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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
ač se to zdá neuvěřitelné, tak píšu již
podeváté několik slov v závěru roku. Vždy
shrnuji, co bylo v obci uděláno a na čem se
pracuje. Nejinak tomu bude i letos.
V letošním roce 2017 se realizuje především generální oprava budovy základní
školy. Jak všichni vidíte, není ještě zcela u
konce, ale už se to pomalu rýsuje. Pro některé kritiky je třeba podotknout, že smlouva o dílo byla takto nastavena. Nejdříve se
rychle musí udělat vnitřek, aby se mohly
děti vrátit do školy, a potom přijde na řadu
nové druhé patro a fasáda. Někteří se již
nemohou dočkat, až se odstraní lešení a
budou moci vidět školu úplně novou. Obec
požádala o dotaci a podle posledních informací byla se svou žádostí úspěšná.
Menšími stavebními akcemi je vybudování parkoviště před prodejnou COOP
Jednota, oprava autobusové zastávky, po-
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ložení nové dlažby před kostelem, výměna
výtokového stojanu na Rasce.
Obec se celý rok věnovala projektové
dokumentaci na výstavbu nové mateřské
školy a doufejme, že v závěru letošního
roku začne již stavební řízení. Další dokumentaci, které se více než půl roku věnujeme, je kanalizace. Během měsíce ledna by
měla obec požádat o získání dotace. Držme
si palce, abychom ji získali.
Během celého roku se také firma Ageris věnovala přípravě pozemkových úprav.
Mnozí z Vás se již některých místních šetření zúčastnili. Pozemkové úpravy by měly
být hotovy v roce 2020. Dále se obec věnovala pořízení Strategie rozvoje obce v letech
2018-2023. I na tuto byla získána přes Region Podluží dotace.
Došlo k instalaci posledních hnízd
bezdrátového rozhlasu a můžeme říkat, že
máme v obci bezdrátový rozhlas. Do obecního rozhlasu byla svedena požární siréna
a měli jste již dvakrát možnost si ji poslech-

nout. Ve sportovní hale byly instalovány
nové žaluzie proti slunci a nová klimatizace.
No a co nás čeká? Dva plesy, jeden karneval, jeden fašank, několik výletů a samé
další zábavné záležitosti, které nám dělají
život příjemnější.
Velké poděkování patří školním dětem
za nazdobení adventního věnce u sportovní haly a našim šikovným seniorkám za nazdobení vánočního stromečku.
Jako každoročně bych chtěla poděkovat
„všem lidem dobré vůle“. Když to člověk
řekne, působí to jako klišé, ale ona je to velká pravda. Někteří totiž tu dobrou vůli pouze předstírají. Přeji Vám, abyste se v novém
roce setkávali pouze s lidmi „dobré vůle“ a
ti ostatní, aby se Vám obloukem vyhnuli.
Tak šťastné a veselé a šťastný nový rok.
A já si beru na měsíc dovolenou. Co myslíte, zasloužím si ji?
Priesterrathová Renáta,
starostka obce

DĚNÍ V OBCI
Předhodovní zpívání v Ladné
V pátek 22. 9. 2017 uspořádali Lanštorfčané ve spolupráci s Obcí Ladná již 19. Předhodovní zpívání. Kromě domácích mužáků
zazpívaly sbory z Přibic, Rohatce, Hroznové
Lhoty a Prušánek. Zatančily a zazpívaly děti
folklorního kroužku Jablúčko při ZŠ Ladná.
Hosté pořadu byli sourozenci Sára a Michal
Dvořáčkovi z Kostic. Hudební doprovod zajistila Cimbálová muzika Jožky Severina s
primášem Jendou Blažkem. Moderování pořadu se ujala paní Svatava Rudolfová. Tímto
bychom chtěli poděkovat všem, kdo se na přípravách akce podíleli a především Obci Ladná za finanční podporu.

Krojové hody a hodky
V sobotu 23.
a v neděli 24. září
se konaly tradiční
krojované hody,
o týden později 30. září hodky. Počasí nám,
hlavně
první
sobotu nepřálo,
ale vzhledem ke
generální opravě
budovy školy se
veškeré dění odehrávalo ve sportovní hale. Celé tři dny vyhrávala dechová hudba Legrúti, která už má v naší obci téměř domovské právo. Krojovaná chasa si letos zajela pro máju, taky si ji ostrouhala a alespoň trochu pomohla s přípravou hodů. Příjemným
zpestřením byla návštěva baletního mistra Vlastimila Harapese, který si zatancoval se starostkou i všemi krojovanými děvčaty.
Bylo potěšující, že se sjelo větší množství přespolních šohajů a že Adéla Teturová vyzdobila máju malovanými ornamenty.
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Rozsviťme Ladnou
Klub seniorů Ladná přišel s nápadem vyrobit v podzimním čase dekorace z dýní, a to pokud to bude možné svítící. Akci nazval
„Rozsviťme Ladnou“. V úterý 3.10.2017 byl den, kdy se měla Ladná rozsvítit. Zástupci klubu prošli obec a poté akci vyhodnotili.
K vidění byli různí panáci, čerti, mikuláši a jiná dýňová stvoření. Podle množství zúčastněných by se dalo usuzovat, že možná půjde
o novou tradiční akci v obci.

Koncert sourozenců Baťkových
Klub seniorů uspořádal v sobotu
21.10.2017 Koncert sourozenců Baťkových.
Vystoupení zahájila paní Marta Tesaříková
vyznáním k lidové písničce. Poté už se ujali slova Cimbálová muzika Slovácko mladší
a pěvecké duo Zdeněk a Božena Baťkovi.
Pořad byl zaměřen mimo jiné na lásku k
maminkám. Téměř zaplněný sál pobavila
svými příhodami paní Růžena Dobešová z
Milotic. Zazněly známé i méně známé písničky a v závěru už zpíval celý sál.

Podzimní výlet
Poslední říjnovou sobotu jsme se vydali na podzimní výlet. I
když to už vypadalo, že nebude pěkně, v tuto sobotu nám ještě zasvítilo i sluníčko. Nejprve jsme vyrazili na hrad Bítov, který je známý
především ojedinělou přírodovědnou sbírkou a sbírkou vycpaných
psů posledního majitele hradu barona Haase. Další pozoruhodností
je Bítovská Madona umístěná v kapli na nádvoří hradu. Po dobrém
obědě jsme se rozjeli za další zastávkou našeho výletu, na vodní elektrárnu Vodní nádrže Vranov. Zde jsme obdrželi helmy a ponořili

jsme se do hlubin elektrárny, abychom si prohlédli její nejdůležitější
části. Po ukončení naučné části výletu jsme zamířili k hranicím s Rakouskem do Chvalovic - Hatí, kde se nachází velké zábavní a nákupní centrum. Tady jsme si v klidu dali kafíčko, nakoupili čokolády a ve
večerních hodinách jsme se vydali na cestu domů.
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Obce PRO - Beseda s občany
Obec Ladná se účastní projektu OBCE
PRO, jehož cílem je vznik strategického
plánu obce v letech 2018-2023 a zaštiťuje
jej Region Podluží. V rámci tohoto projektu občané nejen vyplňovali dotazníky, ale
také se zúčastnili debaty nad dalším rozvojem obce v pondělí 13. listopadu 2018.

Dotazníky vyplnilo 88 respondentů, což
není ani 10% občanů obce a besedy se
zúčastnilo přibližně 30 občanů. Nejdůležitějším problémem pro obec je vybudování
kanalizace, poté oprava hlavní komunikace a chodníků. Jedním z požadavků občanů jsou i úpravy jízdného v autobusové

dopravě a úprava jízdních řádů, tomu se
ale budeme věnovat na jiném místě zpravodaje. Potěšitelné je, že se o rozvoj obce
zajímají alespoň někteří občané. Ostatní
asi pouze debatují v hospodách, ale když
můžou vyjevit svůj názor, tak se nezúčastní ani dotazníkového šetření ani besedy.

Zájezd do Polska
V sobotu 18. listopadu jsme vyrazili, jako každoročně, na
vánoční nákupy do polského města Kudowa - Zdroj. Už v 5.30
jsme odjížděli od obecního úřadu, abychom mohli od devíti
hodin nakupovat na polské tržnici. Jako pokaždé všichni na-

koupili a byli spokojeni s výsledkem svých nákupů. Tentokrát
byla všeobecná únava, takže jsme se po cestě zpět ani nezastavili na nějakém dobrém jídle. Anebo že by už nezbyly žádné
peníze??

První adventní něděle
3. prosinec byl první adventní nedělí a své vystoupení si
připravili Lanštorfčané. Do svého programu si pozvali Horňácký mužský sbor Chotár, Hornoněmčanské trio, gajdoša
z Uherského Brodu Pavla Popelku a Anetu Mendlovou. Určitě

Mikulášská nadílka
V úterý 5. prosince jsme se sešli při Mikulášské nadílce
u kostela. Školní děti zazpívaly koledy a po nich se zpěvu
koled ujali Lanštorfčané. Dětem nadělil Mikuláš, čert a anděl balíčky se sladkostmi, dospělým svařák a čaj. Rozsvítil se
nastrojený smrk u kostela a vánoční výzdoba po obci. Součástí mikulášského podvečera byl také minijarmark. Poděkování patří panu Josefu Drobiličovi, panu Petru Srbeckému
a slečně Gabriele Vlkové. Akci organizuje Sdružení občanů
Ladné.

se vystoupení všech líbilo, ale
bohužel byla velmi malá návštěva ze strany našich občanů.
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VÝPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání zastupitelstva č. 21/2017 se konalo 17. října 2017
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Ladná parkoviště“ a vybralo jako dodavatele zakázky Stavbu a údržbu silnic s.r.o. Břeclav, Riegrova 37, 690 02 Břeclav za cenu
416 923,90 Kč bez DPH
• Smlouvu o dílo s firmou Stavba a údržba silnic s.r.o., Riegrova 37, 690 02 Břeclav na akci „Ladná - parkoviště“ za cenu
416 923,90 Kč bez DPH
• Smlouvu o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 145/1
v k.ú. Ladná na akci „Ladná, Masarykova 100, vodovodní přípojka pro RD“ s panem Mgr. Dušanem Hanušem
• Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Autobusová zastávka a městský mobiliář Ladná“ a vybírá jako dodavatele firmu F&K&B a.s., Na Valtické 756/89, Břeclav za cenu
947 099 Kč bez DPH
• Smlouvu o dílo s firmou F&K&B,a.s., Na Valtické 756/89,
Břeclav 4, na akci „Autobusová zastávka a městský mobiliář
Ladná“ za cenu 947 099,- Kč bez DPH
• Protokol o předání a převzetí součástí a příslušenství dle
Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování
komunikací a veřejné infrastruktury ze dne 9.9.2013 a následně dle stejné smlouvy ze dne 12.2.2014 týkající se výstavby
infrastruktury na pozemcích parc.č. 1156/1 a 1156/19 v k.ú.
Ladná

•

Smlouvu o provozování kanalizace v obci Ladná s firmou
Modrý Projekt s.r.o., Slovácká 3223/83, Břeclav za měsíční
poplatek 3 000,- Kč
• Souhlas o právu k provedení stavby na pozemcích parc.č.
105/1, 105/6, 105/7 a 105/9 v k.ú. Ladná s paní Lucií Zálešákovou na akci „Přípojky inženýrských sítí pro parcely č.
105/1, 105/6, 105/7 a 105/9“
• Vyjímku z nejnižšího počtu žáků pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Ladná na školní rok 2017/2018, základní školu
navštěvuje 35 žáků
• Darovací smlouvu pro Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám.
449/3, 601 83 Brno na pozemky parc.č. 438/1, 438/2, 1164/6,
1215/2 a 1261/98 v k.ú. Ladná o celkové výměře 11 123 m² za
pořizovací cenu 50 871,16 Kč. Jedná se o pozemky ležící pod
komunikací vedoucí k nádraží a na nadjezdu přes železniční
trať
• Rozpočtové opatření č. 5/2017 s příjmy ve výši 812 300,- Kč,
výdaji ve výši 5 287 000,- Kč a financováním ve výši - 4 474
700,- Kč
Plán inventur na rok 2017
Kupní smlouvu na ¼ pozemku parc.č. 1292/84 v k.ú. Ladná o
výměře 2 453 m² s panem Jiří Tesaříkem za cenu 30 624,- Kč
Navýšení rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ladná o
100 000,- Kč na odměny zaměstnanců školy

Zasedání zastupitelstva č. 22/2017 se konalo 6. prosince 2017
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Smlouvu o dílo s firmou Modrý Projekt na projektovou dokumentaci na akci „Ladná - chodník a VO“ za cenu 158 000,- Kč
bez DPH
• Darovací smlouvu pro Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám.
449/3, 601 83 Brno na pozemky parc.č. 438/1, 438/2, 1164/6,
1215/2 a 1261/98 v k.ú. Ladná o celkové výměře 11 123 m² za
pořizovací cenu 50 871,16 Kč. Jedná se o pozemky ležící pod
komunikací vedoucí k nádraží a na nadjezdu přes železniční
trať
• Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ladná k realizaci projektu „Vydávání Malovaného kraje v roce 2018“ ve
výši 3 000,- Kč
• Smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích parc.č. 253,
304/1 a 304/2 v k.ú. Ladná na akci „Ladná, Ořechová 351/2,
vodovodní přípojka pro RD“ se stavebníkem panem Danielem Pažoutem
• Smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce na
pozemku parc.č. 658 v k.ú. Ladná k realizaci stavby „Ladná,
Úlehlova, svod+SP, Marková“ za jednorázovou úplatu 2 000,Kč
• Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Ladná s Regionem Podluží ve výši 30 000,- Kč na realizaci projektu „Podluží strategicky řídí a plánuje společně“
• Kupní smlouvu s paní Karlou Vidlářovou na pozemky parc.č. 947/26, 1293/9, 1293/16, 1293/48, 1293/77, 1293/115,
1293/127, 1295/5, 1295/22, 1295/23, 1292/129 za cenu
362 447,- Kč

•

•

•
•
•

•

•

•

•

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s E.ON Distribuce na pozemek parc.č. 1176/60 na akci
„VN 106, pb. 28-86, obnova“ za jednorázovou úplatu
1 000,- Kč
Rozpočet na rok 2018 ve výši příjmů 19 274 000,- Kč,
ve výši výdajů 24 765 000,- Kč a ve výši financování
5 491 000,- Kč
Střednědobý výhled rozpočtu obce Ladná na roky 20192023
Rozpočet sociálního fondu obce Ladná na rok 2018 ve výši
příjmů 80 000,- Kč a ve výši výdajů ve výši 80 000,- Kč
Rozpočtové opatření č.6/2017 ve výši příjmů 434 000,- Kč,
ve výši výdajů 76 000,- Kč a ve výši financování -358 000,Kč
Pověření k provedení posledního rozpočtového opatření č.
7/2017 v roce 2017. Na prvním zasedání ZOL v roce 2018
zastupitelstvo toto opatření schválí
Přijetí sponzorského daru pro ZŠ a MŠ Ladná od pana Miroslava Burského ve výši 2 000,- Kč na nákup předmětů
pro vzdělávání dětí a žáků
Přijetí sponzorského daru pro ZŠ a MŠ Ladná od firmy
František Prudík ve výši 4 000,- Kč na nákup předmětů
pro vzdělávání dětí a žáků
Návrh dodatku č. l k zakladatelské smlouvě Regionu Podluží, obsahující nové úplné znění stanov Regionu Podluží.
Došlo k vypuštění poradního orgánu - rady starostů, snižuje se počet delegátů členské schůze, členská schůze se
bude scházet 1x měsíčně
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Účast zastupitelů na zasedáních a pracovních schůzích Zastupitelstva
obce Ladná v roce 2017
V letošním roce se konalo 7 zasedání Zastupitelstva obce Ladná a 7 pracovní jednání zastupitelstva.
O tom, jak Vaši zastupitelé v letošním roce pracovali, vypovídá následující tabulka.
Jméno

Zasedání zastupitelstva

Pracovní jednání

celkem

V procentech

Ú

N

Ú

N

Ú

N

Ú

N

Priesterrathová Renáta

7

-

7

-

14

-

100%

0%

Tesaříková Bohumila

5

2

5

2

10

4

71%

29%

Šúňová Věra

6

1

7

-

13

1

93%

7%

Krůtil Stanislav

6

1

5

2

11

3

79%

21%

Dřevěný Petr

5

2

5

2

10

4

71%

29%

Vlk Martin

6

1

5

2

11

3

79%

21%

Holub Stanislav

5

2

4

3

9

5

64%

36%

Maxa Stanislav

7

-

6

1

13

1

93%

7%

Novozámský Karel

6

1

6

1

12

2

86%

14%

Rozpočet na rok 2018
Přijmová část
Položka

Text

Schválený rozpočet
2017

Očekávané plnění 2017

Návrh rozpočtu na rok
2018

1xxx

Daňové příjmy (veškeré daňové příjmy, poplatky)

15 067 000

18 000 000

17 022 000

2xxx

Nedaňové příjmy (nájmy budov, pozemků, úroky)

2 194 000

2 200 000

2 172 000

3xxx

Příjmy z prodeje pozemků

236 100

0

0

4xxx

Dotace

0

8115

Financování (použit zůstatek na ZBÚ z min.let)

9 667 800

8 289 900

5 491 000

Celkem:

