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Slovo starostky
Vážení spoluobčané, milí čtenáři Lanštorfského zpravodaje,
jaro ťuká na dveře a já ťukám do počítače úvodní slovo obecního plátku. Chtěla
bych být velmi stručná, protože mám tak
trochu pocit, že se nic neděje.
Co nás čeká v letošním roce? Věřím, že
se uskuteční oprava a nádstavba budovy základní školy. Právě probíhá výběrové řízení,
takže snad na konci měsíce března bude
jasno, kdo získá zakázku. Čekáme na stavební povolení na chodník na ulici Mlýnské
k Albě a na parkoviště u obchodu Jednoty.
Obě se snad také letos podaří zrealizovat.
Dále by mělo dojít na podzim k výstavbě
nové autobusové zastávky a úpravě jejího
okolí. U kostela a u víceúčelového hřiště
bude položena nová zámková dlažba. Ar-
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chitekti Hellerovi pilně pracují na projektu
nové mateřské školy a snad by mohlo být
na konci letošního roku vyřízeno stavební
povolení.
Konečně právě probíhá čištění Ladenské
strouhy, po kterém někteří občané tak volají
a doufají, že vyčištění koryta jim sníží hladinu spodní vody v jejích sklepích. Rozeběhly
se komplexní pozemkové úpravy a během
roku se budou na katastru obce zaměřovat
skutečné stavy cest, pozemků aj. Obec se
snaží o výkup některých pozemků v obci,
které jsou v majetku Lesů ČR nebo státu.
Na začátku jsem slíbila, že budu stručná, takže ještě velké poděkování všem, kdo
se zasloužili o zdárný průběh Obecního
plesu, Dětského karnevalu, Lanštorfského
fašanku, zabijačky a Setkání harmonikářů
a velké poděkování všem sponzorům Dětského karnevalu i Obecního plesu.

Pozvat bych Vás chtěla na Jarní výlet,
zájezd na Floru Olomouc, koupání ve Velkém Mederu, Pálení čarodějnic, Letní výlet,
Zájezd za nákupy do Polska / 1. července/ a
další akce, které pro Vás chystá obecní úřad.
Poslední informace, která se týká až
prosince. Někteří občané chtěli navštívit
muzikálové představení v Praze. Na 16.
12. je zajištěno představení Mýdlový princ
s písněmi Václava Neckáře. Cena vstupenky s dopravou se bude pohybovat kolem
1 000,- Kč, ke koupi budou od konce března. Pokud máte zájem muzikál navštívit, je
možno si lístky zakoupit na úřadě.
Přeji všem krásné prožití prvních jarních dnů, mnoho sil na péči o zahrádky i
předzahrádky, pevné zdraví /nepříjemná
vlastní zkušenost/, žádný stres, pozitivní
mysl, čisté svědomí / pro ty, kteří jej mají/.
Renáta Priesterrathová, starostka obce

DĚNÍ V OBCI
III. ADVENTNÍ KONCERT
Třetí adventní neděle patřila dětem ze základní a mateřské
školy. Paní učitelky s dětmi připravily velmi zdařilý program.
Předškolní děti se představily jako malí andílci i jako malí čertíci
a ze skupinky prvňáčků a třeťáčků byli tančící sněhuláci. Samozřejmě, že nechyběly ani vánočních koledy v provedení žáků zá-

kladní školy zazpívané nejen v češtině, ale také v angličtině. Se
svým hezkým pásmem nazvaném „Koledníci idú……“ vystoupili členové folklorního kroužku. Kromě uměleckých zážitků
si hosté odnesli s sebou domů i výrobky dětí. Součástí tohoto
příjemného nedělního podvečera byl totiž i vánoční jarmark.

IV. ADVENTNÍ KONCERT
Čtvrtou a zároveň poslední adventní neděli vystoupila se svým koncertem
skupina Flash Band. Uskupení mladých
muzikantů, jejichž
j j
písně se pohybují
y j

na rozhraní různých hudebních stylů,
přičemž jejich srdci je nejbližší jazz a
swing. V podání vokálního tria ve složení Zuzana Machová, Lenka Kubíková

a Klára Sobotková zazněly koledy, písničky ze známých českých pohádek i
světově proslulé melodie v zajímavých
úpravách.
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NOVOROČNÍ KONCERT
Obec Ladná uspořádala již tradičně v sobotu 7. ledna 2017 Novoroční koncert v místním kostele sv. Archanděla Michaela. Posluchače přivítala paní starostka a pan farář Slavomír Bedřich. V podání Břeclavského komorního orchestru pod taktovkou paní Markéty

Melkusové zazněly skladby Jeana-Baptisty de Lully, Petra Iljiče Čajkovského, Johna Williamse a Camille de Saint Saënse. Velkou zajímavostí a překvapením byla závěrečná skladba Leroye Andersona The
Typewriter, kde se v roli hudebního nástroje objevil psací stroj.

BESEDA Z MEXIKA DO OHŇOVÉ ZEMĚ
Ve středu 25. ledna se uskutečnila první z besed s cestovatelem
JUDr. Janem Nesnídalem, jehož rodina pochází z naší obce. Poutavé
vyprávění o střední a jižní Americe bylo doplněno promítáním klasických diapozitivů. Posluchači se

dozvěděli zajímavosti o mexické
kultuře, tradicích a historii, o mayské architektuře a civilizaci, o Patagonii. K ochutnání měli účastníci
mexické nachos a přednáška byla
zakončena trochou mexického alkoholu s pomeranči.

DĚTSKÝ KARNEVAL S BRATRY CHABIČOVSKÝMI
Obec Ladná uspořádala v neděli 29. 1. 2017 Dětský karneval s bratry Chabičovskými. V programu byly pro děti připraveny různé
hry, kouzla kouzelníka Ťululum, taneční kreace dětí s rodiči a další. Děli měly možnost si zařádit na skákacím zámku nebo se nechat
pomalovat a potetovat. Akci navštívil Šrek a Mimoň. Na závěr si děti vylosovaly tombolu. Poděkování patří sponzorům a všem kdo
se podíleli na přípravách karnevalu.

Sponzory dětského karnevalu byli: Firma KOVO Prudík,
Firma Hrdlička Elektro, Firma QSR 24h, pan Salajka Miroslav,
paní Florusová Vojtěška, paní Kališová Marie, manželé Kobrovi,
paní Škarvodová Dana, paní Bachmanová Gabriela, pan Střelský Rostislav, manželé Hrdličkovi st., manželé Glosarovi, paní
Holubová Jiřina, pan Filípek Ivan, paní Michalovičová Dagmar,
paní Nataša Málková, paní Marie Černá, paní Věra Svobodová,
paní Nešporová Kateřina, manželé Miškeříkovi, manželé Šúňovi,
manželé Vaculíkovi st., pan Martin Vlk, manželé Marie a Jaroslav
Čechovi, paní Pazderová Petra, paní Blatová Antonie, paní Střelská Marika, paní Marie Kolínková, manželé Suchánkovi.

Dětský karneval finančně podpořili: Firma BOS Ladná,
firma FKB - Ivičič Stanislav, paní Brtevníková Božena, paní Mikuličová Kateřina, paní Bajarová Božena, paní Bartošová Jana,
manželé Škarvodovi st., pan Lucký Josef, manželé Marta a František Tesaříkovi, Klub seniorů Ladná, paní Ludmila Michlovská,
paní Lysáková Marie, manželé Hrabcovi, manželé Josef a Michala
Markovičovi, paní Anna Cupalová, paní Hana Šilová, paní Jarmila Šimečková, paní Lucká Božena, manželé Petra a Jan Bajarovi,
manželé Jitka a Dušan Lučtí, pan Stanislav Morávek, paní Morávková Vendula, paní Střelská Marcela, manželé Zdenka a Luděk
Jankovičovi.
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ZÁJEZD DO DIVADLA V BOLERADICÍCH
V sobotu 4. února 2017 jsme opět po
roce navštívili boleradické ochotnické
divadlo. Soubor nás pobavil komedií Na
letním bytě od Josefa Štolby. Úsměvná
komedie se zpěvy z doby první republiky
nás zavedla do malých lázní, kde se se-

tkává několik rodin na dovolené. Poklid
místa rasantně naruší paní Kapičková,
která mezi hosty s vervou hledá nápadníky pro své dvě dcery. A také doktor
Česal, který zde po letech spatří svou bývalou lásku, dnes již vdanou, a rozhodne

Sestry Kapičkovy

se ji získat za každou cenu. Komedie je
plná krásných postaviček, humorných
situací a doplněna známými hity z první
poloviny minulého století. „Věrná láska
zvítězila“, a kdo měl špatné úmysly, byl
napálen.

další postavy komedie

III. OBECNÍ PLES SE VYDAŘIL
III. Obecní ples v Ladné, který se konal 11. 2. 2017 přilákal
velké množství návštěvníků. V bohatém programu se představily děti ze ZŠ Rohatec s polonézou, tanečnice Line Dance ze
p y Countryy Rebels a latinské tance p
skupiny
předvedl taneční p
pár

Nikolas Novák s partnerkou Julií Balákovou. Kromě bohaté
tomboly nechyběl ani jedinečný raut, který nabídl například
pečené selátko nebo sushi. K tanci a poslechu hrála DH Lidušp
ka a skupina
Graf. Tančilo se téměř až do rána.
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Sponzory obecního plesu byli: Firma F&K&B, a.s. – ing. Stanislav Ivičič,
firma BOS, spol. s r.o. Ladná – pan Vladimír Osička, firma Štoll s.r.o., Klenotnictví
Opluštil, paní Jana Tatincová a pan Jan Pištělák, pan Ivan Filípek, paní Věra Svobodová, manželé Věra a Marian Šúňovi, firma
Megawaste, paní Petra Pantůčková, paní
Věra Markovičová, firma Elektro Hrdlička,
manželé Karla a Tomáš Horáčkovi, paní
Jana Krajčovičová, Čerpadla Michal Doležal, paní Dagmar Michalovičová, manželé
Marta a František Tesaříkovi, paní Marie Polášková, manželé Michaela a Josef
Markovičovi, pan Emil Petráš, manželé
Anna a Ludvík Osičkovi, manželé Gabriela a Martin Vlkovi, Slovácké sdružení
Lanštorfčané, manželé Hana a Radomír
Ševčíkovi, paní Zdenka Michlovská, paní
Marie Ženatá, Moravský rybářský svaz,
manželé Milena a Josef Miškeříkovi, paní
Marie Michlovská, manželé Antonie a Josef Blatovi, SDH Ladná, manželé Miloslava
a František Sedláčkovi, Přátelé obce, Sdružení občanů Ladné, Kadeřnictví Gabriela
Bachmanová, Malé včelařství Struhárovi,
Zámečnictví Michal Uher, Zámečnictví
Uher Radim, manželé Marcela a Bronislav
Suchánkovi, manželé Zdena a František
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Vrbíkovi, manželé Eva a Miroslav Šmídovi, manželé Nataša a Vladimír Málkovi,
manželé Iveta a Josef Babčákovi, manželé
Lucie a Matěj Filípkovi, manželé Marie a
František Černí, manželé Marie a František Kobrovi, paní Marie Kurková a pan Josef Jankovič, paní Ilona Milotová, manželé
Josefa a Josef Lučtí, firma SDK Stanislav
Krůtil, manželé Marie a Karel Hrdličkovi,
manželé Vladimíra a Josef Pulkrábkovi,
Stavební firma Vítězslav Čápek, manželé
Marie a Rostislav Střelští, manželé Jana
a Miloslav Balgovi, paní Věra Koyšová,
manželé Jaroslava a František Prudíkovi,
manželé Jaroslava a Jaroslav Danielovi,
manželé Jana a Antonín Lučtí, paní Ivana
Ťulpová, manželé Anna a Josef Snovičtí,
paní Marika Střelská, manželé Ludmila a
Miroslav Hrabcovi, firma ALBA-METAL,
spol. s.r.o., paní Vladimíra Novozámská,
manželé Jana a Václav Jurasovi, paní Eva
Mrkvová, manželé Jiřina a Jiří Holubovi,
manželé Zdena a Zdenek Demčilovi, paní
Božena Bajarová, manželé Marie a Jaroslav
Čechovi, Květinářství Ludmila Kasalová,
paní Milana Hanáčková, firma TOP CARS
Kosík, Pedikúra Kateřina Nešporová, Hostinec U Parku, firma NECHO, spol. s.r.o.,
Pedikúra Irena Líznarová, paní Ludmila
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Střelská, Studio LIBA Břeclav, paní Jana
Lucká, manželé Alena a Stanislav Holubovi, paní Linda Černá, paní Božena Lůcká,
paní Vojtěška Florusová, kolektiv zaměstnanců školní jídelny MŠ, manželé Marta a
Miroslav Holubovi, paní Edith Pospišová,
manželé Milena a Miloslav Duhonští, paní
Denisa Pavlacká, firma Fosfa Poštorná a.s.,
paní Hedvika Černínová, pan Pavel Mendl
st., paní Žaneta Zuzaňáková, pan Petr Dřevěný, COOP Jednota Mikulov.
Finančně ples podpořili: Firma Modrý
projekt, Firma PMCS s.r.o. Břeclav, Klub seniorů Ladná, pan Čapka Miroslav, manželé
Josef a Božena Brtevníkovi, manželé Stanislav a Blažena Jílkovi, pan Salajka Miroslav,
manželé Josef a Hana Šilovi, paní Lysáková
Marie, manželé Josef a Josefa Lučtí, paní
Šošková Zdena a paní Jankovičová Zdena
Za přípravu plesového rautu děkujeme kolektivu kuchařek školní jídelny paní Marii Hrdličkové, Jarmile Šimečkové,
Zdeňce Demčilové a jejich pomocníkům
Marii Černé, Antonii Blatové a Jendovi
Hrdličkovi.
Poděkování za organizační přípravu
plesu patří zaměstnancům obecního úřadu
a paní Věře Garčicové s Lenkou Neuhauserovou.

LANŠTORFSKÝ FAŠANK A OBECNÍ ZABÍJAČKA
Dne 25. 2. 2017 se uskutečnil Laštorfský fašank s obecní
zabíjačkou. Kolem desáté hodiny již bylo možno ochutnat ovárek a další zabijačkové pochutiny. Slavnostní průvod masek
vyšel od kostela ve 13:00 hodin. Zastávky průvodu byly letos
u rodiny Slávka Kosíkova na ul. Anenská, rodiny Pazderovy
na ul. Masarykova, u Hasičské zbrojnice a rodiny Teturovy
y možné vidět Mrazíka s
na ul. Za hřištěm. Mezi maskami bylo

celou svou družinou, čarodějnice, vodníky, karkulky, ledního
medvěda nebo různé strašáky. Chasa zatančila Pod šable i jiné
tance. Průvod byl zakončen ve sportovní hale, kde všem zahrála Cimbálová muzika Moravica Františka Macinky. Velké
poděkování patří řezníkům panu Josefu Kolibovi a Vojtěchu
Sadílkovi i dalším pomocníků z řad zaměstnanců obecního
p
úřadu a přátel
obce.
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BESEDA KŘÍŽEM KRÁŽEM PACIFIKEM
V pondělí 6. března se uskutečnila
druhá beseda s JUDr. Janem Nesnídalem.
Krásné fotografie pacifického pobřeží i ostrovní přírody byly doplněny zajímavými
historkami. Cestovatel hovořil o turisticky známých lokalitách jako jsou Hawajské ostrovy či Velikonoční ostrov, ale i o
méně známých destinacích jako jsou Fidži, Západní Samoa a Království Tonga.

U posledního jmenovaného se dokonce
podařilo poobědvat s králem ostrovní říše
Tonga. Lidé zde byli srdeční a přátelští.
Dost častým jevem zde bylo, že celé vesnice zde neměly ani el. proud, tzn. bez TV,
internetu a podobných vymožeností moderní doby a přesto zde byli lidé šťastní,
každý večer se scházeli na besedy a hovořili spolu.

SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ
V sobotu 18. března se uskutečnilo druhé setkání milovníků
harmonik v Ladné. Klub seniorů ve spolupráci s obecním úřadem
se snaží o zavedení tradice setkávání se u příležitosti svátku Josefa.
V sedmnácti bodech programu vystoupilo 30 účinkujících. Nejstarším harmonikářem byl pan Květoš Pospíšil, má neuvěřitelných 86
let. Nejvzdálenější harmonikáři byli z Lípy u Žďáru nad Sázavou,
Borovnice u Jimramova a Vídně. Letos se mezi harmonikáře zařa-

dil i náš občan pan Leopold Morávek, vystoupil dvakrát. Někteří z
harmonikářů měli i pomocníky na trubku, saxofon, vozembouch.
Všem harmonikářům se u nás moc líbilo, obecenstvo dokázalo vytvořit příjemné prostředí, a slíbili, že příští rok, pokud se
dožijí, se zúčastní setkání znovu. S organizací letošního setkání
nám vypomohla paní Mirka Šubíková z Rakvic, které mnohokrát
děkujeme.

Lanštorfský zpravodaj
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2016
PŘÍJMY
Daně
Odvody za odnětí půdy
Poplatek za svoz komun. odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veř. prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Příjem z provozování loterií
Správní poplatky
Splátky půjčky
Dotace EU – Úřad práce
Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu
Dotace Volby
Dotace Hasiči
Dotace Hasičské auto – Ministesrtvo vnitra
Dotace Hasičské auto – JM kraj
Úhrada za dobývací prostor
Knihovna
Rozhlas
Kultura
Sportovní zařízení v majetku obce
Byty – příjmy z nájmu, služeb
Nájem pohostinství, pošta
Pohřebnictví – nájmy hrobů
Komunální služby, pozemky + pronájem
pozemku - fotovoltaická elektrárna
Prodej popelnic
Sběr a svoz ostatních odpadů
Odvoz větví
Místní správa – nekapitálové příspěvky
Příjmy z úroků
CELKEM i s neuvedenými položkami

KČ
15 117 449
407 177
544 171
26 300
15 920
1 036
2 621 824
22 750
349 656
591 001
224 300
22 000
4 000
427 750
285 000
1 764 092
3 561
6 940
326 543
166 853
183 020
168 306
17 368
1 128 093
7 040
175 716
9 866
31 516
511
24 649 759,-Kč

VÝDAJE
Deratizace

KČ
41 101

Lesní hospodářství - transfer
Silnice – opravy
Chodníky – stavby
IDS JMK - příspěvek na autobusy, autobus.
zast.
Pitná voda
Kanalizace
Příspěvek ZŠ a MŠ, opravy
Knihovna
Rozhlas – opravy, bezdrátový rozhlas
Zpravodaj
Kultura
Sportovní zařízení v majetku obce
Příspěvek na činnost TJ Sokol
Využití volného času dětí
Ostatní zájmová činnost – transfer
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení – energie, opravy
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby + koupě pozemků
Svoz nebezpečných odpadů
Svoz komunálního odpadu
Svoz ostatních odpadů
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
Péče o vzhled obce vč. platů
Sociální služby – dary, transfery
Sbor dobrovolných hasičů činnost + auto
Zastupitelstvo + platy
Volby
Činnost místní správy
Pojištění obce
Ostatní finanční operace
CELKEM i s neuvedenými položkami

200 000
763 116
70 674
106 780
4 051
165 984
1 867 272
141 892
78 501
39 161
691 616
2 210 838
95 463
11 257
15 000
92 977
52 372
178 699
29 580
48 640
2 779 248
8 675
694 308
16 946
21 041
1 840 716
12 581
1 123 711
909 090
16 112
1 276 380
40 398
1 647 860
17 304 965,-Kč

PŘEHLED REALIZOVANÝCH AKCÍ V ROCE 2016
AKCE
Chodník
Kanalizace
MŠ
Rozhlas
Chodník + VO
Mulčovač
Víceúčelové hřiště
Hasičské auto
ZŠ

REALIZACE
Zaměstnanci obce
VaK, Veselý
Helerovi
Kuběja
Tržil
Linhart
Techsport

NÁKLADY
41 118,- Kč
163 150,- Kč
243 764,- Kč
75 335,- Kč
52 270,- Kč
100.430,- Kč
1 420 841- Kč
995 575,- Kč

POZNÁMKY
Chodník u Workoutu - dokončení
Projekt
K Albě - projekt

Dotace: MV 427 750,- Kč
JM kraj 285 000,- Kč
196 823,- Kč Projekty, výběr. řízení
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VÝPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání zastupitelstva č. 16/2017 se konalo 15. února 2017
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Dotaci pro časopis Malovaný kraj ve
výši 3 000,- Kč
• Přijetí sponzorského daru pro ZŠ a MŠ
Ladná od firmy MBN Trade s.r.o. ve
výši 5 000,- Kč, který bude využit pro
účely rozvoje vzdělávání
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s E.ON Distribuce
a.s. na pozemky parc.č. 656/1 a 656/2
v k.ú. Ladná za jednorázovou úplatu ve
výši 2 000,- Kč
• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene s GaSNet, s.r.o. na
pozemku parc.č. 1176/7 v k.ú. Ladná za
cenu 50,- Kč za jeden běžný metr uloženého plynárenského zařízení
• Smlouvu o zřízení věcného břemene s
E.ON Distribuce a.s., na pozemku parc.č. 150 v k.ú. Ladná za jednorázovou
úplatu ve výši 1 000,- Kč

•

•

•

•

•

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti s firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a s firmou FKB
a.s. jako stavebníkem na pozemek parc.č. 1280/17 v k.ú. Ladná
Přijetí sponzorského daru pro ZŠ a MŠ
Ladná ve výši 7 000,- Kč od pana Františka Prudíka, dar bude využit pro rozvoj vzdělávání
Kupní smlouvu na pozemky parc.č.
1292/84, 1142/20, 1143/31, 1292/89 a
1323/24 v k.ú. Ladná s panem Františkem Svobodou za cenu 95 900,- Kč
Rozpočtové opatření č. 6/2016 s příjmy
ve výši 3 143 200,- Kč, výdaji ve výši -5
353 600,- Kč a financováním ve výši 8
496 800,- Kč
Rozpočtového opatření č. 1/2017 ve
výši příjmů 10 000,- Kč, ve výši výdajů 110 000,- Kč a financováním ve výši
-100 000,- Kč

•
•

•

•

•

Vyřazení majetku v r. 2016 v celkové
výši 95 467,20 Kč
Stanovilo odměnu za výkon funkce místostarosty obce jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 6 000,- Kč
Kupní smlouvu na pozemky parc.č.
1325/40, 1292/41 v k.ú. Ladná s panem
Augustinem Melicharem za cenu 25
035,- Kč, paní Drahomírou Melicharovou za cenu 5 295,- Kč a paní Ludmilou
Lobodinskou za cenu 5 295,- Kč
Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb ORP Břeclav v r. 2017 pro Město Břeclav ve výši
61 100,- Kč
Kupní smlouvu na pozemky parc.č.
1290/43, 1176/68, 1179/89, 1292/56,
1293/8 a 1293/79 v k.ú. Ladná s manžely Janem a Marií Sýkorovou za cenu 11
475,- Kč a paní Zdenkou Bačuvčíkovou
za cenu 106 905,- Kč.

REGION PODLUŽÍ
14. PLES REGIONU PODLUŽÍ
V pátek 20. ledna se v kulturním domě v Prušánkách uskutečnil
již 14. ples Regionu Podluží. K tanci a poslechu hrála dechová hudba Zlaťulka a cimbálová muzika Galán. V průběhu večera vystoupila skupina irských tanců místní umělecké školy, Taneční studio

N.C.O.D. Street Dance z Prušánek a Mažoretky Neonky z Moravské Nové Vsi. Pro návštěvníky plesu byla připravena bohatá tombola a košt vín. V příštím roce se ples Regionu Podluží uskuteční
v naší obci, tak se můžete těšit na dva plesy v naší sportovní hale.

Lanštorfský zpravodaj
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TURNAJ V KUŽELKÁCH
Ve dnech 21. - 22. února se uskutečnil tradiční turnaj obcí Regionu Podluží v kuželkách v hospodě U Bartošů v Lanžhotě. Do finále, které se konalo 28. února, postoupilo šest nejlepších družstev.
Naše družstvo ve složení Jana Balgová, Josef Kubík ml., Jiří Kučera

a Věra Svobodová, i přes urputné snažení do finále nepostoupilo.
Vysloužilo si ovšem uznání za nejvíce vypitého alkoholu v baru.
Zvítězilo družstvo Lanžhota a putovní pohár tak zůstal „doma“, na
druhém místě skončila obec Prušánky a třetí Starý Poddvorov.

ZPĚVÁČEK PODLUŽÍ 2017
Ve Starém Poddvorově proběhl v neděli 26. Března VI. ročník soutěžní přehlídky Zpěváček Podluží. Letos přijelo
soutěžit 50 dětí, které zpívaly za doprovodu cimbálové muziky Matěje Kůrečky.
Každý soutěžící obdržel pamětní list, plaketku soutěže a sladkost. Vítězové jednotlivých kategorií si odnesli krásné skleněné

ceny. Vítězové II. a III. kategorie postupují
do krajského kola.
V nejmladší I. kategorii, což jsou děti
do 6-ti let zvítězila Almy Přibilová z Dolních Bojanovic. Ve II. kategorii dětí 6 - 10
let zvítězila Pavlína Tomčalová také z Dolních Bojanovic a postupuje do Zpěváčka
Slovácka ve Vlčnově. Ve III. kategorii děti

10 - 15 let zvítězila Karolína Tomčalová z
Dolních Bojanovic a Zuzana Ciprysová z
Lanžhota a postupují do Zpěváčka Slovácka ve Veselí nad Moravou. Cenu starosty
obce Starý Poddvorov získal Jakub Sůkal z
Nového Poddvorova a cenu předsedy Regionu Podluží si odnesla Alžběta Kudrnová
z Mikulčic.

ČAJE A KALENDÁŘE
Na konci roku 2016 vydal Region již tradičně Kalendář 2017 a inicioval opět výrobu bylinkového čaje Dobrá nálada z Podluží.
y možno zakoupit
p na obecním úřadě.
Čaje byly vyrobeny u společnosti Sonnentor z Čejkovic. Kalendáře i čajj bylo
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OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Ceník pronájmu haly od 1.9.2016
Tělocvična

Den

1 h/kurt badminton

1h

1 100,-

110,-

275,-

Foyer

550,-

Kuchyň

550,-

Celý objekt

2 200,-

Poděkování
Základní škola Ladná děkuje paní Anně Osičkové z ulice
Úlehlova za darovaný vlňák pro potřeby folklórního kroužku.

Propagační materiály obce
Na obecním úřadě si můžete pro svoji potřebu zakoupit tyto
propagační materiály:
Pexeso
pohlednice
Samolepka se znakem obce
mapa Břeclavsko
Oficiální mapa LVA
info brožurka Ladná
Pamětní mince
Cyklostezky
Sklenice

15,6,15,50,32,25,180,40,71,-

mapa Podluží
CD Lanštorfčani
Almanach školy
Výletní noviny
Kniha Obec Ladná
v proměnách času
propisovací tužka
tužka s obalem

15,150,100,zdarma
250,25,30,-

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

Ceník stavební suti na sběrném
dvoře
Vzhledem k tomu, že občané mají velký zájem o likvidaci stavební suti na svěrném dvoře a obec není povinná tuto odebírat,
zvolila kompromisní řešení a stavební suť je možno na sběrném
dvoře uložit za poplatek, který stanovilo zastupitelstvo obce takto:
Vozík za auto
100,- Kč
Kára
30,- Kč
Kolečka
10,- Kč

Výsadba stromů před rodinnými
domy
Pokud máte zájem o výsadbu listnatých stromů před svými
domy, obraťte se na zaměstnance obecního úřadu nebo na zastupitele. Obec strom zaplatí / existují i kultivary listnatých stromů, jejichž koruna nedorůstá velké výšky a dají se vysazovat pod
elektrické vedení/ , vysadí a péči o něj převezme obyvatel domu,
tím je myšlena především zálivka stromu. Pokud to bude možné, vyhovíme i při výběru druhu stromku.

Kompostéry
Upozorňujeme zájemce o kompostéry, že je k dispozici několik posledních 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.

Popelnice před domy
Upozorňujeme majitele popelnic, že platí OZV č. 1/2015,
která stanovuje, že sběrné nádoby /popelnice/ mohou být umístěny na obecním pozemku, tedy před domem, pouze v době
svozu komunálního odpadu, tj. od 18.00 hod. předchozího dne
do 20.00 hod. dne, kdy se svoz koná. Nedodržování tohoto ustanovení dlouhodobě může být pokutováno. Vyhlášku je možno si
přečíst na webu obce nebo na obecním úřadě.

Ceník inzerce ve zpravodaji
Strana A4

400,-

Strana A5

200,-

Strana A6

100,-

Poplatky 2017
Upozorňujeme občany, že poplatky za komunální odpad a
psy měly být uhrazeny nejpozději do 31. března 2017. Kdo ještě
poplatky neuhradil, prosíme, aby tak v co nejkratším termínu
učinil. Děkujeme

Kácení dřevin
Všechny stromy, keře, květiny, které rostou na obecním pozemku, jsou majetkem obce, i když jste si někteří z Vás tyto vysadili. Proto není možné, abyste pokáceli strom bez povolení.
Jedná se o stromy, které mají ve výšce 130 cm nad zemí obvod
kmene nad 80 cm. U takových stromů je nutno požádat na obecním úřadě a obec musí /nebo nemusí/ vydat povolení k jeho pokácení. Kácet lze pouze v době vegetačního klidu, což je od 1.12.
do 31.3. Stejně se postupuje i u stromů, které Vám rostou na Vašich zahradách. Pokuta, kterou můžete za nepovolené pokácení
stromu obdržet, se pohybuje ve výši do 10 000,- Kč, za památné
stromy 50 000,- Kč. Takže buďte obezřetní.

Ptačí chřipka
V souvislosti s výskytem ptačí chřipky na Jižní Moravě oznamujeme občanům, že každý podezřelý úhyn drůbeže lze hlásit
24 hodin denně na krizovou linku Krajské veterinární správy:
720 995 213. Oznámení lze též učinit na linku PČR - 158 nebo
HZS - 150. Informace pro veřejnost.

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.

