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Slovácké sdružení
Ladná Lanštorfčané
Vás srdečně zve na

15. Předhodovní zpívání
pod májů,
které se koná v pátek dne 20. 9. 2013 v
19:00 hodin v parku Rasovna na prostranství u Pohostinství U Parku.
Kromě domácího mužského sboru se
představí mužské sbory z Kostic a Tvrdonic,
Staré Břeclavi a Národopisný soubor Břeclavan. Speciálním hostem pořadu bude lidový zpěvák Jožka Černý ze Staré Břeclavi.
O hudební doprovod se postará Cimbálová muzika Břeclavan s primášem
MUDr. Františkem Blažkem.

Vstupné 80,- Kč

Marie Krajčovičová

Ladenské krojované hody
Už hudba povel dala
řadí se mládež v kroji
a před ní chlapec kráčí
hůl v ruce jako v zbroji.

I lajblík pěkně zdobený
sahá jim těsně k pasu
snad vzácná růže červená
nemívá tolik vůně, jasu.

Na hlavě kokeš s mašlemi
ty mladé svůdné obličeje
jsou jako kněžky starodávné
i jim se srdce trochu chvěje.

Děvčata vyšla do ulice
poslední pohled matkykrásná jsi dcerko moje
jen čas hodový je tak krátký.

Jak zlato blýská se
nášivka na tomto kousku kroje
pohledem plným obdivu
těší se oči dvoje.
Na něžných ramenou
jak tenká křídla motýlí
dva rukávce se vzdouvají
jako když motýl sedne na chvíli.

Ta mašle růží zpestřená
co každý pohled přitahuje
ta ozdoba ty květinytak podlužácký kroj se vymaluje.

Sukně jak květy obrovské
snad všechny barvy světa
k vypsání této ženské krásy
nestačí ani jedna věta.

Šohaji už se schází směle
čižmu jak šavli nablýskanou
bělounká košile jim hladce svítí
výšivkou srdcem psanou.

Červenice i lajbl šitím protkávané
jablíčky listy rozmarýnem
pasuje dobře k štíhlým bokům
hodí se k jejich mladým rokům.
Je snad i něco mystického
když mládí oblékne si kroj
tu topol ztepilý a růže nejvzácnějšíty šohaji a dívko ráda se stroj.
Teď buben udal svižný tón

průvod se dává na cestu
nad hlavou sklenka bílého
ladenské hody už tu jsou.

Dva dny se bude těšit dědina
hned verbuňk vrtěná i hošije
a mája – starý symbol hodů
ta všechny věky přežije.

Snad i koberec červený
teď hodil by se na zem položit
aby se nic z té krásy neztratilo
jen do mysli ten obraz uložit.

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
s dalším číslem Lanštorfského zpravodaje bychom rádi zhodnotili uplynulý půlrok v naší obci.
Jistě sledujete dvě velké stavební akce – hřbitov a multifunkční objekt, které v obci probíhají. O problémech provázejících obě
stavby jsme Vás již informovali a doufáme, že jejich dokončení
už nebude stát nic v cestě. Hřbitov bude dokončen během měsíce
září, budou osazeny brány a na snížené části zdi u Jazérka bude
osazen okap. Následně proběhnou vegetační úpravy hřbitova,
které budou zahrnovat terénní úpravy, výsadby stromů, keřů
a popínavých rostlin.
Ještě na podzim bude zahájena stavba podporovaného bydlení pro seniory. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby,
kterým bude firma Atriowood z Ostravy. Předpokládaný termín
dokončení stavby je červen příštího roku. Tuto stavbu se zastupitelstvo obce rozhodlo realizovat i přesto, že obec na tuto akci
nezískala dotaci a bude tak hrazena z obecních prostředků.
Firma Zámečnictví Radim Uher v současné době pracuje na
generální opravě kříže u autobusové zastávky, která bude dokončena do konce října. Firma F&K&B Břeclav zpracovává projektovou dokumentaci na opravu obou školních budov. Tato dokumentace bude obci k dispozici, jakmile se objeví dotační tituly, ze
kterých by obec mohla žádat finanční prostředky.
V základní škole probíhá výměna starých nevyhovujících
kotlů, která přinese kromě finanční úspory také snížení emisí.
Tuto akci provádí firma Miroslav Loučka z Břeclavi.
V srpnu proběhlo výběrové řízení na dokončení prováděcího
projektu „Kanalizace a ČOV Ladná“, do kterého se přihlásilo
13 firem. Dodavatelem bude firma PROMED Brno, která projekt
dokončí do konce roku. Na počátku roku 2014 proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby. Stavba čistírny odpadních vod
i výstavba kanalizace bude ihned poté zahájena, dokončena musí
být do konce roku 2015.
A co nás čeká v nejbližších týdnech?

Proběhne realizace projektu Regionu Podluží „Stromořadí na
Podluží“, ke kterému se naše obec připojila. Na našem katastru
budou řešeny dvě aleje. Na smíšené aleji z Břeclavi do Ladné kolem silnice II. třídy bude vysazeno 163 ks lípy srdčité, 82 ks hrušní, 36 ks ořešáků a 33 ks třešní. Druhou obnovenou alejí bude
švestková alej od obce k zastávce ČD, nově bude vysazeno 84ks
švestek. Na Podluží bude celkem vysázeno přes 3000 ks stromů.
V podzimních měsících proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby sběrného dvora, stavba bude kompletně dokončena
v příštím roce.
Firma Internet4you z Podivína zahájí výstavbu optického
kabelu v obci, která bude dle předpokladů dokončena v příštím
roce. Veškeré náklady spojené s výstavbou optického kabelu
hradí firma, nikoliv obec. Více informací o optickém kabelu
a jeho výhodách si můžete přečíst v tomto vydání zpravodaje.
Zájemce o výstavbu rodinných domů v naší obci můžeme
informovat o uzavření kupní smlouvy se společností Reality
DOMUS, která od obce odkoupila pozemky v lokalitě Ovčačky
za účelem výstavby inženýrských sítí a přístupové komunikace
a veřejného osvětlení pro budoucí rodinné domy. Veškeré tyto
sítě budou dle smlouvy vybudovány nejpozději do pěti let od
podpisu smlouvy.
Dovolte, abychom Vás pozvali na tradiční hody a hodky.
I přes menší účast krojované mládeže se hody budou konat tak,
jako v minulých letech. I letošní rok se hody odehrají v parku
Rasovna, budou zahájeny pátečním předhodovým zpíváním,
v sobotu odehrají na hřišti TJ Sokol naši fotbalisté hodovní
utkání proti Valticím. Sobotní i nedělní hodovní průvod začne
ve 14.00 hod. v parku Rasovna.
Přejeme Vám příjemný a klidný podzim.
Bohumila Tesaříková, místostarostka
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DĚNÍ V OBCI

GULÁŠ CUP
Všechny týmy se snažily, vyhrát však mohl jen jeden tým a jako
nejlepší návštěvníci ocenili guláš týmu „Ženy v pokušení“. Příjemné slunečné odpoledne obohatilo vystoupení dětí z mateřské a základní školy s vystoupením country tanců a celou akci zakončila
večerní zábava s DJ Cepem.

V sobotu 29. června se v parku Rasovna uskutečnil čtvrtý
ročník soutěže ve vaření gulášů, který připravilo Pohostinství
U Parku. Zatím největší počet soutěžících mužstev, mezi kterými
bylo např. také přespolní družstvo sestavené z muzikantů country
kapely Čtyřlístek, podpořil také rekordní počet návštěvníků akce.

FOTBALOVÝ TURNAJ ULIC
z ulice Anenská. Na druhém místě skončilo mužstvo z ulice
Ořechová a jako třetí skončil tým Masarykovy ulice.

2. ročník uličního turnaje ve fotbale se konal v sobotu
20. července. Za krásného letního počasí se o pohár utkalo
8 družstev, vítězství si při svém prvním startu vybojovali hráči

ZELŇAČKA CUP
ná, která získala největší počet hlasů a zvítězila. Pro děti připravilo Pohostinství U Parku na rozloučenou s prázdninami
opékání špekáčků u táboráku.

Další ročník soutěže ve vaření zelňaček se konal v sobotu
31. srpna v parku Rasovna. Tentokrát se jí zúčastnily družstva
Ženy v pokušení, TJ Sokol, Nezávislí nezaměstnaní a obec Lad-

více fotografií z akcí na: http://ladna.rajce.idnes.cz/
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VÝPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
t3P[QPʊUPWÏPQBUʭFOÓʊ
t 4NMPVWV P QʭFW[FUÓ EMVIV B ÞQSBWʏ OʏLUFSâDI W[UBIʹ
T#FUPOÈSOPV1PEJWÓOTSPBĕSNPV,FMUFYTQPMTSPPÞISBEʏ
Zastupitelstvo obce schválilo:
t,VQOÓTNMPVWVTĕSNPV40.&+JOEʭJDIʹW)SBEFDTSPo dluhu ve výši 1 017 244,20Kč – přímá úhrada firmě Betonárna
Podivín s.r.o.
nákup zametacího malotraktoru
t4NMPVWVPEÓMPʊTĕSNPV.JMBO7FTFMâ#ʭFDMBWo
t4NMPVWVPQPTLZUOVUÓĕOBOʊOÓIPQʭÓTQʏWLVWFWâÝJ
600,-Kč na vybudování komunikací a veřejné infrastruktury zpracování dokumentace a organizace výběrového řízení na akci
se společností Reality Domus – výstavba rodinných domů na „Ladná-podporované bydlení“
t%PEBWBUFMFUFDIOPMPHJFCVGFUVLVMUVSOÓIPEPNVoĕSNV
Ovčačkách
t;ÈNʏSWZCVEPWÈOÓCZEMFOÓQSPTFOJPSZOBQP[FNLVQBSʊ FOODTOPSERVIS Mikulov
50/1- 8 bytových jednotek na pozemku podél uličky u pošty
Zasedání zastupitelstva č. 22/2013 se konalo 28. srpna 2013
t1PWPEʥPWPVQPNPDQSPPCFD,MZWFWâÝJ ,ʊ
t3P[QPʊUPWÏPQBUʭFOÓʊ
Zastupitelstvo obce schválilo:
t 4NMPVWV P [ʭÓ[FOÓ PEQPWÓEBKÓDÓIP WʏDOÏNV CʭFNFOJ OB
t;QSÈWVPQPTPV[FOÓBIPEOPDFOÓOBCÓEFLOBBLDJv-BEOÈpozemek par.č. 1292/199 s firmou MND a.s. Hodonín za jed-kanalizace a ČOV a vybírá firmu PROMED Brno jako vítěznorázovou úplatu 35 000,-Kč
t%PEBUFLʊLF4NMPVWʏPEÓMPTĕSNPV,FMUFYTQPMTSP ného uchazeče – dokončení projektové dokumentace k realizaci
stavby
Brno – multifunkční objekt
t;QSÈWVPQPTPV[FOÓBIPEOPDFOÓOBCÓEFLOBBLDJv3FLPOZasedání zastupitelstva č. 21/2013 se konalo 5. srpna 2013 strukce zdroje tepla v budově ZŠ a dodavatele, firmu Miroslav
Loučka, Břeclav - výměna kotlů v základní škole
t;QSÈWVPQPTPV[FOÓBIPEOPDFOÓOBCÓEFLOBBLDJv,VMUVSZastupitelstvo obce schválilo:
t4NMPVWVP[ʭÓ[FOÓWʏDOÏIPCʭFNFOFTFTQPMFʊOPTUÓ5FMFGØ- ní dům – stoly a židle“ a dodavatele, firmu RIM-CZ, spol.s.r.o.
nica Czech Republic,a s. – uložení komunikačního vedení na Otrokovice – vybavení kulturního domu
t4NMPVWVʊPQʭFEQMBUOÏNQVCMJLBDFv-JEÏ LSPKF 
pozemích par.č. 2 a 3 v k.ú. Ladná
t0CFDOʏ[ÈWB[OPVQʭJIMÈÝLVʊPNÓTUOÓDIQPQMBUDÓDI tradice“ – kniha o krojích na Podluží
t4NMPVWVPQʭFW[FUÓEMVIVBÞQSBWʏOʏLUFSâDIEBMÝÓDIW[UBt4NMPVWVP[ʭÓ[FOÓQSÈWBPEQPWÓEBKÓDÓIPWʏDOÏNVCʭFNFOJ
na pozemky par.č. 1179/45 a 1180/1 v k.ú. Ladná s MND a.s. Iʹ T ĕSNPV ,FMUFY #SOP B 1JLIBSUTQPSUTFSWJT #SOP o multifunkční objekt
Hodonín za jednorázovou úplatu 15 000,-Kč
t %PEBUFL ʊ L OÈKFNOÓ TNMPVWʏ ʊ OB QSPOÈKFN
t4NMPVWVPQPTLZUOVUÓEPUBDF[SP[QPʊUV+JIPNPSBWTLÏIP
obecních pozemků s Františkem Králem, Týnec
kraje ve výši 143 600,-Kč na pořízení územního plánu obce
t4NMPVWVPQʭFW[FUÓEMVIVBÞQSBWʏOʏLUFSâDIEBMÝÓDIW[UBt%BSPWBDÓTNMPVWVʊTFTQPMFʊOPTUÓ-FTZɇ3TQQSP
příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Ladná ve výši 50 000,-Kč – IʹTĕSNPV,FMUFY#SOPB,SBTJMPW#SOPo multifunkční objekt
vybavení třídy v základní škole
Zasedání zastupitelstva č. 20/2013 se konalo 24. června 2013.

