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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
každého čtvrt roku Vás informuji
o dění v obci, a tak je tomu i na úvod tohoto vydání Lanštorfského zpravodaje. 1.
července 2006 se naše obec rozhodla pro
samostatnost, takže slavíme malé polokulaté výročí - 15 let od osamostatnění. Dle
mého názoru nemusíme ničeho litovat.
A co se nám za těch patnáct let podařilo
- máme novou čistírnu, část kanalizace,
sportovní halu, sběrný dvůr, hasičskou
zbrojnici, bydlení pro seniory, sportovní
hřiště, opravenou školu, pár nových rodinných domků a mnoho dalšího. Je to
připomínka i pro nové obyvatele obce,
kteří o minulosti obce mnoho neví a možná by je to mohlo zajímat.
Pro obec důležité výročí, a to 750 let od
první písemné zmínky o obci jsme bohužel nemohli oslavit. Třídenní oslava byla
plánovaná na polovinu května. U příležitosti této oslavy obec vydala knihu „Břeclavsko nejen z nebe“ a můžete si ji zakoupit za 250 Kč na obecním úřadě nebo na
poště. Oslavu jsme si dovolili o rok posunout a snad se ve stejném termínu oslavy
a první sjezd rodáků uskuteční dodatečně
v příštím roce.
Obec se po velké stavební akci - čistírna a kanalizace dává pomalu do pořádku, lidé se připojují a jsou spokojení,
že nemusí vyvážet septik nebo žumpu. Ze
všech domů v obci pouze pět se nechce na
kanalizaci připojit. Je to jejich rozhodnutí
a následky si ponesou sami. Kanalizace je
zkolaudovaná a čistírna s čerpačkou byla

uvedena do ročního zkušebního provozu 4. května. Proběhla částečně výsadba
zeleně - stromů a keřů, které byly během
výstavby zničeny a další výsadby budou
pomalu následovat. Ono všechno nejde
udělat hned naráz.
No a v současné chvíli probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby mateřské
školy. Výběrové řízení probíhá dvoukolově, do prvního kola se přihlásilo jedenáct zájemců, tři byli vyřazeni a cenovou
nabídku bude předkládat osm firem. Na
výši cenové nabídky jsme velmi zvědaví,
maximální cena by měla být 56 milionů.
Ale všichni ze všech stran slyšíme, jak se
všechno zdražuje o desítky i stovky procent, tak uvidíme, co se z toho nakonec
vyvrbí.
Koronavirová situace v obci se jeví
jako velmi uspokojivá - k dnešnímu datu
máme v obci jednoho nakaženého a v celém OPR Břeclav je nakažených pouze 5
osob. Uvidíme, co s těmito počty udělá
doba rozvolnění, dovolených cestování,
kulturních akcí a tak dále. Určitě je třeba
dbát zvýšené opatrnosti a hygieny.
Opět bych se vrátila k vandalismu
v obci a apelovala bych na všechny, aby si
více všímali svého okolí a pokud se přímo
s vandalem setkají, aby se nebáli ozvat.
Opět jsou na hřišti potrhané sítě, odštíplé
dřevo na lavičce u zastávky a další drobnosti po celé obci. Zdá se ale, že se to děje
už v menší míře. Velké poděkování patří
rodině Fríbové z ulice Masarykovy, protože pan Fríb se svými dětmi nelenil a potr-

DĚNÍ V OBCI
Vandalismus
V boji proti mladým vandalům pokračujeme i nadále. Neustále nachází nové
způsoby jak poškozovat obecní majetek. Na
ilustraci přinášíme krásně potrhané sítě na
multifunkčním hřišti v areálu Sokola. Nechce se to ani opravovat při představě, že
je zase někdo rozřeže. Obec velmi děkuje
rodině pana Fríba na ulici Masarykově za
opravu potrhaných sítí. Všechny bych chtěla požádat o všímavost a pomoc při ochraně
našeho společného majetku. Všechny opravy obec něco stojí.

hané sítě na multifunkčním hřišti opravil.
Bohužel jsou už opět roztrhané.
Chtěla bych apelovat na řidiče, kteří
jezdí po ulici Mlýnské (k Albě), aby respektovali sníženou rychlost v obou směrech. Je to z důvodu většího výskytu dětí
a chodců. Do budoucna by tady mělo dojít k vybudování chodníku, ale ještě nějaký
čas to bude trvat. Obzvláště mladí řidiči si
myslí, že musí předvést, co jejich miláček
dovede. Jezdit jako hlupák dovede každý
trouba. Děkuji všem, kteří omezení rychlosti na 30 km v hodině respektují.
V současné chvíli dochází k výstavbě
lanové dráhy pro děti v parku Rasovna.
Na tuto dětskou zábavnou atrakci obec
získala dotaci ve výši 240 tis. Kč přes MAS
Jižní Slovácko.
Dovolím si Vás pozvat poslední prázdninovou sobotu na vystoupení country
skupiny Čtyřlístek a zábavné odpoledne
pro děti s nafukovacími atrakcemi.
No a pro výletníky bych chtěla ještě během prázdnin zorganizovat nějaký
prázdninový výlet, protože už mají někteří
abstinenční příznaky a zájezd na koupání do Velkého Mederu. Ovšem pokud to
bude možné.
Do nadcházejících prázdninových
dnů Vám přeji hodně zdravíčka, obezřetnost v jakémkoliv styku s lidmi (z důvodu
koronavirového), setkávání pouze s lidmi
pozitivně naladěnými a hlavně mnoho odpočinku a načerpání tolik potřebných sil
a energie do dalších bojů s viry.
Starostka Renáta Priesterrathová
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Lanová dráha
Obecní zastupitelstvo se rozhodlo, že
v letošním roce rozšíří dětské hřiště pro
děti. Po dětském plebiscitu se rozhodlo pro
lanovou dráhu. Na její výstavbu se podařilo získat dotaci přes MAS Jižní Slovácko. Ve