Lanštorfský zpravodaj
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E-BOX na obecním úřadě
Do E-boxu na obecním úřadě můžete odkládat nefunkční
drobné elektrozařízení, mobily, MP3, přehrávače, žehličky apod.
a použité baterie.
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Stav obyvatel k 31.12.2016
Přistěhování
Narození
Odstěhování
Úmrtí

29
10
32
12

Celkový počet obyvatel v r.
2015
1 242
Celkový počet obyvatel k
31.12.2016
1 235

ORELSKÉ SLAVNOSTI V LANŠTORFĚ
Jednota československého Orla je česká
sportovní organizace, která byla založena
počátkem 20. století katolickými sportovci
jako protiváha tělocvičným spolkům Sokola a DTJ (Dělnické tělovýchovné jednoty). Svoji činnost spolek vyvíjel od svého
vzniku nepřetržitě až do 30. září 1942, kdy
policejní ředitelství v Brně vydalo zákaz
činnosti Orla na Moravě a v Čechách. Po
skončení II. světové války byla činnost obnovena ihned v roce 1945 (naše obec byla
první na Moravě, která činnost Orla obnovila – 3. června 1945). V roce 1948 byla organizace Orel státem rozpuštěna, aby v roce
1990 byla činnost znovu obnovena.
V naší obci byl Orel založen dne 29.
února 1920. Na ustavující schůzi konané
13. dubna téhož roku byl zvolen devítičlenný výbor spolku v čele se starostou
Augustýnem Luckým. Kromě pravidelné
spolkové činnosti, která zahrnovala cvičení, divadelní představení, taneční zábavy,
debatní večery nebo různé zájezdy, stojí za
pozornost tohoto spolku akce „veřejného
cvičení“, kterým musíme tleskat i dneska,
téměř po sto letech.
Jednota Orla začala v naší obci cvičit ihned po svém vzniku a již 5. září bylo
uspořádáno první veřejné cvičení za mlýnem, které se však nevydařilo pro trvalý
déšť. To druhé veřejné cvičení, které se konalo 21. srpna 1921 na cvičišti u Kačenárny
bylo zdařilejší. Pestrý průvod cvičenců v
krojích sahal od kaple až po školu. Zúčastnilo se ho na 540 cvičenců ze 14 spolků z
okolí. Další velká veřejná cvičení se v naší
obci konaly pod hlavičkou Orla 29. května
1932, kdy se odpoledního průvodu zúčastnilo na 485 krojovaných cvičenců a 12. května 1935,
kdy se dopoledního průvodu na
fotbalové hřiště, kde se veřejné
cvičení konalo, zúčastnilo dokonce na 900 účastníků. V roce
1946 činnost orelské jednoty
vyvrcholila veřejným cvičením
s 572 krojovanými cvičenci na
cvičišti u mlýna.
Největší akcí, kterou však
místní Orel uspořádal, byly
„Orelské slavnosti v Lanštorfě“,
které pořádal v té době již více

jak sto členný spolek před 70 lety, v roce
1947. Náplní této velkolepé akce bylo jednak svěcení orelského praporu, dále pak
odhalení pamětní desky bratru Antonínu
Hřebačkovi a v neposlední řadě veřejné
cvičení. Župou byl pro tuto akci stanoven
termín 8. června.
Několik týdnů před konáním vlastních
orelských slavností začala výroba spolkového praporu. Za účelem jeho pořízení byla
pozvána sestra Kučerová ze Stavěšic (obec
asi 10 km od Kyjova), aby členkám místní
organizace zhotovení praporu vysvětlila
a ukázala. Jmenovaná vyšila sama prapor
jejich jednotě a na vyšívání orelského praporu naší obce se též podílela společně s
několika členkami místního Orla. Prapor
vyšívali od rána až do půlnoci několik dní u
Střelských. Na bílé straně praporu je uprostřed pták, orel s legendou „Jednota čs. Orla
v Lanštorfě – 8. VI. 1947“, na straně modré
je obraz Sv. Cyrila a Metoděje, kol prosba
„Dědictví otců zachovej nám pane“. Rohy
jsou ozdobeny pestrou ornamentikou.
Matkou praporu byla jednomyslně zvolena
paní Adéla Čapková, manželka statkáře a
bývalého poslance toho času bytem v Sotině u Senice na Slovensku, pana Františka
Čapky, který byl rodákem z naší obce. Za
svého pobytu v Podivíně, kde taktéž bydlel,
získal nehynoucích zásluh při stavbě Lidového domu v Lanštorfě.
Při plánování této akce bylo dohodnuto,
že v rámci Orelských slavností bude uspořádán též veřejný projev strany lidové. Plakáty
na tyto akce však byly vytisknuty zvlášť na
každý podnik po sto kusech. Sjednány byly

též dvě kapely, Huňařova z Velkých Bílovic
a Vacenovského z Dol. Bojanovic. Pozvánky na tuto akci byly rozeslány na všechny
okolní jednoty Orla a na všechny organizace strany lidové, též všem významným
činitelům hnutí. Ve čtvrtek před slavnostní
nedělí byly došívány poslední maličkosti na
praporu. Byly zkušebně přecvičeny všechny kategorie, zkoušelo se na sále Lidového
domu a večer u bratra Fr. Morávka. Sobota byla již zcela ve znamení slavností. Od
rána se vozilo „zelené“ na hřiště SK, kde se
připravovaly tribuny pro hudby a hosty, zajišťovalo se vše ostatní potřebné pro zdárný
průběh cvičení. V sobotu byla též zasazena
pamětní deska na domě bratra V. Krůtila.
Dokončoval se úklid Lidového domu, který
se před slavnostmi opravoval a maloval, k
pekařovi se nosili péct koláče pro bufet, v
obci to vypadalo jako před hody. Vše bylo
připraveno pro zdárný průběh cvičení, jen
jedno se nedalo připravit a to bylo počasí.
Bylo studeno, dešťové přeháňky a silný vítr.
Nedělní ráno bylo chladné a podmračené. Úderem šesté hodiny zazněly jako
budíček jásavé zvuky orelského pochodu
„Vzhůru orle slovanský“, kterou hrála Huňařova kapela. V sedm hodin je již téměř
celá jednota shromážděna u Lidového
domu k vítání hostí. Začíná pršet, za chvíli
díky bohu přestává. To již přijíždějí první
hosté, někteří na vozech taženými koňmi,
jiní na kolech nebo autobusech. Na tuto
velkolepou událost přijely delegace z 29
blízkých i vzdálenějších obcí! Čestný útvar
skládající se z několika mužů, žen, dorostenců i dorostenek odpochodoval pod
velením bratra Buchty a za doprovodu Huňařovy kapely pro
prapor a kmotry shromážděné u
Střelských. Zatím přijížděli další
hosté slavností. A účast byla skutečně hvězdná. Mimo jiné přijeli
poslanci ÚNS (Ústavodárného
Národního shromáždění) Ing.
R. Sochorec a Dr. B. Chudoba,
přísedící rady ZNV (Zemského
národního výboru – předchůdce Krajských národních výborů) Fr. Novotný a K. Žamberský, župní starosta Orla Trojan,
okresní starosta Orla J. Papež,
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krajský tajemník strany lidové J. Viktorín,
předseda okresní strany lidové F. Vařeka, a
mnozí další. Celkem jich bylo 35.
Mezitím přišel průvod s praporem ke
kostelu, kde proběhly polní bohoslužby vedené p. A. Zouharem, bývalým kaplanem
v Podivíně, při nichž byl posvěcen nový
skvostný orelský prapor. Po bohoslužbách
byla odhalena pamětní deska bratru A.
Hřebačkovi, při čemž učinil slavnostní projev F. Novotný, mimo jiné štábní kapitán
zahraniční armády a bývalý náčelník Orlů.
Poté se konal na návsi veřejný projev lidové
strany, kde k tisícovému zástupu promluvili
postupně jednotliví členové této strany.
Orelstvo zatím konalo zkoušky cvičenců. Po svatém požehnání, kdy davy
cvičenců směřovaly k seřadišti u sv. Anny,
bylo již zřejmé, že průvod bude velkolepý. Seřadiště bylo řešeno tak, že jednotlivé
kategorie cvičenců byly umístěny ve třech
ulicích sbíhajících se k soše sv. Anny, takže
při zahájení pochodu zařazovaly se střídavě
jednotlivé kategorie ze všech tří ulic. Takový početný a malebný průvod Lanštorf ještě
nezažil. Za doprovodu krojovaných kapel v
něm kráčelo 1 222 účastníků v orelských a
národních krojích! V čele průvodu jel na
koni v národním kroji dorostenec J. Sýkora, který nesl státní vlajku. Za ním kráčel
náčelník místního Orla Prokop Střelský
a tři žáci s orelskými vlajkami. Pak již následovaly jednotlivé kategorie žákovských
cvičenců. Druhou část průvodu zahajovaly
dorostenecké kategorie s vlajkami a svými
vedoucími. Po nich následovali borci v bí-

lých úborech, pak v červených a nakonec
v modrých. Za nimi následoval bratr Fr.
Krůtil s nově posvěceným praporem, representační skupina hostů slavností a nakonec druhé části průvodu pochodovali
lanštorfští muži a ženy v národních krojích.
Ve třetí části průvodu za hudbou z V. Bílovic jdou ženy a muži ve cvičebních úborech
a za nimi jako poslední v celém průvodu
jdou muži v občanském oděvu. Tím končil
průvod, jedinečná podívaná, nádherný výsledek nadšení mnoha lidí. Průvod šel od
sv. Anny k radnici, na mlýnský most, dále
na křižovatku u domu Augusty Čápkové
(dnes Mlýnská 36, na rohu ulice Mlýnské
a Lipové), odtud k domu Jakuba Šudrly
(dnes Mlýnská 32) a pak na cvičiště (fotbalové hřiště SK).
Na cvičišti bylo již obsazeno každé
místo, mnozí návštěvníci stáli. Podle odhadů bylo přítomno asi 1 200 diváků! Po
vztyčení státní vlajky a hymnách, zahájil
program starosta jednoty bratr Fr. Čapka.

Vlastní cvičení se skládalo ze třinácti různých vystoupení, kdy program začínali žáci
cvičením prostných. Postupně následovala
cvičení ostatních cvičenců na jednotlivých
nářadích, tance, ale taky atletickou disciplínou skokem o tyči. Celý odpolední program
byl zakončen scénkou lanštorfských mužů
„Hoši od Zborova“ a slibem na nový prapor.
Vlastního cvičení se účastnilo téměř tisíc
cvičenců! Celý program měl dobrý spád, o
což se zasloužily i obě kapely. Také finančně
skončila tato velkolepá akce velmi zdárně,
do spolkové pokladny přibylo něco přes 40
tis. Kč. O této vskutku nevídané události na
tak malou obec se psalo i v tisku.
Za zmínku stojí, že za dva měsíce po
této akci, 10. srpna 1947, konala místní tělovýchovná jednota Sokol své první veřejné
cvičení po osvobození. V průvodu obcí na
cvičiště bylo 515 účastníků. Program vystoupení se skládal z dvanácti částí a cvičení bylo taktéž hodnoceno kladně.
J. Ševčík

Zajímavosti z historie
Sloučení časopisů na Slovácku? V tisku se objevily zprávy, že
Časopis Masarykovy čs.společnosti, který vychází ve Skalici při
Morave, národopisný časopis Malovaný kraj, vycházející v Břeclavi
a Literární Slovácko, jehož první číslo bylo vydané v Hodoníně,
splynou v jediný časopis, který ponese název Masarykovou stopou.
Dovídáme se z věrohodného pramene, že tyto zprávy o splynutí pokud jde hlavně o Malovaný kraj - jsou do posud předčasné.
Z Lanštorfa. Slovácký večer U žudra, pořádaný lidovou mládeží v Lanštorfě dne 24. listopadu t.r., překonal očekávání. Dekorace
scény - slovácká náves, doplněná žudrem, skvěle vymalovaným
chotí říd. učitele pí. Bařinovou - lahodila příjemně oku. Již první ze
13 čísel programu bylo příznivě přijato přeplněným hledištěm: legrúti, v bílých třaslavicích a v astrikánkách s rozmarýnem, zpívající
teskné legrútské písně za teplého jarního večera. A pak přepestrý
kaleidoskop krojů a písní: děvčata v rukávcích a chlapci v červenicách jdoucí od muziky, přespolňáci, zklamaná děvčica i domlouvající se mladá dvojice. Frajíri, - ona v rožkách, on v ratyňáku, zpívají
u žudra, děvčata zpívající „svícu“ své kamarádce před svatbou, v
pestrých starodávných orbajtových a kobercových vlňácích, fašankové zpěvy šohajů v kožuchách s vyšívanými tulipány. Jednotlivá
čísla velmi dovedně v dialektu uváděl předseda lidové mládeže br.
tajemník Holub. Zlatým hřebem programu bylo vystoupení bří Se-

verina a Rampáčka z Tvrdonic, kteří zazpívali několik svých písní.
Velmi pěkně se též uvedly vyspělé zpěvačky z odboru lid. mládeže
v Týnci. Příjemnou změnou byla scéna veselé vyprávění dvou slováckých stařečků. Téměř celý program výborně doprovázel cymbál
p. Ščuka ze St. Břeclavi a houslista br. Bařina. Večer měl ukázat krásu našich krojů, písní a zvyků a to se mu plnou měrou podařilo. Lze
si jen přáti, aby nebyl ojedinělým a posledním. S.
Texty zveřejněny zřejmě v Moravském jihu neznámého data
Z Lanštorfa. Čilá orelská jednota v Lanštorfě uspořádala ve
čtvrtek 15. Srpna veřejné cvičení, které se vzhledem k tomu, že byl
pracovní den, zcela vydařilo. V ladně uspořádaném průvodě kráčelo 572 krojovaných, zpestřovaly jej 4 prapory, 6 vlajek a národní
kroje. Na cvičišti za velmi četné účasti obecenstva cvičily všechny kategorie povinná prostná, dále nářadí a různosti. Pozornost
upoutali muži jednoty Lanžhot svými skupinami a muži lanštorfští
skokem o tyči. Překvapující byl počet 82 mužů na prostných. Jedním z nejlíbivějších čísel byly tanečky 92 dorostenek. Též 92 žen
cvičilo jen s malými chybami svá symbolická prostná. Poněkud nestejná byla prostná žáků, žaček a dorostenců. Jednota lanštorfská
připravuje další podniky. - ča. Text zveřejněn v Moravském jihu
24. srpna 1946
Připravila Ludmila Frolichová
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Kterak Lanštorfčané Prahu dobyli
Splnil jsem slib, který jsem mužákům před lety v žertu dal:
„Jednou se chlapi vydáme do Prahy!“
Cesty osudu jsou nepředvídatelné...setkání se starobřeclavským
majstrem řezbářem Josefem Fröhlichem vyústilo v uspořádání
společné výstavy v Senátu pod záštitou senátora Ing. Jana Hajdy,
samozřejmě za účasti Mužského sboru Ladná - Lanštorfčané.
Výstavu jsme nazvali Moravské pábení, protože jak obrazy tak i
sochy prezentovaly naše oblíbená témata spojená s jižní Moravou,
řekou Dyjí a nad ní se tyčícími Stařečky lužních lesů - staletými
duby a v podání pana Fröhlicha navíc ještě s oslavou ženského těla
a náboženských motivů.

Vernisáže 21.2.2017 se kromě pořádajícího senátora Jana
Hajdy zúčastnili také zástupci města Břeclavi a místostarosta
Martin Vlk za obec Ladná. S mužáky si zanotovala také náměstkyně ministra financí paní Alena Schillerová, místopředseda Senátu PČR Jiří Šesták, senátor František Bradáč a bývalý senátor
Petr Bradský.
Lanštorfčané zase udělali více než dobré jméno naší obci na
významném místě a za to jim patří velký dík.
Poděkování za podporu této akce patří obci Ladná a městu
Břeclav.
Libor Vymyslický

Vzdělávání praxí znamená nové zkušenosti
a větší šanci na pracovním trhu
Projekt Vzdělávání praxí propojuje zájemce, kteří chtějí získat nové znalosti a zkušenosti v reálném pracovním prostředí a na
druhé straně firmy, které naopak chtějí prostřednictvím nabízených praxí jednotlivcům
pomoci, aby byl jejich vstup, nebo udržení se
na pracovním trhu co nejsnadnější.
Do projektu se tak mohou zapojit lidé
starší 15 let, kteří jsou uchazeči o zaměstnání, rodiče na/po rodičovské dovolené, nízkokvalifikovaní nebo lidé ve věku nad 50 let
a na druhé straně firmy.
Účastníci si následně vybírají z nabízených pozic jednotlivých firem, které se
do projektu přihlásily. Samotná praxe je
pak v délce 1-6 měsíců dle vybrané pozice. A vybírat je možné opravdu z velkého
spektra oborů, jedná se např. o pozice v
administrativní, ekonomické a strojírenské

oblasti, ale také pozice v rámci zemědělství,
cestovního ruchu, stavebnictví, informačních technologií, marketingu a reklamy a
mnoho dalších. Po celou dobu vzdělávání
účastníka provází zkušený a zaškolený zaměstnanec dané firmy, tzv. mentor.
Účast v projektu není nijak zpoplatněna, naopak přináší jak účastníkům, tak
firmám řadu výhod. Pro účastníky je to
zejména možnost prohloubení si dosavadních znalostí, získání praktických zkušeností a v neposlední řadě případnou možnost uplatnění se v dané firmě. Firmy si v
projektu naopak vyzkouší svého potencionálního zaměstnance v praxi, ověří si mentorské schopnosti svých zaměstnanců a
získají kompenzaci vynaložených nákladů.
K dispozici je také regionální projektový manažer, který rád a bezplatně poskytne

veškeré informace v souvislosti s projektem, zodpoví případné dotazy a pomůže
Vám s registrací.
Regionální manažer pro
Jihomoravský a Zlínský kraj
Bc. Michaela Procházková
+420 778 439 737
michaela.prochazkova@fdv.cz
Pro další informace můžete navštívit
stránky www.vzdelavanipraxi.cz nebo facebook.com/vzdelavanipraxi.
Projekt je realizován Fondem dalšího
vzdělávání, příspěvkovou organizací Ministerstva práce a sociálních věcí a je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a
státního rozpočtu ČR.
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Elektrowin
Nový zákon si vynutil úspory
v předstihu
MŽP jako předkladatel zákona v jeho
návrhu nevypořádalo některé klíčové
připomínky výrobců elektrospotřebičů.
Návrh zákona ponechává výrobcům zodpovědnost za celý recyklační cyklus, ale v
klíčové části tohoto cyklu jim bere možnost
kontrolovat celý proces a možnost podílet
se na něm. Nejen že úředníci do návrhu zákona prosadili tzv. Čínskou zeď, která zakazuje zpracovávat elektrošrot kolektivními
systémy a dokonce i jejich zakladateli, ale
vytěsnili z něj i tzv. koordinační centrum.
Přitom to byl právě tento institut, který měl
zrovnoprávnit podmínky pro činnost kolektivních systémů.

nejefektivnější splnění povinností daných
zákonem.
Odpadové firmy naopak chtějí především generovat zisk, ne plnit směrnice EU
a chránit životní prostředí. Když tyto firmy
zpracovávaly ještě před zahájením činnosti
ELEKTROWINu chladničky pro Fond životního prostředí, platil stát za jeden recyklovaný kus 750 Kč. V kolektivním systému
jsou dnes náklady na zpracování lednice do
150 Kč.
Úlohu státu mezitím převzali výrobci. Ti
dnes v důsledku nízkých marží nemají prostor na to, aby zbytečně drahou recyklaci dotovali. Elektrospotřebiče by tak mohly podražit až v řádu stokorun za jeden výrobek. To
je cesta, kterou ELEKTROWIN jít nechce.

