkou rodinou. Tak vidí
i biblický Bůh naši budoucnost, budoucnost jednoho velkého
národa.
Budujme proto dobré vtahy. Vycházejme si vstříc a společně
pracujme na krásách tohoto světa, nádherného místa k přebývání. Našim úkolem je přece předat jej dalším generacím v lepším
stavu, než jsme jej přijali my.
Ať tedy i všechny společenské chvíle našich tradic, hodů a dalších svátků, nás více sbližují. Vždyť všechny momenty, kdy můžeme být spolu, jsou přece velkým požehnáním.
Mnoho sil a odhodlání do nových i duchovních úkolů, přeje
P. Bedřich,
farnost Podivín a Ladná
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Z farního společenství při kostele sv. archanděla Michaela
Začíná barevný podzim, léto končí,
děti se vracejí do škol a rodiče do normálního běžného života. A co nám léto přineslo? Na různých místech naší vlasti se
konaly poutě. Řada z nás navštívila některé poutní místo načerpat duchovních sil a
i povzbuzení do dalšího života. Jednou z
akcí u nás jak bylo oznámeno, u příležitosti památky bl. Pavla Gojdiče, jehož ostatky
máme v oltáři, bylo možno po celé odpoledne přijít si prohlédnout kostel i s výstupem do věže. Přišli cizí i domácí rodiny s
dětmi. Průvodci do věže jim byli manželé
Markéta a Mirek Nešporovi. Patří jim za
tuto službu velký dík.
O prázdninách si své ANO řekli novomanželé Salajkovi. Pokřtěny byly Stela
Marta Hrdličková a Marek Hrdlička.
V neděli 1.9. a 8. 9. při mši svaté jsme
prosili o požehnání pro děti a mládež do
nového školního roku.
A co nás čeká? HODY - Slavnost patrona našeho kostela svatého archanděla
Michaela. Hody v kostele oslavíme 22. září
děkovnou mší svatou za letošní úrodu, s
přinášením plodů našich zahrad a polí. V
přímluvách vzpomeneme na církev, obec,
mládež, rodiny i nemocné a staré. Mše

svatá bude v 9.30 hod. V pondělí už tradičně vzpomínáme na ty, kteří už s námi
zde nehodují, mší svatou 23.9. v 18.30
hod. Hodky - 29.9. - tato nedělní slavnostní bohoslužba bude ze slavnosti našeho
patrona, bude obětována za farníky a dobrodince našeho kostela v 9.30 hod.
Mnoho významných dnů budeme
prožívat v měsíci listopadu, tomuto měsíci
se také říká „dušičkový“, kdy více pamatujeme na naše zemřelé. O svátku Všech svatých 1.11. bude mše svatá v 17 hodin, v sobotu 2.11. o Památce zemřelých bude mše
svatá odpoledne v 15 hodin, a pak bude
následovat pobožnost na hřbitově, asi od
16 hodin, kam se po mši svaté přesuneme.
V případě změny bude včas oznámeno v
kostele i na vývěsce.
Před pěti lety 9. 11. 2014 byl náš kostel
vysvěcen otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem. Tuto důležitou událost si připomeneme v neděli 10.11. při mši svaté v 9.30
h. Někde se tento den slaví jako hodovní.
V neděli 24.11. slaví celá církev Slavnost
Ježíše Krista Krále. Zde už po několik let
je mše sv. obětována za letošní jubilanty,
kteří oslavili 50, 60, 70, 80, 90 nebo i 100
let. Děkují za dar svého života a prosí o

Boží požehnání a ochranu P.Marie do dalších let.
Prosinec - přichází ADVENT - čekání
na příchod a znovunarození Božího syna
Ježíše Krista z každého z nás.1.12. o první
neděli adventní budou požehnány přinesené adventní věnečky. Čtyři svíce nám
připomínají 4 týdny do vánočních svátků,
svátků radosti, Boží milosti, rodin a dětí.
To už se blíží konec roku.
Nedělní bohoslužby bývají v našem
kostele v 9.30 hodin, ve všední dny téměř
pravidelně v pátek, nyní v 18.30 později se
doba mění. Od listopadu bývají bohoslužby od 17 hodin.
Krásné hodové dny, dětem dobrý start
do nového školního roku a všem pěkné
podzimní dny a pozvání na všechny bohoslužby do našeho kostela, kde můžete
načerpat dary duchovní.

Z CHARITY
Sbírka oblečení pro Charitu Brno v
podzimním období nebude. V případě
nutnosti potřeby bude sbírka včas vyhlášena místním rozhlasem a na nástěnce.
Připravila Ludmila Střelská

N.C.O.D.
STREET DANCE PRO VŠECHNY
aneb HLEDÁTE KROUŽEK PRO SVÉ DĚTI?
Máme otevřeno na 30 kroužků po celém Břeclavsku, Mikulovsku a Hodonínsku. Nemusíte děti nikam vozit, my jezdíme
za Vámi. Ušetřený čas mohou děti využít zase o něco lépe než
sezením v autě či autobuse. Výčet tréninků, kde všude taneční
lekce probíhají, který den a v kolik hodin, naleznete na našich
stránkách www.ncod.cz, který by měl být zcela úplný první týden v září.
Hodiny probíhají jednou týdně v pravidelný čas na stále
stejném místě a navazují na sebe. Pokud však vynecháte nějakou lekci kvůli nemoci, nic se neděje, pomáháme dětem vše
dohnat a neustálým opakováním choreografií se lehce chytí i ti,
kteří nezačnou s kurzem od začátku hned v září. Nebude se dítě
nudit? U nás rozhodně ne. Během školního roku si vyzkouší
spoustu různých tanců a technik. STREET DANCE, na který se
naše taneční studio zaměřuje, je totiž jen takový nadřazený pojem, jež pod sebou ukrývá nespočet zajímavých tanečních stylů. Z nejznámějších můžeme třeba jmenovat hip hop, dancehall,
house, lockin, break dance a další, které si děti mají možnost
všechny vyzkoušet během kurzů. Z těchto stylů dávají lektoři
dohromady asi 3 minutové choreografie, které jsou složené z
více písniček, díky čemuž se děti v žádném případě nestihnou
nudit. Bojíte se, že si Vaše dítě nezvládne něco zapamatovat?
Na to máme také řešení – lektoři každou skladbu zvlášť natáčejí
na počítání a videa dáváme na náš web. Naši svěřenci pak tedy