27 164 900

28 489 900

24 765 000

80 000

Výdajová část
Paragraf

Text

Částka

1014

Ozdravování hosp.zvířat, pol.plodin

40 000

40 000

30 000

1019

Ostatní zemědělská a potravinářská činnost

10 000

0

10 000

1099

Ostatní výdaje na lesní hospodářství

50 000

50 000

25 000

2212

Silnice

180 000

40 000

110 000

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

3 500 000

1 500 000

3 500 000

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

63 000

800 000

63 000

2310

Pitná voda

4 000

4 000

4 000

2321

Odvádění a čištění odpad.vod

100 000

200 000

145 000

2411

Záležitosti pošt

0

0

370 000

3113

Základní školy

13 263 000

17 000 000

11 263 000

3314

Činnosti knihovnické

159 000

159 000

159 000

3341

Rozhlas a televize

82 000

82 000

86 000

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

40 000

50 000

60 000

3399

Ostatní záležitosti kultury

508 000

700 000

703 000

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

1 593 000

800 000

620 000

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

200 000

225 000

200 000

3421

Využití volného času dětí a mládeže

60 000

3 000

10 000

3612

Bytové hospodářství

75 000

50 000

88 000
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3613

Nebytové hospodářství

70 000

80 000

55 000

3631

Veřejné osvětlení

250 000

150 000

200 000

3632

Pohřebnictví

36 000

22 000

36 000

3635

Územní plánování

40 000

24 000

0

3639

Komunální služby a územní rozvoj

1 195 000

1 300 000

776 000

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

10 000

13 000

10 000

3722

Sběr a svoz komunálnícho odpadů

650 000

700 000

700 000

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů

25 000

25 000

25 000

3725

Využívání a zneškodňování komun.odpadů

74 000

50 000

74 000

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

1 860 000

1 500 000

1 651 000

4359

Ostatní služby a činnosti sociální

70 000

0

0

4399

Ostatní záležitosti sociálních věcí

62 000

70 000

5212

Ochrana obyvatelstva

200 000

0

200 000

5512

Požární ochrana

114 000

100 000

99 000

6112

Zastupitelstva obcí

927 000

960 000

1 140 000

6114

Volby do parlamentu

0

20 000

0

6171

Činnost místní správy

1 284 000

1 300 000

1 846 000

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

12 000

12 000

12 000

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

45 000

41 000

45 000

6330

Převody vlastním fondům

70 000

72 000

80 000

6399

Ostatní finanční operace

300 000

350 000

300 000

6409

Finanční vypořádání minulých let

5 900

5 900

0

Celkem:

27 164 900

28 489 900

24 765 000
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Přehled příjmu dotací v roce 2017
Dotace Volby - Poslanecká sněmovna

24 091

Dotace Úřad práce

137 547

Průtoková dotace ZŠ - školní asistentka

142 277

Hasiči

2 400

Celkem

306 315

K 30.11.2017

Rekonstrukce autobusové zastávky
Jak jste si jistě všimli, v těchto dnech
probíhá rekonstrukce autobusové zastáv-

ky. Byla odstraněna původní plechová
čekárna, chodníková dlažba, zábradlí i

odpadkový koš. Došlo k položení nové
zámkové dlažby a nových obrubníků, kte-
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ré odpovídají současným požadavkům.
Vzhledem k dodržení norem muselo být
nástupiště autobusu zvětšeno. Došlo také
k odvodnění celého pozemku a byl vysazen nový strom. Autobusovou zastávku i
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mobiliář a všechny úpravy navrhla firma
Heller - Architekti, kteří jsou i autory projektové dokumentace na novou mateřskou
školu a komunitní centrum. Zakázku provádí firma F&K&B, a.s. Kromě autobusové

zastávky bude instalováno nové zábradlí,
odpadkový koš, lavička, informační tabule
BUS a vývěsní desky u budovy obecního
úřadu - úřední desky. Vše by mělo být hotovo do konce roku.

Rekonstrukce ZŠ Ladná

Ke konci listopadu pokročily práce na ZŠ Ladná téměř do finále. Suterén včetně kotelny a ústředního topení je vše dokončeno. Stejně jako v 1. nadzemním podlaží a 2. nadzemním podlaží
je hotovo. Jen pro představu zde došlo k montáži veškerých el.
rozvodů, rekonstrukcí podlah, dlažby, obklady, omítek, ústředního topení a instalace zdravotechniky.
Ve 3. nadzemním podlaží došlo k montáži krovu, částečné
položení krytiny, klempířské práce, instalace el. rozvodů a zdra-

votechniky. Proběhly zde přípravné práce pro montáž zimní zahrady.
Dále probíhá celkové zateplení budovy, montáži šambrán a
říms, které již nemá vliv na probíhající výuku.
V současné době také probíhá řízení o přidělení dotace na
část provedených úprav. Doufejme, že se podaří získat finance od
jinud a ponížit tak náklady spojené s rekonstrukcí budovy.
Připravil Martin Vlk

Výstavba parkoviště u prodejny COOP
Obec Ladná se rozhodla upravit prostranství před prodejnou COOP s tím, že opraví chodník a zbuduje zde nová parkovací místa. Zakázka byla přidělena firmě Stavba a údržba
silnic s.r.o., se sídlem Riegrova 37, Břeclav. Parkoviště by mělo

kopírovat chodník a stejně jako naproti umožňovat osobním
automobilům parkování podélné u chodníku. Cena díla je
včetně DPH 504 478,- Kč. Termín dokončení je stanoven na
30.11.2017.

Volby do Parlamentu České republiky
Letošní volby do Parlamentu České republiky se konaly ve
dnech 20. a 21. 10. 2017. Z celkového počtu 1016 oprávněných
voličů přišlo k volebním urnám 626 občanů a bylo odevzdáno
624 platných hlasů. Volební účast se vyšplhala na 61,61, %,
což je zhruba celostátní průměr, ale oproti roku 2013, kdy se
voleb do sněmovny zúčastnilo 56,43% obyvatel obce, došlo ke
zvýšení volební účasti o 5 %.

Pořadí a počet získaných hlasů stran, které se probojovaly
do Poslanecké sněmovny
ANO
214
SPD
81
KDU-ČSL 57
KSČM
55
Piráti
54
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ODS
ČSSD
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44
32

Ostatní strany, které v Jihomoravském kraji kandidovaly a
získané počty hlasů v naší obci:
Řád národa -Vlastenecká unie
0
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
0
Radostné Česko
1
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
24

Strana zelených
ROZUMNÍ - stop migraci, diktátu EU
Strana svobodných občanů
Blok proti islámu - Obrana domova
Občanská demokratická aliance
Referendum o Evropské unii
TOP 09
Dobrá volba 2016
SPR - Republikánská strana M.Sládka
Česká strana národně sociální
REALISTÉ
SPORTOVCI
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Strana Práv Občanů
Národ Sobě

9
4
0
25
1
4
0
18
1
0
0
1
1
1
5
1

Naše volební komise

Oznámení obecního úřadu
Ceník pronájmu haly

Den

1 h/kurt badminton

1h

Tělocvična

1 100,-

110,-

275,-

Foyer

550,-

Kuchyň

550,-

Celý objekt

2 200,-

Obecní úřad mezi svátky
Obecní úřad bude v době mezi svátky uzavřen od 27. 12.
2017 do 29. 12.2017. Otevřen bude opět od úterý 2. ledna 2018.
V případě nutnosti je možno kontaktovat pracovníky úřadu na
telefonním čísle 724 746 240.

sběrném dvoře uložit za poplatek, který stanovilo zastupitelstvo
obce takto:
Vozík za auto
100,- Kč
Kára
30,- Kč
Kolečka
10,- Kč

Prodej kalendářů a čajů
Na obecním úřadě se prodává kalendář Regionu Podluží za
50,- Kč a bylinkový a brusinkový čaj Pohodář z Podluží také za
50,- Kč.

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

Sběrný dvůr v zimním období
Upozorňujeme všechny občany, že v období zimního času je
sběrný dvůr otevřen pouze v sobotu v době od 9.00 – 11.00 hod.
Na sběrném dvoře je třeba dbát pokynů zaměstnanců obecního
úřadu. Děkujeme

Propagační materiály obce
Na obecním úřadě si můžete pro svoji potřebu zakoupit tyto
propagační materiály:
Pexeso
15,pohlednice
6,Samolepka se znakem obce
15,mapa Břeclavsko
50,Oficiální mapa LVA
32,info brožurka Ladná
25,Pamětní mince
180,-

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
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Cyklostezky
40,Sklenice
71,mapa Podluží
15,CD Lanštorfčani
150,Almanach školy
100,Výletní noviny
zdarma
propisovací tužka
25,Kniha Obec Ladná v proměnách času 250,tužka s obalem
30,Malovaná mapa
25,- Kč
Ceník inzerce v Lanštorfském zpravodaji
Strana A4
400,Strana A5
200,Strana A6
100,Kompostéry
Upozorňujeme zájemce o kompostéry, že je k dispozici posledních 30 kompostérů. Tyto se dávají do výpůjčky zdarma na dobu
5-ti let. Jejich pořizovací cena v obchodě se pohybuje okolo 4 tisíc
korun. Zájemci o kompostér se dostaví na obecní úřad k podpisu
smlouvy o výpůjčce a poté jim bude kompostér vydán na sběrném
dvoře v řádné provozní době. Kompostér má objem 1 m³. Pokud
bude z Vaší strany zájem, můžete obdržet kompostérů více.
Poplatky na rok 2018
Poplatek za odpad
Výše poplatku: 450,- Kč/osoba
Termín zaplacení: 31. březen 2018
Způsob placení: hotovostně v pokladně obecního úřadu, bezhotovostně bankovním převodem na účet obce 35-6979690237/0100,
variabilním symbolem je rodné číslo poplatníka.
Protože dochází dle zákona ke změnám, uvádíme část vyhlášky obce v plném znění o tom, kdo platí poplatky. Celou vyhlášku
si můžete přečíst na webových stránkách obce nebo na obecním
úřadě.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po
dobu delší 3 měsíců,
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4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího
dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více
osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna
osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě
může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí
poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu
úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
Nejdůležitější změnou tedy je, že se platí i za domy, ve kterých
nikdo nebydlí nebo slouží jako rekreační domy a chaty a cizinci,
kteří nejsou ze zemí EU s trvalým pobytem v naší republice.
Poplatek za psy
Výše poplatku: 100,- Kč/pes
Termín zaplacení: 31. březen 2018
Způsob placení stejně jako u poplatku za odpad
Volby prezidenta České republiky
Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 se uskuteční druhá přímá volba
prezidenta České republiky. Případné druhé kolo se bude konat o
čtrnáct dnů později, a to 26. a 27. ledna 2018. Volební místnost
bude opět v budově obecního úřadu, tak jak tomu bylo na podzim
při parlamentních volbách. Zveme všechny občany, aby si přišli vybrat svého prezidenta.
Výzva - Zpravodaj - Kronika
Obec Ladná hledá zájemce z řad občanů o činnost v redakční
radě Lanštorfského zpravodaje. Dále hledá pro psaní obecní kroniky někoho, kdo má pěkný rukopis a byl by ochoten za finanční
úplatu přepisovat text do kroniky obce Ladná. Zájemci se mohou
hlásit přímo na Obecním úřadě Ladná nebo na telefonním čísle
519 324 502, 724 746 240 nebo na e-mailu info@obecladna.cz
Pro potěšení
V místním rozhlase můžete nechat zahrát přání s písničkou. Je
potřeba si nachystat text přání /k narozeninám, sňatku, ukončení
školy atd./, píseň na CD a zaplatit poplatek 20,- Kč. Pro informace
o hlášení se obracejte na referentku obce paní Janu Balgovou na
mail balgova@obecladna.cz, telefonu 519 324 502 nebo osobně na
obecním úřadě.

Zpráva o činnosti Finančního výboru obce Ladná za rok 2017
Finanční výbor obce Ladná pracuje ve složení : předsedkyně –
Věra Šúňová, členové – Nataša Málková, Ondřej Černý.
Plán práce Finančního výboru zastupitelstva obce Ladná pro rok
2017:
1. Kontrola evidence majetku;
2. Kontrola plnění rozpočtu – správnost čerpání finančních prostředků, správnost rozpočtových opatření;
3. Kontrola konečných cen smluv o dílo – vícepráce, méněpráce, skutečná fakturace;
4. Kontrola hospodaření příspěvkové organizace, návaznost na rozpočet obce;

5. Kontrola nákupů vybavení obecního úřadu ( technika, kancelářské potřeby, náklady na telefonní hovory, kontrola plateb);
6. Kontrola služebních cest, cestovné, proplácení náhrad ( refundace );
7. Kontrola čerpání mzdových prostředků v souladu se schváleným
rozpočtem, kontrola důvodů výplat mimořádných odměn;
8. Kontrola výdajů na vzdělávání úředníků, obsah školení, efektivita
školení;
9. Kontrola výdajů za energie
10. Sestavení návrhu rozpočtu obce;
Finanční výbor zasedal v roce 2017 celkem 4x.
1x kontrola příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ladná;
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2x kontrola účetnictví obce Ladná;
1x sestavení návrhu rozpočtu na rok 2018;
Všechny zprávy o kontrolách byly řádně předloženy a projednány na jednáních zastupitelstva obce Ladná.
Na tomto místě bych ráda poděkovala za obětavou práci
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paní Nataše Málkové, panu Ondřeji Černému a také účetní obce paní Mileně Duhonské. Všem občanům Ladné přeji krásné a klidné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví
v Novém roce.
Věra Šúňová

Sofistikovaný vandalismus
Obec se snaží o výsadbu nových a
nových stromů, ale některým našim spoluobčanům to asi vadí a naopak se snaží o to, aby co nejvíc vzrostlých stromů
v obci odumřelo.
Způsob jaký zvolil nějaký vandal, se
opravdu nedá nazvat jinak než sofistikovaný. Posuďte sami. V ulici Za hřištěm
je vysazeno několik bříz, které sice obec
nevysadila, ale pečuje o ně a zajisté tyto
stromy zde dělají také parádu. To zřejmě
vadí někomu, a proto se snaží o jejich likvidaci. Tři břízy u silnice jsou napichlé
a do nitra stromu je vpouštěna nějaká tekutina, aby strom odumřel zevnitř.

Naše obrázky ilustrují poškození
stromu, Vy všichni se můžete přesvědčit
na vlastní oči, jakým způsobem dochází

k likvidaci stromků. Pokud by někdo věděl, kdo se takto snaží o odumření bříz,
prosíme ho informaci.

REGION PODLUŽÍ
Štafetový běh o pohár Boba
Zháňala
Ve středu 11. října 2017 proběhl v Hruškách XIX.
ročník štafetového běhu o putovní pohár. Závodu se zúčastnily děti z 9-ti obcí regionu. Na průběh závodu kromě Bohumila Zháňala dohlížela i reprezentantka Kateřina Hálová.
Všechny děti si vedly dobře, ale vyhrát může pouze jediný a
tím byly tentokrát domácí Hrušky. Pro druhé místo si doběhl
Lanžhot a na třetím místě se umístily Mikulčice. Vítězové si
odnesli pohár, diplomy i medaile, a všichni sladkou odměnu.

Autobusová doprava v Ladné
Již bylo zmíněno, že obec pořizuje strategii rozvoje obce.
Při této příležitosti se konala beseda se spoluobčany, ze které
vyplynulo několik otázek.
Zda by nemohli mít občané nad 65 let dopravu zdarma, tak
jak je tomu v Břeclavi.
Je zajímavé, že tento požadavek mají pouze naši občané,
v ostatních obcích takový problém není. Je to jeden z pozůstatků bývalého spojení Břeclavi a Ladné.
Takže město Břeclav si zadalo zakázku na hromadnou
městskou dopravu a v rámci této zakázky měli požadavek, že
občané nad 65 let nebudou hromadnou dopravu platit.
Naší obci zajišťuje autobusovou dopravu KORDIS Jihomoravského kraje a do tohoto systému přispívá obec ročně částkou 63 000,-, aby byla autobusová doprava alespoň tak, jak je
v této chvíli. Každé další zařazení nového autobusového spoje
bychom si museli hradit z vlastní kapsy. Zazněly návrhy, aby
v sobotu jezdil autobus večer po skončení kina, tj. cca ve 23.00
hod., kdy tímto spojem přijedou do obce možná tři osoby,

nebo přidat autobus v 11.00 hod., ve 12.00 hod., v neděli přidat další spoje, to všechno by si musela obec zaplatit. Existuje
určitá možnost, že by si senioři nad 65 let pořídili celoroční
průkazku v ceně 3 150,- Kč a obec by jim například mohla
přispět nějakou částkou. Tímto způsobem řešili cestovné osob
nad 65 let v Kuřimi, Boskovicích, Pohořelicích. Zájem byl ale
ze strany seniorů minimální. Určitě budeme projednávat tuto
problematiku se zastupiteli a o výsledku jednání Vás budu informovat.
Další dotaz zněl, zda by nešlo zakoupit jízdenku hned u
řidiče při nástupu v Břeclavi / na náměstí, na nádraží/ a nemuseli by cestující kupovat jízdenku dodatečně u TESCA. Bohužel to nelze, a to právě z toho důvodu, že po TESCO je autobus
hromadná městská doprava a poté se mění v linku do Ladné.
Na náměstí není možno nastavit prodej lístků až od TESCA.
Všechny informace jsem obdržela z firmy BORS Břeclav a
z KORDIS JMK.
Priesterrathová Renáta
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Lípa svobody
Nadace Partnerství přišla s nápadem
zmapovat stromy svobody po celé České
republice. Na stránkách www.stromysvobody.cz lze takový strom zaregistrovat. Bádali jsme ve školních kronikách a nalezli
záznam o Lípě svobody, která byla zasazena
z jara roku 1920 před budovou naší Základní školy. Slavnosti se tehdy ujal místní Sokolský spolek ve spolupráci s Obcí Lanštorf.
Akce se zúčastnilo mnoho nejen místních
občanů, ale i přespolních. Zvláště pozoru-

hodná byla výprava Sokola z Bílovic. Po
proslovu starosty obce pana J. Floruse promluvil o významu slavnosti učitel a známý
řečník z Charvátské Nové Vsi pan František Kňourek: „Všichni svorně k vybudování a udržení naší svobody – lípa Svobody
nech bují a mohutní. Nech kolemjdoucím
připomíná ponížení národa po staletí zotročeného, nech připomíná jednomu každému občanu jeho povinnosti k republice,
aby svoboda krví lidu vydobytá byla našim
potomkům zabezpečena.“
Slavnost byla zakončena
veřejným cvičením Sokola
Bílovského na prostranství
blíže školy.
Kromě výše uvedené
registrace stromu, lze také
uspořádat crowdfundingovou sbírku, díky které
nadace pomůže sehnat finance na odborné ošetření
stromu.
Dále Nadace Partnerství chystá uspořádat Den

stromů svobody dne 27.10.2018, kdy ku
příležitosti 100. výročí vzniku ČSR, dojde k hromadné výsadbě nových stromů
svobody. Prvním 100 zájemcům nadace
věnuje vzrostlou Lípu Srdčitou. Obec
Ladná je připravena se zapojit i do výsadby nové Lípy svobody, proto se obracíme na Vás spoluobčany s výzvou o
návrhy kam umístit tento nový památný
strom?
Martin Vlk
!!VÝZVA!!
LÍPA SVOBODY KE 100. VÝROČÍ
VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
V příštím roce oslavíme 100. výročí
vzniku Československa. Při této příležitosti bychom chtěli vysadit druhou lípu
svobody v obci. Je ovšem otázkou, kde
tuto vysadit. Najít to správné místo pro
národní strom. Proto se obracíme na Vás
s prosbou o pomoc při hledání vhodného
umístění takového stromu. Pokud máte
nápad, kde by lípa mohla být vysazena,
neváhejte, a přijďte nám to říct na obecní
úřad. Děkujeme za pomoc a inspiraci.