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
POVODŇOVÁ POMOC OBCI KLY
Zastupitelstvo obce Ladná schválilo na svém červencovém
zasedání finanční dar ve výši 100 000,-Kč pro obec Kly ve
středních Čechách, která byla
v červnu zasažena povodní.
Zastupitelé obce vybrali několik obcí, které byly povodní zasaženy. Při prohlížení fotografií
z povodní na webových stránkách obcí zaujaly fotografie
z obce Kly, která se zastupitelům
Fotografie z povodní 2013 zdála jako nejvíce postižená. Na
v obci Kly.

BESEDA S POLICIÍ ČR
Z důvodu množících se případů
podvodů a krádeží v obci uspořádala
16. července 2013 Policie ČR Břeclav
v tělocvičně školy besedu na téma bezpečnosti seniorů. Naši občané se zřejmě
cítí bezpečně nebo se ještě nestali obětí
nějakého trestného činu, protože cestu
na besedu si jich našlo jen několik. Policejní mluvčí Policie Břeclav pprap. Kamila Haraštová je seznámila s konkrétními případy trestné činnosti v Ladné a dozvěděli se doporučující rady, jak se vyhnout podvodům, chránit se
před okradením nebo vloupáním do domu.

jedné fotografii si všimli malé
kapličky, která byla z velké části pod vodou a která připomínala kapli sv. Michala v Ladné.
Právě na opravu kaple sv. Václava bude finanční příspěvek
z Ladné věnován.

Uvádíme základní rady pro seniory:
*Nikdy neotevírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.
*Do bytu vpusťte pouze lidi, které dobře znáte.
*Nevěřte každému, kdo vás za dveřmi požádá o pomoc,
např. o možnost si zatelefonovat, jít na WC, předat zásilku pro
souseda apod.
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DOTACE NA WORKOUT HŘIŠTĚ
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR poskytlo obci
Ladná dotaci ve výši 294
000,-Kč na vybudování tzv. „workout hřiště“. Celkové náklady na vybudování hřiště budou 420 000,-Kč, zbývající částka ve
výši 126 000,-Kč bude investována z rozpočtu obce. Workout
hřiště se bude nacházet v areálu TJ Sokol (tzv. škvárové hřiště),
bude instalováno 11 cvičebních prvků, 2 cvičební prvky pro seniory a lavičky.
Co je to „street workout“? Je to projekt zaměřený na výstavbu sportovišť pro venkovní posilování. Jedná se o výstavbu jednoduchých železných konstrukcí pro cviky s vlastní vahou těla.

*Mějte důležitá telefonní čísla poblíž vašeho telefonu, do
mobilu si je uložte
přednostně.
*Dům zamykejte, i když jdete třeba jen k sousedce, do sklepa
nebo s odpadky.
*Peníze můžete ukládat do banky či spořitelny. Zbytečně nehovořte o penězích či cennostech,
které máte doma.
*Nepůjčujte peníze cizím lidem a nedávejte ani žádné zálohy
podomním prodejcům.
*V Ladné platí zákaz podomního prodeje, každého prodejce
můžete odmítnout ihned u dveří.
Důležitá telefonní čísla:
800 157 157 – život 90 Senior telefon
800 200 007 – Elpida – Zlatá linka seniorů

DOTACE NA ZAMĚSTNANCE OÚ
Obec Ladná získala od Úřadu práce v Břeclavi dotaci na zaměstnance na veřejně prospěšné práce. Od listopadu 2012 do
června 2013 obdržela obec 288 405,-Kč.

Na konci července se v obci udály další dva případy vniknutí
zlodějů do rodinných domů.
Zloději opět použili své osvědčené triky - předstírají infarkt,
záchvat cukrovky, chtějí požádat o vodu nebo říkají, že jsou
domluveni na obecním úřadu a jdou např. nabídnout levnější
elektřinu apod. Jedinou obranou proti okradení je nepouštět
nikoho cizího do domu, zamknout všechny dveře a nenechávat
klíče ve dveřích nebo v bráně. Policie ČR Břeclav žádá občany
o spolupráci – pro dopadení pachatelů trestné činnosti je nutné
znát SPZ automobilu, ve kterém zloději přijedou. Zkuste ji vyfotit mobilem, někam zapsat, popř. zapamatovat.
V srpnu se vloupal zloděj otevřeným oknem do přízemního
domku na ul. Na Trkmance. Stalo se to kolem půl sedmé ráno
a v domě se přitom nacházeli jeho majitelé. Není tedy bezpečné
nechávat otevřená okna (zvláště směrem do ulice) během noci,
ale také během dne.

POPLATKY ZA NÁJEM HROBOVÉHO MÍSTA
Oznamujeme občanům, že na zaplacení poplatku za pronájem hrobového místa budou přibl. tři měsíce před vypršením stávající smlouvy upozorněni dopisem z obecního úřadu.
Smlouva se platí na 10 let dopředu, poplatek 18,-Kč/m2/rok.
ZÁKAZ DLÁŽDĚNÍ V OKOLÍ HROBŮ NA HŘBITOVĚ,
ZÁKAZ VJEZDU AUT NA HŘBITOV
Upozorňujeme občany, že je zakázáno kolem pronajatých
hrobových míst pokládat jakoukoliv (zámkovou, chodníkovou
apod.) dlažbu. Okolo hrobů bude vysypán štěrk, jednotně po
celém hřbitově.
Také žádáme občany, aby nevjížděli na novou zámkovou
dlažbu jakýmkoliv automobilem. Děkujeme za pochopení.
Zároveň upozorňujeme občany, že popelnice na odpad se
nachází za třetí bránou (vchod od p. Podrazila).

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
Dotace z Jihomoravského kraje na územní plán
Obec Ladná obdržela z dotačního programu „Dotace na
zpracování územních plánů“ Jihomoravského kraje dotaci
ve výši 143 600 Kč na zpracování nového
územního plánu obce. Předpokládané celkové náklady na pořízení změny územního
plánu obce činí 462 623 Kč.

ZTRÁTY A NÁLEZY
Na obecním úřadu jsou k vyzvednutí tyto ztracené věci:
Nález
Nalezeno dne Místo nálezu
Čip na obědy
10. 6. 2013
ul. Anenská
Zámek na kolo (bez klíče)10. 6. 2013 u obecního úřadu
Dioptrické brýle
18. 6. 2013 u mateřské školy
Sluneční brýle
9. 7. 2013 ul. Masarykova

Nový územní plán obce
V červenci 2013 bylo zahájeno projednávání návrhu ÚP
Ladná. V současnosti byla ukončena fáze společného projednání. Po vyhodnocení všech došlých stanovisek a připomínek
a po posouzení návrhu krajským úřadem bude územně plánovací dokumentace podle výsledků projednávání upravena.
Následně bude zahájeno řízení o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu Ladná (§ 52 stavebního zákona). Zahájení řízení bude oznámeno občanům formou veřejné
vyhlášky. Ve vyhlášce bude mimo jiné uveden termín konání
veřejného projednání, které se uskuteční na obecním úřadě
za přítomnosti pořizovatele, zpracovatele územně plánovací
EPLVNFOUBDF B [ÈTUVQDʹ PCDF ÁQMOÈ EPLVNFOUBDF UFYUPWÈ
i grafická část) bude opět k nahlédnutí na webových stránkách
obce Ladná (www.obecladna.cz) a v tištěné podobě na Obecním úřadě Ladná. Ve veřejné vyhlášce bude rovněž uvedeno,
kdo a v jakém termínu může podávat námitky či připomínky
ke zveřejněnému návrhu ÚP.
Ing. Blanka Darmovzalová

OPTICKÝ KABEL V LADNÉ
Vážení občané obce Ladná,
rádi bychom Vás informovali, že naše společnost získala
od stavebního odboru Městského úřadu v Břeclavi územní rozhodnutí na výstavbu datové optické sítě ve Vaší obci.
V průběhu podzimu 2013 budou tedy zahájeny stavební
práce. Nejprve půjde o vybudování páteřní přívodní trasy.
V příštím roce bude provedena výstavba na celém území obce.
Přinese Vám to mnoho výhod. Kromě zlepšení kvality
internetového připojení a jeho mnohonásobného zrychlení,
bude nově k dispozici také distribuce televizního signálu.
Celkové náklady výstavby jsou pouze v režii naší společnosti
a nebudou mít vliv na ceny za poskytované služby.
Stavba bude realizována formou výkopu. Do výkopu
bude uložena ochranná plastová trubička, která bude přivedena až do Vašich domů. Výkopové práce budou probíhat
postupně, každý den bude výkopová část dána do původního stavu. Výkop bude pouze 11 cm široký a 45 cm hluboký,
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z toho vyplývá, že dojde k minimálnímu narušení dotčených
pozemků.
Několik dnů před započatou prací Vás na Vašem
pozemku navštíví některý z našich techniků a domluví s Vámi podrobnosti. Rádi bychom Vás ovšem
informovali, že přivedení ochranné trubky do Vaší domácností je bezplatná pouze v období, kdy budou probíhat stavební práce poblíž Vašeho domu. Pozdější žádosti o zavedení ochranné trubky do domu nemohou
být v budoucnu realizovány zdarma (vyřízení žádostí
k dalším výkopovým pracím, otevření výkopu a další povolení jsou jak finančně, tak časově náročné).
Bližší informace o výstavbě budou průběžně zveřejňo-

vány na našich internetových stránkách www.inet4you.cz.
Co je to kabelová optická síť?
Optická síť Vám zajistí kapacitu, která na mnoho let
dopředu pokryje Vaše požadavky na rychlost a přenos internetu. Na jednom optickém vlákně může pracovat po
internetu celá Vaše domácnost, zároveň můžete sledovat
televizi, zálohovat svoje data, či hrát online hry.
V nejbližších letech nebudete muset řešit nutnost zvýšit
kapacitu svého připojení. Přenosová rychlost může být až
1Gbit. Síť z optických vláken je velmi stabilní a spolehlivá
– na rozdíl od bezdrátových technologií nepodléhá rušení
signálu.
Za firmu Internet4you.cz, s.r.o.
Ing. Radek Menšík

REALIZOVANÉ AKCE
Školní třída

Hřbitov
V rámci opravy hřbitova bylo
doposud provedeno odstranění
staré zdi, prodej části pozemku nově rozšířeného hřbitova,
příprava návrhu a zpracování
projektové dokumentace, vyřízení stavebního řízení, přesunutí
dvou hrobů na náklady obce, výstavba nové zdi, oplocení a chodníků, instalace osvětlení a oprava
pumpy.
Na dokončení čeká osazení bran a instalace „okapu“ ve
snížené části zdi (od Jazérka).
V průběhu září a října budou
provedeny parkové úpravy
v rámci projektu „Vegetační
úpravy hřbitova“ - terénní úpravy
a výsadba stromů, keřů a popínavek.

Z dotačního titulu státního podniku Lesy ČR, který ZŠ a MŠ Ladná poskytl grant ve výši 50 000,-Kč,
byla vybavena třída pro žáky čtvrté a páté třídy. Z této částky byla
zakoupena skříň, psací stůl pro
počítač a devět lavic se židlemi. Pro odpočinek
i výuku byl pořízen do třídy koberec.

Multifunkční objekt
Práce pokračují i na stavbě
tělocvičny. Dokončují se realizace elektrorozvodů, betonáž
schodiště na galerii nebo nosný
rošt pod obklad tělocvičny. Od
9. září budou zahájeny práce na
kanalizaci v uličce za tělocvičnou a poté položena nová zámková dlažba.
Oprava komína a kotelny
v Pohostinství U Parku
Komín v obecní budově, kde
se nachází pohostinství, již byl
v dezolátním stavu. Nefunkční
komínové těleso bylo zbouráno, nahrazeno novým komínem
a kotel byl vybaven novým betonovým základem. Oprava ve výši 65 500,-Kč byla hrazena
z rozpočtu obce. Následovala kompletní oprava střechy v hodnotě 100 000,-Kč, kterou zajistila firma Klempířství Břetislav
Rožnovják.