výběrovém řízení zvítězila firma Monotrend
z Tišnova. V současné době probíhá v parku Rasovna její instalace. Možná to někomu
může připomínat instalaci něčeho obrovského, ale je nutno si uvědomit, že lanovka

bude mít nosnost 120 kilogramů a musí být
festovnější, aby vydržela řádění našich dětí.
Na obrázku můžete vidět nákres a skutečné provedení lanovky. Věříme, že se dětem
bude nová atrakce líbit a pořádně si ji užijí.

VÝPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání zastupitelstva č. 18/2021 se konalo 29. dubna 2021
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Změnový list č. 5 tzv. Doměrkový změnový list na akci ladná kanalizace a ČOV s IMOS Brno a.s., kterým se navyšuje cena
díla o 1 777 862, 99 Kč
• Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo a obchodním podmínkám
s IMOS Brno, a.s. na akci Ladná - kanalizace a ČOV, kterým se
navyšuje cena díla o 1 777 862, 99 Kč dle předloženého změnového listu č. 5, kterým se vypořádávají doměrky u provedených

•
•
•

objektů dle skutečného geodetického zaměření celé akce a vícepráce požadované objednatelem
Zastupitelstvo projednalo a neschválilo prodej pozemků parc.č.
1319/4, 1303/1 a 1322/27 v k.ú. Ladná
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
Rozpočtové opatření č. 1/2021 s příjmy ve výši 320 800 Kč, výdaji ve výši 320 800 Kč a financováním ve výši 0 Kč

Zasedání zastupitelstva č. 19/2021 se konalo 16. června 2021
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti na pozemku parc.č. 71 v k.
ú.Ladná s CETIN a.s. v rámci stavby
Odstranění stavby parc.č. 66 za jednorázovou úplatu ve výši 2 000 Kč
• Kupní smlouvu s paní Barborou Pavlackou na pozemky parc.č. 1320/4 a 3/18
pozemku parc.č. 1292/41 v k.ú. Ladná
za cenu 42 663 Kč a panem Františkem
Hačundou na 3/36 pozemku parc.č.
1292/41 za cenu 12 229 Kč
• Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě s MND a.s., na pozemcích parc.č. 1181/50, 1182/1, 1182/62,
1182/117, 1182/143, 1182/230 a 1991/6
v k.ú. Ladná za jednorázovou úplatu ve
výši 152 100 Kč
• Demolici železničního nadjezdu v rámci záměru úpravy a zavedení rychlosti
200 km/h v úseku Břeclav - Šakvice,
náklady spojené s demolicí budou nákladem stavby
• Zastupitelstvo projednalo a neschválilo
záměr soukromého investora REALITY DOMUS s.r.o., Břeclav, na výstavbu

•
•
•

•

•

•
•

•

rodinných domů na pozemcích parc.č.
1143/79 a 1143/76 v k.ú. Ladná
Neschválilo zrušení Sociálního fondu
obce Ladná
Neschválilo zavedení stravenkového
paušálu pro uvolněné zastupitele
Vzalo na vědomí Zprávu z revize hospodaření svazku obcí Regionu Podluží
za rok 2020
Smlouvu o zřízení věcného břemene
s EG.D, a.s. Brno na stavbu „Ladná,
Ovčačky, příp. NN, obec“ za jednorázovou úplatu ve výši 2 000 Kč
Rozpočtové opatření č. 2/2021 s příjmy
ve výši 372 100 Kč, výdaji ve výši 334
200 Kč a financováním ve výši 37 900
Kč
Účetní závěrku příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Ladná za rok 2020
Navýšení příspěvku na činnost příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ladná o částku 40 089,29 Kč a současně nařizuje
příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Ladná
odvod z fondu investic na účet obce ve
výši 40 089,29 Kč
Účetní závěrku Obce Ladná za rok 2020

•

•

•

•

•

Závěrečný účet obce Ladná za rok 2020
s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením obce s výhradou. Nebyl
zveřejněn dodatek smlouvy na profilu zadavatele. Vše již bylo projednáno
a napraveno
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene s Gas Net, s.r.o., Ústí
nad Labem na stavbu „Přeložka STL
plynovodní přípojky pro stavbu rodinného domu“ na pozemku parc.č. 71
v k.ú. Ladná za jednorázovou úplatu ve
výši 2 000 Kč
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK ve výši 49 000 Kč na akci „Doplnění výstroje a ochranných prostředků
PO“
Zastupitelstvo svěřilo starostce obce
na období do 31. 12. 2021 pravomoc
rozhodovat o nabytí hmotné nemovité
věci nebo práva stavby obcí v dražbě,
ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem.
Závěrečný účet DSO Lednicko-valtický
areál
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ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2020
Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2020
Třída 1 – Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 – Kapitálové příjmy
Třída 4 – Přijaté dotace
Příjmy celkem před konsolidací
Třída 5 – Běžné výdaje
Třída 6 – Kapitálové výdaje
Výdaje celkem před konsolidací
Saldo: Příjmy - výdaje
Třída 8 – financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Fond rezerv
Operace pen.účtů (8901)
Prostředky minulých let
Financování celkem