Z HISTORIE OBCE
Fotbalová pohádka (2. část)
Před začátkem naší čtvrté soutěžní sezóny nebylo vůbec
jasné, zdali budeme hrát ve vybojované
II. dorostenecké lize, nebo zůstaneme v krajské soutěži I.
třídy. Velkým problémem totiž byla ekonomická náročnost
této soutěže, přesněji řečeno vysoké dopravní náklady na zápasy u soupeře. Dopravovat se za vzdálenými soupeři veřejnou
dopravou nepřipadalo v úvahu pro její komplikovanost, a na
dopravu autobusem nebyly peníze. Naši soupeři, kteří nás
čekali v této skupině, byli Kuřim, Líšeň, Sn. Břeclav, ZKL
Brno „B“, Žabovřesky, Sp. Třebíč,
Královopolská Brno „B“, Sp. I. brněnská, Metra Blansko, BOPO Třebíč, ČKD Blansko, Sn. Hodonín a Mor. Slávia
Brno. Nejednou se stávalo, že soupeř nevěděl, kde se Ladná
nachází a kde ji najít na mapě. Problém s dopravou se nakonec vyřešil zakoupením starého nákladního automobilu Tatra
T-128 z Cukrovaru Břeclav (viz foto č. 5). Náš velký fanoušek
„strýc“ Tonda Tesařík, jak jsme
mu všichni říkali,
dělal v Cukrovaru
garážmistra. Tuto
koupi zprostředkoval právě on a
„za odměnu“ zastával funkci šoféFoto č. 5 – Tatra T – 128, „Modrý šíp“
ra. Na korbu jsme
zhotovili dvě lavice s molitanem (později byly nahrazeny sedá-

ky z autobusu), natřeli auto na modro, a takto vyráželi s „Modrým šípem“ za svými soupeři stovky kilometrů po městech
moravských. Toto nákladní taxi nás zklamalo pouze jednou.
Bylo to v Třebíči, kde jsme po utkání zjistili, že praskla trubka
přívodu nafty a ta vytekla. Strýc Tesařík zavelel a patnáct borců tlačilo „Modrý šíp“ do mírného kopce, povzbuzováni klaksony kolem jedoucích automobilů. Z kopce jsme jeli „non-stop“ až k místní benzince, kde byla provedena oprava. Kam
jsme přijeli, byli jsme středem pozornosti. Nám to ale nevadilo, protože jsme měli fotbal opravdu rádi a jiné řešení nebylo.
Co nám ale vadilo, byl kouř z auta, který při jízdě letěl i na
korbu. Že to celkově nebyla nijak pohodlná jízda, je nabíledni.
Nejvíce touto jízdou trpěl Vašek Čech. Jízdu tímto „kostitřesem“ snášel velmi špatně. Tuto situaci řešil tím, že při jízdě měl
zavřené oči a snažil se usnout. Takto proseděl celou cestu až
do místa zápasu. Tam odehrál zápas a zase stejným způsobem
cestoval k domovu. A to již měl za sebou ranní cestu na kole
do Břeclavi a zpět, kam jel na bohoslužbu, kterou by nestihl
vykonat v Ladné kvůli časnému odjezdu na zápas. Tak moc
měl fotbal rád! Když se jednou nesla korbou libá vůně husích
jater, využili spoluhráči Vaškových zavřených očí a „pomohli
mu“ se svačinkou, kterou měl uloženou v tašce pod sedačkou.
A že to byli dobří kamarádi, tak mu ponechali v sáčku aspoň
dvě sousta. Z každého utkání na soupeřově hřišti jsme se vraceli se zpěvem na rtech. Pravdou je, že když jsme vyhráli, tak
jsme pěli hlasitěji, než když jsme prohráli.
Před začátkem ligové sezony jsme se zúčastnili týdenního
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„soustředění“ na Kamenném mlýně u Plaveckého Štvrtka na
Slovensku. Každý dorostenec přinesl nějaký proviant z domova, ten jsme naložili spolu se stany na Modrý šíp a vyrazili.
Tréninky jsme měli dvoufázové, o kuchyň se staral strýc Tesařík. Kromě svého kuchařského umění nám předvedl večer
při táboráku i líbeznou hru na mandolínu se zpěvem krásných
trampských písní. Cíl soustředění byl jasný, kromě zvýšení fyzické kondice posílit i kamarádský duch v mužstvu, kdy bude
prvořadá touha po vítězství a kdy každý hráč pro to udělá maximum. Dobrou přípravou na II. ligu byla taky skutečnost, že
jsme se úspěšně zúčastnili několika pohárových turnajů dospělých místo ladenského „A“ mužstva.
Začátek sezony nás zastihl ve výborné formě, kdy jsme
první tři zápasy vyhráli. Doma jsme Sp. I. brněnskou dokonce
porazili 8:1. Počáteční obavy z mužstev velkých měst nám pomohla překonat i památná věta Zděňka Ferbara, když pravil:
“Jestli my z nich máme strach, tak oni jsou z nás posraní“!
Začátkem října nás však opustili Svaťa Helešic a Jožka Černý,
spolehliví, fair play hrající „srdcaři“, které limitoval věk, respektive odchod na vojnu. Do mužstva nově přišli Karel Hurský, Oldřich Anth a Jenda Tuček. O toho mělo tehdy zájem i
divizní JTT Veselí nad Moravou. Velkou posilou byl také příchod Rudy Říhy z Lednice, rychlého, „obounohého“, dravého
útočníka s tvrdou střelou (viz foto č. 6). Nepostradatelný hráč
mužstva byl i Slávek Sýkora (nyní bytem Poštorná), vysoce produktivní,
inteligentní hráč středu
pole, rozehrávající většinu útočných akcí. Přes
svou nevelkou postavu
měl velký fyzický fond
potřebný pro „halva“.
Foto č. 6 – jaro 1970, na brněnském
Od počátku soutěže jsme
výstavišti před zápasem se Sp. I. Brno
byli všem mužstvům ve Zleva: Beránek, Sadílek, Ševčík, Deneskupině zcela a úplně mark, Čapka, Anth, Florus, Bačuvčík,
vyrovnaným soupeřem a
Fr. Čápek, Říha, Ferbar, Hurský, J.
pohybovali jsme se v poČápek, Mlátilík, Sýkora, Čech
předí tabulky. Za zmínku
stojí i naše vítězství doma v derby se Sn. Břeclav 10:0! Soutěž
nakonec vyhrál a do I. ligy postoupil Sn. Hodonín, se kterým
jsme v Hodoníně prohráli 4:1 a kde nám největší potíže dělal
výborný útočník Petr Skoumal, který později přestoupil do
ligového Ostroje Opava, kde hrál pod trenérem Evženem Hadamczikem. Ve skupině jsme skončili na čtvrtém místě za Sn.
Hodonín, Moravskou Slávií a Sp. Třebíč. Nakonec jsme svým
působením ve II. dorostenecké lize poněkud pomohli vylepšit
i ekonomickou situaci naší malé TJ. Z každé vstupenky hlavního utkání „A“ mužstev, kterým jsme hrávali předzápas, jsme
dostali jako mužstvo dorostu hostí 1,- Kč.
Oslabeni o kapitána Fanu Floruse a střelce Pavla Kašníka,
kteří již byli členy „A“ mužstva, jsme nastupovali s obavami
do sezóny 1970-71. Kvůli věku odešel i brankář Franta Denemark. I přesto jsme v polovině soutěže drželi stále čtvrté
místo (bod za třetí RH Znojmo). Následující jarní odchody
nás však silně oslabily. Jenda Čápek odešel k 1. dubnu 1971 na
vojnu. V průběhu jara odešli do „A“ mužstva Slávek Beránek,
Ruda Říha a Jenda Ševčík. Z původního mužstva zbylo torzo. To bylo prakticky důvodem, že jsme si nakonec nevedli
tak úspěšně jako v předcházejícím roce. Našimi soupeři pro
tuto sezónu byla mužstva Mor. Slávie Brno, Kyjova, RH Znojmo, Sp. Třebíč, ZKL Brno „B“, Sp. Jihlava, ČKD Blansko, I.
brněnská, Sn. Břeclav, Lipov, Veverská Bítýška, BOPO Třebíč a
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Královopolská Brno „B“. Polovina soupeřů byla nad naše síly,
skončili jsme na osmém místě. Vítězem skupiny se stalo mužstvo „Morendy“ (Moravské Slávie Brno).
Do první ligy jsme sice nepostoupili, ale zažili jsme nespočet příhod, na které s úsměvem vzpomínáme ještě nyní. Jednou po vítězném utkání v Brně jsme „za odměnu“ navštívili
prvoligové hokejové utkání domácích ZKL (dnešní Komety)
s Teslou Pardubice (dnešní Dynamo). Za hosty začala zářit
mladá reprezentační „lajna“ Martinec-Novák-Šťastný. Samozřejmě, že jsme fandili hostům z Pardubic, což se nelíbilo domácím fandům, kteří byli na tribuně nad námi. Svou nelibost
projevili tím, že na nás shora lili pivo. Doma nám pak nikdo
nevěřil, že jsme byli na hokeji a ne v hospodě.
Do sezóny 1971-72 nastoupilo prakticky již zcela jiné mužstvo, než které tuto soutěž vykopalo. Bohužel kvalita nových
hráčů neodpovídala jejich předchůdců a tak v této soutěži
ukončilo účast a hrávalo opět v nižších třídách.
Každá pohádka má svůj konec, i tato naše fotbalová. Můžeme jen litovat, že jsme začínali dorosteneckou soutěž od základní třídy, že jsme neměli podmínky aspoň trochu srovnatelné se soupeři (tělocvičnu) a neměli o trochu větší hráčskou
základnu. Možná, že kdyby … ale na „kdyby“ se v životě ani
na hřišti nehraje.
Tolik o zlomku života několika vesnických kluků, kteří se
před padesáti lety vydali do světa dobývat fotbalový Olymp.
Nestanuli na jeho vrcholu, ale vystoupali poměrně vysoko.
Byla to pro ně krásná doba, veselá a radostná. Proto na ni rádi
vzpomínají i po tak dlouhé době. Vědí, že pro vítězství svého
mužstva udělali vždy maximum možného. Hráli srdcem a hlavou, nehleděli na odřená kolena.
Tito „odrostlí dorostenci“ tvořili následně i základ mužstva dospělých, které potom úspěšně působilo v krajské soutěži I. B třídy nepřetržitě až do roku 1979. Že to byla dobrá parta
a fotbal měli rádi, svědčí i vzpomínkové setkání po dvaceti
letech při přátelském fotbálku s Kosticemi (viz foto č. 7).
Tyto fotbalové vzpomínky ať jsou zároveň poděkováním
všem, kteří se podíleli na fotbalovém umu těchto chlapců, i
vzpomínkou na naše spoluhráče a kamarády Zdeňka Ferbara,
strýce Tondu Tesaříka, Jendu Čápka, Laďu Bačuvčíka, Jendu
Tučka, Jendu Čapku, Pavla Kašníka a Frantu Denemarka, kteří
již „přestoupili“ do fotbalového nebe.
J. Ševčík

Foto č. 7 – setkání po dvaceti letech
Ležící: Čapka; klečící zleva: Bačuvčík, Čech, Tuček, rozh. Rajnošek,
Fr. Čápek, Sýkora, J. Čápek
Stojící zleva: Beránek, Hurský, Ševčík, Florus, Kališ, Černý, Mlátilík,
Ferbar, strýc Tesařík

14

Prosinec 2017

Lanštorfský zpravodaj

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Projekt „HASÍK“ u nás ve škole
V pondělí 20. listopadu navštívili
naši školu profesionální hasiči z břeclavského HZS. V rámci projektu „HASÍK“
nám přiblížili program „Výchova dětí
v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“. Tento preventivní program je
určen pro děti na základních školách
v celé České republice. Jeho hlavním cílem je předat dětem důležité informace a
návyky v oblasti prevence před požáry a
mimořádnými událostmi. Výuka probíhá hravou a názornou formou.
Hasiči s našimi žáky prošli tato témata:
• Kdo jsou hasiči, co jej jejich práce (hasiči a moje osobní zkušenost s nimi)
• Jak poznáme hasič (ukázka dýchacího

•
•

•
•
•
•

•

přístroje)
Co je to bezplatná telefonní linka tísňového volání
V čem je nebezpečné zneužití tísňových telefonních čísel, jak správně hasit požár
Hasiči jedoucí k zásahu a děti na silnici
Který oheň je „dobrý“ a který oheň je
„zlý“ (proměna dobrého ohně ve zlý)
Nalezené zápalky a „hra“ s nimi
Co dělat, když na mě hoří oblečení a
jaké jsou základní zásady první pomoci při jednoduchých popáleninách
Odkud hrozí nebezpečí u nás doma
a na co nezapomenout při odchodu
z domu

•

Jak poznám, když hoří u nás doma a
co dělat
• Domácí únikový plán, způsob vyhlášení poplachu a únikové cesty na škole
• Co je to varovný signál a co budu dělat,
když jej uslyším
Páni hasiči byli prima a dětem se program moc líbil. Do konce roku přijdou
ještě jednou a potom nás čeká ještě návštěva přímo u nich. Tam budou mít děti příležitost z blízka se seznámit s rozmanitou
hasičskou technikou. I když někteří naši
žáci navštěvují „hasičský kroužek“ tady u
nás v Ladné, moc se těší na to, jak to vypadá u hasičů v Břeclavi.
Jana Mrázová

Školní družina
V letošním školním
roce se do školní družiny přihlásilo 30 dětí,
takže máme plný stav.
I když je dětí poměrně hodně, doufám, že ji
navštěvují rády a že se
nenudí. V pondělí je 16
dětí v rámci ŠD přihlášených do výtvarného
kroužku. Některým mladým výtvarníkům se daří
malovat zajímavá dílka.
Projekt „Ruměnice pospolná“ chci přihlásit do
výtvarné soutěže Správy
Národního parku Podyjí
na téma „Příroda kolem nás“. Obrázky jsou k vidění na školních
chodbách, anebo na školním webu. Úterky jsou vyhrazeny na po-

byt venku. Buď jdeme do přírody, nebo na hřiště, ale momentálně
chtějí děti téměř každý týden chodit do místní knihovny. Většina
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pracuje na své vlastní knize. Děti samostatně, anebo ve skupinkách vymýšlí své vlastní příběhy a přidávají i ilustrace. Těší se, že
knihy předvedou na besedě se spisovatelkou, která v prosinci naši
školu navštíví. Jednou týdně, většinou ve středu navštěvujeme tě-
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locvičnu, kde děti nejraději hrají společně hry. Dále si společně
čteme, hrajeme, vyrábíme, malujeme, falešně zpíváme, někdy i
pečeme. Naše největší pozornost se teď zaměřuje na vánoční výzdobu, přání a výrobky na vánoční jarmark.

Sběr papíru
Každoroční sběr papíru byl opět velmi úspěšný. Vítězná Barbora
Šimečková nasbírala neuvěřitelných 839 kg, celkem děti, rodiče i prarodiče nasbírali 3400 kg. Papír pilně sbíráme i ve škole. V každé třídě
máme koš na papír, takže se toto číslo ještě navýší. Velké poděkování
patří zaměstnancům obce s organizací sběru. Jsme opět přihlášeni
do celorepublikové soutěže S panem Popelou. Papír přinesly i některé
děti z mateřské školy, dohromady celkem 137 kg. Dostanou za to sladkou odměnu. Děti ve škole se také samozřejmě ocenění brzy dočkají.
Marie Střelská,
vychovatelka

Návštěva seniorů u prvňáčků
U příležitosti Mezinárodního dne seniorů
prvňáčci pozvali své
babičky a dědečka do
školy. Děti popřály seniorům ke svátku, zatančily mazurku a ukázaly
své první krůčky čtení a
hraní s písmenky. Prarodiče také zavzpomínali
na svá školní léta. Nakonec si spolu s vnoučaty
všichni zahráli pexeso
ve velmi příjemné a přátelské atmosféře.