mohou trénovat a procvičovat také doma a samy napomáhat
svému zlepšování.
Kurz máme rozdělen na dvě období – září až prosinec a
leden až červen. Obě tato období jsou ukončena závěrečným
projektem – vystoupením pro rodiče a veřejnost, na kterém děti
předvedou choreografie, jenž se zvládly v tomto krátkém čase
naučit. Tanečky všech skupinek na sebe navazují a dávají tak
něco přes hodinku dlouhý program. Nemusíte se však bát, že
Vaše dítě zde bude muset trávit celý den, máme to vymyšleno
tak, aby jste si děti na vystoupení přivezli, shlédli představení a
hned si Vaše ratolesti zase odvezli domů. Termíny těchto závěrečných projektů vystavujeme hned v září na našich stránkách,
tak aby si rodiče mohli tato dvě důležitá data zarezervovat ve
svém diáři a nedošlo tak k tomu, že se dítě nebude moci představení účastnit a tím zkomplikovat práci lektorům a ostatním
dětem, jelikož věřte, že není pro děti nic horšího než se učit
znovu a znovu, kde přesně má stát, kam se hnout při které písničce, tak aby vše ladilo a dotvářelo to správné kouzlo choreografii. Představení samozřejmě nejsou povinná a čím dříve je o
tom lektor informován, tím méně problémů to způsobí.
Dětí, které navštěvují naše kurzy ve své obci či městě, se
týkají ještě další vystoupení a to přímo v jejich místě bydliště.
Pokud se tam pořádá nějaká akce (den dětí, ples či cokoliv) a
organizátor nás osloví, rádi uvítáme zařazení našeho vystoupe-
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ní do jejich programu, děti se pak snáze otrkají a zvykají si lépe
na stres, což se jim bude hodit i celkově do života.
Některé z vás bude jistě zajímat i finanční stránka našich
kroužků. Vydaných peněz se u nás rozhodně nebojte. Pololetní
školné je minimální, tak abychom uhradili pronájem prostor,
cestovné, další poplatky s kurzy spojenými a nebyli na tom
„tratní“. Po domluvě s lektorem lze pololetní školné ještě rozkouskovat na menší částky, klidně i na měsíce, tak aby to neohrozilo rodinný rozpočet. Věřte, že se vše rodičům snažíme
ulehčit, už jen například kostýmy na závěrečná představení se
snažíme poskládat z toho, co většina dětí najde doma v šatníku.
Naše motto: „V tanci není dobrých či zlých – tanec můžeš
milovat nebo milovat nade vše!“
Za celé TANEČNÍ STUDIO N.C.O.D. srdečně zve a těší se
Lenka Žůrková
tel: 723 665 935
ncod@seznam.cz
www.ncod.cz

„PŘEČTĚTE SI KOUSEK Z MÉ DUŠE“
aneb „TANEC MŮŽEŠ MILOVAT NEBO MILOVAT NADE VŠE“
Tanec – ten já miluji rozhodně nade
vše!!! Cítím ho jako součást každého dne,
každé minuty, každého okamžiku, tanec cítím úplně ve všem, i já jsem tanec... Jmenuji
se Lenka Žůrková a už jako malá jsem chtěla vést taneční skupinu a rozšiřovat lásku k
tanci a tanec jako takový rozesílat mezi další lidi, jako pochodeň energie, štěstí, emocí
a všeho nepopsatelného, co při tancování
cítím. Nechci si to kouzlo nechávat jen pro
sebe. Proto dělám, to co dělám – vedu taneční studio. Kéž by si tohle mohla prožít i
moje maminka, která vždycky chtěla tančit,
ale tak nějak shodou okolností, možností a dalších aspektů jí to nevyšlo. Něco ze
sebe my však předala a já jsem šťastná, že
žiji její sen a ona ho žije skrze mě, se mnou,
po mém boku, jako můj největší fanoušek a
obdivovatel. Je to přece moje máma...
Původně jsem chtěla podat jen strohé
informace o tom, že tu jsme, kde jsme a že
k nám můžete hlásit své děti. Nic z toho by

však nevypovědělo nic o tom, kdo jsme, co
cítíme, proč to děláme a že tanec opravdu
milujeme, a už vůbec by to nevypovědělo
o tom, jak vnímáme každého tanečníka,
který nám projde pod rukama a kdo jsem
vlastně já. Což se vám budu nyní snažit aspoň trochu přiblížit. Doufám, že můj článek stále čtete a vydržíte až do konce.
Přemýšleli jste někdy nad tím, co od
kroužku pro své dítě očekáváte? Už slovo
kroužek je docela fádní v porovnání toho,
co všechno může do života vašemu dítěti dát. Od těch úplně nejprimitivnějších
požadavků jako je zaplnit dítěti čas, přes
začlenit dítě do kolektivu, spojit pohyb a
zábavu, hledání něčeho, u čeho vydrží delší dobu, postupujeme dál – k vývoji a rozvoji dítěte, nemám teď namysli pohybově,
to je podle mě automatické, že něco takového od pohybového kroužku očekáváte,
ale spíš ve smyslu lidském - umět pomoci
druhým, nebýt sobeckým, umět bojovat