Schválený
Rozpočtová
Upravený
Plnění
% plnění k upraverozpočet
opatření
rozpočet
k 31.12.2020
nému rozpočtu
21 709 000
1 022 000 22 731 000
21 266 794
93,56 %
2 721 000
98 200
2 819 200
2 295 007
81,41 %
0
0
0
0
0%
30 353 000
13 759 600 44 112 600
44 073 989
99,91 %
54 783 000
14 879 800 69 662 800
67 635 790
97,09 %
10 803 000
2 159 500 12 962 500
1 497 602
11,55 %
85 100 000
14 501 600 99 601 600
96 429 893
96,82 %
95 903 000
16 661 100 112 564 100
97 927 495
86,99 %
-41 120 000
-1 781 300 -42 901 300
-30 291 705
70,61 %
30 000 000
0
0
0
11 120 000
41 120 000

Rozpočet pro rok 2020 byl schválen Zastupitelstvem obce Ladná dne 17. 12. 2019. V průběhu roku byla provedena celkem 3 rozpočtová opatření. Celkově byly příjmy zvýšeny o 14.879.800,- Kč,
výdaje byly navýšeny o 16.661.100,- Kč.
Příjmy obce byly v průběhu roku změněny následovně:
• Daňové příjmy – byly rozpočtovými opatřeními navýšeny o cca
1 mil. Kč – byly navýšeny daňové výnosy (např. daň z technických her o 946 tisíc Kč, daň z příjmů FO o 530 tisíc Kč). Oproti
tomuto byly sníženy daňové příjmy za úhrady za dobývání nerostů o 1,2 mil. Kč. Snížení daňových příjmů z důvodu pandemie
koronaviru se v našem rozpočtu téměř neprojevilo.
• Nedaňové příjmy – byly rozpočtovými opatřeními navýšeny jen
nepatrně (např. o příjmy z odvádění a čištění odpadních vod –
70 tisíc Kč, pohřebnictví – o 7,4 tis Kč).

0
0
0
1 655 200
126 100
1 781 300
•
•

30 000 000
0
0
1 655 200
11 246 100
42 901 300

20 000 000
0
0
5 540 580
4 751 124
30 291 704

66,67 %
0
0
334,74 %
42,25 %
70,61 %

Kapitálové příjmy – obec neprodala žádný majetek.
Přijaté dotace – v průběhu roku byla na účet obce přijata dotace
na Volby do zastupitelstev KÚ (31 tis. Kč), dotace od Úřadu práce (175 tis. Kč), dotace na kanalizaci z MŽP (30.638 tis. Kč) a dotace z MMR – rekonstrukce ZŠ (11.286 tis. Kč) a kompenzační
bonus koronavirus (1.539 tis. Kč).

Výdaje obce byly v průběhu roku změněny následovně:
• Běžné výdaje – byly navýšeny výdaje o běžné výdaje na ZŠ a MŠ
– vyřízení dotace, navýšení příspěvku (o 500 tis Kč), činnost
církví (o 175 tis. Kč), veřejná zeleň (o 150 tis. Kč), správa v ochraně život. prostř. (o 200 tis. Kč) aj.
• Kapitálové výdaje - byly zvýšeny investiční výdaje o 21 mil. na
stavbu kanalizace a ČOV, o 1,5 mil. Kč na přístavbu hasičky a naopak o 8 mil. Kč sníženy investiční výdaje na stavbu MŠ aj.

Srovnání s rokem 2019
Příjmy:
- Daňové příjmy obce byly v roce 2020
oproti roku 2019 větší o 1.896 tis. Kč
z důvodu snížení rozpočtového určení
daní.
- Nedaňové příjmy byly nižší než v roce
2019 o 483 tis. Kč zejména z důvodu nižšího příjmu z kultury, z pronájmu nebyt.
prostor a tělocvičny.
- Přijaté dotace – byly vyšší než v roce

2019 o 15.006 tis. Kč, obec dostala dotaci
na kanalizaci od MŽP.
Výdaje:
- Běžné výdaje byly nižší oproti roku 2019
téměř o 5.580 tis. Kč, protože na položce
5362 se projevuje vrácení DPH
- Kapitálové výdaje byly oproti roku 2019
vyšší o 51.428 tis. Kč – v roce 2020 pokračovala výstavba kanalizace a ČOV.

Financování:
V roce 2020 byl snížen stav prostředků na
bank. účtech o 4.751 tis. Kč a byl přijat úvěr
ve výši 20.000 tis. Kč – důvodem je stavba
kanalizace a ČOV.
Stav sociálního fondu k 31. 12. 2020 činil
64.951,19 Kč. Obec Ladná měla v roce 2020
pouze sociální fond.