Zametací malotraktor

Zaměstnanci obce již zahájili zametací práce s malotraktorem, který byl pořízen z dotace Operačního programu životní
prostředí.
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Opravy dětského hřiště Rasovna
Každý rok opravují zaměstnanci obecního úřadu dětské hřiště na Rasovni. Kromě běžného opotřebování se musí opravit
především „závady“, které způsobí naše děti a mládež. Ukradené úpony u pyramidy, odtržená sedátka z houpačky, několikrát
do roka poškozené oplocení atd. Rádi bychom požádali doprovod dětí, aby dohlédl na to, jestli se zrovna jeho dítě nehoupe
na drátěném pletivu, které na toto dovádění není určeno. Oplocení je zde především z důvodu ochrany pískoviště před psími
výkaly. Samozřejmě není možné ohlídat, co se děje na hřišti po
nocích, ale dospělí mohou své dítě hrající si na hřišti usměrnit.
Je to na Vás, v jakém prostředí si budou Vaše děti hrát.
Na základě každoroční revize byly některé herní prvky dopl-

něny dopadovou plochou
(písek), opraveny sedačky na váhové
houpačce, doplněny úpony
na pyramidě,
opraven herní
prvek se skluzavkou v částce 5.000,-Kč.

Z HISTORIE OBCE
t7BLDJv;iCZMBWSPDFEPLPOʊFOBWâTUBWCBQPÝUZ
ZAJÍMAVOSTI ZE SCHŮZÍ MNV V LETECH 1960-1970
t7SPDFCZMB[BIÈKFOBUʏäCBÝUʏSLVVIʭCJUPWB
t7PCDJQʹTPCÓTPVLSPNâDI[FNʏEʏMDʹ W+;%KTPVQPTUBt/BTDIʹ[JLPOBOÏLSJUJ[VKF"OUPOÓOÀPIBKTU[Èveny fóliovníky u hřbitova.
měr vybudování novomlýnských nádrží.
t7SPDFCZMBQSPWFEFOBHFOFSÈMOÓPQSBWBÝLPMZ
t4PLPMEÈWÈQPEOʏULQSPKFEOÈOÓWâTUBWCZLVMUVSOÓIPEPNV
t7SPDFCZMP[BLÈ[ÈOPWZQPVÝUʏUESʹCFäEPVMJDCF[
v obci.
dozoru!
t)SÈ[OBLPODJVM-VäOÓCZMBTSPWOÈOB
t ,SBKTLÈ TQSÈWB DIUʏMB W SPDF  [SVÝJU NPTU QʭFT %ZKJ
u Kačenárny, v tomto roce se pokračovalo ve výstavbě kravízdroj: Zápisy ze schůzí MNV Ladná 1948-1976
nů JZD, v Chemoplastu se začalo vyrábět univerzální lepidlo
„Kanagón“ a byl odstraněn mostek u hospody přes Ladenskou
strouhu, který tu zůstal po zatunelování.

PROMĚNY OBCE

Rasovna (pohled z Mlýnské ulice, vzadu ulice Úlehlova)
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EKOKÚTEK
PRAVIDLA SBĚRNÉHO DVORA
Vzhledem k chování některých občanů na sběrném dvoře je
nutné zde zavést nová pravidla. Před odevzdáním jakéhokoliv
odpadu se vždy hlaste u obsluhy sběrného dvora. Obsluha
Vám pak řekne, kam odpad umístit. Teprve potom můžete
odpad odevzdat. Vyhneme se tomu, že někteří občané sypou
odpad do jiných kontejnerů, než je určeno, vysypou odpad
uprostřed dvora a odjedou, v plastovém pytli („šak je tam enom
tráva“) pak najdeme plastové láhve, polystyren, sklo apod.
Úklid a třídění pak stojí zaměstnance obce spoustu času. Všem
uživatelům sběrného dvora děkujeme za pochopení.

SBĚRNÝ DEN
Sběrný den se bude konat v sobotu 5. října 2013 od 9.00 hod
do 16.00 hod. Kontejnery budou přistaveny na parkovišti
u hřbitova.
Odevzdat můžete:
-elektro (ledničky, televize, rádia apod.)
-zařízení výpočetní techniky
-baterie, autobaterie
-nebezpečný odpad (obaly od barev, ředidel, pryskyřice apod.)
-pneumatiky na osobní a dodávkové vozy

TŘÍDĚNÍ ODPADU V ROCE 2012
V tabulce je množství vytříděného odpadu, který obec Ladná v roce 2012 vytřídila a předala k dalšímu využití a částka, kterou za
tříděný odpad obec obdržela od společnosti EKO-KOM, a.s.

DV
2EGREt
NYDUWiO
NYDUWiO
NYDUWiO
NYDUWiO
Rok 2012 celkem


7XQ\




36,173

ýiVWND .þ 




82 881,00Kþ

V roce 2012 bylo v České republice díky recyklaci papíru,
plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci systému

EKO-KOM uspořeno 27 034 318GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje 300 000 domácností.
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ S ODPADY V LETECH 2010-2012

VÝDAJE
2010
2011
2012
7ĜtGČQêRGSDGQHEH]SHþQêRGSDGWXKêNRPXQiOQt
RGSDGNRQWHMQHU\±VEČUQêGYĤUSQHXPDWLN\DSRG
Celkem
873 768,00 804010,00 813 482,00
PěÍJMY
3ĜtMP\ RG REþDQĤ ± SRSODWHN ]D
VYR]RGSDGX
3ĜtMP\ ]D WĜtGČQê RGSDG VNOR
åHOH]RDSRG
Celkem

2010


2011


2012








648 053,00

647 027,50

628 014,50

2010 / tuny




2011 / tuny




2012 / tuny




























SBċR ODPADU V LETECH 2010-2012
Název odpadu
6PČVQêNRPXQiOQtRGSDG SRSHOQLFH 
2EMHPQêRGSDG NRQWHMQHU±VEČUQêGYĤU 
6PČVL EHWRQ FLKO\ NRQWHMQHU±VEČUQê
GYĤU 
3QHXPDWLN\
%DUY\
7HWUDSDN
3DStUDOHSHQND
3ODVW\
9\ĜD]HQpHOHNWUR]DĜt]HQt
6NOR

UPOZORNĚNÍ
Dne 15. 7. 2013 nabyla účinnosti nová Vyhláška č. 189/2013Sb.,
o ochraně dřevin. Podstatnou změnou v oblasti kácení dřevin
pro občany je zejména fakt, že na kácení dřeviny rostoucí zejména na zahradách, tedy na pozemku u rodinného domu na
zastavěném území obce, který je oplocený a nepřístupný veřej-

nosti, není potřeba povolení obce. Dále není potřeba povolení
pro dřeviny menší, tj. o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve
výšce 130 cm nad zemí, pro zapojené porosty dřevin nepřesahující plochu 40 m2 a pro dřeviny pěstované jako výmladkovou
plantáž dřevin, na biomasu, tj. dřevo na topení.

ŠKOLNÍ OKÉNKO
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V letošním školním roce je ladenská základní škola trojtřídní
a navštěvuje ji 38 žáků.
V září usedlo do školních lavic 10 nových prvňáčků, kteří se učí
samostatně s paní učitelkou Vlastimilou Bartošíkovou. Další
třídu tvoří 4 druháci a 10 třeťáků, společně je vyučuje paní učitelka Marie Kobrová. Čtvrťáků je 9 a ve spojené třídě s 5 páťáky
je jejich třídní učitelkou ředitelka školy Blanka Uhrová. Paní
ředitelka má vzhledem k dalším pracovním povinnostem menší počet vyučovacích hodin, proto zde další hodiny dobírá paní
vychovatelka. V této třídě pracuje ještě asistentka pedagoga
Petra Laubová, která rovněž vyučuje všechny děti anglickému
jazyku. Nejstarší žáci dostali v době letošních prázdnin hezký
dárek. Jejich učebna byla celá vybavena novým nábytkem, lavicemi i kobercem, který věnoval škole státní podnik České lesy
jako sponzorský dar.
Školní družinu navštěvují především děti z nižších ročníků,
které si odpolední zábavu užívají pod vedením vychovatelky
Kláry Prajkové. V současnosti je dočasně družina umístěna ve

školní třídě, ale v letošním školním roce se dočká nových samostatných prostor v současné tělocvičně. Po dokončení stavby bude školákům ke sportu i hrám sloužit tělocvična nová.
Škola je hezky vybavena a vyučování probíhá moderní, ale
i zábavnou formou. Ve třídách jsou počítače s přístupem k internetu, některé vyučovací hodiny probíhají v počítačové učebně a starší žáci mají v rozvrhu i předmět informatika. Ve dvou
třídách a v počítačové učebně jsou nainstalovány interaktivní
tabule, které jsou využívány ke zpestření a rozšíření výuky.
Také v letošním školní roce nabízí škola svým žáčkům využití
volného času v odpoledních zájmových kroužcích: Sportovní
hry, Zábavné hraní, Klubíčko pro nejmenší, Za zvířátky na
ranči, Dramatický, Anglický, Výtvarný, Včelařský a Myslivecký
kroužek. Pro děti s poruchami učení bude otevřen Dyslektický
kroužek a děti s vadami řeči mohou navštěvovat Logopedickou
poradnu. Podle zájmu dětí a jejich rodičů zahájí kroužky svoji
pravidelnou činnost v říjnu.
Škola bude i nadále úzce spolupracovat s Obecním úřadem
a kulturní komisí i dalšími spolky, sdruženími a organizacemi
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v obci. Společně budeme připravovat některé akce nejen pro
děti z MŠ a ZŠ, ale i pro jejich rodiče a širokou veřejnost. Učitelky chystají každoročně pro své svěřence mnoho akcí pro
zpestření výuky, získávání nových znalostí a dovedností, ale
také aktivity ekologické, kulturní, zábavné a jiné.
Na letošní podzim připravujeme návštěvu výstavy Merkur –
EʏUTUWÓTFÝSPVCLZWCʭFDMBWTLÏNNV[FV FYLVS[JEPEBMÝÓĕSmy, besedu s myslivcem, ekologický program s názvem „Živá
příroda“ nám přiveze záchranná stanice pro dravé ptáky z Rajhradu. Všechny bychom chtěli pozvat na již tradiční Dýňovou
slavnost, kterou uspořádáme 1. října na dvoře mateřské školy

a ve spolupráci s Obecní úřadem chystáme 19. října Drakiádu
s opékáním špekáčků na fotbalovém hřišti.
O dalších akcích budeme pravidelně informovat rodiče i veřejnost formou plakátů, hlášení v místním rozhlase, na webových
stránkách školy i v Lanštorfském zpravodaji.
Do nového školního roku bych chtěla všem učitelkám popřát
pilné a vnímavé žáčky, všem zaměstnancům hodně zdaru při
práci a dobrý kolektiv spolupracovníků. Dětem přeji, aby se
jim ve škole líbilo a aby do ní chodily rády, trpělivé a chápající
učitelky, bezva spolužáky a hodně školních úspěchů.
Marie Kobrová

MATEŘSKÁ ŠKOLA
V tomto školním roce se téměř podařilo naplnit kapacitu mateřské školy. Došlo ke změně rozdělení tříd dětí podle věku.
Mladší děti povede p. uč. Lucie Střelcová s asistentkou Jitkou
Konšelovou. Starší děti budou učit p. uč. Iveta Žáková a Liba
Vojteková
V loňském školním roce odcházelo do 1. třídy celkem 14 dětí,

z toho 9 do místní školy, ze zbývajících dětí měly 3 děti bydliště
v Břeclavi. Věříme, že i většina letošních předškoláků rozšíří
řady žáků naší základní školy.
I v letošním roce se chystá pro děti spousta zajímavých akcí
v součinnosti se ZŠ. Např. divadelní představení, akce rodičů
s dětmi, výchovně vzdělávací projekty nebo besídky.
Mgr. Lucie Střelcová

První školní den pro ladenské prvňáčky

Druhá a třetí třída

Čtvrťáci a páťáci v nové třídě
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/14
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
2. září 2013: začátek vyučování
20. září 2013: ředitelské volno - hody v Ladné
30. ledna 2014: ukončení I.pololetí
27. června 2014: ukončení II. pololetí
29. a 30. října 2013 /úterý, středa/: podzimní prázdniny
21. prosince 2013- 5. ledna 2014: vánoční prázdniny
6. ledna 2014: začátek vyučování
31. ledna 2014: pololetní jednodenní prázdniny
17. - 23. února 2014: jarní prázdniny

17. a 18. dubna 2014: velikonoční prázdniny
28. června 2014 - 31. srpna 2014: letní prázdniny
1. září 2014: zahájení školního roku 2014/2015
Zápis do mateřské školy proběhne
v průběhu března nebo dubna.
Zápis do základní školy proběhne v termínu
od 15. 1. – 15. 2.2014.