za tým, vážit si druhých, jejich práce a nasazení, nalezení pevných lidských vztahů,
které vydrží třeba i na do smrti? Ve zkratce řečeno „kroužek“, který ukáže dítěti, jak
být lepším člověkem?
V prvním konceptu článku jsem měla
nachystaný proslov o tom, kde nás všude
najdete, jak probíhají hodiny, jak organizujeme celý rok. To vše však najdete na našich
stránkách nebo vám ráda vše zodpovím
osobně, emailem či telefonicky. Nyní mi
budete muset prostě věřit, že to děláme tak,
jak nejlépe to umíme, dle našeho nejčistšího vědomí a svědomí. Ať už jde o vedení
tréninků, výběru tance, natáčení videí pro
děti, tak aby mohli trénovat i doma a samy
tak napomáhat svému zlepšování. Pro děti
na tréninku i mimo něj děláme opravdu
maximum.
Pravidelnými tréninky jednou týdně to
však u nás nekončí. Pokud se dítě zamiluje
do tance natolik, že mu chce věnovat více
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času, píle a odhodlání, může navštěvovat
naše soutěžní kurzy. Na soutěže jezdíme
moc rádi - nasávat tu úžasnou atmosféru,
shlédnout novinky a nápady ostatních, odměnit je potleskem, podpořit je. Mrzí mne,
že někteří stále vidí taneční skupiny jako
konkurenční firmy, které mezi sebou bojují
o vítězství. Takhle to opravdu není. Všichni tanečníci světa jsme jedna velká rodina,
jejichž všechny členy spojuje tanec a to, co
pro nás TANČIT znamená. Ano, mám radost, pokud zvítězí moji svěřenci, ale pro
to, že vím, že tomu hodně obětovali a jsem
šťastná, že to dotáhli až do konce, mohli si
užít to cinknutí medailí o krk, vychutnat
si tu třešinku na dortu. A? Současně je mi
líto těch, které necháváme za sebou, že také
nemohli zažít ten dokonalý pocit z úspěšně
završeného soutěžního dne. Věřme, že příště to vyjde i jim.
Mohla bych vám tady vypisovat všechna naše skvělá umístění z různých soutěží, ale pro mě je tou největší odměnou ta
radost. Radost dětí, našich svěřenců, kamarádů, parťáků, radost celkově ze všech,
i úplně z cizích lidí, ze kterých ten pocit
sálá. Pocit štěstí, i smutku, jakýkoliv pocit,
který zrovna jde skrz tanečníka ven i na
„obyčejném“ tréninku. Následuje odplavení špatných emocí z těla pryč a načerpání
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energie nové. Ta energie, která se pak nese
davem, přenáší se z jednoho na druhého,
vykukuje z každého obličejíčku, jenž šel
třeba zrovna kolem, a v neposlední řadě
ze šťastných rodičů, jež se dmou pýchou
nad výkonem svých dcer a synů...těm především patří mé velké díky, za všechno, co
pro své děti dělají...protože někteří berou
kroužek svého dítěte jen jako zaplácnutí
volného času a, nedejbože, kolik peněz
za to chceme, panebože. A přitom to není
měsíčně ani tolik, kolik utratí za jednu návštěvu kavárny... a pak... jsou ti druzí, ti co
berou koníček dětí za svůj, jsou nadšeni
z každé pidiradostičky, z každého pidiúsměvu, který se jim vrací...těm by stálo
za to, věnovat další pokračování tohoto
příběhu, který vlastně ani příběhem být
neměl. Původně jsem jen chtěla dát vědět
rodičům a dětem, že máme otevřeny taneční kroužky, ale strohé nicneříkající informace neseděli k tomu, co vlastně cítím,
o čem vlastně ten „kroužek“ je. Je o lidech,
o přátelství, o duši, pocitu, emocích, štěstí,
ale i smutku, který můžete sdílet s ostatními, a o to je lehčí ho nést.
Ano, naši tanečníci už byli několikrát
první, druzí, třetí, bramborový....patnáctí...
já jsem však na ně pyšná po každé a to i na
každém tréninku, jako by byli moji vlastní.
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Mnou každý školní rok deset měsíců nošení. Ten vztah, který si mezi sebou vypěstujeme, ten pocit, že mohou přijít za mnou
úplně s čímkoliv a já zase za nimi, je k nezaplacení. A jak bolí to, když odchází někam
dál, ať už na školu a tančit dále nebudou, či
je to táhne tanečně dál? To, že už nebudou
na tréninku zkrášlovat to kouzlo okamžiku? Někdo by mohl namítnout, však dojdou další tanečníci. Ano, další sice budou,
snad, ale ne právě ten dotyčný. Každý je něčím jiný, každý je pro mě něčím výjimečný,
každý ve mně probouzí něco jiného a dodává úplně jiný střípek do skládačky mého
života.
Celou dobu hovořím o – našich, nás,
my – kdo to MY vlastně je? V některých
případech jsem myslela každého tanečníka,
každého jednotlivce, který to MY tvoří. A
hlavně je to každý z mých milovaných lektorů, kterých si neuvěřitelně vážím za to, za
to všechno, co pro tanec, děti a mě dělají.
Co pro nás, mě znamenají.
Proto jsem, proto žiju...
Lenka Žůrková
Naše motto: „V tanci není dobrých či
zlých – tanec můžeš milovat nebo milovat
nade vše!“
ncod.cz