Pohádkový den aneb Slavnost Slabikáře
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Prvňáčci prožili slavností pohádkové dopoledne, aby zachránili princeznu.
K vysvobození využili své čtenářské dovednosti, aby získali pět klíčů od jejích
komnat. Po zvládnutí všech úkolů přišla
paní královna a poděkovala jim za vysvobození princezny. Jako odměnu jim
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předala SLABIKÁŘ. Tímto dnem se stali z malých prvňáčků čtenáři Slabikáře a
slíbili královně, že budou pilně číst každý
den. Poděkování patří také maminkám
Natálky a Štěpána, které dětem připravily
sladké pohoštění.
Mgr. Jitka Vydrová

Akce základní školy
Divadlo Radost - 19. 10. 2017
Divadelní představení Mach a Šebestová se pro velkou úspěšnost hraje v Divadle Radost již několikátým rokem. Našim dětem se představení také líbilo. Mach i Šebestová o dvacet let zestárli, ale opět zažívali dobrodružství díky kouzelnému sluchátku
i se psem Jonatánem.

Mezinárodní den seniorů ve II. třídě - 3. 10.
Žáci předvedli svým babičkám dovednosti ve čtení a v počítání. Potom jsme si všichni společně vyrobili papírové čepice a
zazpívali u klavíru. Domů si babičky odnesly papírové srdíčko.
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Podzimní hrátky - 3. 10.
I tvoření z podzimních přírodnin se letos vydařilo.

Hasičská stanice v Břeclavi - 11. 10.
Dne 11. 10. jsme byli na prohlídce požární stanice v Břeclavi. Hasiči Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje v
Břeclavi nás ochotně provedli jejich požární stanicí. Žáci si mohli prohlédnout hasičská auta a jejich vybavení, mohli se obléknout do protihlořlavé bundy. Byli poučeni, jak se zachovat v případě požáru, či jiné katastrofy. Dověděli se, jaká je denní náplň
práce hasičů. Už víme, že hasiči musí mít dobrou fyzickou kondici.

Pochod na Janohrad - 22. 9. 2017
Koncem září jsme se vydali pěšky na Janohrad. Cestu tam jsme po hrázi zvládli za necelou hodinku. Děti si u Janohradu
zahrály různé hry a koupily si občerstvení. Prvňáčci si našli nové kamarády. Zpátky nám začalo svítit i sluníčko.
Mgr. Radka Navrátilová
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Dopravní výchova - 27. 9.
Dne 27. 9. 2017 se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili dopravní výchovy pod vedením instruktorů Autoškoly Lednice. První hodinu měli teorii a pak vyrazili na provizorní dopravní hřiště na parkovišti u sportovního areálu. Absolvovali jízdu zručnosti a
pak už je čekala jízda podle značek a semaforů. Přálo nám počasí a žáci si vyzkoušeli jízdu „naostro“, protože většina z nich už
dosáhla věku 10 let a budou se stále častěji objevovat na cestách sami. Věřím, že právě dopravní výchova bude pro ně přínosem,
aby úrazů na cestách bylo co nejméně.
Mgr. Jana Malinová

Beseda s mineralogem
Podle plánu jsme v úterý 10. 10. 2017 uskutečnili setkání žáků 4. a 5. ročníku s panem Vošvrdou. Vyslechli jsme poutavou přednášku o nerostech a horninách, které se používají ve stavebnictví, rudách a vzácných nerostech. Všechny horniny a nerosty jsme si
důkladně prohlédli a potěžkali v e vlastních rukou. Příjemným zakončením besedy byly dárečky pyritů pro každého z žáků.
Jistě není žádným tajemstvím, že s mou kolegyní Radkou Navrátilovou a panem Vošvrdou podnikáme společně spoustu výprav
za minerály.
Byla bych ráda, kdyby jeho zkušenosti a spousta znalostí o minerálech byla předána i žákům naší školy. Na jaře máme slíbenou
vycházku v okolí Ladné, abychom se pokusili se žáky nalézt zkamenělá dřeva.
V jarním termínu bychom rádi ve spolupráci se školou a panem Vošvrdou uspořádali výstavu nerostů a hornin, která by byla
spojena i s prodejem nějakých vzorečků ze sbírky pana Vošvrdy za symbolickou cenu (asi kolem 20,- Kč), aby si žáci mohli zakoupit
nějaké kamínky, které by mohli získat na burzách za mnohem vyšší částky.
Zároveň nám přislíbil další dar pro naši školu – rozšíření naší sbírky o další minerály.
Proto bych mu chtěla touto cestou poděkovat za spolupráci s naší školou, jeho trpělivost a za dárky, které dětem nosí nebo připravuje na lavičku před jeho domem, kde si děti vybírají kamínky, které se jim zalíbí.
Mgr. Jana Malinová

Bobřík informatiky
•
•

je předmětová soutěž, podporovaná Ministerstvem školství.
Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět
technologií.
Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to
jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není

•
•

totéž co ovládání počítače.
Soutěží se v pěti věkových kategoriích od 4. ročníku ZŠ po
maturitu.
Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického
myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení
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•
•
•
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problémů a digitální gramotnosti.
Soutěžící vyplňují online test, v němž vybírají z několika
odpovědí nebo přemísťují objekty na obrazovce.
Soutěžení probíhá na počítačích, v počítačové učebně školy.
Naše škola se soutěže v kategorii MINI zúčastnila ve dvou
termínech – dne 7. a 9. 11.2017 z organizačních důvodů
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(máme k dispozici jen 6 počítačových stanic a každý žák
musí pracovat samostatně). Soutěže se zúčastnily 4. a 5.
ročník. Žáci 4. ročníku byli začátečníky, ale vedli si velmi
dobře. V nejmladší kategorii vybojoval
1. místo - Adam Zekaj – 176 bodů
2. místo – Nathan Albrecht – 168 bodů
3. místo - Vojtěch Julínek – 148 bodů

Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky
Pravidelně se naše škola zúčastňuje populárně naučného programu Planety země 3000.
Letos byl zaměřen na Brazílii. Program probíhá ojedinělou formou – multimediální projekcí fotografií i videosekvencí, doprovodných autentických zvuků, hudba a naživo komentovaným výkladem průvodce.
Letos jsme se „prošli“ Rio de Janeirem, viděli jsme zvířata Amazonie, jeskyni Abismo

Anhumas a velmi zajímavá byla návštěva u xinguských indiánů.
Jako dárek jsme obdrželi výukové karty, DVD s bohatým materiálem pro interaktivní tabule, plakát, pracovní listy magazíny
Koktejl a Už víš proč?
Tento program byl velmi přínosný a rádi se jej jistě zúčastníme
i v následujícím roce.
Mgr. Jana Malinová

Z tvorby našich žáků:
Zima
Mikuláš a Štědrý den,
To patří k radovánkám lidem všem.
Čert děti postraší,
Uhlí v pytli roznáší.
Anděl vše napraví
Balíčky dětem nadělí.
Štědrý večer nastal,
Ježíšek dárky přichystal.
Silvestr ukončí starý rok,
Těšíme se na Nový rok.
Matyáš Gajdoš
Vánoce jsou hezké svátky,
Zabalte si rychle dárky.
Dejte je hned pod stromeček,
Pak zazvoňte na zvoneček.
Zazpívej si koledu,
Vánoce už budou tu!
Jana Polláková, Julie Polláková,
Rozárie Raslová, Alena Julínková
Jablíčko
Leželo jsem v koši na tržišti za řekou.
Vedle mne leželi mí bratři – tiší a

kulaťoučcí.
Najednou se ke mně vztáhla cizí ruka
– teplá a nádherná.
A odněkud se ozval hlas:
„Mami! Tohle jablíčko chci.“
A najednou bum! a plesk!
A jablíčko spadlo do tašky.
Zvenku byly slyšet hlasy
a taška se celou dobu kymácela sem
a tam.
Nakonec jsem se z tašky vykutálelo
na stůl a
z výšky se snesla táž ruka jako na
tržišti s nožem v ruce.
„Mami, můžu prosím?“
Ucítilo jsem bolest, zavzlykalo jsem.
Potom jsem se v rozzářených očích
holčičky uvidělo.
Místo červeného jablíčka jsem se
zrcadlilo rozkrojené napůl
a uprostřed jsem uvidělo hvězdičku,
která tak potěšila milou dívenku.
To jsem ale krásné!
A přináším lidem radost.
Vojtěch Julínek

O kapříkovi
Blížily se Vánoce. Kamarádi mi
vyprávěli samé smutné věci, že nás vyloví
a odvezou pryč. A jednoho dne se tak
i stalo. Octl jsem se na místě, kde bylo
moc ruchu. Procházelo tu spousta lidí a
najednou jsem uslyšel hlas jedné holčičky: „Tati, tenhle kapr se mi líbí. Toho si
chci vzít.“
Těšil jsem se, že se našel někdo, kdo
mne vrátí k mým kamarádům, a byl jsem
radostí bez sebe.
Místo toho jsem se ocitl ve vaně a
žádné kamarády jsem neviděl. Byl jsem
moc smutný. Ale holčička mi nosila žrádlo a brzy jsem se cítil jako v ráji.
Holčička mi vyprávěla, že tatínek mne
chce zabít, maminka mne naloží a připraví dobrou večeři. Začal jsem panikařit.
Vtom se holčička rozhodla – popadla
mne z vany, vložila do igelitky a jela mne
hodit zpět do rybníka.
„Moc děkuji,“ stačil jsem zašeptat a
šťastný jsem plaval za svými kamarády.
Bára Šimečková

Jak jsme prožili podzim v naší mateřské škole
Divadlo Hvězdička paní Horákové
z Hodonína přivezlo do MŠ loutkovou pohádku „Loupežník a Třeštipírko“. Představení bylo plné zvířátek, ale nechyběla zde ani
ježibaba, loupežník a strašidýlko nebo pan
doktor. Pohádka měla nejen ekologický námět o znečišťování lesa a jeho úklidu i třídění odpadu, ale také to byl příběh o kamarádství a vzájemné pomoci. Děti se zamýšlely,

snažily se správně poradit a také se dosyta
nasmály.
Zúčastnili jsme se výukového programu
pro mateřské školy s názvem „Zvířátka divoká a domácí“. Ten pro nás přichystaly lektorky z ekologického centra Dúbrava Hodonín.
Děti poznávaly zvířátka a třídily je do prostředí, ve kterém žijí (louka, les, pole, rybník,
statek), učily se pojmenovat celé zvířecí ro-

diny, hrály si na zvířátka, když napodobovaly jejich pohyby a zvuky. Paní lektorkám
povyprávěly o svých domácích mazlíčcích.
Na závěr jsme si vyrobili roztomilou ovečku
s červenou mašlí.
V prostorách mateřské školy jsme uspořádali již tradiční Podzimní tvoření. Potěšila
nás hojná účast dětí i dospěláků. V pohodové podvečerní atmosféře vznikala dílka
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z dýní, dalších podzimních plodů a přírodnin. Tím jsme se zároveň připojili k výzvě
ladenských seniorů, abychom tentýž večer,
přispěli svými dekoracemi k rozsvícení Ladné. Děkujeme našim paní kuchařkám, které
pro účastníky tvoření připravily chutné pohoštění.
Paní učitelky pozvaly rodiče dětí do „Bylinkové čajovny“. I když přišla jenom malá
část rodičů, velmi příjemně jsme si spolu popovídali nad šálky lahodného čaje. Mluvili
jsme o naší mateřské škole a práci v ní, připravovaných akcích a programem pro děti
a především jsme hovořili o dětech samotných, o jejich přáních, potřebách, chování,
jídle apod. Těší nás, že se shodneme na tom,
že je pro nás nejdůležitější spokojenost a
radost našich dětí, čehož se snažíme dosáhnout také vzájemnou důvěrou a spoluprací.
Naše poděkování patří všem rodičům, kteří
nám jakkoliv přispívají, pomáhají a účastní
se společných aktivit.
Po roce za námi do školky opět zavítali
myslivci – pan Kamil Štoll a Ivan Áč se svými čtyřnohými pomocníky. Počasí nám tentokrát sice moc nepřálo, ale radost dětí ze setkání na školním dvorku nemohl pokazit ani
drobný déšť. Myslivci dětem pověděli o své
nelehké práci, předvedli pískání a troubení,
ukázali dalekohledy, kterými se děti mohly
podívat a poté jsme si mohli prohlédnout
lovecké pušky a náboje do nich. Nejvíce se
samozřejmě dětem líbila trojice pejsků a jejich výcvik. Obdivovaly jejich výkony a poslušnost. Děti si samy také mohly vyzkoušet
házení aportů a pejsky si pohladily. Loučili
jsme se až za branou školky a už teď se moc
těšíme na další setkání. Páni myslivci, díky
za krásné dopoledne
Letos musela být bohužel pro nepříznivé počasí zrušena tradiční Drakiáda, kterou
každoročně pořádáme ve spolupráci s obcí.
Ve školce si však děti papírové dráčky vystřihovaly,
vyrobili
y, skládaly,
y, kreslilyy a také jsme
j
y
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nejdelší barevný dračí ocásek. Naše práce
jsme vystavili v šatnách školky. Jednoho větrného dopoledne jsme se vydali na fotbalové hřiště, kde jsme si uspořádali naši malou
Drakiádu. Vysoko nám létal drak, kterého
přinesl Víteček, a hodně jsme se pobavili
při pouštění igelitových pytlíků na provázku. Tak jsme si nakonec i letošní podzim tu
Drakiádu bezva užili.
Děti s paní učitelkami se vypravily na
návštěvu a exkurzi do areálu firmy ALBA –
Metal Ladná. Společně jsme nakrmili ovečky, podívali se na krásné pejsky a prohlédli
si výrobní halu, kde pracují rodiče některých
dětí. Nejvíce se dětem líbilo hrát si v dětském domečku s průlezkou a skluzavkou,
také vyzkoušely houpačky a kreslily barevnými
ý křídami na chodníku.

Kluci si zahráli kopanou a děvčata se
projela na koloběžkách, které jim půjčila
Inuška. Naše díky patří majitelům firmy za
jejich pozvání, ochotu a vstřícnost, a rovněž

za pohoštění i sladkosti pro děti. Paní učitelka s dětmi ze třídy Kuřátek zároveň moc
děkují paní Malinkovičové, která nám věnovala vánoční stromeček a ozdoby.
Nezapomenutelným zážitkem pro děti
bylo setkání s kouzelníkem. Duo Waldini
přivezlo program speciálně připravený pro
nejmladší obecenstvo. Kluci a holky se radostně zapojovali do vystoupení, byli výbornými pomocníky a kouzelnickými učni.