NOVÝ KROUŽEK PRO DĚTI Z LADNÉ
NBWÏIPVLÈ[BUBQʭFEBU5BLÏMFUPVQSBYJTWFEFOÓNEʏUÓOB
letních táborech, zkušenosti z myslivecké činnosti a věříme že
příjemné prožití volného času Vašich dětí.
Budeme rádi, když nás navštívíte a Vaše děti zkusí s námi poznávat krásu našich lesních zvířecích kamarádů a přírodních
krás v okolí Ladné a také i krásu celé naší přírody.
První schůzka se koná 9.10.2013 ve středu v 17 hodin v hasičské zbrojnici v Ladné. Po vzájemném seznámení si řekneme, kdy a kde se budeme scházet, podíváme se na obrázky
zvířátek a pokud bude pěkné počasí, tak se třeba i zajdeme
projít do lesa.
Aktuální informace a kontakty najdete na stránkách www.mladimyslivciladna.estranky.cz nebo na telefonu 724 066 775, případně mailem mladimyslivciladna@gmail.com.
Těšíme se na naše setkání .
Kamil a Eva Štollovi, Ivan Áč, Jenda Mráz

Společně se začátkem nového školního roku zahajuje svou činnost nový kroužek pro všechny děti od první třídy - MLADÍ
MYSLIVCI LADNÁ.
Jak již název naznačuje, budeme se snažit dětem ukázat krásu
naší národní tradice, a to české myslivosti. Zřejmě si spousta
z Vás myslí, že na myslivosti není nic krásného, ale dejte nám
šanci ukázat Vám i Vašim dětem opak. Mají-li Vaše ratolesti
rády přírodu a zvířátka, jsou to přesně ty děti, které hledáme
a rádi je přivítáme v našich řadách.
Chceme příjemnou formou ukázat dětem to, co v dnešní počítačové době nejsou schopny od stolů, klávesnic a monitorů
vidět. Snad každý z nás si pamatuje, jak běhal po lese a prožíval
dobrodružné příběhy, na které dodnes rádi vzpomínáme. Při
takovém jednom vyprávění zážitků s kamarády vznikla myšlenka dopřát i našim dětem tuto možnost.
Co nabízíme? Nadšení 4 přátel, kteří chtějí dětem něco zají-

Beseda o myslivosti ve škole 4. září 2013
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SPOLKY A SDRUŽENÍ

TJ SOKOL LADNÁ
Ani jsme se neohřáli a už je to tu zas…
Jako by to bylo včera, kdy jsme s trémou nastupovali do
prvního soutěžního kola v III. třídě a dnes tu již stojíme
se vztyčenými hlavami jako ostřílení mazáci a prokousáváme se dalším soutěžním ročníkem.
Loňský první ročník skončil doslova nad očekávání, konečné 3. místo bylo jistě krásné umístění. Byla jen škoda, že se nakonec nepodařilo lépe zvládnou závěr sezóny
a případně si vybojovat postup do okresního přeboru.
Ale takový už je fotbal, je to nevyzpytatelná hra plná
nečekaných zvratů.
Poslední dva zápasy jarní části přece jen dopadly o poznání lépe. V tom předposledním jsme na našem stadiónu přivítali celek z Přítluk, který si nakonec s sebou
domů odvezl i 4 góly. Kdy se v prvním poločase trefil
Radim Uher a v tom druhém jej napodobili Pavel Kočíř
a dvakrát Tadeáš Hodoši. Nutno uznat, že bylo horko
k padnutí, a tak nebylo vůbec jednoduché něco na hřišti
dokázat. Spousta hráčů se totiž unavila už v kabinách při
převlékání do dresů. V posledním kole jsme zajížděli do
Mikulova, kde už prakticky nešlo o nic, protože „karty
už byly rozdány“ a s tím se do utkání také nastupovalo. Hrálo se klidné utkání, ve kterém ovšem nechyběly
pěkné fotbalové akce, nakonec jsme se ale s Mikulovem rozešli remízou 1:1, kdy v závěru prvního poločasu
srovnával stav hlavou Kočíř po centru Švarce. Závěrečný
hvizd pak jen všem oznámil letní fotbalovou pauzu.
Během letní pauzy se pochopitelně vehementně trénovalo, neboť si David Šudrla udělal trenérskou licenci (gratulujeme :-), a tak musel své nabyté vědomosti někde
hned prodat. Přes letní pauzu se také uskutečnilo i pár
přestupů a přesunů. Tým opustil Jaroslav Míček, který se
vrátil zpět do MSK Břeclav, dalším je Václav Juras, který
na vlastní žádost odešel do fotbalového důchodu. Ale
nezůstalo to jen u odchodů. Do kádru přišel po dlouhé
pauze Pavel Koyš a také Andrej Rybár, který ale zatím
kvůli administrativní chybě hrát nemůže.
V novém soutěžním ročníku jsme se bohužel nepředvedli v tak dobrém světle jako loni. V prvním kole jsme na
svém hřišti přivítali Přítluky, které nám měly co vracet
a bohužel jsme s nimi prohráli 3:2, kdy o dva zásahy
se postupně podělily Koyš a pak Hanáček. Zcela jiné již
bylo druhé kolo, kdy jsme zajížděli na hodovní „špíl“
do Moravského Žižkova. Domácí měli jasný cíl a jasně si za ním šli, ale nakonec nedošli. Byl to ale Žižkov,
který se jako první ujal vedení. Nicméně dva góly Radima Uhra jim braly naděje na vyhraný hodovní zápas.
První, když se Radim trefil z přímého kopu a poté ještě
křižnou střelou přes pokutové území překvapil domácího gólmana. Pojistku pak v závěru zápasu přidal Pavel
Kočíř, kterého našel Radim Uher a sám před brankářem
nezaváhal. V třetím kole jsme doma přivítali Lanžhot,
který, ač si brousil zuby, nakonec si je všechny vylámal.
Konečná výhra 7:1 mluví za vše, kdy se o góly podělili
Radim Uher dvěma zásahy, Jakub Podrazil taktéž dvěma

zásahy, dva zásahy přidal i Ondra Kobr a jeden zásah
přidal Ondra Podrazil.
Jinak dovolte, abych touto cestou poděkoval obci Ladná
a Hostinci u Parku za nové dresy, ve kterých se snad již
brzy ukážeme na domácím trávníku.
Pavel Kočíř

Zveme všechny příznivce
ladenského fotbalu na

HODOVNÍ ZÁPAS
TJ SOKOL LADNÁ – FK VALTICE
21. září 2013 v 10.30 hod.
na hřišti TJ Sokol Ladná
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Rk. Tým

Zápasy V R P Skóre

Body

1.

Hrušky

3

3 0 0 8

: 4

9

2.

PĜítluky

3

2 1 0 8

: 6

7

3.

/DQåKRW%

3

2 0 1 16 : 9

6

4.

Ladná A

3

2 0 1 12 : 5

6

5.

Týnec

3

2 0 1 4

: 2

6

6.

Staroviþky

3

2 0 1 8

: 7

6

7.

Perná

3

1 1 1 10 : 6

4

8.

Tvrdonice B

3

1 1 1 5

: 4

4

9.

Podivín B

3

1 0 2 5

: 6

3

10. Hustopeþe B

3

1 0 2 5

: 6

3

11. Mikulov B

3

1 0 2 6

: 8

3

12. Valtice

3

1 0 2 2

: 8

3

13. 0äLåNRY$

3

0 1 2 4

: 8

1

14. Lednice B

3

0 0 3 1

: 15 0

Kolo Domácí

Hosté

Termín
Výsledek

/

Den / Góly

1.

Ladná A

vs. PĜítluky

2

:

3

Koyš, Hanáþek

2.

0äLåNRY
A

vs. Ladná A

1

:

3

2x Uher, KoþíĜ

3.

Ladná A

vs. /DQåKRW%

7

:

1

2x Uher, 2x Podrazil J., 2x
Kobr, Podrazil O.

4.

3RGLYtQ%

vs. Ladná A

01.09. 16:30 NE

5.

Ladná A

vs. 7YUGRQLFH% 08.09. 16:30 NE

6.

0LNXORY% vs. Ladná A

14.09. 16:00 SO

7.

Ladná A

vs. Valtice

21.09. 10:30 SO / hodovní

8.

Týnec

vs. Ladná A

29.09. 16:00 NE

9.

Ladná A

vs. Perná

06.10. 15:30 NE

10.

Hrušky

vs. Ladná A

13.10. 15:00 NE

11.

Ladná A

vs. /HGQLFH%

20.10. 15:00 NE

12.

Staroviþky vs. Ladná A

13.

Ladná A

vs. HustopeþH% 03.11. 14:00 NE

14.

PĜítluky

vs. Ladná A

27.10. 14:30 NE

10.11. 14:00 NE

LADENSKÁ SLUNÍČKA
Přezůvky s sebou. Program pro děti do 4 let. 10 vstupů 200,-

Léto, čas prázdnin a odpočinku nám skončilo a opět začínají
nejen školní povinnosti. Potkají nás ale i radosti. A to v podobě
babího léta, hodových oslav a trávení volného času v zájmových kroužcích s blízkými osobami.
Věříme ve slunečný podzim a běhání s dětmi venku, těšíme
se také na drakiádu a dýňování pořádané školou. A možná se
ani nenadějeme a budeme si užívat společné sáňkování.
V září proběhlo druhé předání plného pytle (celkem 16 kg)
víček z PET lahví rodině Čermákových. Moc děkujeme za pomoc, bez vás „sběračů“ by to nešlo.

3) Výtvarná dílnička s prckama – začínáme 18. 9. 2013
Každou středu (den se ještě může změnit) 15:30-17:00 tvoříme spolu s dětmi pro děti. Chodit mohou maminky s dětmi,
ale i větší děti samotné.
Nutno se dopředu nahlásit, podle potřeby materiálu.
Přezůvky s sebou, budeme pracovat ve třídě. Program pro
děti od 2 do 7let. 10 vstupů 250,4) Zhubněme spolu – začínáme 19.9.2013
Každý čtvrtek 18:00-20:00 na hasičce.
Čeká nás hodina cvičení a pro zájemce máme časový prostor
další cca jedné hodiny podpory ve stravování při hubnutí. Čistou sportovní obuv i oblečení s sebou. 10 vstupů 150,-

Z naší nabídky aneb co nás čeká do konce roku:
1) 14. 9. 2013 (sobota 9:00-14:30hod.ve školní jídelně)
PODZIMNÍ BLEŠÍ TRH
Může se zapojit každý, buď jako prodávající nebo jako kupující… :-) Srdečně Vás všechny zveme. Pro více informací
k označení věciček nás prosím kontaktujte na tel.: 774 868 141
Petra Kouřilová, e-mail: ladenskaslunicka@centrum.cz. Děkujeme. Výdej neprodaných věcí ještě tentýž den.

5) Setkání s...
Cca jednou v měsíci se sejdeme a budeme si povídat na zajímavá témata. Určeno pro širokou veřejnost. Vstupné 20,Přejeme vám krásný společný vstup do nového školního
roku :-)

2) Malá Sluníčka – začínáme 18. 9. 2013
Každou středu 9:00-11:00 v tělocvičně základní školy si spolu zatancujeme, zazpíváme, pohrajeme si, vydáme se do přírody.

Vaše Sluníčka

13

KOSTEL SV. ARCHANDĚLA MICHAELA
PODĚKOVÁNÍ
Na konci června jsme dostali dar-byly upraveny mřížové
dveře v kostele. Iniciátorkou a zároveň sponzorem byla paní
Marie Ženatá. Úpravu provedli p.Radim Uher se synem Michalem.
Po celou dobu prázdnin mohl být kostel alespoň tímto způsobem zpřístupněn jak místním lidem, tak turistům, kterých
nebylo málo. Ještě jednou děkujeme.

POZVÁNÍ NA BOHOSLUŽBY
Hody – neděle 22. 9. 2013: Děkovná mše svatá v 9.30 hod.
pondělí 23. 9. 2013: Mše svatá za zemřelé spoluobčany
v 8.30hod.
Neděle 29. 9. 2013: Slavnost patrona našeho kostela a naší
obce sv. archanděla Michaela, mše svatá za farníky v 9.30 hod.
Odpoledne pobožnost ve 14.hod. V sobotu 21. 9. a v neděli 22.
9. 2013 bude kostel otevřen.
Dušičková pobožnost za zemřelé bude oznámena v kostele
i na vývěsce.

CHARITA
Do charitní sbírky oblečení, která se bude konat v kostele,
můžete darovat dámské, pánské a dětské oblečení, obuv, hračky, kabelky, batohy, ložní prádlo, závěsy, ubrusy apod. Darované věci můžete přinést do kostela, a to ve dnech:
pátek
18.10.
19.00-20.00 hod.
sobota 19.10.
09.00-10.00 hod.
neděle 20.10.
16.00-17.00 hod.
pondělí 21.10.
09.00-09.30 hod.
Případná změna bude oznámena. Děkujeme všem dárcům
za dary i za příspěvek na dopravu.
připravila Ludmila Střelská

24. 11. 2013 - Slavnost Ježíše Krista Krále, mše svatá v 9.30
za letošní jubilanty
1. 12. 2013 - 1.adventní neděle – žehnání adventních věnců,
mše svatá v 9.30hod.
8. 12. 2013 - Slavnost posvěcení našeho kostela
PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ
Do náboženství se přihlašují děti od 1.třídy. Je možné přihlásit i děti nepokřtěné, pro pokřtěné děti by to měla být rodičovská povinnost. Informace získáte v kostele nebo ve škole.