O ROZPROSTRANĚNOSTI
ANEB NETUŠENÉ SOUVISLOSTI MEZI STROMEM A KONĚM
M

Aj lístečky javorové popadaly na koně
nebudu sa, milá, ženit, až budu mět po vojně
Aj lístečky z javora popadaly do dvora
nebudu sa, milá, ženit, šak je lepší svoboda
Rozprostraněnost živého jsoucna1 nabývá významu „postavy“,
rozuměj podoby. Toho si povšimli německý biolog, evolucionista a
filozof, zakladatel moderního vitalismu Hans Driesch (1867 - 1941)
a německý filozof a sociolog, čelní představitel filozofické antropologie Helmuth Plessner (1892 - 1985), když ukázali, že typická podoba
(„životní forma“) rostliny je otevřená vůči životnímu prostoru (hovoří o tzv. otevřené životní formě). Rostlina se v rozmanitosti svých
kořenů, větví, listů atd. otevírá životnímu prostoru, je mu vydána a v
něm zakořeněna. Živočichové se vůči životnímu prostoru uzavírají v
1

sobě (hovoří o tzv. uzavřené životní formě) a jeví se tak na životním
prostoru nezávislejšími, protože ho mohou svou sensomotorikou
sami určovat. Prostorová koextenzívnost jako životní prostor potud
nabývá pro živočichy nového významu. Stává se animálním světem
poznání a působení.
Nevím, nakolik tento poznatek pánů Driesche a Plessnera
změnil paradigma, tj. úhel pohledu na svět, respektive jak toto teoretické zjištění přispělo k vyšší kvalitě života na Zemi alespoň po
duchovní stránce (to už totiž literatura, kterou mám k dispozici,
neuvádí),2 ale je to jediná mně známá zmínka ve vědeckých pramenech, která mě napadá, zamyslím-li se nad souvislostí mezi koňmi
a stromem (konkrétně javorem), o nichž se zpívá ve druhé sloce
písničky U Prušánek na dolině. Jenže vzhledem k tomu, že Driesch

v německojazyčném originále die Ausdehnung des 2 O užitečnosti, či přesněji řečeno neužitečnosti, některých
lebendigen Wesens, přičemž učebnice filozofie definuje
filozofických hypotéz a teorémů jsme již začali polemizovat
jsoucno jako „vše, čemu náleží vlastnost bytí“
v jedné z předchozích úvah.

20

Září 2019

Obr. 1 Otevřená a uzavřená životní forma
podle Driesche a Plessnera

a Plessner upozorňují na rozdílnost obou forem, měli bychom hovořit spíše o nesouvislosti.
Jistě, všechno údajně souvisí se vším. Pokud máte tento výrok
spojený s Vladimírem Iljičem Leninem, pak vězte, že Lenin (pravděpodobně vědomě) citoval německého filozofa Georga Wilhelma
Friedricha Hegela (1770 - 1831). Hegelovo učení totiž bylo inspiračním zdrojem marxistů a za hegeliány se považovali i Marx s Engelsem. Budiž, dejme tomu, že Hegel měl pravdu. Ale dodejme jedním
dechem, že někdy je k tomu nalezení (skrytých) souvislostí nutná
opravdu notná dávka fantazie, případně i znalostí filozofických teorií.
Ovšem vzhledem k tomu, že oba autoři výše vyložené „teorie rozprostraněnosti“ (či jak to nazvat) Driesch a Plessner a s nimi Hegel,
Marx i Engels byli němečtí myslitelé, napadá mě jedna německojazyčná průpovídka: Sie hielten für Gold, was Kot war. Když německé
slovo (der) Kot3 přeložíme volně,4 rýmuje se to ještě lépe než v němčině: Měli za zlato, co bylo bláto.5 (Nejbližší český ekvivalent bude
zřejmě: Není všechno zlato, co se třpytí.)
Zkrátka zkusme si položit (kacířskou) otázku, zda tyto „učené“ teorie nejsou třeba mylné, zcestné, chybné či doslova k ničemu. To, že velcí, slavní a uznávaní teoretikové se mohou ukrutně
mýlit, anebo nadělat víc škody než užitku, potvrzuje třeba italský
konzultant v oblasti managementu a marketingu Nicola Zanella
(*1972), autor knihy Brainstorming je jedna velká kravina, která
boří mnohé mýty z této oblasti a stala se v Itálii v době, kdy vyšla
jako reakce na finanční krizi z roku 2008 (tj. v letech 2009 a druhé vydání v roce 2010), bestsellerem.6 V předmluvě k této knize
Zanella mimo jiné píše: „Nikdy vás nenapadlo, že věci se vlastně
mají úplně jinak, než jak je až doposud s absolutní jistotou hlásali
akademici? … V našem dnešním životě k tomu dochází často. …
meteorologové předvídají na víkend déšť, nebo že v Alpách bude
sněžit stále méně a méně. A pak v sobotu a v neděli pálí slunce, že
málem praskají kameny, a v zimě na horách napadá deset metrů
sněhu… Jenže vy jste mezitím odřekli rezervaci víkendu u moře
nebo prodali chatu po dědovi v Alpách… Současný stav ekonomiky [na jiném místě používá autor slovní spojení ekonomický
3