Hospodaření s majetkem obce
Inventarizace majetku a závazků k datu 31. 12. 2020 byla provedena ve dnech 2. 1. - 21. 1. 2021.
Druh majetku
Popis
Kč
Oprávky v Kč Poznámky
018, 078
Drobný dlouhodobý
238.220,00
223.095,00 Program Gordic, Clavius pro MK, Office, SW v jazykové
nehmotný majetek
učebně, Galileo - mobilní aplikace k webu
019,079
Ostatní dlouhodobý
552.680,00
162.632,00 Územní plán obce, Office Home pro školu
nehm. majetek
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021, 081

Budovy, stavby

022,082

Samostatné movité věci,
soubory movitých věcí

6.001.572,38

028,088

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek (1-40
tis. Kč)
Pozemky

7.239.151,79

031
042

Nedokončený
dlouhodobý hmotný
majetek
(rozestavěné akce)

127.672.146,76
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23.894.539,20 Bytové domy, budovy pro služby obyvat., jiné nebytové
domy, komun. a VO, jiné inž. sítě, ost. stavby, kanalizace
2.815.696,42 Vlajka, rozhlas, kuch. linka, vlek, maringotka, elektrocentrála, radar, pyramida, traktor, žací stroj, podium, osobní
automobil, zametací stroj, kontejnery, SOKOL
7.239.151,79 Nábytek, zařízení, PC kompostéry, aj.
(OÚ, knihovna, pošta hasička, tělocvična, sb. dvůr, podporované bydlení, hřbitov, zdrav.středisko, komun. služby aj.)
Pozemky ve vlastnictví obce - stavební pozemky, zastavěné pozemky, orná půda, zahrady, ostatní pozemky
- Kanalizace + ČOV 115.938.382,15 Kč
- Úlehle 62 400,- Kč
- Chodník a VO k Albě
299.830,- Kč
- KD – změna užívání stavby 163.031,70 Kč
- Retence a akumulace vody v Podluží 54.450,- Kč
- Stavba mateřské školy 3.476.958,07 Kč
- Koupě pozemků 2.994,- Kč
- Drenáž ul. Masarykova 870.252,98 Kč
- Vybudování 150 ks kanal. přípojek 934.205,62 Kč

19.856.632,77
121.802.504,52

Vybrané účty dle inventarizace provedené k 31. 12. 2020:

-

Účet

Název účtu

Stav k 31. 12. 2020

Poznámka

231.10

Základní běžný účet obce – KB

16.306.835,86 Kč

231.11

Základní běžný účet obce – ČNB

1.073.558,38 Kč

311.xx

Odběratelé

80.853,46 Kč

Faktury vydané do 31.12.2020

314.xx

Krátkodobé poskytnuté zálohy

229.538,86 Kč

Zálohy na energie

315.xx

Pohledávky z hlavní činnosti

38.867,00 Kč

Pohledávky za odpad, psy

321.xx

Dodavatelé

846.118,64 Kč

Neuhrazené faktury dodavatelům

341.xx

Daň z příjmu právnických osob

270.370,00 Kč

Daň za rok 2020 za obec

373.xx

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

388.000,00 Kč

Nevyúčtované poskytnuté dotace spolkům, vyúčtování v roce 2021

374.xx

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

454,20 Kč

Nevyčerpaný zůstatek dotace na volby do Zast. JMK

377.xx

Ostatní krátkodobé pohledávky

480,00 Kč

Sociální fond

403.xx

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

77.956.065,66 Kč

Přijaté dotace celkem za všechny roky

472.xx

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

58.932.641,80 Kč

Dotace z MŽP a JMK na kanalizaci a ČOV

Obec vyřadila majetek v celkové hodnotě 8.400,81 Kč (varná konvice, záložní zdroj, chladnička)
Obec zařadila do svého majetku v roce 2020: Přístavbu hasičky (2.038 tis. Kč), rozhlas (74 tis. Kč), Křížový motiv hřbitov (136
tis. Kč), schodolez (179 tis. Kč).

Podrozvahová evidence:
- Na účtu 902 je veden jiný drobný dlouhodobý majetek vedený v obci 313.737,86 Kč.
- Na účtu 905 jsou vedeny vyřazené pohledávky ve výši 29.891,- Kč.
- Na účtu 909 je veden majetek předaný k hospodaření ZŠ
a MŠ ve výši 1.228.869,55 Kč.
- Na účtu 916 je vedena schválená a podepsaná veřejnoprávní

smlouva o poskytnutí dotace s Malovaným krajem ve výši 4
tis. Kč a Římskokatolickou církví ve výši 175 tis. Kč, částky
dotace byly poslány v lednu 2021.
- Na účtu 955 jsou vedeny dotace z MŽP na kanalizaci a ČOV,
dotace na MŠ a věcné břemeno na solární elektrárnu.
Výsledek hospodaření obce Ladná k 31. 12. 2020 je zisk ve výši
10.583.409,37 Kč

Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů a dotace poskytnuté
Poskytovatel
účel
ÚZ
Pol.
Poskytnuto
Čerpáno
Všeobecná státní Volby do Zastupitelstva 98193
4111
31.000,00 Kč
30545,80 Kč
pokladna
JMK
ÚP ČR
Aktivní politika
13101, 13013
4116
174.847,00 Kč
174.847,00 Kč
zaměstnanosti
MŽP
Obnova tůně
15015
4116
35.393,00 Kč
35.393,00 Kč
v Remízku
MMR
Rekonstrukce ZŠ
17968, 17969, 17015, 17016 4216,4116 11.286.357,93 Kč 11.286.357,93 Kč
Dotace na Kanalizaci a ČOV z MŽP a JMK dosud nebyly vyúčtovány.