LADENSKÉ ÚSPĚCHY
Kdo říká A...
…měl by říct i B, takže tak činím.
Zhruba před rokem jsem v Lanštorfském zpravodaji informoval spoluobčany o vítězství fenky „Abby z Lanštorfa“ na mistrovství České republiky pro plemeno dobrman, kterýmžto se
kvalifikovala na mistrovství světa. To se nekonalo v Belgii, jak
jsem napsal, ale bylo
přeloženo do italského Somma Lombardo nedaleko Milána,
a to na termín 25.26. května. Květen,
jak si jistě pamatujeme, byl značně deštivý. I v Itálii, takže
Abba pod vedením
Mgr. Kateřiny Krejčí ke své první disciplíně, kterou byla „stopa“, nastupovala za
silného deště, což značně ztížilo jejich výkon, ale dosáhla ten
den 83 bodů ze 100 možných – nejlepší výsledek. Jenže když
následujícího dne stopovala druhá půlka závodníků, bylo nebe
přímo „italsky modré“ a tím pádem i výkony některých byly
lepší. Mít trochu štěstí i na počasí patří k podmínkám úspěchu.
Zklamáním byl následujícího dne výkon na „poslušnosti“.
Dosažených 77 bodů ze 100 možných uzavřelo cestu a naděje
na umístění v první desítce z celkově 52 zúčastněných dvojic.
Téměř dokonale si to Abba s Katkou vynahradily v disciplíně dobrmany milované a tou je bezesporu obrana. Z možných
100 bodů získaly 96, z „placu“ odcházely za potlesku celého
stadionu a jenom pozdější celkový vítěz z Německa vybojoval
o bod víc, tedy 97 bodů. Takže druhá nejlepší obrana na MS –
to se počítá.
Celkově skončila dvojice Abba – Katka na 21. místě, tedy
v té lepší půlce a nebýt té nešťastné poslušnosti… ale vážně: na

mistrovství světa se sejdou ti nejlepší, navíc značná část psovodů jsou profesionálové, takže se účast dá hodnotit pozitivně.
Z celé reprezentace byl lepší jen pan Šilhavý (celkově 16. místo)
a to je právě jeden z těch profesionálů.
Vzhledem k tomu, že Abba má šest let, dá se předpokládat
i účast na příštím MS. Má to dvě podmínky: zdraví a úspěch
v kvalifikaci. Takže, uvidíme příští rok.
Svatopluk Helešic
Adam Salajka chytil svůj životní úlovek. Sumce velkého
184cm a těžkého 45kg zdolával více než hodinu 6. července
OB%ZKJ[BQPVäJUÓOÈTUSBIZ[O8PCMFS TQSVUFN4QPSUFY
a navijákem Penn.
Blahopřejeme.
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PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ

Kritika specializace aneb Čeho si povšiml Engels
Oral jsem, oral, ale málo,
kolečko se mi polámalo
Když se ti zlámalo, dej ho spravit,
nauč se, synečku, hospodařit
Když se český novinář a publicista Jan Petránek (*1931)
QPLVTJMQʭFMPäJUUFYUʊFTLÏOÈSPEOÓQÓTOJʊLZ"DITZOLV TZOLV
do angličtiny, přeložil volně výše citovanou radu týkající se
schopnosti hospodařit jako „Be a good manager and a rich
man“. Jak se ale stát dobrým hospodářem a dobrým managerem (případně bohatým člověkem)?
Jistě nestačí provést pouze jedno konkrétní opatření, byť
ona konkrétní rada obsažená ve výše zmiňované národní písni – totiž opravit, co je pokažené, pokud to opravit jde a nekupovat hned nové zařízení nebo dokonce na provádění oné
užitečné činnosti, k níž dané zařízení potřebujeme a nemáme
jej buď vůbec nebo ve funkčním stavu, zcela rezignovat – je
rada, která najde racionální podporu také v odborné literatuře. Uznávaný americký ekonomický novinář Henry Hazlitt
(1894 - 1993) ve své knize nazvané Ekonomie v jedné lekci
(1946) píše: „… zničení čehokoliv, co má skutečnou hodnotu, je vždy čistou ztrátou nepřízní osudu nebo pohromou, a
ať jsou protichůdné tendence v příslušném případě jakékoliv,
nikdy v souhrnu nebudou darem nebo požehnáním.“ Hazlitt
tak zároveň vyvrací mýtus, že jestliže se něco funkčního pokazí nebo rozbije, je třeba to vidět pozitivně, protože je to příležitost, aby se něco udělalo nově, lépe, moderněji a efektivněji. Jenže kdyby se to něco nepokazilo a bylo i nadále funkční,
mohl se čas, peníze a další zdroje věnované na opravu starého
věnovat na vybudování něčeho jiného – úplně nového, moderního a vysoce efektivního.
Použijeme-li jako metaforu onu často citovanou zásadu
dobré hospodyňky, kterou zmiňuje Božena Němcová (1820 1862) ve své nejslavnější novele Babička (1853), že „dobrá hospodyňka má pro pírko i přes plot skočit“, pak je nutné upozornit
na to, že u každého konkrétního příkladu je potřeba objektivně porovnat náklady (v tomto případě výdej energie) spojené
s přeskočením plotu tam i zpět a výnosy onoho jednoho takto
získaného pírka (zůstaneme-li u této metafory).
Podobně kontroverzní (nejednoznačná) je i zásada dělby
práce. V jedné známé lidové písničce z Valašska se zpívá: „Ty
budeš orat a já sít, budem sa spolem dobře mít.“ Je onou cestou k blahobytu dělba práce a s tím související specializace?
Zakladatel moderní ekonomie jakožto vědní disciplíny Adam
Smith (1723 - 1790) začíná své hlavní dílo – knihu s poněkud
dlouhým nicméně věcný obsah knihy vystihujícím názvem
Pojednání o podstatě a původu bohatství národů (1776) kapitolou věnovanou právě dělbě práce. * Povšiml si například, že
hloubka dělby práce závisí na velikosti trhu.
"EBN 4NJUI PWMJWOJM J ,BSMB .BSYF     B BOHlická klasická ekonomická škola s teorií pracovní hodnoty
CZMB KFEOÓN [ JEFPWâDI [ESPKʹ NBSYJTNV 4NJUI TBNP[ʭFK-

Nʏ PWMJWOJM .BSYF OFQʭÓNP o BʊLPMJW .BSY QPCâWBM W "OHlii, časově se nemohli setkat. Nejprve se ale do Anglie dostal
Bedřich Engels (1820 - 1895) coby příslušník rodiny bohatých
německých židovských průmyslníků, která podobně jako tolik jiných podobných rodin v 19. stol. přesunula své rozsáhlé
obchodní zájmy a aktivity z Porýní do severní Anglie, protože
právě v této části Evropy se tehdy očekával největší hospodářský rozvoj. Po Engelsovi se tak do Anglie dostal i jeho přítel
.BSY QʭÓTMVÝOÓDJKFIPäSPEVäJKÓDÓLPMFN.BODIFTUFSVEPEOFT
vlastní velký a prosperující obchodní dům Marks & Spencers.
(Neradi prý však slyší, když jim někdo zbytečně tuto „černou
ovci“ v jejich rodokmenu z 19. století připomíná.)
&OHFMTPWBĕOBOʊOÓQPEQPSBQPNPIMB,BSMV.BSYPWJ[ÓTLBU
volný čas pro psaní jeho nedokončeného díla nazvaného Kapitál (1867), v němž podrobil hospodářský koncept dělby práce
LSJUJDF.BSYPWBLSJUJLBEʏMCZQSÈDF[BʊÓOÈVLSJUJLZNBOVGBLtury, v níž dělba práce sice zvyšuje efektivitu práce, zároveň ale
je to ale počátek procesu, který později přeroste do obludných
rozměrů - na jedné straně hromadění kapitálu a na druhé straně neustálé drobení práce, degradace dovednosti, znehodnoDPWÈOÓEÓMʊÓIPEʏMOÓLB5FOUPQSPDFTQPEMF.BSYFPEEʏMVKFEVchovní, lidskou stránku dělníka od jeho práce, odlučuje vědu
a kulturu od přirozeného spojení s prací a výrobou. Dílna manufaktury začala potlačovat duchovní život a stávala se strojem, jehož součástmi jsou lidé. Heslem doby se stalo poněkud
orwellovsky znějící: „Nevědomost je matka průmyslu!“
Podobně Engels, který se sám zabýval studiem sociálních
věd, ve svém spise Dialektika přírody (1873) označuje období
před vznikem manufaktur až do začátku nové doby za největší pokrokový převrat, který lidstvo dosud prožilo. Tato doba
podle něj „… zrodila obry, obry silou mysli, vášnivostí i charakterem, všestranností a učeností. Lidé, kteří položili základ
k modernímu panství buržoasie, byli všechno, jen ne měšťácky omezení. Naopak, ovanul je více nebo méně dobrodružný
duch doby. Stěží se tehdy našel významný člověk, který by nebyl podnikl daleké cesty, nemluvil čtyřmi či pěti jazyky a nevynikal v několika oborech. Leonardo da Vinci (1452 - 1519)
byl nejen velký malíř, nýbrž také velký matematik, mechanik
a inženýr, jemuž nejrůznější obory fyziky vděčí za významné
objevy … Hrdinové nové doby nebyli ještě zotročeni dělbou
práce, jejíž účinky vedoucí k jednostrannosti a omezenosti,
pozorujeme tak často u jejich nástupců. Avšak charakteristickou jejich vlastností je, že skoro všichni působí a žijí uprostřed hnutí své doby, v praktickém boji; stavějí se za tu nebo
onu stranu a bojují jeden slovem a písmem, druhý mečem,
třetí obojím. Odtud ona plnost a síla charakteru, jež z nich
činí celé muže. Učenci bez vztahu k životu jsou jen výjimkou;

* K inspiraci pro tuto kapitolu možná došlo nedorozuměním. Smith čerpal mimo jiné z knihy francouzského lékaře, lodního inženýra a botanika Henri-Louise Duhamela du
Monceau (1700 - 1782) „Umění výrobců špendlíků“ (1761). Jean-Louis Peaucelle, autor knihy „Adam Smith a dělba práce - vznik omylu“ (2007), se domnívá, že Smith s největší
QSBWEʏQPEPCOPTUÓTQSÈWOʏOFQPSP[VNʏMUFYUVWFGSBODPV[ÝUJOʏ LEZ%VIBNFMEV.PODFBVPELB[PWBMOBSP[EʏMFOÓUFYUV LUFSâQPQJTVKFSʹ[OÏʊJOOPTUJQʭJWâSPCʏÝQFOEMÓLʹ B4NJUI
(nesprávně) pochopil, že je řeč o dělbě práce
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jsou to buď lidé druhého a třetího řádu, nebo opatrní šosáci,
kteří si nechtějí spálit prsty.“
Naproti tomu o výhodnosti specializace hovoří rčení: „devatero řemesel, desátá bída“. Lze tedy hledat v lidových rčeních
a písních moudrou inspiraci či potvrzení starých pravd? Ze
slov sběratele lidových písní a pohádek Karla Jaromíra Erbena
(1811 - 1870) se zdá, že lidové písně sbíral hlavně proto, že liUPWBMTQÓÝF[ÈOJLVOÈQʏWVOFäUFYUVQSPKFIPPCTBIv;FWÝFDI
památných výtvorů ducha národního jsou nápěvy písní prostonárodních jediné, které nejsnáze a nejrychleji jdou na zmar.
Slova písně nezřídka nalézají svého zapisovatele; … staré zápisky po mnoha staletích ještě zvěstují nám slova někdejších písní
národních: ale jejich nápěvy zahynuly navěky. A což nápěvů
přišlo v zapomenutí zároveň s jejich slovy! Vznikajíce s novými
písněmi, potrvají čas nějaký, a pak ustupují opět jiným, jako
vlna vlně ustupuje v řece, jako list listu na stromě. Příčina takového jejich valného hynutí záleží ovšem v tom, že každého času
bývá vůbec málo lidí, kdo by je písmem měli zachovati, a mezi
hudebnými že jich do nedávna nikdo nevážil za hodné, aby co
památky historické měly potomstvu zachovány býti.“
Spisovatel a historik Jan Herben (1857 - 1936) se domníval, že „dílo slovesné nemá sloužit zábavě, nýbrž má být psáno
i čteno proto, aby poučilo, vzdělalo a vychovalo.“ Budeme-

MJ QPWBäPWBU UFYU MJEPWÏ QÓTOʏ [B vEÓMP TMPWFTOÏi  QPMPäNF TJ
otázku, zda je v každé písni ukryt pozitivní příklad. Ten je potřeba odlišovat od negativního. Například, jestliže šel pan Macek mlátit čočku a zapomněl si doma hlavní pracovní nástroje
k tomu potřebné a musel se tudíž vrátit a (to už píseň neříká)
možná vážit cestu do Malacek znovu, pak se z ekonomického
hlediska jedná o nepochopitelnou a kvůli vysokým nákladům
z ní plynoucích drahou lehkomyslnost. Přinejmenším ona ztráta vzácného statku, jakým je čas strávený zbytečným cestováOÓN KFWFMNJOFIPTQPEÈSOÈ5FYUUÏUPQÓTOʏOFEÈWÈQP[JUJWOÓ
příklad a měl by být chápán spíše jako varování příštím generacím!
Dobrý příklad pro hospodáře (aneb dnešním jazykem řečeno manažery) ale dává píseň Ach synku, synku a přes kritiku
úzkého znalostního, vědomostního a dovednostního zaměření
coby důsledku neustále se stupňující dělby práce a specializace
i píseň A já su synek z Polanky. Problém dilematu mezi (úzkou)
specializací a širokým (povrchnějším) přehledem a jeho řešení
možná nejlépe vystihl již v 19. století německý spisovatel (souʊBTOÓL .BSYF B &OHFMTF  (VTUBW 'SFZUBH     LEZä
napsal: „Člověk nemůže znát všechno, ale něco, čemu dobře
rozumí, by měl mít každý.“
Zdeněk Vrbík