od toho také kotovice - cihla vyrobená z jílovité hlíny s
příměsí plev sušená na slunci
4 slovník totiž udává význam stolice, výkal, lejno
5 V přeneseném slova smyslu o tom hovoří také starozákonní
metafora o klanění se zlatému teleti.
6 Kniha je ovšem nadčasová, tj. stále aktuální, neboť, jak
pravil americký ekonom Kenneth E. Boulding (1910 - 1993):
„Kdo věří v nekonečný růst, je buď ekonom, anebo blázen.“
nebo jak píše v úvodu sám autor: „… zdravý rozum a «jednoduché myšlení» se vždy ukázalo jako účinné a fungující.
A to v jakékoliv době, na jakémkoliv místě a při jakékoliv
momentální situaci na trhu.“
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marasmus] významně ovlivnily teorie, … se kterými přichází velcí uznávaní odborníci; superporadci, kteří často zůstávají uvnitř
svých kanceláří, ve výzkumných ústavech, ale v životě nepracovali
nebo alespoň nestrávili jeden jediný den v nějaké firmě.“7 (vlastní
překlad)
Renomé, přesněji řečeno dobrovolně i nedobrovolně akceptovaná autorita teoretiků hraje v našich životech možná větší roli, než si
někteří jsou ochotní připustit. Bylo tomu tak i v minulosti, o čemž
svědčí třeba historka, podle níž anglický fyzik Lord Rayleigh (původně John William Strutt, 1842 - 1919) v době, kdy se začala šířit
jeho pověst, zaslal do British Association článek o některých elektrodynamických paradoxech. Když článek poprvé posílal, neúmyslně
opomněl uvést své jméno a článek byl zprvu odmítnut jako práce nějakého „milovníka paradoxů“. Krátce nato byl tentýž článek – s řádně
umístěným autorovým jménem – přijat a hojně obhajován.8
Další otázkou, kterou si tato úvaha klade, je, zda myšlenka (mimo
jiné i vědecká teorie) nebo jakékoliv dílo lidského ducha, které se
hned napoprvé nesetkalo s vřelým přijetím, musí být a priori špatné, zatímco dílo, které okamžitě přijmou masy, je nepochybně a beze
sporu kvalitní. Například opera Carmen francouzského hudebního skladatele Georgese Bizeta (1838 - 1875) při své premiéře zcela
propadla. Bizet zemřel čtvrt roku po premiéře zklamán ale pevně
přesvědčen, že se jedná o jeho nejlepší operu. Historie mu pak dala
za pravdu. Jeho Carmen dnes patří celosvětově mezi nejoblíbenější
a nejhranější opery vůbec.
Německý filozof a historik Bruno Bauer (1809 - 1882), rovněž hegelián, tj. Hegelův žák přispívající do literárního časopisu Allgemeine
Literaturzeitung, v něm již v roce 1843 (tj. 32 let před premiérou Carmen) napsal, že „Nejhorším vysvědčením pro dílo je nadšení, jež vyvolá v davovém člověku.“ (Das schlimmste Zeugnis zugunsten eines
Werkes sei der Enthusiasmus, mit dem die Masse sich ihm zuwende.)
Nyní si výše řečené shrneme a doplníme o další poznatky: z čistě
filozofického hlediska spolu strom a kůň souvisí pouze tak, že se jedná o dvě rozdílné životní formy – otevřenou a uzavřenou. Zároveň
je zde třeba poznamenat, že onu rozprostraněnost otevřené životní
formy (nebo živého jsoucna – chcete-li), je třeba vnímat všemi směry.
Tedy i směrem dolů. Že to není u každého samozřejmostí, si povšimla slovenská lékařka Marika Tamašová (*1952) při provádění testů na
zjištění představivosti a přesnosti vidění. Podle jejích výzkumů pouze
dvě procenta testovaných osob na pokyn „Nakreslete strom!“ ho nakreslilo i s kořeny. Nakreslit strom bez kořenů, které v drtivé většině
případů nejsou vůbec vidět, tak podle lékařů zřejmě svědčí o tom, že
se zdravotním - přesněji řečeno - duševním stavem daného člověka
(pacienta) asi není něco v pořádku.9
Jiná teorie vidí strom, spíše než jako symbol otevřené formy
života, jako čas. Tento „strom času“ má kmen, ze kterého vyrůstají nespočetné větve, z nichž každá představuje jinou skutečnost,
jedno paralelně existující univerzum. A jen jedno z nich je to naše.
V kořenech metaforického stromu je počátek času a první jiné
skutečnosti (vzniklé po začátku času) jsou silné větve vycházející z
kmene. Pozdější skutečnosti jsou menší větve vyrůstající z hlavního
větvoví stromu času, z nichž opět vyrážejí nespočetné ratolesti. Čas
tak není lineární, ale nekonečně košatí.
7