Používali zaklínadla, hůlku a klobouk i
další rekvizity. Moc jsme se nasmáli, když
nám z očí a z nosu padaly mince nebo se
z velkých hracích karet postupně stávaly
úplně titěrné. Líbila se nám také kouzla se
šátky, s provázky, s kostkami i další triky. Pan
kouzelník si rovněž ověřil, že už docela dobře poznáme barvy a celkem slušně umíme
počítat. Největší úspěch měla vyčarovaná
holubička a bílý králíček, kterého jsme si na
závěr mohli pohladit.
Další příjemné dojmy si děti odnesly
z návštěvy místní knihovny v Ladné. Mnoho
z nich zde bylo úplně poprvé. Ve školce jsme
si nejdříve popovídali o tom, k čemu vlastně knihovna slouží a jak se v ní správně
chováme. Děti mají knížky a četbu velmi rády, v mateřské škole si čteme každý
den. Paní knihovnice nás mile přivítala
a seznámila děti s prostorami knihovny,
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ukázala jim, kde si mohou půjčit knížky
a po celou dobu se nám ochotně věnovala. Při odchodu rozdala každému omalovánku a sladkost. Děti si se zájmem prohlédly spoustu knih, nejvíce se jim líbila
literatura pohádková se známými postavičkami, obrázkové knížky pro nejmladší
a také je zajímaly encyklopedie. Rádi se
sem vrátíme v předvánočním čase.
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V naší mateřince děláme každý den
různé zábavné, vzdělávací, pohybové, hudební, výtvarné a jiné činnosti. Snažíme se
připravovat pro děti aktivity tak pestré a
poutavé, aby je zaujaly, líbily se jim, bavily
je a ony pak chodily ze školky spokojené.
Fotografie z některých si můžete prohlédnout na stránkách školy. Nyní absolvujeme bohatý prosincový program, a protože
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děti byly moc hodné a pracovité, jistě se
dočkají i ve školce vánoční nadílky.
Přeji všem dětem, rodičům, zaměstnancům obou škol i všem spoluobčanům
příjemné prožití posledních dnů v roce,
kouzelné Vánoce strávené v rodinné pohodě a do nového roku především pevné
zdraví, hodně štěstí, lásky a spokojenosti.
Marie Kobrová

Okénko ředitelky školy
Vážení přátelé,
jak se můžete přesvědčit, u nás ve škole opravdu nezahálíme a
ani zahálet nechceme – zkrátka to u nás žije. Jak v mateřince, tak
v základní škole jsou všichni zaměstnanci velmi šikovní, jejich práce
je zodpovědná a rozmanitá. Velkou odměnou jsou potom štěstím a
spokojeností rozzářená očka našich dětí.
Další akce, které nás ještě v prosinci čekají, budou návštěva divadla Polárka v Brně na představení „Polárka nad Betlémem“, vystoupení žáků ZŠ u kostela při návštěvě Mikuláše, Mikuláš navštíví také
naše děti v obou školách, adventní vystoupení spojené s tradičním
jarmarkem, vánoční vystoupení v klubu seniorů, beseda se spisovatelkou, vánoční těšení v Ekocentru Velké Pavlovice a na závěr vánoční besídky. V mateřské škole se děti mohou ještě těšit na návštěvu
knihovny, na pečení vánočního cukroví, na vánoční nadílku zvířátkům. Vidíte sami, že se ve škole opravdu snažíme a stále se něco děje.
Stane se, že občas nad našimi oběma školami přeletí nepěkné,
zachmuřené mraky, kdy vázne komunikace mezi rodiči a školou.
Ale vždy se najde možnost to nedorozumění si vysvětlit. Dovolím si
tímto apelovat na rodiče: pokud máte něco, co se týká vašich dětí a
školy, neřešte to, prosím, na ulici, u kadeřnic, v obchodě a v několika
případech i jinde. My jsme tady pro Vás i pro Vaše děti. Kontaktuje
vždy tu osobou, které se to týká – paní učitelku, nebo ředitelku školy.
Pedagogické záležitosti se musí řešit výhradně na školní půdě, ne jin-

de a včas. Naštěstí máme od rodičů ve většině kladnou odezvu, kdy
jsou velmi spokojeni a za to jim děkujeme.
Těší nás také, že naši školu mají rádi i naši sponzoři. Chci tímto
moc poděkovat firmě pana Františka Prudíka za finanční dar 4.000
Kč a panu Miroslavovi Burskému za finanční dar 2.000 Kč. Za tyto
peníze budou zakoupeny dárky pod stromeček dětem v mateřské
škole a ve školní družině. Dále chci poděkovat i paní Zekaj, která
do školní družiny věnovala raznici na papír, zaměstnancům obce
Ladná za výbornou spolupráci při stěhování a výzdobě školy, za pomoc s organizací sběru papíru, vedení obce za podporu, panu Janu
Střelskému za spolupráci se školou. Také děkujeme rodičům, kteří
pomohli svým dětem ve sběru papíru a tím také finančně podpořili
naši školu. Dík ještě patří firmě Tesařství Líznar Rakvice za vstřícnost
při opravě střechy na budově mateřské školy. Střecha byla poškozena
v době, kdy se naší republikou prohnal orkán Herwart. Děkujeme
ještě všem, kteří sledují náš školní web. Je vás opravdu mnoho. Jsme
rádi, že nás máte rádi a pomáháte nám. I v příštím roce se budeme
moc těšit na spolupráci s vámi.
Vážení přátelé, tento zpravodaj je posledním v tomto kalendářním roce. Přijměte tedy od nás všech - zaměstnanců i dětí, přání, aby
vaše Vánoce byly klidné, naplněné láskou a pohodou a v roce 2018
především hodně zdraví a štěstí.
Jana Mrázová

ZPRÁVA ZE SETKÁNÍ NA TÉMA „SUCHO A EROZE“
konaného dne 23. 11. 2017 na Regionálním centru v Hodoníně
Dne 23. 11. 2017 se v Hodoníně pod záštitou paní senátorky Ing. Bc. Anny Hubáčkové a ve spolupráci s Místní akční skupinou Dolní Morava, z. s. uskutečnilo setkání
nad problematikou sucha, hospodaření s
vodou a zadržení vody v krajině na území
našeho regionu. Touto problematikou se v
letošním roce také vážně zabývali starostové obcí Regionu Podluží na podzimních
zasedáních Rady starostů v Dolních Bojanovicích a Hruškách.
Setkání se zúčastnili starostové obcí Lužice, Ladná, Dolní Bojanovice, Starý Poddvorov, Terezín, Kostice, Hrušky, Mikulčice, Lednice, města Hodonín a odborníci z
institucí, kterých se tato problematika týká.
Hosty byli pan prof. Ing. Miroslav Dumbrovský z Ústavu vodního hospodářství

krajiny, Dr. Ing. Antonín Tůma, ředitel pro
správu Povodí Moravy, Ing. Miriam Dzuráková s kolegy z VÚV TGM Brno a Ing.
Petr Koutný z Agentury ochrany přírody a
krajiny ČR.
Společně se diskutovalo nejen nad
studií protierozních opatření pro jednotlivé obce regionu, která v minulých letech
vznikla, ale také nad dalšími problémy v
regionu, jako je záměr těžby štěrkopísku
u Moravského Písku, která ohrožuje zdroj
pitné vody pro náš region, využití důlních
vod, obnovy či výstavby závlah, dále o
kvalitě a možném využití odpadních vod
z ČOV, které při velkém suchu jsou často
jediným zdrojem vod v recipientech, ale
také o budoucí podpoře projektů v životním prostředí, které v roce 2018 vyhlásí

Jihomoravský kraj a Místní akční skupina
Dolní Morava z.s.
Pan prof. Ing. Dumbrovský, který zpracoval studii protierozních opatření pro
obce v našem regionu zdůraznil ve své
prezentaci, že stupeň ohrožení vysychání
půd je pro naši oblast extrémní a dochází
ke zvyšování rozsahu ploch, které jsou erozí ohroženy. Vyčíslil také škodu, která by
mohla vzniknout ztrátou půdy při pěstování erozně nebezpečných plodin (kukuřice,
řepka, slunečnice). Půdní erozí dochází ke
ztrátě půdy - 1 cm smyvu na 1 ha přichází
krajina o 100 m³ půdy. Náklady na těžbu
erozně splavené půdy jsou minimálně 300
Kč (někdy i 1000 Kč) pro 1 m³ půdy. Ztrátou půdy a její následnou těžbou dochází k
ekonomickým škodám minimálně 65 000
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Kč na 1 ha. Pro Českou republiku by bylo
efektivnější poskytovat dotace na ochranu půdy, než tak jako nyní, pouze dotace podle rozměrů obhospodařovaných
ploch. Omezit by se měli zvláště rozsáhlé
plochy erozně nebezpečných monokultur.
Další opatření proti erozi jsou zatravňování údolnic, průlehy záchytné i svodné,
ochranné nádrže. Opatření proti erozi
probíhají pomalu, nejsou nastaveny politické a ekonomické podmínky, nejsou ani
nástroje, jak je prosadit do praxe. Nejnáročnější problém je vyřešení vlastnických
vztahů, tady je aktivita na straně starostů
– mají v rukou návrhy řešení a studie protierozních opatření. Řešením problémů s
erozí by byly komplexní pozemkové úpravy, tam však starostové naráží na to, že
obec nesplňuje podmínky pro vyhlášení
komplexních pozemkových úprav. Státní
pozemkové úřady mají ve své moci vyhlášení komplexní pozemkové úpravy v obci,
kde dochází k problémům jak s vodní, tak
větrnou erozí. Nezanedbatelnou úlohu v
boji proti erozi je osvěta zemědělců a změna dotační politiky státu. Důležitá je také
následná kontrola protierozních opatření,
jestli tyto opatření plní svou funkčnost.
Nejvíce erozí zasaženým katastrem je katastr obce Čejkovice, tam dochází k velké
degradaci půdy naopak jako vzorovou
obec, která na svém území vytvořila mnoho protierozních opatření vyzdvihl pan
prof. Dumbrovský obec Šardice.
Paní senátorka Ing. Bc Anna Hubáčková oznámila chystanou novinku v
podobě finanční podpory ze strany Jihomoravského kraje. Na začátku roku 2018
bude Jihomoravský krajský úřad vypisovat dotační program pro podporu vzniku
a rekonstrukcí malých vodních nádraží,
mokřadů, tůní, opravu koryt drobných
vodních toků, říčních ramen a protierozních opatření. Ve výzvě bude alokováno
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přibližně 6 mil. Kč, žadatelé mohou být
obce, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce a církve. Maximální výše
dotace na projektovou dokumentaci bude
50 000 Kč, na realizaci projektu pak 300
tis. Kč. Diskuze se dotkla problému ztráty
vody v katastrech obcí Mikulčice a Moravská Nová Ves způsobenou zrušením jezu
na řece Moravě. Pan Dr. Ing. Tůma, ředitel
Povodí Moravy v diskuzi sdělil, že se tímto problémem zabývají a problém řeší se
Slovenskou republikou. Dále se dotkl problému s hospodařením s omezenými vodními zdroji, zejména s vodou pro závlahy.
Zdroje podzemních vod jsou omezené,
nepostačují k zásobování obyvatelstva pitnou vodou v plném rozsahu, a proto je v
průměru kolem 40 % obyvatel závislých
na dodávkách pitné vody z povrchových
zdrojů (nádrží). A to vyjma Kraje Vysočina, kde je tento poměr opačný. Upozornil,
že Dyjsko – svratecká vodohospodářská
soustava představuje převážnou část nádrží jako vodárenských s přednostním využívání povrchové vody k dodávce surové
vody pro pitné účely a zejména v době sucha a poklesu hladin hospodaření na nádržích vychází ze schválených regulačních
stupňů, kde hrozí odstavení dodávek vody
pro závlahy z důvodu zachování jejich
zbytkového množství v nádrží pro vodárenství. Z tohoto důvodu je nezbytné účelné hospodaření se všemi vodními zdroji a
posílení akumulace povrchových vod. Při
stálém poklesu hladin podzemních vod a
jejich ohrožení nelze předpokládat zvýšení
dodávek podzemní vody pro pitné účely.
Doporučení pro všechny zemědělské subjekty je, aby si vytvořili vlastní akumulaci
v závlahových nádržích v době nadbytku
vody – v době na vodu bohatších jarních
měsících a v době intenzivních srážek.
Na setkání se řešil problém s využitím
vod z ČOV. Odborníci z Výzkumného

ústavu vodohospodářskéh upozornili na
legislativní překážky návratu vody z ČOV
např. jako závlahu, upozornili také na kvalitu odpadních vod a tím možné omezení
jejich využívání (např. rezidua hormonů
a farmak). Starostové byli upozorněni na
možnost předběžných konzultací svých
projektů malých vodních nádrží, mokřadů, revitalizací toků a opatření v krajině
se správcem povodí – pořizovatelem základních vodohospodářských plánovacích
dokumentů (Plánů dílčích povodí) a to s
vazbou na podporu a posouzení souladu
záměrů obcí s těmito plánovacími dokumenty. Kontaktní osoba za povodí Moravy,
s.p. – Ing. Miroslav Foltýn, vedoucí útvaru vodohospodářského plánování, mail.:
foltyn@pmo.cz, tel.: 541637637. Další doporučení obcím je projednání záměrů s
Agenturou ochrany přírody a krajiny, a to
opět s vazbou na požadavky a podmínky dotačních titulů Ministerstva životního prostředí. Kontaktní osoba je Ing. Petr
Koutný, který hodnotí projekty v rámci
Operačního programu životní prostředí
na Agentuře ochrany přírody a krajiny.
Diskutována byla i problematika možnosti
využití důlních vod případně důlních děl.
Studii vlivu těžbyna podzemní vody po
cca 30 letech hornické činnosti v současné
době zpracovává státní podnik Diamo, výstupy ze studie budou projednány s OBÚ v
Brně a budou přístupné i starostům. Cílem
tohoto setkání byla odborná diskuze nad
problémy regionu, kde se starostové obcí
dozvěděli mimo jiné i důležité věci týkající
se praktických rad, jak postupovat při realizacích opatření pro zlepšení životního prostředí ve svých obcích a kde jsou naopak
velké překážky, které nejsou v jejich silách
vyřešit samostatně, nýbrž jen s pomocí podobných setkání s odborníky a politiky.
Další setkání je naplánováno na konec
ledna příštího roku 2018.

Seriál Běhej lesy
Lednicko-valtický areál již po čtvrté přivítá běžecký seriál Běhej
lesy. V roce 2018 odstartuje celou sérii právě Běhej lesy Lednice, a to
14. dubna 2018. Už nyní jsou na něj spuštěné registrace. Závodníci
se mohou přihlásit na behejlesy.cz
Závod v Lednici patří k nejoblíbenějším závodům seriálu, loni se
jeho kapacita úplně naplnila a na trať vedoucí památkou UNESCO
se tak vydalo na dva tisíce běžců. Trať účastníky provede kolem nejvýznamnějších kulturních památek areálu, to vše po zpevněných
cestách s minimálním podílem asfaltu.
Seriál Běhej lesy slibuje trasy vedoucí z 80 % po měkkém povrchu a na 100 % na čerstvém vzduchu. „Běhej Lesy je alternativou k
městským běhům a nabízí nový běžecký zážitek uprostřed přírody.
Ve spolupráci s generálním partnerem Lesy ČR jsme hledali lokality,
které budou atraktivní a nabídnou unikátní zážitky. Každý závod je

něčím výjimečný. “ uvádí David Douša z agentury RAUL, pod jejíž
taktovkou seriál vzniká.
Organizátoři myslí i na děti. Pro malé běžce budou připraveny
trasy na 500 m a 1 km po měkkých cestách přímo v areálu. Závod
také nabízí dvě týmové kategorie. Tandem pro smíšené dvojice, které
se snaží z obou trat přiběhnout s co nejnižším časem, a Slow Motion, kde je naopak úkolem strávit na trati v součtu co nejdelší dobu.
Samozřejmostí je také doprovodný program a kvalitní servis pro závodníky, jako je občerstvení na trase, úschovna zavazadel a kol či
hlídání dětí. Všichni závodníci se mohou těšit na pamětní dřevěnou
medaili v cíli či diplom a osobní fotografie ke stažení zdarma.
Registrace na závody seriálu Běhej lesy jsou spuštěny na webu
behejlesy.cz. Závodníci, kteří se přihlásí včas, mají startovné za 400
Kč.
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Termínovka seriálu Běhej lesy 2018:
14.4.
5.5.
2.6.
23.6.
21.7.
11.8.
25.8.
8.9.

Běhej lesy Lednice, Jihomoravský kraj
Běhej lesy Karlštejn, Středočeský kraj
Běhej lesy Brdy, Plzeňský kraj
Běhej lesy Slavkovský les, Karlovarský kraj
Běhej lesy Vysočina, Kraj Vysočina
Běhej lesy Bílá, Moravskoslezský kraj
Jizerská 50 RUN, Liberecký kraj
Běhej lesy Boletice, Jihočeský kraj
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Nová zelená úsporám
V návaznosti na novinky v programu
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM a dotačního
programu OPŽP vám zasíláme mimořádnou nabídku analýzy možnosti čerpání dotace pro Vaše občany, včetně vypracování
ekonomické a energetické studie pro Vaše
občany ZDARMA.
Studie je vhodná pro objekty, u kterých
předpokládáte zateplení, výměny oken či
jiné rekonstrukce související s úsporou nákladů na vytápění (např. výměna tepelného
zdroje) a u kterých zvažujete možnost čerpání dotací.
Aktuální dotační programy:
- NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 20142020 PRO RODINNÉ DOMY
V případě, že výsledek analýzy bude

příznivý pro čerpání dotace, bude vám vypracována cenová kalkulace na přípravu
veškerých příloh nutných k žádosti o dotaci
(projekt, energetický audit/posudek, příprava žádosti o dotaci).
V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte e-mailem na miroslava.pirklova@axiomcz.eu či na tel. +420 774 708 869.
Pro více informací Vás rádi osobně navštívíme.
Tato mimořádná akční nabídka platí při
objednávce do konce prosince 2017.
Miroslava Pirklová
AXIOM enginnering s.r.o.
Pernerova 168
530 02 Pardubice
GSM: +420 774 708 869

Firma AXIOM engineering s.r.o. patří
mezi odborné dodavatele dotačního programu ZELENÁ ÚSPORÁM, je držitelem
certifikátu ČS EN ISO 9001:2009 a se svými
autorizovanými projektanty a energetickými
auditory jsme zároveň oprávněni ke zpracovávání energetických auditů dle zákona
č. 406/2000 Sb., průkazů energetické náročnosti budov a dalších dokumentů nutných
pro naplnění legislativních požadavků, dotačních programů a jiných projektů. V této
oblasti máme široké zkušenosti, ať již s vyhotovením výše zmíněných dokumentů,
ale i s úspěšnou realizací a vyřízením různých dotačních programů pro naše klienty
(ZELENÁ ÚSPORÁM, STRUKTURÁLNÍ
FONDY EVROPSKÉ UNIE a další).

SPOLKY A SDRUŽENÍ
Slovácké sdružení Ladna Lanštorfčané
Hned v úvodu bych se chtěl omluvit,
že jsem v posledním vydání Zpravodaje zapomněl uvést akci Večer plný duet
v Charvátské Nové vsi, kde nás reprezentovali Pavel Mendl a Zdenek Vrbík
s písničkou „Vím já o děvčině“. Jde opět
o místní tvorbu druhého z jmenovaných
interpretů.