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Oznamujeme našim priateľom a známym, že naša
mama Svatava Přibylová,
rod. Čapková, narodená
v Podivíně, Pod branou č.
234, sa dňa 20.07. t.r. dožila
v zdraví 89 rokov.
Najmladšie dieťa Adély Čapkovej, rod. Bechné
/z Veselé/ a Františka Čapku / z Lanštorfu /, vnučka
Fridolíny a posledného dedičného fojta Františka Bechného z obce Veselá na Valašsku, pravnučka Anny a fojta
Michala Bechného, otca Františka z obce Veselá na Valašsku
a vnučka Kateřiny a Matúša Čapku z obce Lanštorf, pravnučka
Doroty a Michala Čapku z obce Lanštorf.
Za rodinu deti – dôchodcovia - Antoš , Juraj a Katka
JUBILEA
Všem jubilantům přejeme vše nejlepší a mnoho zdraví do
dalších let
červenec
85 let Václav Křivánek, ul. Anenská
75 let Anna Osičková, ul. Ořechová
70 let Ludmila Florusová, ul. Masarykova
Karel Petrla, ul. Masarykova
60 let Ludmila Martušková, ul. Za Hřištěm

70 let František Vrbík, ul. Úlehlova
65 let Jan Bajar, ul. Mlýnská
60 let Marie Vymyslická, ul. Ořechová
září
80 let Františka Málková, ul. Lužní
75 let Terezie Morávková, ul. Ořechová
František Michlovský, ul. Masarykova
Josef Šil, ul. Růžová
ÚMRTÍ
Rozloučili jsme se s občany:
květen
Zdenka Brtevníková, ul. Masarykova
NAROZENÍ
červen
Blahopřejeme Petře a Janu Bajarovým z ulice Masarykova
k narození dcery Jany.
červenec
Blahopřejeme Vendule Morávkové a Antonínu Hübnerovi
z ulice Růžové k narození syna Antonína.
srpen
Blahopřejeme Dagmar a Vítu Michalovičovým z ulice Svobody k narození dcery Justyny.
Blahopřejeme Štěpánce Nešporové a Michalu Sedláčkovi
z ulice Růžová k narození dcery Vanessy.
Žádáme občany, kteří si nepřejí zveřejnění svých osobních
údajů ve zpravodaji, aby to nahlásili na obecním úřadě, na e-mailu info@obecladna.cz nebo na telefonním čísle 519 324
502. Děkujeme.

srpen
85 let Ludmila Buchtová, ul. Růžová
80 let František Sedláček, ul. Masarykova
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POZVÁNKY
Základní škola a Mateřská škola Ladná
Vás srdečně zve na

Dýňovou slavnost
V úterý 1. října 2013 v 16.30 hod. proběhne pro děti i dospěláky na dvoře mateřské školy „Dýňová slavnost“.
Vezměte si s sebou dýně na zdobení, pomůcky na vyřezávání, přírodniny a dobrou náladu.

Obec Ladná ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou v Ladné
Vás srdečně zve na tradiční

DRAKIÁDU
V sobotu 19. října 2013 od 15.00 hodin
Na hřišti TJ Sokol Ladná
Každý majitel draka bude odměněn.
Po ukončení táborák – opékání špekáčků.
S sebou: draka, špekáčky, dobrou náladu.
Občerstvení možno zakoupit v bufetu.

Taneční studio N.C.O.D. pořádá
v tělocvičně základní školy
taneční kurzy:
STREET DANCE
pro děti,
každý čtvrtek 17.50-18.50hod.

HOBBY DANCE
pro všechny věkové kategorie,
každé úterý 19.00-20.00 hod.,
zahájení 10. 9. 2013

AEROBIK
pro všechny věkové kategorie,
každý čtvrtek 19.00-20.00 hod.,
zahájení 5. 9. 2013

Informace na www.ncod.cz
nebo na telefonu 723 665 935
Srdečně zve a těší se Lenka Žůrková

Registrováno u MK ČR E 14585, odpovědný redaktor: Bohumila Tesaříková, vydává Obecní úřad Ladná;
tel: 519 324 502, příspěvky možno zasílat na info@obecladna.cz.
Počet výtisků: 420, vydáno: září 2013; příští číslo: prosinec 2013
Tiskne: Tisk Pálka Břeclav
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Ladenská Sluníčka
Opětovně tu máme nové číslo zpravodaje a za sebou další tři
měsíce radostné práce ve „Sluníčkách“.
Věříme, že z našeho programu si vyberou nejen maminky,
ale i široká veřejnost.

vých“ triček a ukončení školního roku společným táborákem.

Příští školní rok - můžete se těšit…
1. „sluníčka“ – dopolední program pro maminky s dětmi od
9 měsíců do 3let (promítnou se nám zde témata z dramaťáčku,
eko-kooutku, dílničky, cvičení s dětmi)
Co se nám podařilo…
2. Dílnička pro děti – tvořivé setkání v odpoledním čase pro
1. V sobotu 27.4.2013 se konal Jarní bleší trh. Maminky si
mezi sebou mohly vyměnit dětské oblečení a jiné věci určeny děti od 2 do 7 let (menší děti s doprovodem, větší mohou přijít
pro děti. Pro velký úspěch uspořádáme v polovině září Pod- bez doprovodu)
3. Pravidelné čtení knih dětem – přijďte si poslechnout přízimní bleší trhy, moc se těšíme, co hezkého svým ratolestem
běhy z dětských knih a ukázat dětem, že si nemusejí číst jen na
zase nakoupíme :-)
2. Květnové (31.5.2013) předání 16kg víček z PET lahví Da- obrazovkách počítače
4. Setkání s… - povídejme si spolu na různá témata
nielce a Kubíkovi – děkujeme nejen my, ale i p. Čermáková,
5. Druhá vlna ZHUBNĚME SPOLU
maminka sourozenců, všem sběratelům. Děti dostaly nejen
6. Podzimní bleší trh – v polovině září se opět sejdeme při
víčka, ale také drobné dárečky ke dni dětí. Jejich životní příběh
bezva nákupech, pro nedočkavé je k dispozici na našich webopokračuje a náš sběr víček také.
3. V pátek 7.6.2013 jsme se sešli u parku a společně oslavili vých stránkách BAZÁREK dětského oblečení a jiných věcí pro
dětský den. Pomohl nám v tom také strážník z Městské policie děti
7. PIKNIK – prarodiče společně posvačí se svými vnoučaty
v Břeclavi, který nám ukázal svůj služební vůz a rozdal dětem
Pro letošní školní rok scházení Ladenských Sluníček přeruSFĘFYOÓ  WFTUZ %ʏLVKFNF ĕSNʏ .JLSP 5SBEJOH BT 1PEJWÓO 
šujme a přejeme vám krásné prázdniny, uvolňující odpočinek
která nám poskytla dárečky pro děti.
Za zmínku z programu Sluníček stojí mimo jiné uskuteč- a skvělou dovolenou plnou pohody a slunečného počasí.
nění návštěvy místní knihovny, vytvoření si „prázdnino-

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ

V pozitivním světle
Otevři mně, milá, lebo je mi zima
já sem si zapomněl halénečku doma
Zapomněl, zapomněl, alebo ju nemáš
špatný si, synečku, špatný si hospodář
1PEMFTUBSPʭFDLÏNZUPMPHJFFYJTUPWBMKFEFOGSZäTLâLSÈMKNÏnem Midas a ten prokázal bohu Dionýsovi jistou službu. Bůh
Dionýsos se mu za tuto službu odvděčil tím, že dal nenasytnému Midasovi na jeho vlastní přání schopnost proměnit ve zlato
vše, čeho se dotkne. Jeho radost z této nově nabyté zázračné
schopnosti však netrvala dlouho. Brzy totiž poznal, že se nemůže ani najíst ani napít. Když zavolal svého číšníka a požádal
ho, aby jej nakrmil, proměnilo se v kus zlata i sousto, do kterého právě kousl. 1
Král Midas byl za svoji lakotu mimo jiné potrestán také tím,
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že mu bůh Apollón změnil lidské uši na oslí. Proto nosil turban,
aby pod ním své uši schoval. Přesto kdekdo toto tajemství znal.
Motiv oslích uší u nás zpracoval Karel Havlíček Borovský (1821
- 1856) v básni „Král Lávra“ (1854) nebo Jaroslav Vrchlický
(1853 - 1912) v divadelní veselohře Midasovy uši (1890) a je
tudíž známý podobně jako ona historka o zázračných dotycích
krále Midase. Slovní spojení „Midasův dotyk“ se dnes používá
např. mezi makléři na finančních trzích a znamená schopnost
proměnit každou finanční transakci v ziskovou.
Méně známá už asi bude tzv. Zásada krále Midase, která říká,
že vnější dojem, jaký se člověk snaží vyvolat svým oblečením
a chováním, přijímá okolí jako jeho skutečnou osobnost. To
znamená, že ten, kdo chce dosáhnout úspěchu, se musí oblékat
a chovat jako úspěšný člověk. Stojí-li před zvlášť těžkým úkolem, musí působit dojmem sebejisté osoby a ne člověka, který
se prohýbá pod tíhou problémů. To by způsobilo, že by ostatní
začali o jeho možnostech a schopnostech pochybovat a přestali

praví, že: „I tím, čím jsme nejvíc, nejsme stále.“ A teprve druhou nejúčinnější metodou v pořadí (pokud prvně jmenovaná
metoda není z různých důvodů realizovatelná) je s mimořádným nadšením a vytrvalostí předstírat a vyvolat u posluchačů
dojem, že řečník takovou silnou osobností je.
Tento přístup ale má i své oponenty. Anglická spisovatelka
Agatha Christie (1890 - 1976) říká: „Předstírat, že něco umím,
stojí větší úsilí, než se to opravdu naučit.“ A francouzský osvícenský filozof a spisovatel François Marie Arouet (1694 - 1778),
známější pod pseudonymem Voltaire, si svého času povzdechl:
„Kolik hloupostí lidé napovídají jenom proto, že se snaží říct
něco moudrého.“
Podobně se k tématu vyjádřil také Albert Einstein (1879 1955), když konstatoval: „Zesměšňujeme se nikoliv díky vlastnostem, které máme, nýbrž těmi, jaké bychom chtěli mít.“
Mimochodem Einstein obdržel v roce 1921 Nobelovu cenu za
fyziku, nikoliv za teorii relativity, která jej proslavila u laické
veřejnosti, ale za objev fotoelektrického jevu. Jeho hypotéza
o fotonu měla velký vliv na vývoj kvantové teorie.
Einsteinův o generaci mladší kolega, německý fyzik Werner
Heisenberg (1901 - 1976), rovněž nositel Nobelovy ceny za fyziku z roku 1932, konstatoval, že pouhá snaha pozorovat a měřit vnitroatomární částice za pomocí velmi silných mikroskopů
vede ke změně jejich energetických úrovní a tedy ke změně
jejich pozic. Samo měření tak vlastně mění chování. Lze tedy
říct, že z fyzikálního hlediska se pozorovaný předmět chová jinak, než by se choval, kdyby nebyl pozorován, mimo jiné třeba
proto, že na něj samotným pozorováním vrháme světlo tvořené
mj. Einsteinem objevenými fotony. Dlužno ale dodat, že sám
Heisenberg by s tímto zjednodušeným výkladem výsledků jeho
vědeckého bádání zřejmě nesouhlasil.
Leč z výše uvedeného lze vyvodit následující závěr: Jestliže
fyzikové dokázali, že i neživé předměty se chovají jinak, když
jsou pozorovány, pak to dvojnásob platí pro živé bytosti! Ale
předstírat něco v situaci, kdy člověk ví, že je sledován? „… pro
člověka, kterému není omezenost vrcholem poznání, je to trochu málo.“ jak při jiné příležitosti napsal Karel Čapek (1890
- 1938).
Je tedy správné a morálně omluvitelné, když špatný hospodář vydává nevlastnící halenu za doma zapomenutou?
Zdeněk Vrbík