Otázkou, kdo je a není opravdový odborník, jsme se už
rovněž zabývali v jedné z předchozích úvah.
8 Záleží také na tom, jak se věc podá. Jeden dánský rozhlasový moderátor, jistý Theodor Geiger, prý kdysi vysílal v rádiu
tutéž symfonii v rozmezí několika dnů. Poprvé ji uvedl jako
„populární“ hudbu, podruhé jako klasiku a první provedení
mělo údajně více posluchačů.
9 Říká se, že „žádný strom neroste až do nebe.“ Švýcarský lékař a psychoterapeut Carl Gustav Jung (1875 - 1961) k tomu
ovšem dodává „… pokud jeho kořeny nesahají do pekla.“
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Závěrem úvahy ještě stručně k souvislosti mezi podzimem
a odchodem chlapců na vojnu. Štěpování ovocných stromů, o
němž se zpívá v první sloce, se provádí zpravidla na jaře. (Alespoň
to dodporučují odborníci.) Ve druhé sloce se ovšem zmínkou
o napadaném listí rázem ocitáme v období podzimu, kdy chlapci v době povinné základní vojenské služby odcházeli na vojnu.10
Z toho důvodu se v Ladné posunovalo konání hodů na dřívější
termín. A tady se opět nelze ubránit jedné historické paralele.
Zatímco Řekové odkládali kvůli olympiádám války (v nichž se
10 Jakousi asociaci mezi padáním listů (tj. podzimem) a ochodem na vojnu najdeme i v písničce Vyletěl sokolík.
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soutěžilo např. v i recitaci básní nebo zpěvu11), my, Lanštorfčané,
jsme kvůli vojně posunovali na dřívější termín hody.12
Zdeněk Vrbík
11 Roku 396 př. n. l. byla zavedena soutěž trubačů a hlasatelů. U
soutěží trubačů se hodnotil silný zvuk trubice a vytrvalost trubače.
12 Mimochodem, když už byla řeč o Prušánkách, v Prušánkách,
kde mají kostel zasvěcený sv. Isidorovi, kterýžto má svátek 10.
května, přesunuli hody až na srpen, kvůli mládeži, která má
v tu dobu prázdniny. Začátek května se moc nehodil – maturity, příprava na přijímačky na vysoké školy, zápočtové týdny a
začátek zkouškového období na vysokých školách. V Mnichově
zase přesunuli Oktoberfest na září kvůli příznivějšímu počasí.

HERR CIRTEK
Tento příběh jsem již letmo zmínil v
minulém vyprávění o mém příteli Janovi,
při našem prvním loveckém doprovodu
poplatkových loveckých hostů ze sousedního Rakouska. Že to byl náš (našeho
polesí) první doprovod lovců z Rakouska
zdůrazňuji proto, jelikož až do té doby
jsme doprovody cizinců neprováděli, protože naše polesí bylo tehdy, po sametové
revoluci, nově vzniklé a nebyly proto zaužívané žádné rutinní, zjednodušující
zvyky a organizace celé akce byla trochu
složitá. Protože čtyři hosté, kteří měli přijet, jezdili už dříve lovit do Bulharské obory na polesí Mikulov, ústředím jim bylo
domluveno ubytování v jednom soukromém vinném sklepě (i s večeří) v Pavlově,
kde to znali už od dřívějška a kam také
trefili. Naše nové polesí mělo tehdy sídlo
v Břeclavi a tak se rozhodlo, že prostě lovečtí průvodci přijedou, zároveň s hosty,
na místo jejich příjezdu do Pavlova, kde si
každý vyzvedne svého hosta a pojedou s
ním přímo do revíru. Pro nás to sice bylo
dosti mrzuté, ale služba je služba a jiné řešení tehdy vlastně nebylo, protože to bylo
poprvé a hosté ještě nebyli znalí orientace
v dané lokalitě. Jak už jsem napsal v minulém příběhu, pro mne byl určen pan
Cirtek, kterému nikdo nic nerozuměl,
poněvadž mluvil vídeňským dialektem a
mimo to vážil, podle mého skromného
odhadu, bratru, 150 kilogramů, při výšce
asi 175 cm – tedy chodící koule. Jinak prý
velmi zámožný člověk, jak jsem se dověděl
později, od dalšího mého hosta. Ve Vídni
byl majitelem velké, dobře prosperující lakýrnické a natěračské firmy. Jeho věk byl,
podle mého odhadu někde mezi čtyřiceti
až padesáti lety. Nadváhou byl dost vážně
poznamenaný, čemuž se nedalo ani divit.
Těžce se pohyboval a také těžce dýchal a
problémem pro něho bylo jen usednout za
volant auta, a to neměl žádné miniaturní
lidové vozítko, ale rozložitý a robustní terénní vůz s velkým zavazadlovým prosto-

rem. Co tento prostor obsahoval, to jsem
se dověděl, až když jsme přijeli do lesa, ale
nepředbíhejme. Jeho příjmení jasně svědčilo o tom, že určitě v minulosti měl české
předky, jejichž příjmení znělo „ Č í r t e k“.
Nedalo mi to, abych se ho na to nezeptal.
Ochotně mi odpověděl, že ano. Jeho děda
prý přišel do Vídně ještě za C\K Monarchie za prací z Čech. Hned ale dodal, že
on sám už česky neumí, jenom pár slov, z
nichž jako první mi jmenoval hovno a k
tomu ještě dalších několik přisprostlých
výrazů, které tu nelze publikovat. Dál jsem
se tím směrem raději nevyptával, poněvadž si hned na můj účet zavtipkoval, že
já musím mít rozhodně předky ve Vídni,
neboť tam je prý možné jméno Novotný
potkat za každým rohem. Nechtě si to
nechat líbit, odpověděl jsem, že sice má
pravdu, ale většinou je už jinak napsané, a
sice „ Nowotny“. Tím debata na toto téma
skončila. K mému tehdejšímu lesnickému
úseku, který byl po obou březích Dyje,
patřila ještě také lokalita Obelisk, či lidově „Facka“, dnes již soukromě, s velkou
odbornou a vzornou péčí obhospodařovanou oborou. Tam jsem měl tehdy obeznané dva srnce. Jeden z nich byl starší,
odhadem asi kolem šesti let věku zřetelně
už parožím zpátečník, tedy srnec lovný.
Druhý asi tříletý s parožím slabým, vysokým sotva po slechy s krátkými výsadami,
tedy srnec průběrný a také vhodný k lovu
pro pana Cirtka, který podle bodové hodnoty o takového srnce zažádal. Problémem trochu bylo, že oba léhali ve velkém,
často podmočeném polním lánu a mladší
ještě navíc každý den jinde, protože jak
to v takových případech většinou bývá,
starý pán ho vedle sebe nestrpěl a často
i několikrát denně ho proháněl. Bylo ho
tedy nutné pokaždé chvilku hledat, kde je
právě zalehlý. Výhoda u něho byla zase, že
se pastvil i za světla, nebo i přes den, když
starý profous spal a dal mu pokoj a najít
ho nebylo tak obtížné. Jen jsem měl obavy,