%
98,53
100
100
100
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Hospodaření příspěvkové organizace – Základní škola a Mateřská škola Ladná

ZŠ a MŠ Ladná

Rezervní fond ze
zlepšeného VH
0 Kč

Rezervní fond
z ostatních titulů
1.590,00 Kč

Fond odměn

Fond investic

13.000,00 Kč

52.238,00 Kč

Výsledek
hospodaření
-40.089,29 Kč

Příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Ladná byl v roce 2020 poskytnut příspěvek na provoz ve výši 1.676.138,36 Kč. Roční účetní
závěrka zřizované příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na obecním úřadě u účetní obce.
Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, zápis byl proveden 16. září 2014 pod spisovou značkou Pr
1563, IČ 75092654.
Přehled poskytnutých dotací a příspěvků z rozpočtu obce
Poskytnuté dotace:
Subjekt
Účel (neinvestiční dotace)
Malovaný kraj, z.s.
Vydání Malovaného kraje v roce 2020
IČ: 27010511
TJ Sokol Ladná
Provoz a opravy v areálu TJ Sokol – tenisový oddíl
IČ: 48451894
Myslivecký spolek
Podpora zvěře v zimních měsících, vyřízení stavebního povolení,
IČ: 48452912
podpora kulturní akce – posezení u cimbálu
TJ Sokol Ladná
Provoz a opravy v areálu TJ Sokol – tenisový oddíl
IČ: 48451894
Taneční studio N.C.O.D.
Letní taneční soustředění tanečního studia N.C.O.D.
IČ: 88074081
Římskokatolická farnost Podivín Restaurování stropu kostela sv. archanděla Michaela v Ladné
Poskytnuté příspěvky:
Subjekt
DSO Podluží
DSO LVA
Sdružení obcí a měst
Svaz měst a obcí jižní Moravy
Sdružení místních samospráv

Poskytnuto
72 600,00 Kč
24 480,00 Kč
1 228,00 Kč
5 945,44 Kč
4 984,00 Kč

Poskytnuto
3 000 Kč

Čerpáno %
100

100 000 Kč

100

30 000 Kč

100

60 000 Kč

100

20 000 Kč

100

175 000 Kč

100

Neinvestiční - členský příspěvek + příspěvky na činnost
Neinvestiční – členský příspěvek
Neinvestiční – členský příspěvek
Neinvestiční – členský příspěvek
Neinvestiční – členský příspěvek

Cizí prostředky – přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček
Účel půjčky

Výše půjčky

Splátka v r. 2020

Zůstatek

Splatnost půjčky

Kanalizace a ČOV

20.000.000,00 Kč

0 Kč

20.000.000 Kč

2031

Hospodářská činnost obce
Obec Ladná nevedla žádnou hospodářskou činnost. Veškeré příjmy
jsou z hlavní činnosti obce.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Přezkoumání bylo provedeno na základě
žádosti obce a v souladu se zákonem č.

420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření
ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly
Krajského úřadu Jihomoravského kraje
dne 17. - 18. května 2021.

Závěr:
I. Při přezkoumání hospodaření obce Ladná za rok 2020
byly zjištěny chyby a nedostatky které nemají závažnost
nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to:
-

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele rámcovou dohodu do 15 dnů od jejího uzavření

II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na
hospodaření územního celku v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebyla zjištěna
žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na
hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku...…0,17 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ………2,29 %
c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku …………………………………………….4,00 %
IV. Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu
upravujícího rozpočtovou odpovědnost:
Dluh obce Ladná k 31. 12. 2020 nepřekročil 60% průměru
příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce
za rok 2020 je k nahlédnutí v kanceláři účetní obce nebo na elektronické úřední desce.

Lanštorfský zpravodaj
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OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Propagační materiály obce

Ceník pronájmu haly
Tělocvična
Foyer
Kuchyň
Celý objekt

Den
1 100,550,550,2 200,-

1 h/kurt badminton
110,-

1h
275,-

Sběrný dvůr v letním období
Upozorňujeme všechny občany, že v období letního času je sběrný
dvůr otevřen ve středu v době od 16.00 hod. do 18.00 hod. a v sobotu
v době 9.00 – 11.00 hod. Na sběrném dvoře je třeba dbát pokynů zaměstnanců obecního úřadu. Na sběrném dvoře se odevzdává také tuk
a olej v pet láhvích. Děkujeme, že tuky nelijete do odpadu a kanalizace