by jej uznávat a podporovat. Člověku, který působí sebevědomým dojmem, že rozhodným způsobem směřuje k vytčenému
cíli, jeho příznivci snáze prominou (dočasné) menší neúspěchy.
Tento přístup k jednání s lidmi či životní filozofie předstírání a přikrášlování reality je znám i bez spojení s fryžským
králem Midasem, neboť třeba americký spisovatel žánru literatury osobnostního růstu a lektor v oboru sebezdokonalování,
umění prodeje, společenské prestiže a veřejného řečnění, jeden
z významných představitelů pověstné americké školy pozitivního myšlení, Dale Carnegie (1888 - 1955), mimo jiné autor
bestselleru Jak získávat přátele a působit na lidi (1936) také
říká: „Chcete-li získat nějakou vlastnost, chovejte se tak, jako
byste ji už měli. Tím ji nejsnáze získáte.“ (Zřejmě se má za to, že
člověk takovýmto předstíráním do kýžených vlastností a osobnostních kvalit jaksi „přirozeně doroste“.)
Mike Vance, dlouholetý spolupracovník slavného Walta
Disneye (1901 - 1966) a ještě v pokročilém věku populární lektor kurzů kreativity, jednou prohlásil, že všechny rady
a doporučení Dalea Carnegieho je možné shrnout do jediné
věty: „Usmívejte se, ať už k tomu máte důvod nebo ne.“ Mnohem vhodnější ale podle Mikea Vanceho je „vytvořit si důvody
opravňující se usmívat“.
Neplést si, prosím, Dalea Carnegieho s Andrew Carnegiem
(1835 - 1919), americkým průmyslníkem (ocelovým magnátem), obchodníkem, podnikatelem a filantropem (mecenášem
vědy a umění), který kromě vzdělání – většinu svých peněz
věnoval na zakládání knihoven, škol a univerzit – podporoval
také vědecký výzkum a kulturu. V roce 1891 nechal mimo jiné
postavit slavnou newyorskou koncertní síň, která nese jeho
jméno - Carnegie Hall.
Říká se, a v souvislosti s úvahami o pozitivním myšlení je
namístě to zmínit, že velikost lidského vědomí je pranepatrná – vejde se tam vždy jenom jeden jediný problém. Podle
harvardského psychologa Dr. George A. Millera (1920 - 2012)
se průměrná lidská mysl nedokáže zabývat více než sedmi myšlenkami současně. A český propagátor alternativních technik
duševní práce David Gruber (*1955) konstatuje, že nejlepší
způsob, jak vyhnat negativní myšlenky z hlavy, je nahradit je
právě sedmi myšlenkami pozitivními.
Nicméně zpět k tématu chronického předstírání a přikrášlování reality o síle vlastní osobnosti. V učebnicích marketingu
se dočteme, že nejlepší metodou pro průzkum trhu je skutečné zahájení plánované činnosti. Druhou metodou v pořadí je
vyvolat u potenciálních zákazníků dojem, že k této činnosti přistupujeme. Schopnost prodat sám sebe je vlastně také
marketingovou disciplínou. Pro účinnou sebeprezentaci tedy
platí parafráze předchozího tvrzení: Nejlepší způsob jak sám
sebe prezentovat coby silnou a dobře situovanou osobnost je
takovou osobností prostě být, byť rakouská spisovatelka s moravskými kořeny Marie von Ebner-Eschenbach (1830 - 1916)
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Tento bájný příběh připomíná skutečný příběh zvláštního zvířete smilodona, které žilo v dávném pravěku na americké pevnině. Smilodoni byli krvežízniví dravci – trochu lva, trochu tygra a trochu pardála dohromady. Měli
oproti ostatním zvířatům výhodu, která je činila postrachem celých krajů
– z horního chrupu jim vyčnívaly šavlovité tesáky, které umožňovaly vítězit
i nad silnějšími zvířaty. A právě ony tesáky se těmto šavlozubým šelmám staly
osudnými. Rostly tak, že se změnily v nepohodlné kly a smilodon nakonec nemohl sklapnout žravý chřtán. Tak se stalo, že postrach pravěké přírody vymřel
hlady. Nejmocnější zbraň byla u tohoto zvířete nakonec příčinou jeho úplného
vyhynutí.

Prutník
Zamyšlení nad knihou „Obec Ladná v proměnách času“
Kniha se mi velmi líbí, dověděl jsem se tam, mnoho podnětných věcí, které jsem do dnešní doby vůbec nevěděl a je tu
o naší obci napsáno mnoho krásného a pravdivého, což nám
mohou jiné obce bezpochyby závidět, a za což právem patří
vřelý dík všem autorům i ostatním, kteří se o ni zasloužili.
Jako při tisku všech knih, došlo v ní na stránce 38 k malé
chybičce, kde místo slova prutník (od slova prut) bylo vytištěno
slovo „proutník“, což mi evokovalo promiskuitního občana, leč
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nikoliv o občana, ale o objekt, založený v roce 1953.
Chybička se vloudila a jak jsem již napsal, vloudí se i jinde,
a tudíž není předmětem tohoto zamyšlení.
Spíše mne udivilo, že je tu napsáno, že vyhořel a následně
uschl, což rozhodně není pravdou, s čímž jistě bude souhlasit více občanů dříve narozených, protože prutník stále žije
a všichni, kdo jedeme občas od Brna vlakem, se na něho po pravé straně trati díváme. Z prutů sice již vyrostl a je z něho úcty-

hodný vrbový lesík, nebo spíš remízek, ale žije. Vím to, protože,
jako osmiletý kluk jsem se o výsadbu prutníků na „Ovčáčkách“
intenzivně zajímal, poněvadž řízení jejich výsadby bylo svěřeno
soudruhy z MNV a JZD mému otci, jako čerstvému penzistovi
(poslanému nuceně do penze jinými soudruhy z jiných stranických míst). Prutníky byly původně dva. Druhý byl založen
v téže lokalitě, jen asi o tři sta metrů blíž k obci. Po něm však už
není ani památky, ale ne proto, že by vyhořel, ale proto,
že byl v pozdějších letechvyspělou socialistickou technikou
vytrhán a následně zavezen a zaorán z rozhodnutí soudruhů
z představenstva místního JZD, kde se už v té době nacházel
i onen, v knize zmiňovaný chlebodárce, soudruh Ing. Jan Buchta.
Prutníky měly v době svého založení sloužit k vytažení
z bídy tehdejšího začínajícího JZD, kterému, přestože již „začínalo“ několik let, stále hrozil „zánik na zkrčeninu“. Materiál
z těchto prutníků měl sloužit k pletení košů a jiných proutěných výrobků, což podle soudruhů byl byznis jenž by vytáhl
družstvo z nesnází. Nápad to byl jistě chvályhodný, jenže se
jaksi dál nenašel nikdo, kdo by ho uskutečnil, a tak prutníky
rostly a rostly, až vyrostly z podoby a nakonec dopadly, jak
dopadly.Ale přesto si myslím, že jeden pozitivní význam měly
– a sice zkrášlení okolí obce a zemědělské krajiny, nehledě k odvodňovacím a melioračním funkcím, protože stály na mokřadech, kde pěstování polních plodin byl holý nesmysl (přesto se
o to dnešní moderní zemědělci pokouší dodnes, jak se můžeme
přesvědčit, ale to je již z jiného důvodu, pravděpodobně se tak
lehce dají získat dotace).
A jsme u jádra věci. Jméno soudruha Ing. Jana Buchty zde
nezmiňuji náhodou, protože má jednu zásluhu, která není
v knize zmíněna - a sice, že on a jeho následovník soudruh
Ing. Šrámek mají lví podíl na devastaci zdejší zemědělské krajiny, která totiž před tím vypadala malebně, kdežto dnes vypadá jako na širé Rusi, z níž si soudruzi rádi tehdy brali příklad.
Zaorané všechny meze, járky, hrázky u nichž rostla stromová
a keřová vegetace, sady, vinohrady, síť polních cest, která by
vůbec nevadila mechanizaci, kde byla též vegetace, dokonce

i jedna studánka. Právě tady začíná devastace stavů zvěře, které
byla dříve taková hojnost a všech ostatních živočichů a rostlin,
které dnes již známe skoro jen ze starých knih. Ještě v padesátých letech minulého století byly výřady na koroptvích honech
desítky i stovky kusů – hledejte dnes koroptev, skoro nenajdete
- , zajíc polní – skoro totéž – a tak by se dalo pokračovat.
Prutníky stály na mokřadech, které byly každoročně podmáčeny, kolem prutníků nebyla pole (dnešní žírné lány), všude
kolem byly louky, protože louka byla jediná zemědělská kultura
na těchto lokalitách využitelná. Tehdejší hospodáři totiž neměli
dotace a museli vše řešit po svém, a hlavně ze svých skromných
prostředků. V již zmiňované Kačenárně při instalacích ohrad
pro pastvu hovězího se tloukly dvoustovkové hřebíky do stojících, živých stromů (dnes je zase zavážena hnojem, ale to je
jiná kapitola).
Nechci znevažovat zásluhy soudruha Buchty o prosperitu
družstva, ani to, že dal občanům práci a za ni adekvátní odměny – to ho jistě ctí, ale na druhé straně se nabízí otázka, zdali si
tu jen nebudoval svoji „socialistickou kariéru“.- Nebyl zdejší,
nenarodil se tu, nechyběla mu Šutrovka nebo stará vrba na Ovčáčkách, Chupáčův sad či Jakubicův rybníček na Palašovských.
Cílem všech soudruhů bylo rozorání mezí a tvorba širých lánů,
to byl těžký úkol na vesnici plné zatvrzelých sedláků a chalupníků.
Bylo potřeba využít vzniklé situace (bída ve skomírajícím
družstvu) a použít Římského „dejte jim chléb a hry“, což jako
zdatný odborník dokázal na výbornou a měl otevřenou cestu
ke krokům nepopulárním.
Někdo možná namítne, že v té době nebylo vyhnutí a každý
musel šlapat brázdu stejně, ale není to tak docela pravda, jsou
okresy, kde se ke krajině chovali ve stejné době daleko šetrněji.
A tak možná až některý z našich vnuků, pravnuků či
pravnuček při pohledu na malebnou krajinu v cizině si jenom
povzdechne - „proč není u nás taková polní krajina, proč tam
je jen kulturní step?“ – odpověď musíme hledat ve „ Věčných
lovištích“ u s.Buchty .
Ladislav Novotný

KNIHOVNA
Co se děje v knihovně
Ze začátku přehled ze statistiky za r. 2012
Registrovaných uživatelů knihovny 111 čtenářů
z toho dětí do 15 let
40
Návštěvníci půjčovny
1 498
návštěvníci využívající internet
277
návštěvníci kulturních akcí
73
návštěvníci on-line katalogu
225
stav knihovního fondu
10 874 knih
z toho naučné literatury
3 715
krásná literatura
7 159
knihy z výměnného fondu
326
čtenáři si zapůjčili celkem 5 273 knih + časopisů
z toho naučná literatura dosp.
1 163
beletriedosp.
2 247
naučná literatura děti
301
beletrie děti
623
periodika
939
tržby za vlastní výkony
5 261 Kč
náklady na pořízení knih. fondu
30 186 Kč

Pracovnice útvaru regionálních služeb vypracovala pořadí
všech knihoven regionu Břeclavska podle plnění celostátních
standardů. Plnění rozdělila do 7 skupin. Naše knihovna se
umístila ve 3. skupině, což není tak špatné z počtu 55 knihoven
regionu.
Akce v knihovně
Jakmile se trochu v knihovně oteplilo, přišly děti z družiny,
aby svými obrázky navodily jarní náladu. I když počasí venku
stále nepřálo, v knihovně se to jen hemžilo velikonočními zajíčky, včeličkami a jarními kytičkami.
V úterý 28. května přišla do knihovny roztomilá návštěva,
maminky s nejmenšími dětmi ze sdružení „Ladenská Sluníčka”. Maminky, které ještě knihovnu neznaly, si prohlédly, co
v knihovně nabízíme. Jedna z maminek přečetla dětem úryvek
z oblíbeného Krtečka. Na to společně zazpívali jejich rituální písničku. Posuďte sami, jak se dětičky roztomile v knihovně
bavily.
Knihovnu využily v rámci vyučování žáci s učitelkami
z naší ZŠ. Ve vyučování probíraly nauku o oceánech . Děti
v naučných knihách vyhledávaly zajímavosti o životě ve vodě
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a následně si každý žákpodle předlohy namaloval obrázek.
Než se školní čtenáři rozejdou na prázdniny, skončil první
ročník soutěže „O nejpilnějšího čtenáře”.
Za školní rok 2012-2013 se umístila na prvních třech místech samá děvčata.
Na 1. místo se pročetla Terezka Lůcká s počtem 63 přečtených knih.
Druhá s počtem 59 přečtených knih se umístila Terezka
Střelská.
Třetí skončila Kristýna Hrdová se 46 knihami.
Každá dívka byla odměněna pěknou knihou,podle žánru
který ji zajímá. Gratulujeme
Více fotografií ze všech pořádaných akcí naleznete, kdo má
zájem, na webových stránkách naší knihovny.
V knihovně uspořádáme akci i pro dříve narozené. Ženy,
protože převládají mezi čtenáři, určitě uvítají
„Besedu u kávy” s recepty na hodovní cukrovinky a koláčky.
Každá účastnicebesedy se určitě ráda podělí o své recepty. Termín akce ještě upřesním v knihovně.
Vojtěška Florusová