jestli přinutím mého hosta s jeho ctěnou
obézností k obejítí celého lánu šouláním,
abychom zjistili, kde je náš srnec zalehlý.
Když jsme dorazili na místo, kde se říkalo
„ U smrků“, kde bylo třeba nechat vůz, mé
obavy se do puntíku potvrdily. Řekl mi,
že on nic obcházet nebude, že on si půjde
někam sednout, kde si bude moci vypít
v klidu pivo a počká si při tom na srnce.
To mne samozřejmě odrovnalo docela.
Okamžitě jsem ho upozornil, že u nás je
pít alkohol při lovu zakázáno. Na to jenom
zafuněl, mávl rozčileně rukou a řekl, že
to má od šéfa povoleno. Byl bych sice rád
věděl od kterého, ale na velké diskuze už
nebylo moc času, poněvadž čas pokročil a
potřebovali jsme srnce za světla obeznat.
Jeho nechuť k chození prolomit bylo však
velmi těžké. Až když jsem mu nakvašeně
řekl, že tu nemám u každého stromu uvázaného srnce, abychom si jenom sedli a
počkali, až vstane a on ho pak zastřelí a že
je také možné, když budeme mít štěstí, že
ho uvidíme po pár stech metrech. Tomu
se nevěřícně uchechtl a konečně se vybatolil z auta, že si vezme zbraň a ostatní
věci. Věděl jsem, že jedna z nich bude pivo.
Myslel jsem jedno. Když otevřel víko kufru, oněměl jsem úžasem. Kromě zbraně a
nábojů v pouzdře, několika kusů oděvu,
ruksaku a hole jsem uviděl velkou plastovou bednu, plnou třetinkových plechovek s pivem, značky Gösser, Otakringer a
možná ještě jiných. V duchu jsem se začal
modlit. Myslel jsem, že šáhne do bedny,
ale nestalo se. Místo toho otevřel malou
příruční ledničku, kde by člověk řekl, že
bude jídlo. Omyl, tady stálo šest plechovek
chlazených. Odtud vzal tři, jednu strčil do
kapsy, dvě hodil do ruksaku a pověsil mi
ho na záda a čtvrtou nabídl velkoryse mě
k vypití. Poděkoval jsem mu, s tím, že teď
pít nemůžu, protože jsem šofér. Zoufale
zakroutil hlavou, bez řeči jen zafuněl a doplnil ledničku na plný stav. Vyrazili jsme
po staré knížecí cestě jménem „Marklová“,
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vedoucí krajem lesa, oddělená od pole asi
dva metry hlubokým příkopem, od něhož
jsme mohli pole v klidu dalekohledem pozorovat. Jako doprovod jsem musel jít před
ním, z čehož jsem měl velmi nepříjemný
pocit, protože zbraň, kterou nesl, byla nabitá, sice zajištěná, na což jsem zvlášť dával vždy pozor, ale i tak, pil přece pivo a
asi ne první. Napadla mě spásná myšlenka a šeptem jsem mu navrhl, že bych mu
pušku vzal, aby se mu lépe šlo. S tím ku
podivu vehementně souhlasil, a mě spadl velký kámen ze srdce, protože jsem se
rázem cítil bezpečnější. V duchu jsem jen
doufal, že náš srnec bude v místech, kde
jsem ho viděl při poslední obchůzce před
příjezdem hostů. Tam totiž jeho starší sok
chodil nerad, poněvadž tato část pole byla
v některých místech podmočená, bylo
tam víc komárů, kterým louže zároveň
sloužily jako líhniště. Měli jsme štěstí, že
byl teprve konec května a komáří kalamita
zdaleka nebyla v plné síle. Nedovedl jsem
si představit, co by dnešní můj host asi říkal, kdyby tu měl lovit v srnčí říji, někdy
koncem července, když už teď se ošíval a
tiše klel jako pohan. V těchto místech sice
náš srnec neměl takové pohodlí, ale zato
tu měl větší klid od svého staršího kolegy,
který raději lehával na protější, vyvýšenější straně, kde bylo sucho, méně komárů a
lepší pastva. Přesto se ale nezřídka stávalo, že si místa vyměnili, když starý srnec
měl bojovnou náladu, nebo tu náš hledaný
třeba pár hodin vůbec nebyl. Když honění nebralo konce, většinou obíhal lesem
pole z jiné strany a opatrně se přibližoval.
Kdyby došlo k variantě, že by srnec byl na
horním konci, museli bychom naše šoulací kolečko ještě jednou zopakovat, na což
jsem musel hosta upozornit. Ten už skoro
rezignoval, ale vymínil si, že v tomto případě naše cesta povede kolem jeho auta,
kde budou doplněny zásoby piva. To mi