Letošní ročník Předhodového zpívání se vydařil. Program byl pestrý. Kromě
domácích Lanštorfčanů se představily
sbory z Přibic, Rohatce, Hroznové Lhoty
a Prušánek. Dále zde zatančil a zazpíval
zdejší folklorní kroužek Jablůčko při ZŠ
Ladná. Jako hosté k nám letos zavítali sourozenci Sára a Michal Dvořáčkovi

z Kostic. Hudební doprovod již tradičně
zajistila Cimbálová muzika Jožky Severina.
Po hodech v pondělí 25.9.2017 jsme
byli pozváni do Alby ke slavnostnímu
zahájení provozu nové výrobní haly.
Otevření haly se zúčastnil i komisař pro
ekonomický rozvoj státu Georgia Pat
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Wilson, kde má tato firma svou dceřinou
společnost. Celá delegace ze Spojených
států byla nadšena z našeho vystoupení.
Následující sobotu 30.9.2017 jsme
opět zavítali do Brna na Pochod Za Moravu. Počasí nám přálo. Postupně jsme
zazpívali v kostele U sv. Tomáše, na Jakubském náměstí, Nám..Svobody, Moravském nám. a u staré radnice. Celý program probíhal v dopoledních hodinách a
tak jsme plynule navázali na místní hodky.
28.10.2017 pořádali Vinaři Zaječí
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z.s. již tradiční akci Zaječské mladé víno
2017, kde jsme opět nemohli chybět. Letošního ročníku se zúčastnilo 10 vinařství. Vyvrcholením byla volba krále mladých vín.
Na první adventní neděli jsme si
pozvali Horňácký mužský sbor Chotár.
Dále s nimi přijeli děvčata Horněmčanské trio a známý gajdoš z Uherského
Brodu Pavel Popelka. Vystoupení našeho sboru Lanštorfčanů zpestřila svým
zpěvem Aneta Mendlová s písničkou
Haleluja. Doufáme, že jsme všechny di-
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váky naladili na tento předvánoční čas.
Dne 5.12.2017 zazpíváme u kostela
koledy a přivítáme tak příjezd sv. Mikuláše se svou družinou. Akci pořádá
Sdružení občanů Ladné. Součástí akce
bude i Mikulášský jarmark, kde je možno zakoupit výrobky místních šikovných občanů.
Na Štědrý den, jako každý rok, se sejdeme na hřbitově, kde zazpíváme našim
kamarádům, kteří už nejsou mezi námi.
Zpracoval:
Martin Vlk

SDH Ladná
ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH
Okresním sdružení hasičů Břeclav pořádalo 16 a 17. září
v Lanžhotě školení vedoucích. Z našich řad se zúčastnili Miroslav a Markéta Nešporovi, Petr Julínek, Adam Demčila a Bára
Čapková. Dvoudenní školení mělo na programu zdravovědu,
první pomoc, BOZP, školení odborností a specializací, školení na tábory a soustředění s mladými hasiči, právní minimum
vedoucího a školení směrnice pro celoroční činnost mladých
hasičů. K naší radosti Petr, Adam a Bára složili zkoušky INSTRUKTOR vedoucího a jsou nyní velkými pomocníky vedoucím. Mirek s Markétou povýšili z vedoucích na ROZHODČÍ, což je nejvyšší stupeň kvalifikace.
MLADÝ HAŠIČ
Mladí hasiči se zúčastnili závodů v požárním útoku ve Vlasaticích a branného závodu všestrannosti v Tvrdonicích, kde
soutěžili ve střelbě ze vzduchovky, topografii, zdravovědě, šplhu na laně, uzlování, hasičských znalostech a v běhu.

Nyní se scházíme každé úterý v 17 hodin v klubovně hasičky.
ŠKOLENÍ HOSPODÁŘŮ
4. listopadu proběhlo školení ve Velkých Pavlovicích hospodářů Sborů dobrovolných hasičů okresu Břeclav. Za náš Sbor se
zúčastnil Rostislav Střelský a Miroslav Nešpor.
ŠKOLENÍ PŘEDSTAVITELŮ SBORŮ
26. listopadu se konalo ve Velkých Pavlovicích Shromáždění starostů a místostarostů Sborů dobrovolných hasičů okresu
Břeclav. Za náš Sbor se zúčastnil Rostislav Střelský a Vlastimil
Polášek.
Máme technickou prohlídku na Avii. Prošla ve svých čtyřiceti letech bez větších problémů. Bohužel se nám na ni nepodařilo postavit garáž, proto stráví další zimu na sběráku za plotem.
POZVÁNKA DO VLASATIC
SDH Vlasatice zvou na oslavu 140 let založení sboru, která
se bude konat 2.6.2018. Bližší informace a program oslav bude
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vyvěšen v květnu na hasičské vývěsce.
VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA
Po novém roce, dne 20.ledna, se koná výroční valná hromada v klubovně hasičské zbrojnice a to v 15 hodin.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem
podíleli na činnosti hasičů v Ladné a činnosti mladých hasičů
a těšíme se na další spolupráci s vámi.
Přeji vám příjemné prožití nadcházejících vánočních svátků, dětem bohatou nadílku pod stromečkem a v novém roce
hodně zdraví a pohody.
Starosta SDH Ladná Rostislav Střelský
Radovanovi Čápkovi přejí hasiči k „50“ narozeninám hodně zdraví a dobré pohody do dalších let.
Seznam soutěží pro mladé hasiče v roce 2018
Datum
POřádající SDH
Disciplíny

3.2.
17.2.
3.3.
5.5.
6.5.
13.5.
19.5.
26.5.
12.5.
2.6.

Starovice
Perná
Bořetice
Tvrdonice
Cvrčovice
Kobylí
OSH Břeclav
Novosedly
Velké Pavlovice
Poštorná

9.6.
10.6.
23.6.
30.6.
8.9.
22.9.
13.10.

Ladná
Šitbořice
Sedlec
Bulhary
Vlasatice
Moravská Nová Ves
OSH Břeclav

Uzlová štafeta
Uzlová štafeta
Uzlová štafeta
Požární útok
Požární útok
Požární útok
Hra Plamen
Požární útok
Požární útok
Požární útok,
štafeta CTIF
Požární útok
CTIF
Požární útok
Požární útok
Požární útok
TFA
Hra Plamen

Škodná Herwart
Vážení čtenáři zpravodaje, je před
námi poslední měsíc letošního roku. V
tomto měsíci je pro myslivce lovecká sezona v plném proudu, kdy se loví zvěř spárkatá - srnčí, jelen, muflon, daněk, sika,
divoká prasata a drobná - pernatá bažant
kohout, kachna a srstnatá zajíc. Lovíme
taky škodnou, kterou je pro nás liška. Prosinec je taky měsícem vánočních svátků a
obdobím intenzivní péče o zvěř.
V dnešní době je tak málo drobné
zvěře, že většina těch rozumných MS redukuje hony na jeden až dva, místo dříve plánovaných pěti honů. V našem MS
jsme naplánovali dva hony. Jeden proběhl v měsíci listopadu s výsledkem sedmi
kusů pernaté zvěře - bažant, další tři kusy
se nepodařilo dohledat, zajíce nestřílíme.
Vzhledem k tomu, že bažanty nevypouštíme, tak je to velký úspěch. Lovili jsme jen
tři malé leče. Jiné MS vypouštějí z umělého chovu pětset kusů bažantů a sloví třicet kusů na honu, zbytek je potravou pro
lišky. Sám jsem působil v takovém MS a

nikdy se mi to nezamlouvalo. Honitba se
tím nikdy nezazvěřila, ba naopak, stáhli
se všechny lišky z okolí a ty si hodovaly. Dále uměle odchovaná zvěř se špatně
aklimatizuje, nemá přirozenou odolnost
a orientaci, většinou přežije pět procent.
A tohle mizivé procento nemá přirozené pudy, které by dál předalo do vínku
svému potomstvu.
Hony dnes slouží
spíše jako společenská
událost,
kde si předáváme
informace a rádi se
vidíme po roce.
Poděkujme
opět EU, která
svojí dotační politikou nutí zemědělce obhospodařovat velkoplošné
monotonní
lány
technických plodin - kukuřice,

řepka, slunečnice, dále technická vybavenost zemědělské techniky, která svojí
pojezdovou rychlostí, velikostí žacích
lišt a chemizací půdypřispívá k vytvoření měsíční krajiny, kde nepřežije ani ten
nejstatečnější dobrovolník z řad savců.
Možná se vše připravuje pro mimozemské generace, které budou přilétat
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na dovolenou s letenkousměr Země. Z
myslivců se stávají chovatelé, pěstitelé,
ozbrojení brigádníci, krmiči, záchranáři
přírody a nejméně lovci. Možná se tomu
budete smát, ale je to pravda!!! Bylo by to
psaní nad rámec tohoto článku.
Vše souvisí se vším a jsme u orkánu
Herwart - extrémně silná bouře provázená silným větrem, která se v poslední říjnovou neděli prohnala celou republikou,
byla nejničivější větrnou epizodou v Česku od orkánu Kyrill v lednu 2007. Kácení
pralesů, eroze půdy, povodně atd. vedou
k přírodním katastrofám, které tady dříve
nebyly. Tenhle škůdník se nevyhnul ani
naši honitbě a způsobil nám hodně práce
s nápravou jeho následků.
Když jsem v neděli sám pocítil orkán
na vlastním majetku, kdy jsem skákal po
střeše v desetimetrové výšce a napravoval
ještě napravitelné. Večer jsem lehl lehce
knokautovaný Herwartem k televizi a do
toho mi přišla sms s foto z naší honitby.
Za dálnicí převráceno a poničeno pět kazatelen a jeden velký seník. Když jsem to
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viděl, tak mi nebylo moc do smíchu, protože před týdnem jsme vyváželi poslední
novou kazatelnu a ta utrpěla nejvíc. Domluvil jsem se s klukama o co nejrychlejší nápravě, než se kazatelny zaořou aktivními zemědělci, nebo nasadí z jara nové
pupeny a z nich vyrostou kazatelničky.
V neděli k osmé ranní jsme se sešli na
myslivně v plné sestavě, celí čtyři dobrovolníci. Před tím jsem objel všechny kazatelny a seznámil se s náročností oprav.
Na myslivně jsme si nachystali potřebné
věci a vyrazili jsme. Zprvu jsme všechny
kazatelny opravili a vyztužili, aby alespon
držely pohromadě, když se budou zvedat.
Odpoledne jsem měl domluveného Petra Vlašice, který svojí těžkou technikou
nám všechny kazatelny postavil, a tím
nám ušetřil spustu času a těžké práce. Pro
představu, každá kazatelna má 300 kg a
více. Měli jsme co dělat, končili jsme při
západu slunce, kolem 17 h. Touto psanou
formou chci také poděkovat našim členům, kteří se téhle akutní akce zůčastnili.
Jsou to ti neustále samí členové, na které
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je vždy spoleh, oni ví o koho se jedná.
Pro mě to byla akce na 10 h, ale stála za
to. Pánové díky.
Tímto bych chtěl Petrovi Vlašicovi
z Ranče Ladná poděkovat, za rychlou a
obětavou službu, kterou nám prokázal.
Bez něj bychom byli namydlení a ještě k
tomu bez vody. Je třeba si těchto lidí vážit, kteří umí pomoci, bez nějakých přiblblých řečí, jak někteří mají. Petře díky.
Jsem rád, že kazatelny stojí a nikdo se
nebude potutelně smát, jací jsme špatní
hospodáři. Jinak zásypy a drobná krmná
zařízení jsou taky poničená, ty postupně
opravujeme. Tacoví jsme my myslivci,
už vidím ochranáře a jiné veledůležité
spolky, jak něco opravují a smysluplně
dělají.
Vlastně neuvidím.
Vzal jsem to tak nějak ze všech stran,
aby to nebylo, ale bylo. Vážení spoluobčané přeji Vám klidné a nerušené Vánoce, štastný a zdravý nový rok 2018.
Za MS Ladná v úctě MVDr.
Jindřich Nešpor

Klub seniorů Ladná
Klub seniorů se během letních prázdnin nescházel a začal opět
se svou činností od začátku září. Nejprve jsme se setkali v nové
hospodě U Ivky, před hody jsme se sešli na cvičení na workoutovém hřišti a po hodech nám o ladenském kostele přišla povyprávět
paní Ludmila Střelská. V říjnu jsme měli besedu o sušení bylinek,
ovoce a zeleniny. Velkému zájmu se těšilo vystoupení sourozenců Baťkových s cimbálovou muzikou Slovácko. Beseda s panem
hajným Ladislavem Novotným měla také úspěch, a proto si jeho
vyprávění vyslechneme ještě dvakrát po novém roce.
Zorganizovali jsme akci „Rozsviťme Ladnou“. Chtěla bych po-

děkovat všem spoluobčanům, kteří naši akci podpořili. Všechny
dekorace se líbily. Vyhodnotili jsme na prvním místě Josefa a Josefku Luckých, druhé místo manželé Blatovi a třetí místo paní Jarmila Pazderová. Všichni obdrželi malou odměnu.
Připravujeme výstavu „Hodoví stárci v Lanštorfě“ ve dnech
24.2. - 25.2. 2018, na kterou bychom chtěli pozvat všechny naše
občany, aby při prohlížení starých fotografií zavzpomínali na dávné hodovní časy a účastníky krojových hodů, které se v minulosti
v Ladné konaly.
Miroslava Vaňková

Taneční studio N.C.O.D
PRAVIDELNÉ LEKCE STREET DANCE V LADNÉ
KAŽDÝ ČTVRTEK VE SPORTOVNÍ
HALE LADNÁ
17:00 až 18:00 DĚTI
18:00 až 19:00 MLÁDEŽ A DOSPĚLÍ
Taneční studio N.C.O.D. (No Comment Only Dance) se specializuje na
tanec zvaný STREET DANCE, který se
stává stále více populárním. Tento taneční obor zastřešuje velké množství tanečních stylů, jež se neustále rozvíjejí, a
každý si určitě naleznete ten svůj.
Zajišťujeme dětem, mládeži a dospělým vzdělání v oblasti moderního
tance, pořádáme taneční workshopy, organizujeme různá vystoupení a taneční show pro rodiče a veřejnost, zajišťujeme účast členů na tanečních soutěžích,
vzdělávacích workshopech a soustředění.

Taneční studio vzniklo v roce 2011. Nyní vyučujeme v 17ti městech a
obcích včetně obce Ladná. Věnujeme se dětem
od 3 let, dospělým do xx
let. Taneční studio navštěvuje celkem více jak
250 členů.
Taneční
aktivity
bychom chtěli do budoucna dále rozšiřovat a
doufáme, že se nám podaří rozšířit lásku k tanci
směrem k dalším dětem,
mládeži a dospělým,
kteří budou chtít využít
svůj volný čas zdravěji,
aktivněji, v kruhu nových přátel a získávat tak
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nové zážitky a zkušenosti.
Na soutěžích jsme získali již mnohá ocenění, tím posledním bylo 2. místo a titul více
mistra světa na soutěži v Chorvatsku „World
dance masters 2017“. Děkujeme všem sponzorům včetně obce Ladná za podporu.
Naše motto: „V tanci není dobrých či
zlých – tanec můžeš milovat nebo milovat
nade vše!“

Lanštorfský zpravodaj
Pokud i vy se k nám chcete přidat,
ideální čas právě přichází – od ledna začínáme učit nové choreografie, které budou moci tanečníci ukázat na vystoupení pro rodiče a veřejnost v červnu 2018.
Více na www.ncod.cz, dotazy zasílejte na email: ncod@seznam.cz
Za celý lektorský tým srdečně zve a
těší se Lenka Žůrková, tel: 723 665 935

Sdružení občanů Ladné
Jako každý rok se touto dobou připomíná Sdružení občanů
Ladné, které vzniklo především, aby hájilo zájmy tehdy městské
části Břeclavi - Ladné. Připomínáme se s Mikulášskou nadílkou,
kterou každoročně organizujeme a chtěli bychom poděkovat
panu Josefu Drobiličovi za Mikuláše, panu Petru Srbeckému za
čerta a slečně Gabriele Vlkové za anděla. Poděkování patří zaměstnancům obecního úřadu za přípravu akce, panu Martinu
Hrdličkovi za světelnou výzdobu a všem sponzorům za dobroty
pro děti.
Sponzory letošní Mikulášské nadílky byli:
Gabriela Bachmanová, Božena Bajarová, Jan Bajar, Šúňová Věra, Petra Pazderová, Hedvika Černínová, Stanislav Holub,

Martin Vlk, Rostislav Střelský, Marie Černá, Zdena Vrtalová, Lucie Hanáková, Jana Machová, Vlasta Miková, Miroslav Salajka,
Hana Gajdošová, Zdenka Šošková, Věra Svobodová, Jana Bartošová, Josefa Lucká, Božena Lucká, Bohdanka Hříbová, Marie
Kališová, Jitka Lůcká, Růžena Mozgová, Jiřina Mendlová, Marta
Tesaříková, Josef Střelský, Vendula Morávková, Zdenka Skočíková, manželé Blatovi, Klub seniorů Ladná, Anna Mlátilíková,
Jana Pollaková, Eva Zekaj, manželé Dekařovi, Klára Bílská, Dana
Škarvodová, manželé Jankovičovi, Silvie Hanáčková, Marie
Hrdličková, Jarmila Šimečková, Zdenka Demčilová, Bohumíra
Mlátilíková, Dagmar Michalovičová, Zuzana Snovická, Kateřina
Mikuličová, Monika Kantorová a pan Nečas.