Vítězství odpadové lobby
MŽP se sice snažilo najít určitý kompromis, ale v případě tohoto zákona podlehlo zájmům odpadové lobby. Pro kolektivní systémy není zpětný odběr spotřebičů
a jejich recyklace byznys, nejde jim zde o
žádný zisk, jen o minimalizaci nákladů a co

Razantní úsporná opatření
Největší český kolektivní systém byl nucen pro příští rok vyhlásit razantní úsporná
opatření, která se dotknou jak jeho fungování, tak i dodavatelů a spolupracujících
subjektů. Rok 2016 byl věnován analýze
všech procesů s cílem získat ty správné ar-

gumenty pro jednání s dodavateli. Výsledkem jsou nově vysoutěžené ceny za zpracování a logistiku. Bohužel bylo nezbytné
přistoupit i k nepopulárním opatřením
– rozloučit se s některými dlouholetými
dodavateli, snížit odměny za zpětný odběr
a omezit také informační a poradenské aktivity.
V ELEKTROWINu nicméně doufáme,
že se na zpětném odběru konečně začne
podílet více kolektivních systémů a že MŽP
začne důsledně plnit svoje kontrolní funkce
s cílem naplnit literu zákona všemi kolektivními systémy.
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený
sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu všech skupin s
hlavním zaměřením na velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické
nástroje a nářadí. Od svého založení v roce
2005, tedy za 11 let svého působení na trhu,
zrecykloval více než 17 000 000 vyřazených
elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více
než 260 000 tun.
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Pozor, na kontroly teplovodních kotlů, krbů a kamen
Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu měli podle platného zákona o ochraně ovzduší povinnost, kterou měli splnit do
konce roku 2016. Do tohoto data měl každý spalovací zdroj na
tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojený na radiátory projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí). Od 1. ledna
2017 si totiž může úřad vaší obce s rozšířenou působností vyžádat potvrzení o revizi. V případě nedodržení povinnosti čeká
domácnosti postih až do výše 20 tisíc korun. Nejpozději za dva
roky je nutné revizi kotle pravidelně zopakovat.
Cílem povinných revizí domácích topenišť je plošné zajištění
dobrého stavu, hospodárného provozu a bezpečnosti kotlů v každé
domácnosti. Jedině kotel v dobrém technickém stavu, správně provozovaný a spalující výrobcem určené palivo vypouští do ovzduší
méně emisí a neměl by tak mj. obtěžovat své okolí nadměrným
kouřem. Naopak kotle, které nejsou provozovány v souladu s podmínkami výrobce, a tak i zákona o ochraně ovzduší, vypouštějí do
ovzduší i tisícinásobně vyšší množství prachu a rakovinotvorného
benzo(a)pyrenu.
4 kroky MŽP pro lepší ovzduší
Povinné revize ze zákona o ochraně ovzduší, celorepublikové
kotlíkové dotace financované z OPŽP 2014–2020, zákaz provozu
těch nejstarších kotlů v roce 2022 a kontroly spalovaného materiálu přímo v domácnostech zaměřené na dnes nepostihnutelné
notorické znečišťovatele ovzduší – to jsou 4 kroky Ministerstva životního prostředí k lepšímu ovzduší v České republice.
Lokální vytápění domácností na pevná paliva se s ohledem
na stáří spalovacích zdrojů v ČR významně podílí na nadlimitních koncentracích znečišťujících látek v ovzduší, a to zejména v
lidských sídlech. Na znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem se tyto
zdroje podílejí místně až 90 %.
Pokud jste letos instalovali nebo ještě budete instalovat zcela
nový kotel, mějte na paměti, že protokol o revizi musí mít všechny,
tedy i nové kotle. Protože ne každý montážní technik má oprávnění ke kontrolám technického stavu, máte možnost si situaci
zjednodušit tím, že si vyberete takového dodavatele, který v rámci
instalace nového kotle zajistí i „revizi zdarma“.
Jak sehnat revizního technika
Nejsnazší cestou je obrátit se přímo na výrobce daného kotle
na tuhá paliva. Ten by vám měl poskytnout kontakt na příslušného
proškoleného technika, tzv. odborně způsobilou osobu. Ke hledání
kontaktu můžete využít i internetový seznam techniků, který vede

Asociace podniků topenářské techniky, naleznete zde: http://www.
aptt.cz/opravneni-ozo.php. Seznam vznikl po dohodě mezi MŽP a
Hospodářskou komorou ČR, která jej zaštiťuje skrze Asociaci podniků topenářské techniky. Další seznam revizních techniků vedený
Klastrem Česká peleta je k dispozici zde: http://www.topenaridotace.cz/
Na seznamu je aktuálně téměř 1300 odborníků, pokrývajících
36 výrobců kotlů. Někteří z nich mají více osvědčení od více výrobců, takže certifikovaných oprávnění je aktuálně 1800 po celé republice. Seznam se průběžně aktualizuje podle toho, jak jednotliví
výrobci proškolují servisní techniky a udělují jim osvědčení. V seznamu můžete vyhledávat podle značky výrobce, typu kotle nebo
podle kraje či města, kde odborně způsobilá osoba sídlí. V seznamu jsou vedeni pouze proškolení technici. U kontaktu na technika
najdete vždy i kopii vydaného osvědčení.
Ne všichni výrobci mají své zástupce na uvedeném seznamu.
Pokud na seznamu svého výrobce nenajdete, obraťte se na výrobce,
prodejce nebo dodavatele svého kotle a domluvte se přímo s ním.
Pokud vám sdělí, že žádné odborně způsobilé osoby nevyškolil a
ani se k tomu nechystá, můžete využít odborníky jiných výrobců,
avšak proškolené na váš typ kotle. Tuto informaci najdete v osvědčení odborně způsobilé osoby vydaném výrobcem.
Jak bude kontrola probíhat
Při kontrole zkoumá revizní technik kompletně celý kotel, jeho
celistvost a těsnost, řídicí jednotku, regulátor a havarijní termostat,
ale třeba i to, co a jak se v kotli spaluje. Během prováděné kontroly
revizní technici poskytnou další poradenskou a konzultační činnost, tedy doporučí postupy k zajištění dalšího bezproblémového
a hospodárného provozu (např. eliminování nadměrného kouře a
šetření nákladů na palivo), případně další opatření ke snížení jeho
vlivu na ovzduší (modernizaci nebo doplnění otopné soustavy o
regulační prvky, akumulační nádobu, zlepšení obsluhy apod.). Základní prohlídka zabere zhruba hodinu, její cena je individuální
a není zákonem stanovená. Pohybuje se mezi 600-1500 Kč, záleží
především na dojezdové vzdálenosti technika. Na základě proběhlé revize vám technik vystaví doklad o kontrole, kterým se prokážete při případné výzvě z úřadu. Jak vypadá doklad o kontrole
technického stavu kotle najdete zde: http://www.mzp.cz/cz/spalovaci_stacionarni_zdroje_300kW_sdeleni
Tato metodika MŽP připravená právě s APTT stanovuje, jak
má vypadat doklad o kontrole, jak má proběhnout revize a jaké
podmínky musí plnit odborně způsobilé osoby proškolené přímo
výrobci.

Pozor na nezvané návštěvy
V minulých dnech došlo v naší obci ke
krádeži většího množství fin. hotovosti. Pachatel si počínal velmi otrle, když prolezl oknem během dopoledne do rodinného domu v
době, kdy jeho majitelé byli doma. V souvislosti s touto událostí bych rád upozornil občany, aby si pokud možno nezanechávali větší
obnos peněz doma, a když už, tak na vícero
místech. Dále bych rád varoval před praktikami pachatelů, kteří se nejčastěji vydávají:
• za zaměstnance energetických společností a přichází s přeplatky za energie.

• za „starého známého“ (z podniku, nese
vrátit peníze, kterému půjčil syn….).
• za příbuzného – telefonát s žádostí o
půjčku peněz na opravu či koupi vozidla.
• za brusiče nožů – požadují přístup k elektrickému připojení (vstup do bytu).
• za obchodníky - nabídka zboží (deky, fotoaparáty, parfémy, soutěže…), nabídka
služeb jako klempířina apod. (služby bývají často předražené)
• nově také za kontrolory kotlů – (kontroly
probíhají až po předběžné výzvě zaslané

poštou; provádí je zaměstnanci obce s
rozšířenou působností, tedy MěÚ Břeclav)
V naší obci platí OZV „Tržní řád“, kterým se zakazuje podomní prodej. Jakákoliv
nabídka podomních prodejců vykazuje prvky přestupkového jednání. V tomto případě
se občan může obrátit na Policii ČR – L158.
Důležitý je popis pachatelů, SPZ vozidla a
směr, kterým se pohybují.
Zpracoval. Martin Vlk
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
AKCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
LEDEN
Děti úspěšně absolvovaly 10 lekcí plavání
v bazénu v Břeclavi. Výcvik plavání byl ukončen
závody různých plaveckých stylů. Za 1.-3.místo
byly uděleny diplomy.
Nyní se můžeme odvážit
i do hlubokých vod.

ÚNOR
Tajemství zavřených dveří
Ve 3.-5. ročníku proběhla beseda s psycholožkou na téma domácího násilí - Tajemství zavřených dveří. Děti se poučily, jak se
zachovat v různých nebezpečných situacích.
BŘEZEN
Hvězdárna a planetárium v Brně
Děti z 1.-3. ročníku navštívily také
Hvězdárnu a planetárium v Brně. Výukový program Soumrak Dinosaurů
nás zavedl do doby před 250 miliony
lety. Naučili jsme se něco o vyhynulých ještěrech a nyní umíme na obloze
najít některá souhvězdí souhvězdí.
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Divadelní představení v Břeclavi „Tetiny ve světě“- v kině
Koruna nás potěšilo veselým vystoupením tetin. Tetiny hrály na
různé hudební nástroje a pěkně zpívaly. Provedly nás skoro celým světem. Byly jsme u indiánů, v Číně, v Africe.. Poznali jsme
obyvatelstvo, zvyky, oblečení v těchto zemích.
Předškoláci ve škole
První a třetí ročník
navštívili předškoláci z
mateřské školy. Byli se
podívat, jak probíhá výuka ve škole. Paní učitelka
Vydrová aktivně zapojila
předškoláčky do různých
aktivit a her. Děti ze základní školy pomáhaly při
různým úkolech.
BŘEZEN
malovaný tulipán Boženy Šebetovské
V Břeclavi se konalo výběrové předkolo pěvecké soutěže ,,O
malovaný tulipán Boženy Šebetovské“ , kterého se účastnili také
žáci naší školy-Alenka Julínková, Rozárka Raslová, Janička Polláková, Adelinka Sotchi a Denis Hrda. Do dalšího kola, které se
bude konat v dubnu, postoupili zpěváčci Alenka, Adelinka, Janička a Denis. Blahopřejeme malým zpěváčkům.
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Vynášení Moreny
První jarní den jsme přivítali vynášením Moreny do
Dyje. Naše pozvání přijaly
i některé členky klubu důchodců. Za pěkného počasí
jsme se pěšky vydali k řece
Dyji. Se zimou jsme se rozloučili utopením Morany a s
sebou do školy jsme přinesli
jaro v podobě větviček.

DUBEN
Sběr papíru
5. 4. proběhne u fotbalového hřiště sběr papíru. Do přistaveného kontejneru můžete jako obvykle nosit papír, kartony, časopisy… Získané peníze se použijí na odměny dětem za sběr
papíru a hlavně na školu v přírodě, na kterou se děti už moc těší.
Mgr. Radka Navrátilová

Jo, to jsem ještě žil
V čítance pro 5. ročník jsme četli tento
krásný text písně Jiřího Suchého a pak jsme
si jej pustili i jako písničku. Při druhém poslechu si žáci zapisovali na lístky papíru své
pocity, které v nich píseň vyvolala. Když
jsme si je posléze poslechli, byla jsem překvapena, jak na všechny píseň zapůsobila a
jak ve svých pocitech vyjádřili válce svoje
NE!
Vojta: Cítím smutek, strach, chtěl se dívat na slunce, chtěl milovat, chtěl být zase s
rodinou, chtěl zas vidět kamarády. Nechtěl,
aby byla válka a umírali lidé.
Franta: Ten kluk chtěl žít, aby miloval
svět. Ale v neděli zemřel. A Bůh si zakryl
tvář.
Bára: Měla bych strach z úmrtí a stýskalo by se mi po rodičích.

Lucka: Cítím smutek - tolik úmrtí, zlost
– na ty, co je napadli, strach, že se může
něco takového stát a ponaučení, že si máme
vážit života.
Dan: Písnička je k pláči a velmi smutná. Mladý muž měl krásný život, škoda, že
ta střela ho trefila. Mohl mít třeba dívku, ta
určitě pro něj plakala.
Maxim: Píseň je smutná až k pláči. Měl
ten den neštěstí.
Patrik: Nechtěl bych odejít do války a
potom se nevrátit.
Matěj: Nechtěl bych být tím hochem
ve válce. Tak nečekaná střela přišla zrovna v neděli, když v neděli se má odpočívat, a ona ho střelí do hlavy. Ta nečekaná
smrt.
Nathan: Jsem strašně smutný a usta-

raný a je mi to k zlosti, že ho do té války
poslali. A zrovna v neděli!!!
Denis: Měl celou dobu štěstí a to ho pak
opustilo.
Dominik: Nechtěl bych, aby mě střelili.
Adriana: Smutek, nepříjemné pocity,
strašlivost.
V měsíci dubnu vzpomeneme výročí
osvobození Ladné a v májových dnech si
vzpomene celá Evropa. Z vyjádření dětí
jistě cítíte, jak je dobře, že žijeme v míru
a to si považujme, jak řekla Lucie, protože
jen v míru je před námi svět otevřen dokořán a my můžeme žít s radostí a beze
strachu podle svých představ si plnit své
touhy a přání.
Mgr. Jana Malinová

Matematická soutěž
Dne 20. března 2017 se žáci naší školy zúčastnili matematické
soutěže nazvané MATEMATICKÝ KLOKAN. Možná se zeptáte,
proč klokan? Jedná se o mezinárodní koordinovanou soutěž vytvořenou podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech
minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991 je rozšířena v
zemích Evropy. Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií:
Cvrček, Klokánek, Benjamín, Kadet, Junior a Student. V podmínkách naší školy se jednalo o kategorii Cvrček a Klokánek. Soutěží
se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže žáci
absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo
ve své lavici. Jedná se o testové úlohy, přičemž žák vybírá jednu z

pěti nabízených možností řešení.
V Olomouckém centru se vyhodnocují statistické výsledky za
celou Českou republiku, nejlepší řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou.
V kategorii Cvrček bylo možno dosáhnout maximálního
počtu 90 bodů, v kategorii Klokánek 120 bodů.
A nyní nejlepší řešitelé:
Cvrček (2. a 3. ročník):
FRANTIŠEK ŠALÉ - 85 bodů
Klokánek (4. a 5. ročník): DENIS HRDA – 96 bodů
BLAHOPŘEJEME!
Jana Mrázová
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Planetárium Brno – 10. 1. 2017
Dne 10. 1. jsme se vydali do Planetária v Brně, abychom
shlédli úžasný pořad Astronaut - určený žákům 4. a 5. tříd.
Součástí představení byla úvodem prohlídka hvězdné oblohy – ukázka několika jasných hvězd a souhvězdí, o kterých jsme
se učili.
Následoval skoro hodinový pořad, ve kterém se děti přenesly do vesmíru. Byla nám představena cesta raketoplánem i mezinárodní kosmická stanice. Pomoci programu bylo nasimulován nácvik beztíže, rychlá centrifuga i nepříjemné přetížení.