Z KOSTELA SV. ARCHANDĚLA MICHAELA
Na přelomu měsíce března a dubna jsme oslavili největší
křesťanské svátky –Velikonoce – svátky umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Letošní svátky jsme prožívali už s novým
papežem Františkem, který na konci velikonoční mše svaté
udělil požehnání městu Římu a celému světu. Velikonoční třídenní jsme měli možnost slavit v Podivíně. Na slavnost Zmrtvýchvstání Páně, v neděli, sloužil u nás mši svatou otec František Kozár, v pondělí otec Pavel.
1. května jsme měli možnost být na pouti, letos jsme navštívili Číhošť. Je to místo posledního působení kněze Josefa
Toufara, který byl zatčen a na následky týrání zemřel. Zde jsme
měli mši svatou. V Číhošti je také zajímavost, je zde označeno místo, kde je střed naší republiky. Na zpáteční cestě jsme
se zastavili na starém mariánském poutním místě v Tuřanech.
Je zde milostná socha Panny Marie s Ježíškem, je podobná té
v našem kostele.
V měsíci květnu se konaly májové pobožnosti. Největší událostí v našem kostele a v celé naší farnosti byly MISIE. Nekonají
se každým rokem, ale vždy po delší době. Hlavní program byl
v Podivíně, kde každý den ráno i večer byla sloužena mše svatá a promluvy každý den měly své téma. U nás se misionáři
střídali ob den s Rakvicemi. Tam, kde byli pozváni, navštívili
nemocné a staré a udělili jim svátosti, vyprosili požehnání jim
i těm, kteří je opatrují, přinesli Eucharistii a udělili svátost pomazání nemocných. Tuto svátost mohli přijmout i ostatní starší
či nemocní v kostele při mši svaté. Manželé si mohli znovu říci
své „Ano“, odevzdávám se ti a přijímám Tě, při mši svaté v sobotu večer.
Letošní slavnost Božího Těla jsme slavili právě v týdnu Misií, mší svatou a nezvyklou adorací před vystavenou Nejsvětější
Svátostí Oltářní. V neděli pak na zakončení misií a na závěr
mše svaté byl požehnán KŘÍŽ, který nám má připomínat naši
víru a spásu. Každý mohl u tohoto kříže obdržet zvláštní požehnání. Dřevo na kříže zajistil a přivezl otec Pavel, na všechny
tři kříže, do Podivína, do Ladné i do Rakvic. Natěračské práce
provedl pan Petr Baránek. Vybroušení nápisů a sešroubování
J. Střelský. Další přípravné práce a vztyčení kříže si vzali za své
pánové J. Krůtil, J. Struhár ml., Jaroslav Čech ml. i st., Střelský

R., Šmíd. Myslím, že každý kdo si udělal čas, byl duchovně obohacen. Misionáři byli redemtoristé z Tasovic.
Každým rokem koncem června, jsou v katedrálách vysvěceni nový knězi. Před patnácti lety přijal svátost kněžství z rukou
biskupa a řekl své ANO Bohu také náš farář Pavel Křivý. Přejeme mu hodně Božího požehnání, sil, spokojených oveček do
dalších let jeho služby a také nových farníků.
Cyrilometodějské slavnosti přednostně na Velehradě, a to
od 4.7., 5.7., 6.7. budou přímé přenosy v televizi. K tomuto letošnímu výročí 1150 let příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou
Moravu byli a jsou různé soutěže. Za břeclavské školy soutěžili
také sourozenci Struhárovi Vojta a Helenka v Hodoníně v oblastní soutěži, kde se Helenka umístila na l. místě v kategorii
mladších soutěžících dětí.
Pozvání do kostela na mše svaté – první neděle v září bude
mše svatá za děti a mládež, učitele k zahájení školního roku.
22. září – děkovná mše svatá
23. září za zemřelé
29. září – ze Slavnosti sv. arch. Michaela, patrona kostela.
O prázdninách zde v kostele nebudou každou neděli mše
svaté.
Charita: 11. a 12. 6. se konala v kostele sbírka čistících
a hygienických potřeb pro lidi postižené povodněmi. Sbírka
putovala do severních Čech. Charita děkuje všem dárcům za
materiální i finanční pomoc.
Sbírka oblečení bude včas vyhlášena místním rozhlasem.
Ludmila Střelská
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Dvorní divadlo 2013 na chalupě v Hlohovci i na zámku v Lednici
není jen vášnivým milovníkem divadla, jeho láska k divadlu je
prostoupena neočekávanými motivy.
Hrají: Simona Peková a Zdeněk Černín
Termíny představení: 30.6. (H) – premiéra, 5.7. (H), 12.7.
(H), 19.7. (H), 26.7. (H), 2.8. (H), 9.8. (H), 16.8. (H), 23.8. (H),
30.8. (H)
V Kumštu (Komedie o přátelství) rozdělí tři dlouholeté přátele názor na koupi obrazu. Jeden z nich si totiž za neslýchanou částku pořídí bílý obraz s tak nějak jinak bílými proužky
od uznávaného současného malíře. Prostě kus bílého plátna…
Z diskusí, je – li tato koupě výrazem vytříbeného vkusu nebo
jen snobským pozérstvím, vyplývají otázky podstatnější. Až po
tu hlavní – co vůbec drží naše kamarádství pohromadě? Je překvapivé, jak přesnou sondu do mužských ješitností, póz a drobných
lží autorka jako žena podnikla.
A jak vtipnou komediální formou své poznání o možnostech
a limitech „chlapského“ přátelství
podává.
Hrají: Patrik Bořecký nebo Jan
Grygar, Zdeněk Černín a Lukáš
Hejlík
Termíny představení: 28.6. (L)
- premiéra, 1.7. (L), 4.7. (L), 7.7.
(L), 8.7. (L), 9.7. (L), 10.7. (L),
11.7. (L), 14.7. (L), 4.8. (L), 5.8.
(L), 6.8. (L), 7.8. (L), 8.8. (L), 11.8.
(L), 12.8. (L), 13.8. (L), 14.8. (L),
15.8. (L)
Herec Jan ve hře Kykyryký
(Sociální groteska) má za sebou
šedesátku a je dlouho bez herecké
práce. Aby se ženou přestali být
finančně závislí na synovi, hledá
jakýkoliv stálý příjem: chodí už
i po konkurzech na místo pojišťovacího agenta. Ale není moc
úspěšný. Jeho žena Anna je učitelkou, pedagogické práci se věnuje jen částečně – načerno doučuje. Jinak je také nezaměstnaná a k tomu to nekonečné hašteření s deprimovaným manželem… A pak je zde Petr, jejich
syn. Vystudoval herectví, účinkuje v tajemném mezinárodním
uměleckém projektu, vydělává spoustu peněz, má krásných třicet, žije si nadmíru dobře... Aspoň to jeho rodičům (které díky
svým velkým příjmům vydržuje), tak připadá. Jenže má svou
třináctou komnatu!

Loňské léto bavil i dojímal herec a režisér Zdeněk Černín
obyvatele i návštěvníky Lednicko-valtického areálu na dvoře své
chalupy v Hlohovci hrou francouzského spisovatele Schmitta
Enigmatické variace. Rok utekl jako voda a je zde nová divadelní sezona tohoto neobvyklého divadla. A s ní nové inscenace, nová prostředí, noví herci a herečky a hlavně padesát hracích dnů, padesát neobyčejných setkání. Sezona bude zahájena
„festivalem premiér“ - 28., 29. a 30. června (první prázninový
víkend) představí Dvorní divadlo to, co pro své diváky po celý
rok připravovalo: Kumšt Francouzky Yasminy Rezy v Lednici
na zámku, Když umírá herec Chorvata Miro Gavrana a Kykyryký Čecha Vítězslava Kudláče ve Dvorním divadle v Hlohovci.
Posledně jmenovaná inscenace
je dokonce světovou premiérou!
Na repertoáru zůstávají i úspěšné Enigmatické variace. Všechna představení režijně připravil
Zdeněk Černín.
Ve hře Enigmatické variace
(Komedie o lásce) nastolil autor
otázku: Koho vlastně milujeme,
když milujeme? Na opuštěný
skandinávský ostrov přijíždí novinář bezvýznamného plátku,
aby udělal rozhovor se světoznámým a Nobelovou cenou za
literaturu oceněným spisovatelem. Literát je od začátku zobrazován jako naprosto nesnesitelný mizogyn, kontroverzní
spisovatel, který však nemá nikdy daleko pro svěží myšlenku,
komentář o literatuře a umění,
vztazích mezi mužem a ženou,
o světě, v němž žijeme. Novinář
je oproti němu čistou bytostí,
nepodobnou kolegům z bulvárního světa pomluv a žvástů. Postupně se před diváky odkrývá
plastický obraz zraněného muže, který miluje a neví, co si se
svou láskou počít. Netuší, že příjezd novináře, kterého si po letech odmítání styku se světem tisku pozve, aby ho sprostě využil, mu odhalí další nečekané dimenze o lásce, vášni a milování
v téměř detektivní zápletce.
Hrají: Zdeněk Černín a Patrik Bořecký nebo David Kaloč
Termíny představení: 17.7. (L), 20.7. (H), 21.7. (L), 24.7. (L),
27.7. (H), 28.7. (L), 31.7. (L), 18.8. (L), 21.8. (L), 25.8. (L), 28.8.
(L)

Hrají: Zdeněk Černín, Simona Peková a Lukáš Hejlík nebo
František Černín
Termíny představení: 29.6. (H) – premiéra, 6.7. (H),
13.7. (H), 3.8. (H), 10.8. (H), 17.8. (H), 24.8. (H), 31.8. (H)

Hra Když umírá herec (Komedie ze zákulisí divadla) otevírá to,
co divák při představení nevidí a nevnímá. Humornou formou
ukazuje složitosti herecké tvorby a způsoby přemýšlení o práci,
která je často pouze tvrdou dřinou a odříkáním. Na příběhu
dvou herců, kteří bilancují svůj umělecký život a snaží se o důstojnou tečku, je psychologicky vtipně rozkrýván i život náš.
Do penzionu pro seniory přijíždí jedna z největších současných
hereček, stárnoucí Eva, aby pomohla místním ochotníkům připravit představení. Ale všechno je jinak. Tom, který ji pozval,

Začátek představení ve 20,30 hodin.
Změna programu vyhrazena!
Aktuální informace a rezervace na www.dvornidivadlo.cz
L = Lednice; H = Hlohovec
V Lednici hrajeme za každého počasí, v Hlohovci pouze při
příznivém počasí.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILEA
Všem jubilantům přejeme vše nejlepší a mnoho zdraví do
dalších let

ÚMRTÍ
Rozloučili jsme se s občany:
březen
Božena Sedláčková, ul. Masarykova
Ludmila Svobodová, ul. Úlehlova

duben
97 let Ludmila Cenková, ul. Masarykova
93 let Božena Krůtilová, ul. Růžová
75 let Božena Ducháčková, ul. Anenská
65 let Jiří Glosar, ul. Mlýnská
60 let Růžena Mozgová, ul. Úlehlova
Karel Hůrský, ul. Mlýnská

duben
Marie Krajčovičová, ul. Mlýnská
NAROZENÍ

červen
75 let Zdenka Lucká, ul. Úlehlova
70 let Libuše Petrášová, ul. Za Hřištěm

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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PODROBNOSTI NA VŠECH
POBOý.È&+9=3ýR

x DČWHP GR  OHW QD VSRUWRYQt D SRK\ERYp DNWLYLW\ SUi]GQLQRYp
OHWQtWiERU\VRXVWĜedČní apod.
x DČWHPQDUR]HQêPRGQDSRPĤFN\NHNRMHQtPRQLWRULQJ
dechĤGLJLWiOQtFKĤvy

V programu ZDRAVÁ RODINA
Då.þ

%H]SĜíspČvkoví dárci krve GDOãtFK.þ
x 1DSRK\ERYpDNWLYLW\ZHOOQHVVSRE\W\PDViåHDSRG

x Na preventivní onkologická vyšetĜení
x Na dentální hygienu
x Na vyšetĜHQtãWtWQpåOi]\XWČhotných

květen
Blahopřejeme Marii Kresilové a Patriku Vozdovi z ulice Svobody k narození syna Briana.

9SURJUDPX='5$9éä,927
Då.þ

MimoĜádná akce VZP ýR trvající v období
od 20.5. do 31.7. 2013:

březen
Blahopřejeme Evě a Kamilu Štollovým z ulice Lipová k narození syna Kamila.

NOVÉ BONUSY PRO
POJIŠTċNCE VZP ýR

květen
80 let Jan Sýkora, ul. Lužní
75 let Josef Bartolšic, ul. Úlehlova
70 let Marcela Polášková, ul. Ořechová
Jiří Recht, ul. Mlýnská
65 let Ján Duda, ul. Na Trkmance
60 let Stanislav Krůtil, ul. Růžová