Ceník inzerce v Lanštorfském
zpravodaji
Strana A4
Strana A5
Strana A6

400,200,100,-

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

Na obecním úřadě si můžete pro svoji potřebu zakoupit tyto propagační materiály:
Pexeso
15,Almanach SDH
50,Samolepka se
pohlednice
6,znakem obce
15,mapa Břeclavsko
50,Oficiální mapa LVA
32,info brožurka Ladná
25,Pamětní mince
180,Cyklostezky
40,Sklenice
71,mapa Podluží
15,CD Lanštorfčani
150,Almanach školy
100,Výletní noviny
zdarma tužka s obalem
30,propisovací tužka
25,odznak obce
46,Kniha Obec Ladná
čaj Pohodář
v proměnách času
250,Regionu Podluží
67,Kniha o legionářích
250,mapový průvodce
Kniha Břeclavsko z nebe 250,Podluží
zdarma

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

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.
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JAK JE TO S POPLATKY ZA ODPAD
Platíme moc nebo málo?
Poplatky za odpad – tedy za jeho likvidaci – jsou příjmem obce a jejich výši
stanovuje v souladu s platnými zákony
zastupitelstvo obce. Poplatky, zvláště jejich
navýšení, vyvolává u některých občanů
řadu otázek – proč zase ty poplatky zvyšují?
A jak to ve skutečnosti vlastně je?
Od letošního roku se navyšuje skládkovací poplatek, který je dán zákonem. To
bude v následujících letech rozhodující faktor pro stanovení ceny za ukládání odpadu,
který bude mít dopad i na obce a občany.
Tento poplatek však nezůstane k dispozici
svozové společnosti, která provozuje skládku, ale je odváděn do rozpočtu státu a obce,
na jejímž území skládka leží.
Od příštího roku si může zastupitelstvo
obec stanovit způsob, jakým stanoví výši
poplatku od občanů.

V prvním případě může být zachován
stejný systém jako doposud, ale výše poplatku může být stanovena až do výše 1200
Kč na osobu a rok.
Druhý způsob je administrativně náročnější pro obec i svozovou společnost,
poplatek je však stanoven podle velikosti
svozové nádoby (popelnice). Zákon stanoví maximální cenu za 1 litr nádoby nebo 1
kg odpadu.
Zákon také zavádí minimální množství
odpadu, které je počítáno na jednoho občana a odvozuje tak minimální výši poplatku.
Nelze tedy již argumentovat slovy: „Já přece
žádný odpad nemám, tak nic platit nemusím!“
Poplatek, ať je stanoven prvním či druhým způsobem, zahrnuje celkové náklady
na svoz a likvidaci komunálního odpadu

(černé nádoby), bioodpadu, svoz a dotřídění papíru, plastu, skla, provoz sběrného
dvora, likvidaci černých skládek, zkrátka
veškeré náklady na odpadové hospodářství
obce.
V některých obcích občané poplatek za
odpad neplatí. Většinou jsou to obce, které
zvýšily daň z nemovitosti a tím získají prostředky i na likvidaci odpadů nebo náklad
hradí ze svého rozpočtu na úkor dalších
činností v obci. Je toto správná cesta? Vždyť
každý z nás odpad produkujeme a měli bychom se na jeho likvidaci finančně podílet.
V současné době je v obci Ladná výše
poplatku 450 Kč na osobu a rok, to je 1,23
Kč na osobu a den. Pro čtyřčlennou rodinu
je to 4,92 Kč na den. Zdá se vám to mnoho
za veškerý odpadový servis v obci?
Ing. Jana Krutáková, ředitelka a.s Hantály

Z HISTORIE OBCE
Vinohrady v Ladné
Jednou se mě známý z Jižních Čech zeptal, kolik že mám vinohradů. „Jak Tě napadla takováto otázka“, opáčil jsem mu. Prý
viděl znak obce Ladné a z něj vydedukoval,
že minimálně každý druhý občan Ladné
pěstuje vinnou révu a dělá víno. Pravdou
je, že symboliku znázorněnou v jakémkoliv obecním znaku lze většinou obecně
chápat jako soubor symbolů obce. Odráží
obsah dané obce, využívá místní specifika
a unikátnosti. Většina obecních symbolů
vychází z tradic, přírodních, krajinných,
architektonických či jiných charakteristických znaků dané obce.
Samozřejmě jsem svého přítele z tohoto omylu vyvedl. I když náš obecní znak, ve
kterém jsou mimo jiné vinařský nůž a dva
vinné hrozny k těmto domněnkám svádí,
v žádném případě nelze naši obec v současné době považovat za vinařskou tak, jako
některé obce v okolí.
V souvislosti s otázkou mého přítele mě
napadla otázka, jak tomu bylo s pěstováním vinné révy v naší obci dříve, v dobách
minulých? Jestli i naše obec patřila mezi
společenství okolních obcí s přívlastkem
„vinařská“?
Vinnou révu na Jižní Moravu údajně
importovali římští vojáci již ve druhém
století. Byli to vojáci X. legie, kteří měli svůj
předsunutý tábor u Mušova a kteří se rozhodli pro svoji potřebu konzumace vína založit na jihozápadních svazích Pálavských