ovšem na náladě moc nepřidalo.
Když jsme docházeli k níže položené části pole, uviděl jsem v jeho dolní části
rezavou skvrnu. V duchu jsem děkoval
svatému Hubertovi, že vyslyšel mé prosby,
když jsem v dalekohledu rozpoznal, že se
jedná o srnce, kterého hledáme. Zatím byl
sice od nás na střelbu daleko, ale zdálo se,
že se pohybuje směrem k nám. Slabý větřík foukal téměř přímo od něho k nám,
zbývala ještě necelá hodina do tmy a tak
jsme se uvelebili na vyvýšeném břehu a
vyčkávali jsme, dojde – li na dostřel. Asi
po půlhodině byl už sice mnohem blíž,
ale pořád to mohla být rána dost riskantní, zvlášť když jsem nevěděl, jak zdatným
je můj host střelcem a hlavně, jak moc je
„opivněn“. Ukázal jsem mu na malý ostrůvek trávy asi padesát metrů od nás v poli,
na němž rostl mladý jasan, a řekl jsem mu,
že se musíme přemístit k němu, aby bylo
možné s nějakou jistotou střílet. Po počáteční nevoli si konečně dal říci a nechal se
k tomu přesvědčit. Byla tu však překážka,
kterou bylo ještě nutné překonat. Tou byla
strouha, u které jsme nyní seděli. Museli
jsme se dostat na druhou stranu. Při jeho
váze to byl výkon pro něho dost vysilující
a nebezpečný. Našel jsem místo, kde svahy byly nejméně příkré, a vybídl ho, aby
to zkusil. Všechny jeho věci, kromě hole,
jsem nesl já čekaje s hrůzou, jak to dopadne. Přeběhl jsem na druhou stranu, abych
mu podal ruku při výstupu na druhé straně. Na dně nebyla žádná voda, což bylo
velké štěstí. Povedlo se. Jenom při rozběhu
ze svahu jsem uslyšel zvuk, na který dlouho nezapomenu. Vzbouřily se v tom mohutném těle snad všechny nashromážděné větry a s neslýchaným rachotem vylétly
na vzduch. Obával jsem se, aby to nebylo
i s náplní, ale mé obavy se však naštěstí
ukázaly jako liché. Host byl celý, dokonce
si liboval, jak se mu ulevilo, kalhoty neu-

mazané a mohli jsme pokračovat. První
moje starost byl srnec. Oddechl jsem si,
když jsem uviděl, jak se dál klidně pase a
občas jistí směrem k lesu. Byli jsme skryti za návrším, takže nás nemohl vidět. U
jasanu jsem nechal pana Cirtka pořádně
vydýchat, aby se uklidnil a podal jsem mu
kulovnici. Srnec byl od nás zhruba necelých sto metrů, když padla rána, která sedla přímo na komoru, což jsem pečlivě sledoval v dalekohledu. Když jsem mu sdělil
stoprocentní úspěch, to ho doslova ohromilo, a než jsem se nadál, skončil jsem v
jeho objetí a dostal pivní polibek přímo na
čelo. O další se ještě pokusil u úlovku, když
jsem mu předával úlomek, ale to už jsem
byl naštěstí připravený. Upřímně jsem
mu jeho radost přál a také jsem měl pořádnou radost já, že už to mám za sebou.
Když jsem srnce vyvrhoval, byla už tma a
na cestu zpět nám svítily hvězdičky. Za příkopem mi podal klíče od auta, abych pro
něho i se srncem přijel na místo, že sním
chce být chvíli sám. Všechno ostatní ten
večer už proběhlo hladce, až na dohodu o
dalším lovu s panem Cirtkem. Ale o tom
už jsem psal v minulém příběhu. Na chatě jsem si s ním musel aspoň symbolicky
připít hltem piva na jeho „Weidmansheil“.
Doma jsem našel v kapsách služebního
saka dvě plechovky piva Gösser. Ten večer
to bylo naposledy, co jsem toho pána viděl.
Asi za dva roky od té doby jsem se od
jiného rakouského hosta dověděl, že měl
na jednom hraničním přechodu z Maďarska při kontrole zbraní těžkou nehodu,
kdy došlo neopatrným zacházením z nevybité zbraně k nechtěnému výstřelu, při
němž utrpěl těžký průstřel břišní dutiny
a ležel toho času v nemocnici ve vážném
stavu. Zdali to přežil, to jsem se už nedověděl.
Ladná 22. 8. 2019
LaNo

Společenská kronika
JUBILEA
Všem jubilantům přejeme vše nejlepší
a mnoho zdraví do dalších let
červenec
65 let Povolný Vítězslav, ul. Za Hřištěm

září
94 let Čápková Vlasta, ul. Mlýnská
70 let Šudrla Antonín, ul. Mlýnská
60 let Čechová Růžena, ul. Za Hřištěm

ÚMRTÍ

NAROZENÍ
červenec
Blahopřejeme manželům Milionovým z ulice Lužní k narození dcery Apoleny.
Blahopřejeme manželům Černým z ulice Lipové k narození dcery Lei.

Rozloučili jsme se s občany:
srpen
Blahopřejeme manželům Uhrovým z ulice
červenec
85 let Sýkorová Marie, ul. Masarykova Nešpor Jaroslav, ul. Sportovní
Svobody ke zlaté svatbě, kterou v září osla70 let Vidlářová Karla, ul. Růžová
vili.
Hrabicová Marie
Žádáme občany, kteří si nepřejí zveřejnění svých osobních údajů ve zpravodaji, aby to
65 let Koliba Josef, ul. Sportovní
nahlásili na obecním úřadě nebo na telefonním čísle 519 324 502. Děkujeme.
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