Sledovali jsme i co to udělá s lidským organismem. V areálu na
Kraví hoře jsme si prohlédli i další zajímavosti – měsíční vozidlo aj.
Po programu si děti nakoupily upomínkové předměty, odnášeli jsme si i materiály pro další práci ve škole a spěchali jsme
na vlak, abychom stihli i oběd ve školní jídelně. Děkujeme kuchařkám, že na nás chvilku počkaly a oběd nám vydaly. Po takovém výletě nám opravdu vyhládlo.
Mgr. Jana Malinová

Výlet do Planetária v Brně
10.1. jsme navštívili Planetárium v Brně
na program Astronaut. Podívali jsme se
jaké máme nejbližší planety, hvězdy a jaké
máme souhvězdí. Poté jsme se podívali za
jakých podmínek musí astronaut praco-

vat, a co k tomu musí umět. Podívali jsme
se jak vypadá vesmírná raketa a co je v ní.
Zjistili jsme že astronauti musí umět nejen
řídit přístroje ve vesmírné raketě, ale umět
je i opravovat. Zjistili jsme že astronauti

musí mít speciální výcvik a musejí si zvyknout na vesmírnou gravitaci. Po skončení
programu jsme sešli z kopce na tramvaj, z
tramvaje na vlak a z vlaku do školy.
Vojtěch Julínek

Poděkování sponzorům
Začátkem roku 2017 naše škola přijala dva sponzorské dary.
Firma František Prudík poskytla peněžní dar ve výši 7.000 Kč a firma Bronislav Suchánek 5.000 Kč. Přijetí těchto sponzorských darů
schválilo na svém 16. zasedání Zastupitelstvo obce Ladná. Obě
tyto částky jsou určeny pro rozvoj vzdělávání, školství a podpory
mládeže a byly rozděleny přesnou polovinou 6.000 Kč do mateřské
školy a základní školy.

V mateřské škole již paní učitelky zakoupily dětem vzdělávací
pracovní karty nazvané LOGICO v hodnotě 3 115 Kč a hračky na
zahradu v hodnotě 2.880 Kč. Základní škola částku 6.000 Kč použije pro děti na pobyt ve škole v přírodě, o které píšeme zde ve
Zpravodaji na jiném místě. Tímto velmi srdečně oběma firmám za
podporu naší školy děkujeme.
Jana Mrázová

Škola v přírodě – Jeseníky
Letošní pobyt se uskuteční v Horní Lipové v Penzionu pod Smrkem v době od
22. 5. do 26. 5. 2017.
Program je koncipován tak, aby děti v
jiném prostředí měly co nejvíce tzv. „zážitkový“ program s tělovýchovnými prvky,
pracovní výchovou - vše doplněno vlastivědnými a přírodovědnými poznatky, které
nám dané místo nabízí. Program by měl být
velice pestrý s množstvím her a spoustou
výletů:
Výlet na Ramzovou a návštěva atrakce
„horské minikáry“ nebo projížďka na koních
Návštěva jeskyní Na Pomezí - Cesta k
lomu s těžbou krystalického mramoru

Výlet do lázní Jeseník – prohlídka lázeňského areálu, ochutnávání vody z pramenů, shlédnutí přírodního koupání, nákup upomínkových předmětů.
Celodenní výlet na zámek Velké Losiny,
Praděd, Čertovy kameny a lázně Karlova
Studánka s nákupem upomínkových předmětů.
V případě zájmu ze strany dětí je možnost navštívit za doprovodu pana Vošvrdy
vesničku Žulovou a věnovat se sběru minerálů.
Chceme využívat ke hrám i hřiště s
umělým povrchem, kuželky, stolní tenis,
v případě nepříznivého počasí je možnost
využívat dvě klubovny k realizaci náhrad-

ního programu.
Věříme, že nám bude přát počasí, abychom mohli splnit naplánované akce a děti
se k rodičům vracely se spoustou nezapomenutelných zážitků.
Závěrem bych chtěla poděkovat rodičům za pomoc při sběru papíru, aby se
snížily finanční náklady a všem, kteří nám
poskytují pomoc finanční ve formě sponzorských darů, paní starostce patří poděkování, že vyhověla naší prosbě o přepravu
zavazadel na místo pobytu a panu místostarostovi, že se o odvoz osobně s naší paní ředitelkou postará.
Všichni se už moc těšíme…
Mgr. Jana Malinová
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Čtenářský klub
Některé děti mají s čtenářským klubem problém, nejsou schopné přečíst za měsíc jakoukoliv knihu, mladší děti třeba jen pár kapitol, napsat o tom 3 věty popř. namalovat obrázek. Naštěstí jsou i
děti, které přečtou knihu klidně i každý týden, napíšou o ní několik
stran. Dokonce máme ve čtvrté třídě žáka, který už začal psát svou
vlastní knihu. Takový zájem nás moc těší. Proto jsme se rozhodli
část jeho dílka prezentovat:
Vojtěch Julínek:
Herold si četl knížku. V tom okamžiku se objevil Luk a chtěl
mu říct, že si už kouzla vybral, ale Herold ho předběhl. Zaklapl
knihu a řekl „Tak jdeme cvičit“ Luk mu odpověděl jaké kouzla chce
cvičit. Herold se zamyslel a pak navrhl „Nechceš cvičit i nějaká
obranná kouzla?“ Luk zavrtěl hlavou. Herold pak řekl „Nu dobrá.
Tak pojď“. Ukázal mu dveře, staré a zaprášené. Herold si vybral z
hábitu klíč a otevřel jimi dveře. Vešli dovnitř. Místnost byla kruhovitá s dřevěnými sochami. Herold potom zavřel dveře a pravil.
„ Tohle bude tvoje výcviková místnost. Luk se chtěl zeptat k čemu
jsou ty dřevěné sochy, ale Herold mu na to odpověděl. „Na těchto
sochách si budeš cvičit útočná kouzla.“ Obranná kouzla tě budu
učit já“. Luk přikývl a Herold se ho zeptal. „Četl jsi jak se kouzla

používají“. Luk odpověděl hned „Ano“. „Dobrá, já budu ve vedlejší
místnosti. Až budeš hotov řekni mi.“ A potom Herold odešel. Luk
se zatím ještě jednou porozhlédl po kruhovité místnosti, ale pak
se obrátil čelem k soše. Řekl si, že nejdřív bude zkoušet Ohnivou
střelu, potom Modrou střelu a nakonec Otrávenou střelu. Modrý
blesk si nechá na další výcvik. Zvednul ruku a pak se soustředil jen
na to, aby dokázal vyvolat Ohnivou střelu. Soustředil se chvíli a pak
se mu v ruce objevila malá oranžová esence.......

Výlet na Pálavu
V sobotu 25. března jsme byli s turistickým klubem na Pálavě. Díky tomu že mladí
hasiči jeli na výlet také a byli ochotni nás odvést do Klentnice, mohli jsme vyrazit i někam dál, než po okolí Ladné. Děti se na výlet
moc těšily a téměř všechny jely. Šli jsme na
Dívčí hrad, ušli jsme asi 8 kilometrů. Vyšlo
nám nádherné počasí a jarní příroda nás na
každém kroku překvapovala svou krásou. V
lese kvetly celé koberce sněženek, jaterníků,
plicníků a na jižní straně několik desítek
hlaváčků jarních. Nádhera. Všem kdo máte
možnost na Pálavu vyrazit, výlet doporučujeme. Děkujeme moc manželům Nešporovým za pomoc s organizací výletu.
Marie Střelská

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro
školní rok 2017/2018
Zápis do 1. ročníku proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona nově od 1. dubna do 30. dubna 2017.

Na ZŠ Ladná se zápis uskuteční dne 24. dubna 2017 od 16.00 hodin.
Zápis se týká dětí narozených v období od 1.9.2010 do 31.8.2011 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.
Zákonný zástupce se u zápisu prokáže platným občanským průkazem a předloží rodný list dítěte.
Rodiče, kteří budou pro dítě žádat odklad povinné školní docházky, vyplní žádost o odklad a doloží vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře.

20

Duben 2017

Lanštorfský zpravodaj

Změny v předškolním vzdělávání
V souvislosti s úpravou zákona č.
561/2005 Sb., (školský zákon) dochází v
oblasti předškolního vzdělávání k mnoha
změnám.
Povinné předškolní vzdělávání
Od 1. září 2017 je předškolní vzdělávání pro děti 5leté povinné. Obce vymezí
školské obvody a dodají mateřským školám
seznamy těchto dětí. Rodiče pětiletých dětí
mají povinnost své dítě do mateřské školy
přihlásit, pravidelně ho do školy přivádět
a jeho nepřítomnost prokazatelně omlouvat. Na písemnou žádost rodičů může být
dítě vzděláváno individuálně a do mateřské
školy se dostaví pouze na ověření úrovně
očekávaných výstupů, daných Rámcově
vzdělávacím programem pro předškolní
vzdělávání. Podmínky pro uvolňování dětí
ze vzdělávání, omlouvání jejich nepřítomnosti, stejně jako způsob ověření individuálního vzdělávání budou upraveny ve školním řádu. Pro děti od 5 let je od 1.9.2017
předškolní vzdělávání bezúplatné a to i v
případě odkladu školní docházky.
Nárok na přijetí ze zákona
Nárokové přijetí do spádové mateřské
školy budou mít ve školním roce 2017/2018

děti 4leté. Do budoucna pak: 2018/2019
děti 3 leté a teprve pak v roce 2020/2021
budou mít nárok na přijetí ze zákona děti
2 leté. Za každé dítě mladší 3 let se do doby
jeho dovršení tří let věku bude od roku
2020 snižovat počet dětí ve třídě o dvě děti.
Do té doby budou školy ve spolupráci
se svými zřizovateli vytvářet vhodné podmínky: bezbariérovost, úprava režimu dne,
vhodný nábytek, hračky atd.
V souvislosti s legislativními změnami
předškolního vzdělávání upraví Mateřská
škola Ladná k 1.9.2017 svůj školní vzdělávací program.
Jak je to s dvouletými dětmi v mateřských školách
Přijímání dětí mladších tří let je v současné době výhradně na rozhodnutí ředitele školy a bude tomu tak i nadále do září
2020. Snažíme se, aby naše mateřská škola
byla moderní, dobře vybavená, upravená.
Ovšem vzhledem k tomu, že vývojové období 2 – 3 roky dítěte nazýváme batolecí
a podle vyhlášky 398/2009 Sb. je toto dítě
„osobou s omezenou schopností pohybu“,
není naše mateřská škola tak zcela přizpůsobena pro vzdělávání těchto dětí. Jestliže
dítě samostatně bez dopomoci nezvládne

chůzi po schodech, bud přijímání takto
malých dětí v naší školce nadále individuálně prokonzultováno s rodiči těchto dětí.
Rozhodovat bude fyzická i psychická připravenost dítěte.
Mateřská škola je vzdělávací zařízení,
ne hlídací služba. Jde nám o bezpečné a
podnětné prostředí pro všechny děti, které školku navštěvují. Děti dvouleté budou
tedy do naší mateřské školy v květnu 2017
přijímány za předpokladu, že zvládnou
platný školní vzdělávací program.
Pro letošní rok je u nás zřízena pozice
školního asistenta, která je financována z
prostředků Operačního projektu výzkum,
věda, vzdělávání. Od roku 2020 by měly mít
všechny děti od dvou let nárok na umístění
v mateřské škole Počet dětí ve třídě 2 – 3
letých bude upraven na 12 – 16 dětí, režim
dne bude přizpůsoben této věkové skupině,
přítomny budou učitelka a chůva. Financování bude již zajišťovat stát a zřizovatel, ne
krátkodobý projekt.
Věřím tedy, že v roce 2020 bude mít
naše obec již zbudovanou novou, moderní mateřskou školu, která bude ve všech
oblastech odpovídat vzdělávání dětí v této
věkové kategorii.
Jana Mrázová, ředitelka školy

Nový rok v naší mateřské škole
Od ledna 2017 je naše mateřská škola zapojena do projektu „
Rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí předškolního věku“. Projekt
je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a
státního rozpočtu České republiky prostřednictvím operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předčtenářská gramotnost
je období, než se dítě naučí číst a psát. Předškolní období je nejdůležitějším obdobím v životě dítěte, kdy se kromě jiných dovedností, utváří vztah ke čtení a vzdělávání. Dovednost čtení je velmi
důležitá činnost pro budoucí učení. I v naší mateřské škole učitelky
děti podporují v dovednostech vedoucích k nácviku čtení, věnují
velkou pozornost práci s knihou, rozvíjejí grafomotoriku, sluchovou a zrakovou diferenciaci, fantazii, myšlení, řeč, komunikační
dovednosti, procvičují paměť, pozornost, porozumění textu, apod.
Nezastupitelnou úlohu zde má však rodina, a proto milí rodiče,
čtěte dětem pohádky!
V rámci projektu plánujeme vytvořit v každé třídě čtenářské
koutky s knihovničkami, kde budou dětem snadno dostupné knihy, v kterých si mohou samy číst a povídat si o obrázcích.
Náš pedagogický tým byl také díky podpoře z projektu posílen
o školního asistenta, který poskytuje podporu dětem spočívající v
nácviku jednoduchých činností při příchodu a pobytu v mateřské
škole, při oblékání, při manipulaci dětí s pomůckami, při samostatnosti a motivaci ke vzdělávání.
Dále využijeme nabídku finanční podpory při dalším vzdělávání a osobnostním rozvoji pedagogů.
Děti z obou tříd začaly nový rok projektem o Třech králích.
Prožitkem se seznámily s příběhem Tří králů, který zakončily v
místním kostele, prohlídkou betléma.

V lednu shlédly děti ze ZŠ i MŠ představení Tetiny ve světě. S
tetinami Matyldou a Klotyldou poznávaly děti zábavnou formou
obyvatele
y
jjednotlivých
ý světadílů,, jejich
j j zvyky
y y a oblečení.

Předškoláci navštívili své starší kamarády v první třídě a vyzkoušeli si, jaké to je být školákem.

Lanštorfský zpravodaj

Duben 2017

21

Berušky i Kuřátka prožily ve školce báječný karneval se spoustou zábavných úkolů, her, tanečků a soutěží.

Zimní čas skončil a všichni jsme s radostí přivítali jaro. Děti
už zasely semínka na záhonek, který nám připravil tatínek Vítečka
Pálky, za což mu touto cestou děkujeme.