kopců první vinice. Samozřejmě se může
jednat o domněnky, jelikož přímé důkazy
o výsadbě vinic v této oblasti pocházejí až
z přelomu 8. a 9. století.
Prameny, ze kterých se dá vysledovat
alespoň přibližně procento vysázených vinohradů vůči celé obdělávané půdě či celému katastru obce, pocházejí až z novověku,
kdy dochází, počínaje druhou polovinou
17. století, k sestavování soupisů obdělávané půdy za účely výběru daní.
Nejstarší prameny, kde by se v souvislosti s naší obcí hovořilo o vinohradech,
nejsou žádné. Ve středověkých listinách
bývalo zvykem při majetkových transakcích vyjmenovat velmi podrobně, byť
bez přesných čísel, příslušenství, které ke
konkrétnímu majetku náleželo. První listinou, kde je předmětem darování ves Reinbrechtsdorf (Ladná), je listina Ludmily,
vdovy po Konrádovi z Vitorazu, v níž je
zmíněna ves Reinbrechtsdorf o rozloze 13
lánů s 13 domky, dvorem se dvěma poplužími (popluží byla plošná míra 20-60 ha,
kterou obdělá jedno spřežení s jedním pluhem), mlýn s osmi koly, to vše se vším právem a příslušenstvím, které k tomu náleží.
O vinicích není žádná zmínka.
Další písemnosti, v níž je majetek
v Ladné vyjmenován, je z roku 1355 kdy
držel Štěpán de Remprechtdorf tvrz a 16
lánů se vším příslušenstvím. Opět žádné
vinice.

V dalších písemnostech, z let 1358,
1376 a 1400, je pak vždy uvedeno jen: ves
se vším příslušenstvím.
Ani v žádném dalším písemném pramenu, týkajícím se vsi jako celku, nejsou
vinohrady zmiňovány.
V roce 1673 byl sestaven první katastr
a to tzv. lánový rejstřík, sledující poškození Moravy v letech třicetileté války. Kromě
soupisu usedlostí a pozemků se prováděla
i bonitace vinic. V tomto katastru nejsou
žádné vinice v Ladné uvedeny.
V polovině 18. století byla sestavena
tzv. dominikální fáze, zachycující majetek
vrchnosti v jednotlivých obcích. V Ladné byl vrchnostenský dvůr o výměře 609
měřic a 4 achtle polí (přibližně 134 ha). Ke
dvoru patřilo i 71 měřic (15,62 ha) vinohradů, tj. 11,6% z celkové výměry (zařazených do kategorie špatné). Od této doby se
asi nazývají polnosti v severní části katastru
obce „vinohrady kopané“ a „vinohrady orané“. Z této doby (1749), kdy se obec patrně
považovala za vinařskou, pochází i obecní
pečeť, kde jsou v pečetním poli dva hrozny s vinařským nožem uprostřed. Můžeme
říci, že tato pečeť se částečně stala předlohou stávajícího obecního znaku.
V roce 1766 proběhlo v Ladné další šetření, sestavené ve výsledný elaborát,
tzv. Tereziánský katastr. Na základě šetření bylo v Ladné zjištěno 303 měřic polí, 5
měřic ovocných zahrad, 16 měřic lad a luk,
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z nichž se každoročně sváželo 5 fůr sena.
Pastviny, vinohrady a lesy nebyly na katastru obce uvedeny žádné. Poddaní v obci
vinohrady nevlastnili.
Na přelomu 80. a 90. let 18. století byl
sestavován Josefinský katastr, opravující
nedostatky katastru Tereziánského. V Ladné bylo opět nejvíce polí a luk. Vinohrady
a lesy nebyly uvedeny žádné.
Řehoř Volný (20. 12. 1793 – 3. 5. 1871),
topograf a zakladatel moravského místopisu, kromě jiného rozdělil jihomoravská
vína do tří jakostních tříd. Do I. třídy zařadil vína ze Sedlece, Mikulova, Popic, Dolních Dunajovic a Velkých Pavlovic. Do II.
třídy zařadil vína z Rakvic, Zaječí, Přítluk,
Pouzdřan, Věstonic, Velkých Bílovic
a Němčiček. Ve III. třídě byla vína z Křepic,
Nosislavi, Velkých Němčic, Židlochovic,
Dolních Bojanovic a Prušánek. O Ladné
opět žádná zmínka.
Jsou záznamy, že koncem devatenáctého a počátkem dvacátého století vinohrady

Lanštorfský zpravodaj
v katastru naší obce na tratích Vinohrady
a Vinohrádky byly, pouze však v malém
množství. V „Dotazníku k popisu hejtmanství Hodonského“ uvádí ředitel školy
Fabián Štefan (ředitelem 1901 – 1911), že
v katastru naší obce je 3,3 ha vinohradů
z celkové výměry katastru obce 843 ha (tj.
0,4%). Většinou se zde pěstovala odrůda
červené révy Baco Noir (lidově Bago) a odrůda bílé révy Noah, (zvaný Charvát).
V dubnu roku 1929 zasílá ředitel školy František Nosterský (ředitelem 1926 –
1937) vyplněný „Dotazník okresnímu školnímu výboru v Hodoníně o obci Lanštorfě“,
kde uvádí, že obec čítá pouze 0,64 ha vinic
z celkové rozlohy katastru obce 891 ha (tj.
0,07%). Tuto malou rozlohu zdůvodňuje,
že několikaletá neúroda hroznů, révokaz,
peronospóra a jiné choroby byly příčinou
skoro úplného vymýcení vinohradů. Podotýká však, že poslední dobou se začíná réva
opět vysazovat, a sice réva šlechtěná na
amerických podnožích. Tyto nové nevelké