Knihovna
Pro naše čtenáře, stálé a možná i budoucí, jsme v tomto roce za podpory
obecního úřadu nakoupili celkem 253
nových knih. Abych navýšila zajímavost
knižního fondu, zajíždím jednou za čtvrt
roku půjčovat knihy do Výpůjčního fondu
v Břeclavi. Ve čtyřech souborech se letos
protočilo celkem 529 knih. Snažím se vybírat, podle možnosti, žánrově knihy pro
malé děti i mládež, starší i mladé čtenáře.
Ráda bych pestrou nabídkou přilákala rodiče s nejmenšími dětmi.
I v tomto roce spolupracuji ze základní
a mateřskou školou. Do knihovny pravidelně přicházejí žáci navštěvující školní
družinu. Pod vedením paní vychovatelky
Střelské namalovali obrázky. Těmi jsme
okrášlili knihovnu. Na další návštěvu,
paní vychovatelka dětem vyrobila knihy.
Ty měly v knihovně načerpat inspiraci pro

napsání, prvňáčci namalování příběhu.
Někteří pracovali samostatně, jiní s kamarádem. Svou prací, předem již z domova
připravenou, zaujal náš malý spisovatel
Vojta Julínek. Jeho příběh ,,Zlaté žezlo“
na titulní stránce pěkným písmem popsal
Adam Zekaj. Nápaditou ilustrací vyzdobila Adrianka Hůrská. Za jejich spolupráci
si jistě zaslouží velkou pochvalu. Samozřejmě i ostatní zaslouží chválu za jejich
snahu.

Školčátka, kuřátka i berušky, poprvé
v tomto školním roce navštívila knihovnu
až v listopadu. V krátkosti se vystřídaly
obě třídy. Krátká návštěva, ale pro mne
nejmilejší. Vždy mě tyto návštěvy svojí
zvídavostí a bezprostředností překvapí. Už
se těším na další setkání.
Všem čtenářům přeji do příštího roku
zdraví, osobní pohodu a hodně stálých setkání u nás v knihovně.
Florusová Vojtěška

Advent, doba očekávání a příprav
Mnohým z nás již touto dobou znějí v uších vánoční svátky.
Některé obchody nám je začaly připomínat, ale i ony jsou avízem,
že se na vánoce máme připravit nejen koupí nějakých hezkých
dárků. Dárky jsou důležité, ale nejsou všechno. Jsou významnou
třešničkou na dortu. Advent je tedy dobou, kdy musíme vystavět
onen pomyslný dortík, aby vrchol vánoc zel svou krásou a nezanedbatelným kouzlem.
Jistě se nám všem stalo, že jsme někdy čekali návštěvu, která

měla v brzké době dorazit a poctít nás svou přítomností. Jenže
nesdělila čas. Hm, to je v dnešní uspěchané době nepříjemné.
Návštěva nás tak trochu přitlačila k zemi a donutila očekávat.
Museli jsme mít vše připraveno, hlavně poklizeno, nachystáno
něco na zub, být doma, vyhlížet z okna dokud vzácná pocta nedorazí.
To je vlastně projevem našeho křesťanského Adventu. Chceme být připraveni, čistíme příbytky, ale i své nitro, protože Ten,
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který má přijít, vidí skrz lidskou duši - tak abychom se nemuseli stydět.
Takže po nějaké době znovu velký úklid, a „velký“ znamená,
že tentokrát nebudeme zametat špínu pod koberec, ale vyneseme ji
mimo domov. Budeme uklízet opravdově, i koberce v příbytcích našich duší, které je třeba pořádně vyprášit. Jak úžasná je čistota nitra,
které prožilo odpuštění.
Ony dárky jsou pak odměnou pro ty, kteří se k nám snížili a odpustili vše, čímž jsme jim ublížili nebo je zranili. Díky za jejich ochotu
odpouštět.
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V křesťanském společenství toto hraje velikou roli. Přijetí do
svých domovů Toho, který se snížil k nám a byl ochoten vše odpustit a na vše zapomenout. Tím z nás učinil nové lidi, sobě rovné.
Kéž bychom toto nově zakusili.
A děti? Ty budou nejvíce šťastné, když uvidí spokojenost, štěstí
a radost na našich tvářích. To pro ně bude největší dar a ty další
drobné toho budou symbolem. Jistě je máme také pro ně připraveny.
Farář Slavomír Bedřich

Pozvání na vánoční svátky do kostela a poohlédnutí se za událostmi
roku
Příroda se ukládá k zimnímu spánku,
končí poslední dny letošního občanského
roku, v církvi skončil rok liturgický a adventem začal nový. V posledním čtvrtroce
se stále něco dělo. Na hody, 24.9., jsme poděkovali za dary přírody, za letošní úrodu.
Oslavili jsme patrona našeho kostela a naší
obce svatého archanděla Michaela. Poděkování patří krojovaným Filipovi Novákovi a
Vojtovi Struhárovi, kteří ministrovali a dále
pak Filipovi Střelskému, Staňovi Stehlíkovi,
Lukáši Příborskému, Markovi Huňařovi a
Kristýně Hůrské. Dík patří paní starostce
Renátě Priesterrathové a panu místostarostovi Martinu Vlkovi.
V hodovním týdnu jsme si znovu připomněli patrona našeho kostela sv. arch.
Michaela, a to jak v pátek, tak na hodky
v neděli. V pátek byl vzpomenut při mši sv.
také patron české země sv. Václav. V pondělí
jsme už tradičně vzpomněli a uctili zemřelé
a také padlé v obou světových válkách.
V pondělí nás také navštívili poutníci
z východního Slovenska z Prešova a okolí.
Tamní farníci přijeli obdivovat nejen krásu
našeho kostela, ale i uctít památku jejich
světce, mučedníka, blahoslaveného Petra
Pavla Gojdiče, jehož ostatky máme v oltáři. Blahoslavený P.P.Gojdič pocházel z východního Slovenska. Od nás pokračovali do
Poštorné a okolí.
Začátkem října jsme se někteří zúčastnili velké mariánské pouti v Koclířově, kde
pro naši vlast vyvrcholily oslavy 100. Výročí
zjevení se P. Marie ve Fatimě.
V říjnu pokračoval pan Stanislav Krůtil
s dlážděním prostoru před kostelem. Toto
oceníme zvláště při větších akcích - při pohřbech, svatbách, na Mikuláše a podobně.
Zviditelnil se tím i kostel. Obec tuto akci
financovala.
V říjnu se v našem kostele sešli knězi a
věřící na mši svaté z našeho břeclavského
děkanátu /obvodu/. Mši svatou sloužilo společně 8 kněží, kteří se pak přesunuli na faru
do Podivína k pravidelné měsíční poradě.
V měsíci listopadu jsme vzpomínali na
naše zemřelé, 2.11. mší svatou a v neděli odpoledne pobožností na hřbitově, hroby na-

šich blízkých rozkvetly a rozzářily se i v nočních hodinách.
U hlavního vchodu kostela, u schodiště,
jsme se dočkali zábradlí, finanční dar firmy
KOVO PRUDÍK. Díky! Do kostela byla
zakoupena další část koberců financováno
OÚ, díky.
Druhou neděli v listopadu jsme si připomněli posvěcení našeho kostela.
Na závěr liturgického roku, poslední
neděli před adventem, církev slaví Slavnost
Ježíše Krista Krále. V našem společenství je
už tradičně mše svatá sloužena za letošní jubilanty, je poděkováním za dar života.
V posledním čtvrtroku jsme se rozloučili a doprovodili na místo věčného odpočinku pana Jaroslava Luckého a pana Stanislava
Ivičiče.
Přichází ADVENT - doba očekávání,
ztišení se a těšení se, zvláště děti, na VÁNOCE, svátky lásky, radosti, svátky rodin, svátek Narození Ježíše Krista. Letošní adventní
doba je trochu kratší, 4. adventní neděle se
kryje se Štědrým dnem. Ráno bude sloužena ještě adventní liturgie, večer se rozezní
slavné „GLORIA - Sláva na výsostech Bohu
a na zemi pokoj lidem dobré vůle“, budou
znít koledy až do svátku Křtu Páně - 7.1.
Poslední neděli letošního roku oslavíme svátek Svaté rodiny a na počátku nového roku
2018 oslavíme Matku Boží P.Marii. Slavnost
Tří králů připadá na sobotu, u nás budeme
slavit v pátek mší svatou s žehnáním vody,
křídy a kadidla, popř. zlata. Bude požehnáno také všem koledníkům Tříkrálové sbírky,
kteří přijdou.
V dalším období pak bude důležitý den
Popeleční středa, která je letos 14. února.
Tímto dnem vstupujeme do doby POSTNÍ.
Připomínáme si umučení a ukřižování Ježíše Krista, konají se pobožnosti Křížové cesty.
Máme se více zamyslet nad smyslem svého
života. Postní doba vrcholí Velikonocemi.
Slavnost Zmrtvýchvstání Ježíše Krista bude
1. dubna a to už bude jaro.
Během roku jsme se rozloučili se sedmi spoluobčany. Své životní ANO si před
Pánem Bohem řekli jedni snoubenci a bylo
pokřtěno sedm dětí.

Jsme na prahu nového roku, co nového
nám přinese, kolik změn do našeho života.
S Boží pomocí ať se radujeme z každého dne
nového roku 2018.
Z CHARITY: V měsíci říjnu proběhla
sbírka oblečení. Darovali jste oblečení, obuv,
hračky a prádlo, bylo to vše odvezeno Charitou Brno - 60 pytlů, 34 krabic a na odvoz jste
darovali 800,- Kč.
Tříkrálová sbírka - je už tradicí, že každým rokem na konci vánoční doby vyrážejí
do našich ulic koledníci, aby koledovali pro
Charitu a Vám popřáli štěstí a zdraví do nového roku. Také letos, doufám, že se najde
dostatek ochotných a obětavých koledníků
i doprovod. Informace u Střelské Ludmily.
Koledovat se bude pravděpodobně v sobotu
6.1. a neděli 7.1. O finanční dar prosí a děkuje CHARITA.

Bohoslužby o svátcích
v našem kostele
24.12. ráno v 9.30 - adventní bohoslužba
24.12. Štědrý večer - „Půlnoční“ mše sv.
ve 20.30 hod.
25.12. Slavnost Narození Páně - mše sv.
za farníky v 9.30 hod.
26.12. Svátek sv. Štěpána - mše sv. v 9.30
hod. za chlapce a muže
31.12. Svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a
Josefa - mše sv. v 9.30 hod.
1.1. 2018 - Nový rok - Slavnost Matky
Boží P.Marie - mše sv. v 9.30 hod. za dívky a ženy
5.1. Slavnost zjevení Páně - vigílie - žehnání vody, křídy a kadidla a na závěr mše
sv. koledníkům, mše sv. v 17 hod.
7.1. Svátek křtu Páně, mše sv. v 9.30 hod.
Mše svaté jsou pravidelně slouženy
v Ladné v neděli v 9.30 hod., v pátek v 17
hod. V Podivíně v neděli v 11 hod., ve
čtvrtek v 17.30 hod.
Poděkování za všechny služby a dary pro
náš kostel všem, kdo jakýmkoliv způsobem přispěli. Poděkování patří také OÚ
za finanční podporu a úklid kolem kostela.
Ludmila Střelská
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Facír
Ani, popravdě řečeno, nedovedu o původu toho slova říci
nic kloudného, jelikož je pro mne obestřeno hlavně jakousi
dávnou nostalgií z nejútlejšího dětství. Viděl jsem ho jen jednou, to už mu bylo nějak kolem šedesátky (vím to od rodičů).
Pro mne, tehdy sotva čtyřletého kloučka, to byla vítaná změna, na niž jsem se už dopředu těšil, obzvláště proto, že měl
přijít v předvánočním čase, jak svoji návštěvu rodičům ohlásil
barevnou pohlednicí, na níž byly zasněžené stráně s vysokými
smrky a na obzoru v červáncích zapadající slunce, zdvořile
čtrnáct dní dopředu. Odeslaná byla, jak mi otec později řekl,
tehdy ještě ze Zlína, než se stačil proměnit v „Gottwaldov“.
Byloť to na sklonku roku 1949, tedy již po, v nedávné minulosti, bájném „Vítězném Únoru“, kterýžto mnohé ožebračil,
nebo jinak poznamenal, což moji rodinu v tu dobu skoro
vlastně do roka, teprve čekalo a já, tehdy, z toho ještě neměl
valný rozum. Ale o tom možná jindy. O pohlednici píši proto, že to byla nádherná věc, která se mi od něho líbila, ještě
než jsem ho poznal. … Pod tíhou sněhu ohnuté větve smrků,
zasněžená cesta, ubíhající dolů po stráni v modrorůžovém západu slunce, to bylo tehdy spojené v mojí dětské duši s příchodem Ježíška.
Ještě než dorazí do Zámečku v obci Lanžhot, kde můj
otec tenkrát působil jako lesní správce a kde jsme také, toho
času, bydleli, pokusím se trochu objasnit fenomén „facír“,
nebo, také se říkalo „Myslivecký facír“.
Kdo četl knihu „Školák Kája Mařík“, kde je popisován
facír Křampula, má už o pojmu základní informace – i když,
ten zrovna nebyl tím pravým vzorem facíra o němž hodlám
psát, jelikož byl mírně „lechtivý na práci“ ale i takových bylo
zajisté dost a možná víc, než těch poctivých. Vezmeme-li do
ruky Myslivecký slovník naučný (C.Rakušan a kolektiv,vydaný v Praze 1992), dočteme se: „název facír pochází z německého slova vazieren, odvozeného z latinského vacare, tj. míti
volno, být bez práce,toulat se“- tolik citát. Dál se tu můžeme
dočíst, že se původně jednalo o vyučeného myslivce bez práce, potulujícího se od myslivny k myslivně. Poprvé v historii
se začal pojem objevovat po vydání patentu Marie Teresie
z 9. Ledna 1754, kterým bylo nařízeno, že panští myslivci nesmějí přijímat mladé lidi do služby bez svolení vrchnosti, což
mělo zabránit nadbytku vyučených myslivců. Proto, když vystupovali, dostávali knížku a vysvědčení, kterým se prokazovali. Potíž byla v tom, že mnozí nezískali do roka nové zaměstnání, jak bylo patentem nařízeno, a pak byli úřady
považováni za tuláky a odváděni k vojsku, nebo posíláni postrkem do svých rodišť. Byli-li zastiženi se zbraní, bylo s nimi
nakládáno, jako s pytláky. Později, když bylo zapotřebí k lesnickému povolání (jehož nedílnou součástí byla také Myslivost) školního vzdělání, byl přenesen tento název na lidi, kteří ve svém povolání nějak zklamali, či byli zklamáni, nebo
z nejrůznějších důvodů ho nemohli vykonávat a nezaměstnaní se potulovali po myslivnách a nechávali se tam živit někdy
zadarmo, jindy za poctivě odvedenou práci. A nebyly to vždy
jen myslivny a hájovny, které navštěvovali, bývala to i mnohá
šlechtická sídla, kde jim byli jejich majitelé naklonění. Facíři
byli lidé většinou se středoškolským vzděláním, ať už dokončeným, či nedokončeným, často na slovo vzatí odborníci a
myslivci, se zkušenostmi v různém prostředí, kde se všude
pohybovali, mohli se tudíž podílet na jakékoliv provozní lesnické činnosti. Nabízí se otázka, proč byli někteří tolik oblíbe-