Těšíme se, až k nám v dubnu přijede divadlo a zahraje nám
pohádku O veverce Zrzečce.
Zveme Vás také na Den otevřených dveří a to 10. 5. od 8 do 10
hodin a od 14:30 do 16:00 hodin.
Zápis nových dětí na školní rok 2017/2018 se koná 11. 5. od
15:30 do 17.00. Přihlášku najdete na našich webových stránkách
nebo přímo v MŠ, je na ni nutné potvrzení od lékaře o očkování
ještě před zápisem.Těšíme se na Vás.
Za MŠ Petra Laubová

SPOLKY A SDRUŽENÍ
Slovácké sdružení Ladná Lanštorfčané
Letošní rok jsme začali již 21.2.2017 a
to v Praze přímo v přísálí Senátu ČR, kde
jsme slavnostně zahájili výstavu obrazů
Libora Vymyslického a řezeb Josefa Fröhlicha. Vernisáž se konala v rámci moravského týdne a záštitu nad ní převzal senátor
Ing. Jan Hajda. Zahájení se zúčastnili také
významní hosté jako náměstkyně ministra
financí paní Alena Schillerová, místopředseda Senátu PČR pan Jiří Šesták, senátor
František Bradáč a bývalý senátor Petr
Bradský.
Následoval tradiční Lanštorfský fašank,
který se konal 25.2.2017, kde chlapi doprovodili průvod masek po obci a zazpívali
jednotlivým „hospodářům“ při zastávkách.
Letos na Fašank do Ladné zavítal Mrazík s
celou svou družinou.

V neděli 19.3.2017 jsme jeli do Kyjova
na Jarní zpívání, kam nás pozvali místní
mužáci. Celý program probíhal na náměstí před budovou radnice. Spolu s námi zde
vystupovaly sbory z Poštorné, Archlebova,
Boršova, Velké nad Veličkou, domácí sbor
a ženský sbor Tetky z Kyjova. Pořadem provázeli ženský sbor Tragačnice.
V sobotu 22.4.2017 nás pozvali mužáci
z Přibic na posezení u cimbálu v místním
Lidovém domě. Doprovod zajistí Cimbálová muzika Ponava pod vedením Ivo Farkaše.
Hned následující týden ve středu
26.4.2017 si zazpíváme s místními důchodci v kulturním domě.
Jako každý rok jsme byli pozváni do Zaječí na akci Otevřené Zaječské sklepy dne

20.5.2017. Letošního ročníku se zúčastní
asi 20 vinařství a k degustaci bude připraveno celkem 200 vzorků vín. Kromě našeho sboru zde bude vyhrávat DH Pálavanka.
Začátek bude v 10:00h.
Ve stejný den pojedeme ve večerních
hodinách také na tradiční Přehlídku mužských sborů regionu Podluží do Týnce.
Posluchači si budou moci zazpívat s asi 16
sbory.
Následující týden 27.5.2017 se zúčastníme tradičního Zpívání v Nechorách u
Prušánek, kam nás pozvali naši kamarádi,
mužáci z Prušánek.
Dále probíhají přípravy na Předhodovní zpívání v Ladné, které letos proběhne v
pátek 22.9.2017. Hrát bude CM Jožky Severina.

Vernisáž Josefa Fröhlicha a Libora Vymyslického v sále Senátu PČR.
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SDH Ladná pořádá v neděli 7. 5. 2017

Májové odpoledne s CM Vergariovci
s žehnáním nového dopravního automobilu
Začátek ve 14.00
Všichni jste srdečně zváni

SDH a Mladí hasiči
Předjaří mladí hasiči trávili střídavě v
klubovně a v tělocvičně. Dvakrát jsme se zúčastnili závodů v uzlování.
Jaro Mladí hasiči přivítali spolu s dětmi
z turistického kroužku, který na zdejší škole vede paní vychovatelka Střelská, výletem
na Pálavu. Sešli jsme se v sobotu 25. března
u hasičské zbrojnice. Na cestu nám svítilo
sluníčko a i když některé bolely nohy, výlet
jsme si užili.

Pokud nám počasí dovolí, budeme i pravidelné úterní schůzky již trávit venku. Je
třeba oprášit techniku a dovednosti protože
již koncem dubna pojedeme na první závody v požárním útoku.
V jarním období nás čekají ještě dvě velké události.
7. května bychom všechny spoluobčany
rádi pozvali k posezení a poslechu cimbálové muziky před hasičskou zbrojnici. Toto

setkání je pro nás zároveň oslavou pořízení
nového dopravního hasičského automobilu
z dotací GŘ HZS, KÚ JMK a Obce Ladná.
10. června opět ožije hřiště na Sportovní
ulici. Již potřetí zde proběhnou závody mladých hasičů v požárním útoku.
Doufám, že i v tyto dny nám bude přát
počasí, a že se spolu s námi přijdete nejen
pobavit, ale také naše děti povzbudit.
Za SDH a Mladé hasiče Bc. M. Nešporová

Myslivecký kroužek Ladná KOLOUŠCI
I v letošním školním roce v Ladné funguje Myslivecký kroužek
KOLOUŠCI. Od začátku roku k nám chodí 12 až 17 dětí. I když je
to těžké snažíme se co nejčastěji s dětmi chodit ven do přírody. Když
nám počasí nepřeje zůstáváme na myslivně a hrajeme hry.
V letošním roce nám příroda přála a dařilo se nám chodit
ven i když byl sníh. Byla radost sledovat děcka jak sáňkují a dělají
blbiny. Je to pro nás však velké překvapení, když některé děcka ani
nevědí jak si sednou na sáňky a sjíždět malinkatý kopeček. Na druhou stranu je smutné sledovat jak jediné co zvládají na jedničku je
mobil a počítače.
Na začátku kroužku byl pro některé děti problém jít na procházku a projít lesem byl neřešitelný úkol. Dnes vykročíme a děcka se
předhánějí a vykřikují co kde vidí za stopu, poznají srnu od srnce,
Luňáka od Vrány a spoustu dalšího. Dokážou vzít do ruky kladivo
a pilku klidně stlučou ptačí budku a nařežou si desky. Je například
velká radost je sledovat jak se snaží s krabičku sirek rozdělat oheň.
Soutěží, kdo první dokáže rozdělat a udržet ho hořet. Někdy je to
neřešitelný problém a nestačí na to ani celá krabička. Neděláme jim
to jednoduché a soutěžíme i když je vlhko a nemají nic připraveno.

Dnes jsou schopní si nařezat i špekáčky a opékat si je. Pro Vás dospěláky je to asi samozřejmost, ale nás udivuje, že to spousta děcek
nikdy nedělala. Myslíme si, že je to na zamyšlení pro nás všechny.
Náš kroužek je každou středu na pár hodin a je to většinou pro
nás zábava. Bohužel i tato zábava nás něco stojí a nestíháme to jak by
si jeden přál. Občas musíme kroužek odložit a zrušit schůzku. Jsme
oba časově vytíženi a často přiletíme na poslední chvilku. Pevně věříme že to letos dotáhneme do konce školního roku.
Přejeme Vám krásné jarní dny Ivan a Kamil
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Taneční studio N.C.O.D. se probojovalo na světový šampionát
V únoru letošního roku se tanečníci z N.C.O.D. kvalifikovali na
světový šampionát „World dance masters 2017“ v Chorvatsku. Celkem postoupilo 10 choreografií, které budou bojovat o mistrovský
titul ve své kategorii. Soutěžní skupinky dětí, juniorů a dospělých
teď shánějí sponzory, jelikož celá výprava o 60ti tanečnících vyjde
na téměř půl milionu – jednoho tanečníka na cca 8.000,-.
Konkrétně z Ladné jsou to – Klára Vaculíková, Adam a Lucie
Demčilovi, Barbora Lucká, Alexandra Dobšáková, Lukáš Zálešák
a Lenka Žůrková.
Víte-li o někom, či vy samy chcete podpořit děti a něco málo
přispět, budeme velice rádi, aneb korunka ke korunce padá. Stačí
poslat jakýkoliv příspěvek na účet studia: 2289761319/0800 a do
zprávy pro příjemce napsat: sponzor Chorvatsko. Pokud vlastníte
firmu a potřebujete na finanční příspěvek napsat darovací smlouvu, stačí mne kontaktovat na emailu: ncod@seznam.cz
Prosím, pomozte dětem splnit si jejich sen.

Naše motto: „V tanci není dobrých či zlých – tanec můžeš
milovat nebo milovat nade vše!“
Lenka Žůrková, tel: 723 665 935

Klub seniorů Ladná
V závěru loňského roku jsme v klubu
oslavili společně konec roku 2016. V novém roce se pravidelně scházíme na středečních setkáních. Začali jsme háčkovat
vánoční ozdoby, vzpomínalo se na ple-

sy, povídali jsme si o historii Valentýna,
ochutnávaly jsme vzorky pečených čajů.
Zábavou s pohoštěním jsme prožily fašank a oslavily jsme MDŽ.
Miroslava Vaňková

Oslava MDŽ

Klub nejen pro důchodce

Program duben - červen
5.4.

Beseda s lékařem - MUDr. Danielová

12.4.

Různé druhy výroby kraslic

19.4.

Jídla a pomazánky z vařených vajec

26.4.

Posezení s Lanštorfčany

3.5.

Kavárnička

10.5.

Oslava dne matek

17.5. KLAS

Historie Lichtenštejnů

24.5.

Janohrad na kolech

31.5. KLAS

Historie Ladné - Jan Ševčík

7.6.

Kavárnička

14.6.

Cvičení workoutové hřiště

21.6.

Výlet na kolech - kolonáda Lednice

28.6.

Moravský Žižkov na kolech
Setkání probíhají vždy ve středu od 15.00 hod. ve foyeru sportovní haly
Srdečně všechny zveme
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KNIHOVNA
V úvodu něco málo ze statistiky z loňského roku:
• Stav knihovního fondu: 11 065 knih
• Zakoupené nové knihy: 235 ks
• Počet knih půjčených z VF: 760 ks
• Počet exemplářů titulů docházejících časopisů: 9
• Výpůjčky knih: 5 059
• Výpůjčky časopisů: 1 226
• Registrovaných čtenářů: 104 z toho 23 do 15 let
• Návštěvníci knihovny: 1 344

•
•
•
•
•

Kulturní akce pro školáky a MŠ: 10
Počet vstupů do elektronického katalogu: 222
Počet návštěv webové stránky knihovny: 747
Výdaje (náklady) celkem: 141 848,-Kč
V tomto roce jsme již zakoupili 56 nových knih a z ÚRS nám
bylo darováno 71 ks naučných knih.

Podrobný seznam naleznete v katalogu knih na webových stránkách knihovny.

Čtenářský kroužek v knihovně
Od začátku školního roku se pravidelně ve spolupráci s družinou ZŠ jednou za měsíc setkáváme s žáky v knihovně. Děti se
seznamují se spisovateli, o kterých si myslím, že je mohou zajímat a měly by je znát. Malé čtenáře jsem seznámila s tvorbou
a životopisem Václava Čtvrtka, Astrid Lindgrenové, Jaroslava
Foglara, Markéty Zinnerové, Ondřeje Sekory, Boženy Němcové.
Děti mají za úkol vypůjčit si alespoň jednu knihu, která je zajímá, a napsat do čtenářského deníku krátce obsah. Prvňáčci mají
namalovat obrázek. Tuto drobnou povinnost si ovšem plní jen
málo čtenářů. Mrzí mě nezájem dětí o četbu. Nakoupila jsem
nové knihy pro ně snad zajímavé: Sharpe Luke - Billy Super král vynálezců, Mattel Inc - Barbie ve světě her, Porebská Hana
- Co kdo dělá?, Cass Kiera, - Selekce 1, Cass Kiera – Elita 2, Cass
Kiera – První 3, Cass Kiera – Dcera 4, Cass Kiera – Siréna, Pritchett, Georgia - Fredy, Šestáková Zuzana - Laskavé pohádky
od starého dubu, Bussell Darcey - Malá baletka Rosa a zvláštní
cena, Pospíšilová Zuzana - Nezralá, Hruška, k tabuli!, Kaiblinger
Sonja - Smrťák Harry. Případ tajemného strýce, Pospíšilová Zuzana - Školnice Valerie v podezření, Peirce Lincoln - Velkej frajer
Nate. Startuje, Thorpe Kiki -Víly Nevíly. Špetka kouzla, Small
Lily- Zvířátka z Kouzelného lesa, Šianská Dana - Dobrodružství
začíná pod hvězdami, Moost Nele - Havran nezbeda.
Knihovnice Florusová

KOSTEL SV. ARCHANDĚLA MICHAELA
Vánoční svátky jsme mohli prožít
nejen doma u stromečku, při televizi, u
množství dárků a dobrého jídla, ale i duchovně v našem kostele, zde načerpat
pohodu, klid. Na Štědrý večer jsem mohl
prožít „Půlnoční mši svatou“, kterou sloužil otec Bedřich. Na Slavnost Narození
Páně sloužil mši sv. P. Nesveda, a o svátku
sv. Štěpána sloužil opět náš farář P.Bedřich.
Tento pátek patří mužům a chlapcům.
Za milosti uplynulého roku jsme poděkovali mší svatou 30.12. Nový rok, svátek P.Marie, mše sv. za dívky a ženy, vyprošovali jsme si požehnání do dalších dnů
nového roku.
O svátku Tří králů byly při mši sv. požehnány - voda, kadidlo a křídy, kterými
koledníci označili naše domovy. V sobotu
7.1. se konal v kostele koncert, který navodil sváteční atmosféru, který pořádal OÚ.
V neděli 8.1. odpoledne probíhala tradiční

Tříkrálová sbírka pro Charitu. Díky Vaší
štědrosti a obětavosti koledníků jsme vykoledovali 28 822,- Kč. D9ky za Vaše dary.
Letos koledovali někteří už známí koledníci. Za chasu Vojta Struhár, Teturová
Adéla a Karolína, dále Struhárová Janička
a Helena, Nováková Eliška, Čechová Verunka a Sláveček, Šimečková Bára, Denis
Hrda, Nešpor Vojta, Demčilová Lucka,
Dominik Střelský a noví koledníci - Adelinka a Dan Sotchi. Doprovázeli je p. Jan
Struhár, paní Ludmila Frolichová, Bohdana Hřibová a L.Střelská. Každý rok se mi
honí hlavou zda bude dostatek koledníků,
zda je rodiče pustí koledovat a jaké bude
počasí? Kam naše dary půjdou? Rozjíždí
se mobilní hospicová péče a na další aktivity. Poděkování patří také paní starostce
Renátě Priesterrathové a p.V. Svobodové za to, že jsme po skončení koledování
mohli rozmrznout u teplého čaje a malé-

ho pohoštění ve vestibulu sportovní haly.
Díky všem.
Konec plesů a veselí ukončilo fašankové veselí a následně Popeleční středa, kterou začíná doba postní. Kromě mší svatých se konají i pobožnosti Křížové cesty
až do Velikonoc. V neděli 19.3. sloužil otec
S. Bedřich mši svatou na poděkování za 55
let svého života. Po odpolední pobožnosti
Křížové cesty a k sv. Josefu jsme se odebrali ke společnému posezení do vestibulu
sport. haly u kávy, skleničky dobrého vína
a dobrot, které ženy připravily.
V sobotu 18.3. odešel na věčnost ke
svému Pánu pan kardinál Miloslav Vlk,
velký člověk katolického života nejen
našeho národa, byl znám velmi dobře i
v zahraničí. Poslední rozloučení s tímto
velkým člověkem víry se konalo v sobotu
25.3.2017 v katedrále sv. Víta v Praze.
Přicházejí největší křesťanské svátky
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Velikonoce, oslava vítězství nad smrtí,
Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V květnu
nás čeká už tradičně pouť. O první neděli
v květnu 7.5. bude mše sv. obětována za
živé i zemřelé hasiče. V tomto měsíci se
konají také májové - mariánské pobožnosti. 21.5. odpoledne zde bude pro naši
farnost FATIMSKÝ DEN. V červnu oslavíme Slavnost Těla a Krve Páně. Začátek
prázdnin už tradičně patří cyrilometodějským poutím v Podivíně, v Mikulčicích,
na Velehradě a jinde.
Začátkem března se konala v kostele
Charitní sbírka oblečení. Darovali jste 26
krabic a 37 pytlů oblečení, obuv a hračky,
na odvoz 600 Kč. Vše si odvezla Charita
Brno. Všem dárcům patří velký dík. Poděkování za všechny služby a dary pro kostel.
Nedělní mše svaté se konají v 9.30
hod., v pátek v 18 hodin.
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Pozvání na velikonoční bohoslužby ve farnosti
Ladná
9.4. Květná neděle - mše svatá s žehnáním ratolestí - v 9.30 hodin
14.4. Velký pátek - pobožnost křížové cesty - v 15 hodin
16.4. Neděle - Slavnost Zmrtvýchvstání Ježíše Krista - mše svatá v 9.30 hodin s požehnáním pokrmů
17.4. Pondělí velikonoční - mše svatá v 9.30 hodin
Podivín
13. 4. Zelený čtvrtek - mše svatá v 18 hodin - na památku Poslední večeře Páně
14.4. Velký pátek - Velkopáteční obřady v 18 hod., nekonají se mše svaté
15.4. Bílá sobota - po celý den návštěva Božího hrobu, po západu slunce
Vigilie Zmrtvýchvstání - ve 20 hodin - požehnání a rozsvícení Paškálu, bohoslužba
Slova a zaznívá Aleluja, rozeznějí se zvony, svěcení křestní vody a obnova křestních
slibů, pokračuje eucharistická bohoslužba.
Přání všem - hodně radostných a požehnaných dnů.
Ludmila Střelská

PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE
O paměti a zapomínání
Nezapomeň, šohajku
na břeclavské lúky
lásku sme si slúbili
u tej boží muky
Anglický spisovatel a dramatik William Somerset Maugham
(1874 - 1965) tvrdil, že „I když člověk někoho velice miluje, občas na
to zapomene.“ K tématu paměť a zapomínání se zajímavě vyjádřil i
německý osvícenecký aforista, fyzik, astronom a matematik Georg
Christoph Lichtenberg (1742 - 1799): „Zapomínám většinou to, co
jsem četl, stejně jako to, co jsem jedl, ale vím tolik: obojí přispívá k
udržení mého těla a mého ducha.“ A hned dva postřehy k tomuto
tématu (jeden zajímavější než druhý) má německý lékař a spisovatel (podobně jako prvně citovaný Maugham, který byl vzděláním a
původním povoláním také lékař) Peter Bamm (1897 - 1975), jenž
konstatoval, že „Člověk s dobrou pamětí si nepamatuje všechno, ale
zapomíná jen to nedůležité.“1 A dále si všiml, že „Ženy se neustále
diví, na co všechno jsou muži schopní zapomenout, zatímco muži se
diví, na co všechno si ženy jsou schopné vzpomenout.“
Z psychologického hlediska dělíme paměť na mechanickou a
logickou, dále na krátkodobou a dlouhodobou.2 Jak asi myslel svůj
výrok francouzský spisovatel, moralista a aforista (ante litteram)
François de La Rochefoucauld (1613 - 1680), když napsal: „Každý
si ztěžuje na svoji paměť, ale nikdo si nestěžuje na svůj rozum.“ Je
to narážka na logickou paměť a neschopnost najít si nějakou mnemotechnickou pomůcku?3 Nebo je to kritika neochoty přemýšlet a
1 Když byl před časem hostem pořadu Na plovárně Garry Kasparov, zeptal se
Marek Eben tohoto vynikajícího šachisty s fenomenální pamětí, zda, když jde
nakoupit, si seznam věcí, které má koupit, napíše na lístek, nebo si jej prostě
zapamatuje. Garry Kasparov odpověděl, že si to napíše na lístek. Na údivný
dotaz Marka Ebena, proč si to prostě nezapamatuje, odpověděl, že si nechce
zatěžovat paměť (byť jen krátkodobou) banalitami.
2 Zde je jistá analogie s dělením informací na dlouhodobě a krátkodobě platné
z minulé úvahy.
3 mnemotechnická pomůcka - slovní či grafická konstrukce podporující zapamatování nebo zpracování informace mozkem pomocí přidružení představ či
jiných informací

namáhat si mozek, jíž autor o více než dvě století předjímal výrok
německého teoretického fyzika Alberta Einsteina (1879 - 1955):
„Fantazie je důležitější než vědění.“? Právě pro znalosti a vědění je
důležitá dlouhodobá paměť, do níž, jak bylo konstatováno v minulé úvaze, se ukládají informace dlouhodobým systematickým
studiem.
Takové systematické opakování jakožto trénink paměti by
mělo respektovat tvar klasické Ebbinghausovy křivky zapomínání,
kterou pomocí celé řady experimentů a empirických pozorování
vytvořil německý filosof a psycholog Hermann Ebbinghaus (1850
- 1909), průkopník ve výzkumu paměti. Z této křivky je patrné,
že nejvíce zapomínáme v prvních několika hodinách a dnech po
získání informace. V následujících dnech už k výrazné redukci zapamatovaného obsahu relativně nedochází. Ebbinghaus doporučuje první opakování ještě téhož dne, pak den druhý, čtvrtý, osmý,
šestnáctý atd. (Časový interval opakování se neustále prodlužuje
na dvojnásobek předchozího tzv. geometrickou řadou.) K procesu
učení a zapamatování se vyjadřuje rovněž arabské přísloví: „Opakováním se naučí i oslík.“ (Al tikrar biallem il hmar.)
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Mimochodem, trénink paměti má v našich končinách údajně
dávnou historickou tradici. Kolem roku 400 před naším letopočtem,
tj. v době železné, žili na našem území Keltové (konkrétně keltský
kmen Bójů, podle nichž údajně dostala naše země název Bohemia).
Keltové sice dosáhli relativně vysokého stupně vývoje civilizace, ale
posledního stupně – užívání písma – nedosáhli.4 Jejich duchovní,
zvaní Druidové, ale i „úředníci“ se prý museli všechno učit nazpaměť, což museli prokazovat u náročných zkoušek.
Podle harvardského psychologa Dr. Georgea A. Millera si lidský
mozek nedokáže zapamatovat více než sedm věcí najednou. Proto
je sedmička tak oblíbená a častá zejména tam, kde si máme něco
zapamatovat. Sedm dnů v týdnu, sedm divů světa, Sněhurku a sedm
trpaslíků5 apod.
Zvláštní postavení v systematickém dělení paměti zaujímá tzv.
fotografická nebo také eidetická paměť a to hned ze dvou důvodů.
Jednak se vymyká jednoduchému principu, kdy (jak rovněž zmíněno v minulé úvaze) pro uložení nějaké informace (např. nějakých
sedmi stručných bodů, položek či myšlenek) do krátkodobé paměti
postačí mnohem kratší časový úsek než pro ukládání informací (vědomostí a komplexnějších poznatků) do dlouhodobé paměti, a to i
při využití logické paměti a za použití mnemotechnických pomůcek. Lidé s fotografickou pamětí jsou totiž schopní si dlouhodobě
zapamatovat a vybavit ve všech podrobnostech předměty nebo jevy,
jejichž expozici byli vystaveni pouze na krátkou dobu.
Druhým důvodem, proč eidetická paměť zaujímá v psychologii
zvláštní postavení, je ten, že skutečně doložených případů fotografické (či eidetické, chcete-li) paměti je pozoruhodně málo, pokud
vůbec nějaký. Jsou proto pochybnosti, zda tento jev vůbec existuje.
Americký kognitivní vědec zabývající se umělou inteligencí na prestižním Massachusettském technologickém institutu (Massachusetts
Institute of Technology, MIT) Marvin Minsky (*1927 - 2016) dokonce označil fotografickou paměť za „nepodložený mýtus“.
Má-li někdo špatnou paměť, nebo velmi omezenou její kapacitu,
pak by se při selekci toho důležitého, co stojí za zapamatování, mohl
řídit třeba radou amerického kongregacionalistického kazatele Henryho Warda Beechera (1813 - 1887), který radí: „Nezapomeňte
nikdy, co vám kdy kdo řekl v hněvu.“
Jako každá mince má dvě strany, má i zapomínání svá pozitiva.
4 Někteří historičtí badatelé ovšem tvrdí, že Keltové písmo znali, pouze po sobě
nezanechali žádné vlastní písemné památky. (Údajně je zničili jejich nepřátelé, kteří ničili vše nekřesťanské.) To málo, co o Keltech dnes víme, pochází z
písemných zmínek od Řeků a Římanů, kteří s nimi čile obchodovali. Zkrátka
i zde platí ono latinské: „Verba volant, scripta manet“ – Slova pominou, psané
zůstává.
5 Málokdo i mezi mladšími by ale asi dal dohromady jejich jména: Brumla,
Doktor, Hopla, Kejchal, Klimba, Stydlín a Šmudla

Ty vystihl třeba německý filozof, klasický filolog, básník a hudební
skladatel6 Friedrich Nietzsche (1844 - 1900), když konstatoval, že
„Výhodou špatné paměti je to, že člověk si může několikrát užívat
stejných věcí, jako by to bylo poprvé.“ Ještě výstižnější je možná
protimluv, který říká: „Čas je nejlepší lékař. Vyléčí všechno, někdy
dokonce velmi rychle.“
Svá pozitiva, výhody a přínosy ale má i dobrá paměť! „Kdyby
nebylo paměti, nebylo by zkušenosti. Já … zvolil jsem poznání a
zkušenost, které se získají cestováním…“ píše v úvodu svého cestopisu s dlouhým názvem Putování aneb cesta z Království českého do
Benátek a odtud po moři do země Svaté, země judské a dále do Egypta (1598) český šlechtic, spisovatel, diplomat, hudební skladatel a v
neposlední řadě také cestovatel Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
(1564 - 1621). Psychologický slovník definuje inteligenci mimo jiné
také jako schopnost řešit nové a/nebo složité problémy na základě
předchozích zkušeností a znalostí. Pak to znamená, že bez paměti
není inteligence.7
Mezi významné faktory ovlivňující zapomínání nebo naopak
zapamatování patří také třeba dostatečný a vydatný spánek, během
něhož dochází k třídění informací a jejich ukládání. Naproti tomu
poruchy paměti, amnézii a hypomnézii,8 nebo její úplnou ztrátu,
tzv. amniózu, může vyvolat kromě (psychické) choroby nebo úrazu
(zejména hlavy) také třeba intoxikace některými látkami. Hovoří se
např. o „alkoholovém okénku“.
Že by právě toto byl případ šohajka z v úvodu citované písně?
Ačkoliv si v závěru prvního odstavce této úvahy zmiňovaný německý lékař Peter Bamm povšiml, že ženy mívají lepší paměť než muži,9 mladý muž – šohajek v naší písničce – by ještě měl mít paměť
dobrou! V této souvislosti si nelze nevzpomenout na slova římského
řečníka a učitele rétoriky Marca Fabia Quintiliana (35 - 96): „Dobrý
lhář by měl mít dobrou paměť, anebo doufat, že ostatní ji nemají.“
Je tu jedna zajímavá (a možná ne náhodná) souvislost. To co
podle Quintiliana platí pro dobré lháře, platí i pro politiky a jejich
předvolební sliby: „Politik by měl mít dobrou paměť, anebo doufat,
že voliči ji nemají.“ Zpravidla se může spoléhat na to druhé.
Zdeněk Vrbík
6 jeho poezie a zejména hudební kompozice byly zastíněny jeho pozdějšími
filosofickými spisy
7 Přičemž jiná, starší, encyklopedie podotýká, že inteligenci nelze zaměňovat se
zkušeností.
8 Opakem amnézie a hypomnézie je hypermnézie - nadměrná schopnost zapamatování si a reprodukování, považovaná rovněž (jako vše abnormální) za
nemoc. Touto nemocí trpěl např. český psycholog, matematik, logik, lingvista,
spisovatel a básník Václav Pinkava alias Jan Křesadlo (1926 - 1995), který ovládal 16 jazyků, přičemž dva si sám vymyslel.
9 Podobně si americký státník, diplomat a spisovatel Benjamin Franklin (1706
- 1790) povšiml, že: „Věřitelé mají lepší paměť než dlužníci.“

PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE
Ovčačky nebo Ovčáčky, nebo snad Šutrovky?
Vzhledem k faktu, že by se mělo jednat
o místní název, což je nanejvýše pravděpodobné, připadá mi vhodné zamyslet se
nad těmito názvy trochu hlouběji. Jak jistě
většina z nás, kteří tu již nějaký ten pátek
žijeme ví, jedná se o lokalitu mezi severním
okrajem Ladné, železniční tratí na Brno,
Podivínem a tzv. „ Ladenskou strouhou“,
nebo-li „Svodnicí“.
Někomu se to může zdát divné, ale pro
mne osobně má tato část Ladenského ka-

tastru jisté kouzlo z dětství. Jak jistě všichni
starousedlíci vědí, nejsem rodilým Lanštorfčanem. Když jsme se s mými rodiči na
podzim roku 1950 do Ladné přistěhovali,
nebylo mi ještě ani celých šest let. První mé
krůčky, tehdy ještě s mým tatínkem, který,
jako starý lesník, byl myslivec „tělem i
duší“, vedly na Ovčáčky, které byly součástí
revíru zdejší myslivecké společnosti, kde se
hned přihlásil za člena. Nejbližší část revíru, která byla skoro hned za domem, kde