ní. Byly to hlavně tři věci, které z nich činily vzácné hosty: jak
jsme již řekli všestranná využitelnost, dále- facír představoval
na každé štaci živé noviny, od něho se všude všichni dozvěděli, co by se možná jinak nedozvěděli, nebo až za hodně dlouho, a v neposlední řadě s ním přišlo do domu veselí a zábava.
Jmenoval se Ambrož Zdražila. Toho dne, kdy se objevil ve
dveřích otcovy kanceláře, jsem jej netrpělivě očekával, protože jsem byl nesmírně zvědavý na člověka, který chodí pěšky
po světě a posílá lidem takové krásné barevné obrázky. A což
teprve, když sundal svůj velký ruksak a vyndal z něho malé,
dřevěné, vyřezávané letadélko – dvojplošník, kterému se dokonce točila malá vrtulka, okamžitě byl můj hrdina. Musel
jsem hned běžet mamince vyřídit, že pan Zdražila už dorazil,
že se s ním táta přivítá a přijdou spolu ve dvanáct k obědu.
Chtěl jsem, aby maminka hned všeho nechala a šla se na pana
Zdražilu podívat, ale ona se jenom zasmála a řekla, že ho zná
a táta ho jistě přivede a ona musí honem dodělat oběd. Na
oběd jsem se těšil, protože byla srnčí svíčková na smetaně
s houskovým knedlíkem a brusinkovým kompotem, který mi
chutnal ze všeho nejvíc. Běžel jsem tedy novinu honem sdělit
alespoň dědečkovi, jehož pokoj byl až za jídelnou v zadní části zámečku. S dědečkem jsme byli vždycky kamarádi a samozřejmě se mnou mojí radost upřímně sdílel a velmi obdivoval
vzácným hostem darované letadélko. Táhl jsem ho samozřejmě také, aby se šel na hosta hned podívat, ale on mně uklidňoval, že by nebylo hezké, abychom je s tatínkem rušili v rozhovoru, protože on se ho potřebuje zeptat na své spolužáky a na
poměry na jiných polesích a v jiných koutech země a spoustu
jiných věcí, které by nás možná ani nezajímaly. Při tom mi nezapomněl připomenout, že nejlepší lidská vlastnost je trpělivost a kdo si počká, ten se dočká. Čekat se mi moc nechtělo,
ale dočkal jsem se. Zdražila byl střední postavy, sice spíše hubený, ale pevného držení těla, chodil , jak říkal otec, stále ve
své staré schwarzenberské uniformě a černém štýrském klobouku s vysokou zelenou šerpou s kamzičí štětkou. V tuto
roční dobu nosil ještě zelenou šálu a dlouhý hubertus. Do práce jen svetr a starou beránčí vestu s kapsami. Ve svém cestovním, sluncem vybledlém tlumoku, nosil kromě nutné výbavy,
několik hustě popsaných sešitů, obsahujících samé přesně vedené informace, vzkazy a novinky pro samoty a jejich správce,
které na svém putování navštěvoval. Před válkou za první republiky, dělával, jak sám říkal „velký okruh“, který začínal na
Děčínsku a dál vedl přes Čechy, Moravu, Slovensko na Podkarpatskou Rus a zpět mnohdy ještě přes rakouské Korutany,
Štýrsko a Šumavu. Nyní (po válce) říkal, že se zatím omezuje
jen na Moravu a Slezsko, odkud pochází, poněvadž poměry
jsou dosud stále nevyjasněné (to tehdy ještě nevěděl, že se ani
zdaleka tak hned nevyjasní). Později nám vyprávěl otec, že se
ho jednou ptal, co ho vedlo k tomu, že si zvolil tento toulavý
život. A tehdy mu, prý poprvé s vážnou tváří (jinak byl vždy
každým coulem veselá kopa) sdělil, že pochází z Beskyd, je absolventem - Střední lesnické školy v Hranicích na Moravě - t.
č. nově založené a poslední jeho stálé zaměstnání bylo správce
pily. Hned po začátku své slibné kariéry se zamiloval do jedné
tmavovlásky, která byla z Prahy. Když ho po roce opustila s
„lepší partií“, sesypal se mu najednou celý svět. První rok se
dal na pití, z toho se ale na poslední chvíli vzpamatoval, no a
protože mezi tím jaksi přišel o zaměstnání, nezbylo mu, než
se dát na facírování a ničeho už ani zdaleka nelituje, protože je
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pořád volný jako pták, prohodil prý už zase vesele. Tehdy mu
prý pověděl také jiný příběh o jeho kamarádovi, který když
dostudoval C.K. Vyšší ústav lesnický v Písku, dostal místo
praktikanta (adjunkta, jak se tehdy běžně říkalo, na nejmenovaném polesí, kde vládl tvrdou rukou už postarší fořt. Ten
v mládí brzy ovdověl a později si vzal za ženu o šestnáct let
mladší, než byl sám. Paní byla fešná, urostlá a stále samý
smích. Proto nebylo divu, že také občas po někom uměla hodit očkem, zvlášť, když fořt byl stále nabručený, jako morous
a nebyla s ním kloudná řeč. Když přišel kudrnatý adjunkt
František, hned byla jako vyměněná. Protože v těch dobách
v knížecích revírech bylo prací adjunkta také umývání nádobí
a prostírání v kuchyni, dost často se tam s paní fořtovou potkávali. Brzy ráno ještě celá lesovna spala a fořt už v lese obcházel svoje železa a sklopce, nebylo by tedy divu, kdyby došlo
k nějakému „fo-pa“, ale František se choval vzorně a nikdo
zatím neměl důvod ho z něčeho podezírat. Uběhl asi půlrok a
při prosincových honech na bažanty, kdy bylo třeba zásobit
před Vánoci zvěřinou vrchnostenský stůl, fořt Jen klel a nadával, že stále chybuje, zatímco Františkovi padlo, na co zmáčknul. „Sakra Francku, jak voni to dělaj že jim dneska všecko tak
padá“ vyletělo mu z pod vousů. „Ale pane fořt, já jim přece
nemůžu radit… ale.. „ no co ale?“-chytil se hned fořt.“ No přece,.. vždyť vědí…. musej si ráno šáhnout…“ . „Hmm to se jim
řekne, když vona mě ráno nechce, prej jí nemám budit“utrousil zkormoucený správce. A Františkovi, nechtěně vyklouzla hned pohotová rada: „Tak to zkusej ráno v kuchyni, to
už je vzhůru.. a jenom na lehko“…trochu se zarazil, nevěda,
jestli se ho fořt nezeptá, jak to ví. Ale fořta to ani nenapadlo a
adjunktovi nařídil, že zítřejší obchůzku udělá za něho. František nemohl ten večer dlouho usnout, stále měl pocit, že si tu
radu měl nechat raději od cesty. Ráno se vytratil do lesa ještě
za tmy. Fořt ráno z koupelny vypulírovaný zamířil přímo do
kuchyně. Říkal si, že ji překvapí a přišel jen v ponožkách těsně
za ní k plotně a oběma rukama jí zajel pod zástěrku a pod blůzičku… správcová nejdřív přidušeně vyjekla a pak sladce zavrněla: „…Jééé, pane adiuknt voni maj dneska ale studený
ruce!“--- Zdražila se na chvíli odmlčel a na otázku co bylo dál,
řekl: „No co, Franta přišel o místo, dva roky se mnou facíroval
a pak dostal místo na Podkarpastké rusi, kde se i oženil a mož-
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ná tam fořtuje do dnes. A nezbedná fořtová fořtovi za rok
utekla s vesnickým učitelem a zhrzený fořt dosloužil na lesovně jako vdovec jen se služkou Barčou.
To všechno ale vyprávěl rodičům při jiné návštěvě dlouho před tím, než jsem přišel na svět. – Zdržel se u nás asi deset
dní, bydlel v jednom z inspekčních pokojů, kterých bylo v zámečku několik a ten čas mi utekl jako voda. Dovedl vyprávět
nádherné pohádky, nebo mi je četl z našich knížek, kterých
byla doma po mých dvou sestrách celá malá knihovna. Když
bylo přes den někdy trochu času, osedlali jsme „šimla“ – koníka, který tu zůstal po ruských vojácích od přechodu fronty po
skončení války, Zdražila byl v sedle jako doma, posadil si mě
před sebe a jezdili jsme po zámeckém parčíku až dolů k říčce
Kyjovce a zpět. Otec, který byl tehdy také dobrým jezdcem,
měl povoleno koně používat, když se potřeboval rychle dostat do lesa a měl ho na starosti kočí, který se staral ještě o
další pár. Přes den, bylo-li slušné počasí, směl jsem s nimi jet
s bryčkou taženou párem koní, kočírovaných služebním kočím-panem Cyprisem za lesními dělníky na příjem dříví, to
byly dlouhé výlety, trvající i několik hodin. Na ně jsme dostávali od maminky svačinu a také syrové brambory, které jsme
opékali s dřevorubci na ohni v rubisku. Po válce bylo možné
potraviny v obchodech kupovat jen na potravinové lístky, které byly přísně zúčtovatelné. – Když od nás odcházel, ukápla mi
myslím i nějaká ta slzička. I když slíbil, že k nám zase přijde
co nejdříve, viděli jsme ho tehdy bohužel naposled. Jen čirou
náhodou jsem nedávno na internetu narazil na malou zprávu,
že v září roku 1964 byl v Ostravě zpopelněn „poslední facír
z Beskyd“ – Ambrož Zdražila – ve věku 75 let.
Už ani nevím, kde havaroval malý dřevěný dvojplošníček,
ale jedno vím určitě, že to byly jedny z mých nejkrásnějších
dětských Vánoc, nejen proto, že pod štíhlým smrčkem na
Štědrý večer stála tříkolka s volantem, jakou jsem si přál, ale
hlavně proto, že v tento čas jsem potkal cizího člověka s velkým srdcem na dlani, který mi ho bez váhání nabídl. – A tak
na ty Vánoce Pokoj všem lidem dobré vůle
Ladná, dne 12.11.2017
LaNo

O divení (se)
pokračování z minulého čísla
Srbský vynálezce, fyzik a konstruktér
elektrických strojů Nikola Tesla (1856 1943), který podobně jako třeba český
elektrotechnik a podnikatel Emil Kolben (1862 - 1943) pracoval pro slavného
amerického vynálezce, badatele a podnikatele Thomase Alvu Edisona (1847
- 1931) a podobně jako Emil Kolben se
s Edisonem rozešel – Tesla i Kolben byli
totiž zastánci střídavého proudu, zatímco Edison věřil v proud stejnosměrný –
si uvědomoval, jakou výhodu má díky
svému univerzitnímu vzdělání1 a matematickým schopnostem nad Edisonem a
jeho úmornou strategií pokusu a omylu.
Tesla v neformálním nekrologu o
Edisonovi, který je dáván za vzor pra-

covitosti, vytrvalosti, cílevědomosti
a píle,2 řekl: „Kdyby měl najít jehlu v
kupce sena, nezamyslel by se, kde by tak
asi mohla s největší pravděpodobností
být, nýbrž by se okamžitě vrhl do práce a s pilností včelky převracel stéblo po
stéblu, dokud by kýžený předmět nenalezl. … Bylo mi ho téměř líto, když jsem
pozoroval, jak se pachtí a věděl přitom,
že i pouhá špetka teorie a výpočtů by mu
ušetřila 90 procent práce. … Bezvýhradně spoléhal na svůj instinkt vynálezce a
americký smysl pro praktičnost. … Jeho
vskutku závratné úspěchy nemají daleko
k zázraku.“
Nicméně přijmeme-li přece jenom
jako relevantní metodu pro hledání
něčeho nového experimentování, ne-

boli jakousi „řízenou metodou pokusu
a omylu“, pak se dostáváme k potvrzení
Parkinsonova zákona rovnosti expertů,
že totiž „Na každého experta připadá
jiný expert s opačným názorem.“ Rovněž v minulé úvaze již zmiňovaný anglický ekonom a logik William Stanley
Jevons (1835 - 1882) ve své knize Elementární lekce z logiky (Elementary
Lessons in Logic, 1893) píše: „…bylo
by chybou domnívat se, že nejlepší pozorovatel nebo experimentátor je ten,
kdo nezná žádné starší názory a teorie
týkající se předmětu, kterým se zabývá. Naopak, největší experimentátor je
ten, kdo zná teorii nebo dokonce celou
řadu teorií nebo myšlenek, ale díky zkušenostem zavrhuje ty, které jsou mylné.
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Počet věcí, které lze pozorovat a experimentovat s nimi, je nekonečný. Pokud
bychom se pustli do práce a zaznamenávali pouze fakta bez jakéhokoliv jasného
účelu, naše záznamy nebudou mít žádný
význam. Musíme mít nějaký názor nebo
nějakou teorii, kterou by se řídila volba
našich experimentů, a je mnohem pravděpodobnější, že narazíme na pravdu
právě tímto způsobem než nahodilým
experimentováním.“
Naproti tomu věhlasný americký
podnikatel a průmyslník Henry Ford
(1863 - 1947) zřejmě odborníky, zvláště ty, kteří tvrdí, že něco nejde, moc
v lásce nechoval. Ve své vzpomínkové
autobiografii nazvané jednoduše Můj
život a dílo (My Life and Work, 1922)
totiž mimo jiné napsal: „Některých ze
svých nejlepších úspěchů jsme dosáhli
tak, že jsme pustili divochy tam, kam
se svatouškové báli. Nikdo z našich lidí
není ‘znalcem‘. Shledali jsme dokonce
nutným propustit každého, kdo se začne
považovat za ‘znalce‘ poněvadž ten, kdo
se skutečně vyzná ve své práci, nikdy si
neřekne, že je ‘znalcem‘.“3
Kdyby bylo podle Forda, odborníci
by se, oproti názorům dnešních odborníků na trh práce, na trhu práce neuplatnili. Nevím, nakolik se dá dnešním teoretikům zabývajícím se otázkami trhu
práce důvěřovat (jistě by se našli jiní odborníci, kteří by s nimi nesouhlasili), ale
souhlasil bych s názorem, že něco, čemu
člověk dobře rozumí, by měl mít každý.
Rakouský filozof, esejista a publicista,
profesor vídeňské univerzity, Konrad
Paul Liessmann (*1953) ve své knize Teorie nevzdělanosti4 (Theorie der Unbildung, 2006) vyjadřuje své přesvědčení,
že masovou výchovu skutečných odborníků, tím spíše v ministerskými úředníky předem určených, za perspektivní
označených oborech, nelze plánovat,
natož realizovat, a že u jakékoliv nabité
volně zvolené kompetence (nemyslí se
tím ovšem nějaká pseudovědecká ne-
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exaktní disciplína) přijde čas pro její
uplatnění.
Jak se ale stát odborníkem ve zvoleném oboru? Do třetice výrok autority
z největších - Alberta Einsteina: „Jestliže
někdo studuje nějaký předmět 15 minut
denně po dobu jednoho roku, stane se z
něj odborník, a za pět let z něj může být
odborník na celonárodní úrovni.“
Další otázkou je, kam vlastně s takovým odborníkem? Vedoucím týmu
vědců, kteří pracovali v laboratořích v
Los Alamos na vývoji atomové bomby,
tzv. projektu Manhattan, nebyl nikdo z
věhlasných vědeckých kapacit té doby
jako Albert Einstein, Enrico Fermi, Leó
Szilárd, jenž se na projektu podíleli, ale
jistý Robert Oppenheimer. (Spolu s ním
řídil tento vojenský projekt také voják
- generál Leslie R. Groves.) Oppenheimer byl sice výborný fyzik a vědec, ale
úrovně výše jmenovaných nedosahoval. Pokud nehrálo roli to, že všichni
výše jmenovaní renomovaní vědci byli
původem cizinci (dokonce pocházeli
z nepřátelských zemí - Německo, Itálie,
Maďarsko!), pak si Američané zřejmě
uvědomili, že je škoda plýtvat časem
a potenciálem skvělých a výjimečných
mozků na organizační a další drobnou
(méně významnou) práci (papírování)5
a vytvořili jim ideální podmínky, aby se
mohli soustředit pouze na ryze odbornou vědeckou činnost.
Závěrem, jakožto apologetiku vědění, bych si dovolil parafrázovat rovněž
již dříve, v jedné z předchozích úvah,
citovaný výrok rakouské spisovatelky,
ovšem s výraznými vazbami na Moravu, Marie von Ebner-Eschenbach (1830
- 1916): „Kdo nic neví, musí všemu věřit.“ na: „Kdo nic neví, bude se všemu
divit.“
Zdeněk Vrbík
Errata
V první části této úvahy otištěné
v předchozím čísle byl v poznámce pod

Malé včelařství Struhárovi
Mlýnská 146/28, Ladná
Tel. 776 779 709
MED- Vhodný zdravý dárek
Prodáváme med květový,
Lipový a medovicový.
Cena za 1 kg je 140,- Kč.
Prodáváme také svíčky z včelího vosku.

čarou č. 8 mylně uveden jako autor
výroku „Pouze ti, kteří usilují o něco
absurdního, dosáhnou nemožného.“
Albert Einstein. Ve skutečnosti je autorem této myšlenky španělský spisovatel
a filozof Miguel de Unamuno (1864 1936).
1. Tesla studoval mimo jiné také v Praze. Strávil jeden semestr (letní semestr roku 1880) na pražské Německé univerzitě, kde byl významně
ovlivněn rakouským teoretickým
fyzikem a filozofem Ernstem Machem (1838 - 1916) narozeném
v Chrlicích na Moravě.
2. přičemž ve škole, jak známo, Edison
nijak nevynikal (eufemisticky řečeno)
3. S výše uvedeným koresponduje také
tento výrok Henryho Forda: „Pokrok přijde, když se všechny jeho
okolnosti sejdou na jednom místě,
pak je nevyhnutelný. Učit se, že jen
několik málo mužů se zasloužilo
o největší pokroky lidstva, je nejhorší nesmysl.“
4. s podtitulem „omyly znalostní společnosti“ - die Irrtümer der Wissensgesellschaft
5. Skutečnost, že svého času nabídli
post ředitele konzervatoře v New
Yorku cizinci, českému hudebnímu skladateli Antonínu Dvořákovi
(1841 - 1904), svědčí o tom, že 50
let před projektem Manhattan v
Americe byrokracie buď ještě neexistovala, nebo na to měli někoho
jiného (např. zástupce ředitele nebo
sekretářku) – zkrátka, že Dvořáka
nepovolali do Ameriky proto, aby
tam bojoval s americkou byrokracií,
ale proto, aby chod této nově vzniklé hudebně vzdělávací instituce
(National Conservatory of Music of
America byla založena v roce 1885)
umělecky zaštítil. (Dvořák byl jejím
ředitelem v letech 1892 - 1895.)
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Společenská kronika
JUBILEA
Všem jubilantům přejeme vše nejlepší a mnoho zdraví
do dalších let
říjen
75 let
70 let

65 let

Cupalová Anna, ul. Růžová
Gajdová Anežka, ul. Lipová
Buchtová Marie, ul. Úlehlova
Lůcká Božena, ul. Sportovní
Danko Jan, ul. Úlehlova
Doležalová Marie, ul. Anenská
Tuček Josef, ul. Masarykova
Doležal Pavel, ul. Anenská
Anth Oldřich, ul. Úlehlova
Valouch Jiří, ul. Svobody

listopad
80 let Ferbarová Božena, ul. Sportovní
70 let Áč Jan, ul. Svobody
Klimovičová Marie, ul. Úlehlova
Snovická Anna, ul. Mlýnská
65 let
Bajarová Božena, ul. Mlýnská
Čech Václav, ul. Masarykova

60 let

Kosíková Marie, ul. Anenská
Hůrská Růžena, ul. Mlýnská

prosinec
75 let Brtevníková Božena, ul. Růžová
Lucký Antonín, ul.Sportovní
70 let Ivančic Ludvík, ul. Anenská
Glosarová Marie, ul. Mlýnská
65 let Jankovičová Zdeňka, ul. Sportovní

ÚMRTÍ
srpen
Čechová Zdislava, ul. Masarykova
září
Lucký Jaroslav, ul. Úlehlova
Žádáme občany, kteří si nepřejí zveřejnění svých
osobních údajů ve zpravodaji, aby to nahlásili na
obecním úřadě nebo na telefonním čísle 519 324
502. Děkujeme.
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