jsme tehdy bydleli, byly právě ony, kde jsem
začal poznávat nové prostředí.
„Co mu může připadat kouzelné na
ploché oranici, bez jediného stromu, nebo
keře, kam nevede ani jedna pořádná cesta a
která navíc bývá skoro každé jaro na mnoha místech podmáčená“, řeknete si možná.
Připouštím, že v aktuální, dnešní době to
skutečně tak vypadá a neříká se mi to vůbec
lehce. Jenže vždycky tomu tak rozhodně
nebylo. Teď se znovu vrátím zpět k názvu,
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jak vidíte, dávám přednost názvu s dlouhým á. Ne jenom proto, že jsem jej tak slýchal jako kluk od všech těch starých Lanštorfských myslivců, kteří už jsou bohužel
na pravdě Boží a jak by řekl jeden z mých
bývalých fořtů, „už na ně nemáme žádný
telefon“, ale také proto, že takto vyslovovaný zapadá přesně do zdejšího Slováckého
nářečí. „Ovčačky“ mi zní příliš česky až jihočesky a v Lanštorfě sa přeca od jakživa „
múviuo“, leda nejaký otúk by řekeu „Ovčačky“, hned by mu aj jazyk odpadeu. Název
prostě přeložili úředníci z Katastrálního
úřadu do spisovného jazyka v mapách a
neuvědomili si, že ho tím vlastně vyřazují z
místních názvů, které by měly v první řadě
znít místně.
A ještě k názvu – napovídá nám něco o
ovcích, nebo ovčácích. Dnes už se asi těžko
dovíme skutečnou pravdu, jak to vlastně
bylo, to se můžeme jen dohadovat. Zapátráme-li v historii, dovíme se, že část hodně
starého osídlení byla jihoslovanská, přesněji Chorvatská a dá se předpokládat, že tito
novoosídlenci si ovce sebou určitě přihnali,
poněvadž v Chorvatsku se pase běžně ještě i dnes. Dalo by se tedy předpokládat, že
se tu pást mohlo. Ještě jde ale o to, proč se
pást přestalo. I na tuto otázku by se možná
dala vydedukovat odpověď, ale to si napřed
musíme říci, jak to tu tehdy, nebo alespoň v
blízké minulosti vlastně vypadalo. Čtenář si
řekne „na začátku píše o podmočené oranici a teď tu chce pást ovce“. – Skutečně tomu
tak vždy nebylo, jak jsem upozornil.
Když jsem Ovčáčky uviděl poprvé, viděl jsem skoro jen samé louky. Jen těsně
kolem Ladné se krčilo pár úzkých políček a
směrem k železniční trati za Hrázkou, jinak
až téměř k Podivínu samé zelené louky protkané jívovými keři a skupinami hlavatých
vrb s plochami rákosu a orobince, které
bývaly často podmočené, nebo zaplavené
při častých povodních. Při velkých povodních bývaly Ovčáčky zaplavené skoro celé
až k Podivínu až na pár vyvýšených míst.
To mělo pro nás děti, které jsme tehdy docházely nebo na kole dojížděly do podivínské Měšťanské školy tu velkou výhodu, že
došlo- li k povodni v zimě a voda na loukách zamrzla, dalo se skoro až pod školu
dojet na bruslích, při čemž bývala ohromná legrace. Mnohdy jsme také přišli do
školy, nebo domů takzvaně „opraní“, když
se někdy pod někým probořil „prolízaný
led“, jak jsme říkali. Voda na loukách povětšině nebývala hluboká, jen na „ járcích“
a dobře známých místech, na která jsme si
dávali dobrý pozor. V létě když louky rozkvetly, byly nádherné, po povodních dobře
zavlažené, mnohdy ještě ve vodě začínaly
růst Blatouchy (Blatouch bahenní), kterých
bývala v mokřinách celá žlutá pole a všude
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byla cítit jejich zvláštní vůně, která se mísila s pachem bahna po záplavě. Mezi nimi
se všude pářily žáby, které tu měly zajištěný přísun čerstvé potravy, protože ve vodě
se tu všude líhly spousty komářích larev, z
nichž pak vylíhlí komáři obtěžovali všechno živé. Na komáry se sice nadávalo, ale na
druhé straně to nikdo moc neřešil, protože to všichni brali jako poznanou nutnost,
s níž se nedá nic dělat a je třeba s ní žít v
míru. A tak se dobytku vykuřovaly stáje
a do oken a dveří se dávaly sítě. Květnové
večery tu ozvučovaly hlučné žabí koncerty,
protkané čiřikáním párujících se Koroptví a pískáním Čejek, které se sem vrátily
ze zimovišť hledat svá hnízdiště. Přes den
nad loukami prolétali samečkové Sluk
otavních, nebo-li Bekasín při svatebních
letech, pro něž byl charakteristický mečivý
zvuk, vydávaný zvláštním natáčením letek
a krajních ocasních per při klesavém letu,
též tu pravidelně hnízdících. Ale nebyly
tu jen samé mokřiny, byly zde i vyvýšeniny, kterých využívali k hnízdění Koroptve,
Skřivani polní, Křepelky, Konipasi luční a
další druhy drobných ptáků. Na vyvýšeninách se tu na několika místech těžil písek
a štěrk, jimž se začalo říkat „Šutrovky“ (
proto v nadpisu je ještě třetí název, docela
vžitý), tady se v jamách zarostlých vegetací
držela pak voda po celý rok a kolem všude byly vzrostlé vrby a topoly s jívovými
keři, kde jsme zjara řezali kočičky. Po založení „Průtníků“, kde bylo vysazeno přes
desítku druhů košíkářských vrb, ze začátku
pravidelně, celoplošně řezaných, vedly naše
jarní, klukovské cesty k nim, abychom si
nařezali proutky, z nichž jsme pletli „Žile“,
nutné to nástroje k velikonoční„ Pomlázce“. Ještě dnes mi zní v uších hvízdání letek
divokých kachen, které tu všude na járcích
a hlavových vrbách hojně hnízdily. V padesátých létech zde také byly vysazeny dva
„Větrolamy“, z nichž jeden ještě chabě přežívá, oslaben pluhy socialistických družstevních rolníků, kteří mu v obavě z „nedostatku orné půdy“, podorali kořeny až pod
samé kmeny Topolů. Z druhého větrolamu,
později zlikvidovaného, tu zbyla jen lokalita zvaná „Lindičky“, nacházející se naproti
dnešní křižovatce ulic „Svobody“ a „Lužní“
ve vzdálenosti asi 400m. Lindičky proto,
poněvadž v Lanštorfě zkrátka Topol – byla
„Linda“. Tady se nacházela také jedna z tůní
na něž jsme chodívali v zimě bruslit, kterou
pak při stavbě dálnice bylo snahou zavézt,
což se tak docela nepovedlo, protože dodnes tu bývá ve vlhkých létech voda. Kmeny některých topolů tu mají dnes na patě
dobrý metr v průměru.
Když louky na Ovčáčkách obeschly, narostly tu bohaté travní porosty, které byly
jejich majiteli pravidelně 2x až 3x za sezonu
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koseny, protože každý sedlák, či chalupník
choval doma koně a hovězí dobytek, pro
který potřeboval seno a louky tak měly plné
využití. Kromě kyselých trav a různých
druhů ostřic na hodně vlhkých místech, tu
rostly běžné druhy lučních trav, jako Bojínek, Psárka luční, Kostřavy lipnice, Srha a
mnoho dalších druhů, které jsem tehdy ani
neznal. Rozkvetly tu Kohoutky luční, Pryskyřníky, Orseje, Rozrazily, Zvonky a další,
z pozdnějších druhů Toteny, Chrpy luční,
Vratiče a dokonce se tu vyskytoval i dnes
velmi vzácný Vstavač bahenní.
I cesty tu byly, na rozdíl od moderní
„vyspělé“ současnosti. Jedna z nich byla
alespoň pro mne, jako kluka, zvlášť zajímavá. Říkalo se jí „Hrázka“¸ už jsem se o
ní letmo zmínil výše. Vycházela z nynější
Anenské ulice v místě, kde mají nyní postavený dům Vaňkovi. Tehdy byl poslední
na této straně dům Ivančicových a přímo
za jeho štítovou zdí vycházela nenápadná
pěšinka vedoucí šikmo do polí. Hrázka se jí
říkalo proto, že to byla skutečně malá hráz,
zřejmě navršená majiteli polí táhnoucích se
kolmo k trati, aby je ochránili před jarní
vodou prosakující z luk. Po ní se klikatila
úzká pěšinka, která spojovala tzv. Velkou
šutrovku se zadním Prutníkem a kolem
něho vedla oklikami až k dosavadnímu
větrolamu, kde se pak spojovala s polní
cestou, vedoucí kolem železniční trati do
Podivína, dodnes, jako jedinou dochovanou. Na hrázce, asi 500m od okraje obce
rostla velká Vrba křehká (Salix fragilis), s
kmenem dole dobře půlmetrovým, uvnitř
s velkou dutinou, obsazenou velkou kolonií Mravenců černolesklých, typických
zvláštní vůní, které sem létaly lovit Žluny a
Dudkové (Dudek chocholatý, dnes vzácný
a Žluna zelená). Pod hrázkou byl vyhloubený příkop, kde zůstávaly maličké tůňky,
kde žili Čolkové, kteří byli předmětem našich dětských zájmů.
Polní cesta, která spojovala oba tehdejší prutníky a vedla až daleko na louky za
druhým prutníkem k Podivínu, vycházela
ze vsi u dnešního domu Kubíkových. Za
vyššího stavu vody, byla špatně průjezdná, ale jinak běžně používaná. Další vedla
od domu Málkových a spojovala dokonce
Ladnou s Podivínem, bohužel překážela asi
zemědělcům a tak byla, neprávem, k jejich
pohodlnosti, za járkem zaorána. Poslední
cesta ještě před Ladenskou strouhou, vedla
zhruba v místech dnešního pole Ševčíkových na betonový mostek přes járek, dnes
rovněž již ze stejných důvodů neexistuje.
Nechápu, jak může nadutost a drzost
určité společenské kasty klidně ničit krajinné artefakty, které tu byly daleko před ní.
V hrázi, oddělující Ovčáčky od Ladenské strouhy byly tehdy nápustné ob-
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jekty s funkčními stavidly, kterými bylo
možné přebývající vodu z luk vypouštět
do strouhy k urychlení odtoku. Stejný
účel měl také plnit na začátku šedesátých
let vybudovaný járek, vedoucí šikmo přes
Ovčáčky od ž. trati ke Svodnici. Na něm,
ještě před betonovým mostkem, se také
nacházela jedna z větších vysýchavých
tůní, nazývaná místně „Jazero“. Mokřady
tady na Ovčáčkách byly vlastně poslední severovýchodní výspou celého pásu
mokřadů, táhnoucích se od řeky Dyje v
místech Janova hradu, přes lokalitu Bratrské a Spáleniska, kde je ušlechtilou snahou dobrých lidí (kterým dlužno velmi

upřímně poděkovat) dnes část mokřadů
opět obnovena.
Na obrázku výše je skica podle paměti
autora, jak asi vypadala část Ovčáček zmiňovaná v tomto článku, v době někdejšího konce padesátých let minulého století.
Zcela vpravo je hrázka s vrbou, vycházející
z Anenské ulice od domu Ivančicových, v
pozadí jsou vidět vzrostlé topoly ve Velké
šutrovce, za níž v dálce pod návrším se nachází Zadní prutník. Uprostřed obrázku u
mokřiny je Přední prutník (dnes již neexistující), kolem něhož vede polní cesta, která
vycházela od dnešního domu Kubíkových
a vedla až k Zadnímu prutníku, na louky za

ním. Na levé straně obrázku je vidět Malá
šutrovka s loukami tehdy se rozkládajícími až k Podivínu. V podmočené části pod
prutníkem růstávaly na jaře Blatouchy a za
teplých večerů se tu odbývaly halasné žabí
koncerty.
Bylo a je to tedy, jak by řekli odborníci
„inundační“ – nebo-li zaplavované, či jen
podmáčené území, nevšedního půvabu (i
mimo povodně zde často prosakovala hladina spodní vody a vznikaly tzv. periodicky
vysýchavé tůně). Co se týče pasení ovcí, či
jiného dobytka, dnes víme, že v těchto oblastech žijí různí vodní plži a mlži z nichž
někteří jsou hostiteli vývojových stádií
parazitů cizopasnících v zažívacím traktu
ovcí a skotu způsobující jejich časté úhyny
(např. Motolice jaterní, Fasciola hepatica a
j.) a tak možná proto bylo v minulosti této
činnosti zanecháno.
Dnes jsou v těchto místech široširé
rozorané lány, které nás „musí“ živit a jak
se nám na nich dnes dobře hospodaří. Ty
tam jsou Blatouchy, Vstavače, Koroptve,
Bekasíny, hlavové vrby, žabí koncerty, komáři a zelené louky - zbyla jen - „Kulturní
step“ a v létě Ovádi, nebo-li Bzíkavky, lidově „Hovada“.
12. 3. 2017 LaNo

PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE
STÁŽ SNŮ
Projekt motivačních stáží PročByNe? je příležitostí pro mladé
lidi, kteří mají odvahu plnit si své profesní sny. Pod názvem PročByNe? se ukrývá zkratka pro Propojení českého byznysu proti nezaměstnanosti, což je i hlavním cílem tohoto projektu. Celý projekt
je organizován přímo kanceláří europoslankyně Martiny Dlabajové a v Evropském parlamentu podporován Aliancí liberálů a demokratů (ALDE) pro Evropu. Projekt je součástí tématu prevence
nezaměstnanosti mladých lidí, kterému se Martina Dlabajová z
pozice europoslankyně aktivně věnuje ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu.
A jelikož mě tato myšlenka velmi zaujala, rozhodla
jsem se na jednu z vypsaných stáží přihlásit i já. Po několikakolovém výběrovém řízení jsem se nakonec dočkala
vytoužené reakce: „Ano, ty budeš naše stážistka!“. A tak
se stalo, že jsem v létě 2016 absolvovala stáž v českém
designovém start-upu s názvem Czevitrum. Tato firma
o dvou zakladatelích/zaměstnancích se věnuje výrobě
designových předmětů ze skla – zhotovují vázy, misky,
speciální popelníky na doutníky, světla a mnoho jiného. Přicházím do start-upu nejenom jako stážistka, ale
také jako zástupkyně ženského pohlaví. Což se v době,
kdy start-up rozjíždí výrobu nového produktu  šperku,
docela hodí. Díky tomu mám možnost podílet se přímo
na návrhu a výrobě nového designového šperku ze skla,
který již brzy přijde na český i zahraniční trh. Nicméně
kromě této manuálně orientované činnosti jsem se na
stáži věnovala i marketingu a obchodu. Tuto zkušenost,

sic není až tak kreativní a zábavná, si považuji více, a to především
ze studijních důvodů - jsem totiž vysokoškolačka se zaměřením
na obor marketingová komunikace.
Ač stáž uběhla jako voda, čekalo na mě ještě jedno překvapení.
Samotná europoslankyně Martina Dlabajová pozvala všechny stážisty projektu PročByNe? k ní do Bruselu. Účelem nebylo jenom
navštívit Evropský parlament, seznámit se navzájem s ostatními
stážisty, poznat Brusel a užít si zábavu, ale také jedna důležitá povinnost. A tou bylo, abychom před všemi těmi poslanci a členy
různých komor prezentovali naše zkušenosti a zážitky ze stáží.
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Proto se brzy ocitáme na letišti v Praze a čekáme
na náš let do Belgie na tzv. DREAM PARTY vol.2
pořádanou v prostorách Stálého zastoupení ČR
při EU v Bruselu. Tady potom stojíme před tímto
významným publikem a v angličtině prezentuje naše zkušenosti ze stáží. Nervozita prostupuje
celým mým tělem, ale výsledný dlouhý potlesk je
důkazem, že to všechno stálo za to.
Pokud byste se chtěli dozvědět více o mojí stáži
nebo o projektu PročByNe? zavítejte na web www.
procbyne.cz. Třeba si také vyberete svou vysněnou
stáž, nebo alespoň načerpáte atmosféru z prostředí stínování ministra životního prostředí, kuchařů
michelinské restaurace a mnohých jiných.
Jurasová Nikola

Společenská kronika
JUBILEA

65 let

Všem jubilantům přejeme vše nejlepší a mnoho
zdraví do dalších let

60 let

Leden
99 let Figurová Božena, ul. Růžová
91 let Krůtilová Jarmila, ul. Masarykova
75 let Helešic Jan, ul. Růžová
Markovič Josef, ul. Masarykova
70 let Juras Milan, ul. Masarykova
Jankovič Josef, ul. Sportovní
65 let Čápková Zdeňka, ul. Anenská
Pochylý František, ul. Anenská
Hůrský Bedřich, ul. Úlehlova
Ševčíková Marie, ul. Ořechová
Únor
85 let
75 let

70 let

60 let

Hegerová Jiřina, ul. Anenská
Šimík Josef, ul. Na Trkmance
Vrba Josef, ul. Mlýnská
Nič Josef, ul. Anenská
Jurasová Marie, ul. Masarykova
Mozga Josef, ul. Masarykova
Kosíková Jana, ul. Úlehlova
Kopáček Ladislav, ul. Růžová
Slezák Zdeněk, ul. Na Trkmance
Salajka Miroslav, ul. Lipová
Škarvodová Alena, ul. Ořechová

Březen
70 let Bartal Eduard, ul. Mlýnská
Laubová Jana, ul. Lipová

Florus František, ul. Úlehlova
Křenek Josef, ul. Na Trkmance
Horáková Světla, ul. Ořechová

ÚMRTÍ
Rozloučili jsme se s občany:
leden Hovorka Miroslav, ul. Ořechová
únor Zrůnová Ludmila, ul. Za Hřištěm

NAROZENÍ
listopad
• Blahopřejeme manželům Mitričovým
ým
m z ul.
Za Hřištěm k narození dcery
ery Sabiny.
prosinec
• Blahopřejeme manželům Milionovým z ul.
Lužní k narození dcery Elišky.
leden
• Blahopřejeme manželům Jankovičovým z ul.
Masarykovy k narození syna Matyáše.
• Blahopřejeme paní Dagmar Šťastné a panu
Markovi Čujanovi k narození dcery Beaty.
• Blahopřejeme paní Tereze Šohajové z ul.
Masarykovy k narození syna Eliáše.
Únor
• Blahopřejeme manželům Novákovým z ul.
Masarykovy k narození syna Adama.

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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SDH Ladná pořádá
v sobotu 10. 6. 2017 tradiční

Závody mladých hasičů
v požárním útoku
Zahájení v 9.30
Přijďte podpořit mladé hasiče
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