vinohrady, každý rozlohou cca půl měřice,
byly situovány v prostoru na Čtvrtkách,
nad dnešní dálnicí směrem k Mor. Žižkovu. Majiteli těchto vinohradů byli např.
Morávek Pavel, Čapka Cyril, Michlovský
Ludvík, Šohaj Cyril, Krůtil Václav starší
i mladší, Lucký Václav, Grünvald František,
Kubík Martin, Juračka Pavel, Helešic Vítězslav a František. Starší spoluobčané si tyto
vinohrady ještě pamatují. V roce 1962 byly
ovocné sady a vinice, které se nacházely
v těchto prostorách, definitivně zlikvidovány z důvodu možnosti lepšího strojového
obdělávání družstevních polností.
Z výše uvedeného je patrné, že kromě
jedné epochy historie naší obce (polovina
18. století) nebylo pěstování vinné révy
v Ladné rozšířené ani v minulosti. „Nějaké“
malé vinohrady asi provázely celou historii obce. V každém případě to však nebylo
dostačující k tomu, aby obec Ladná nesla
přívlastek „vinařská“.
J. Ševčík

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Mateřská škola
Naše mateřská škola byla opět z důvodu zhoršené epidemiologické situace zavřena. Paní učitelky vymýšlely pro děti různé aktivity na dálku, takže děti měly školu doma s rodiči a všichni vzorně
plnili různé výzvy. Jednou z nich byla i stezka se skřítky Jarníčky
lesem, kde se děti učily, kteří živočichové žijí v lese a u vody, uklidily les, poskládaly sluníčko z různých materiálu nebo jen tak pozorovaly okolí.
Částečné otevření škol umožnilo návrat pouze dětí plnících
povinnou předškolní docházku a dětí rodičů pracujících v integrovaném záchranném systému. Předškoláci se v rámci projektového týdne ke Dni Země seznámili s tříděním odpadů, se slovem
recyklace, sami si vyzkoušeli vyrobit třeba ptačí krmítko z už jednou použitých materiálů. Svůj projekt zakončili slibem Zemi, který
symbolicky pověsili společně s paní učitelkou na strom před vchodem do mateřské školy.
Během omezeného režimu otevření škol, děti prožily čarodějnický týden návštěvou Janova hradu, šlapaly jako dospěláci, počasí
nám p
přálo a stihli jsme
j
i piknik
p
v trávě. Tím ovšem čarodějnický
j
ý

týden neskončil, naopak, děti absolvovaly čarodějnickou stezku,
kde plnily různé kouzelnické úkoly jako třeba let na koštěti nebo
vaření lektvaru nesmrtelnosti. Na závěr jsme na dvoře spálili papírovou čarodějnici. Vyvrcholením byla čarodějnická párty, plná
tance, her a zábavy. Tančili jsme s koštětem i s míčky na čele, házeli
jsme příšerky do kotle, trefovali jsme čarodějnici, hledali hrnec se
zavázanýma očima a mnoho dalšího. Naučili jsme se čarodějnická
zaklínadla. Připili jsme si dětským šampaňským a všechny šikovné
čarodějnice a čaroděje čekala sladká odměna. Moc nás mrzelo, že
s námi nemohli být všichni.
Se všemi dětmi už jsme společně mohli prožívat význam rodiny, či naučit se něco o koloběhu vody v přírodě, sázet semínka
a pozorovat jejich růst.
Naše mateřská škole se zapojila do výzvy Ministerstva školství tělovýchovy a mládeže Šablony III „Využití ICT ve vzdělávání
v MŠ “ a díky dotacím mohla zakoupit pojízdnou interaktivní tabuli a tablety. Tato technika nám v mateřské škole chyběla právě
k demonstraci některých
ý témat jjako skvělá didaktická pomůcka.
p
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Tablety lze využít s pomocí aplikací při vycházkách třeba k rozpoznávání různých druhů rostlin, brouků nebo ptáků, protože děti
jsou zvídavé a pomocí tabletu najdou hledanou informaci. Což je
i cílem výzvy MŠMT naučit děti využívat informační a komunikační technologie co nejlépe v běžném životě.
Právě díky dotacím ze Šablon III jsme mohli pro děti uskutečnit projektový den v ZOO Hodonín. Počasí nám vyšlo skvěle, děti
milují zvířata a výlet si moc užily.
Den dětí jsme společně strávili na louce za obcí, kde jsme si
udělali dlouho slibovaný piknik. Děkujeme Klubu seniorů v Ladné, kteří dětem věnovali občerstvení.
Příští týden se uskuteční slavnostní rozloučení s našimi 11
předškoláky, kteří odchází do základních škol. Nově bylo přijato
také 11 dětí. Některé nastoupí v průběhu roku až po dovršení 3
let, vzhledem k tomu, že naše mateřská škola nemá podmínky ke
vzdělávání dvouletých dětí. Proto také netrpělivě vyhlížíme stavbu
nové mateřské školy, kde se plánuje i třída pro děti od 2 do 3 let.
Mateřská škola bude otevřena v prázdninovém provozu až do
23 srpna.
Přejeme všem dětem i dospělákům krásné prožití letních dnů.
Za kolektiv učitelek MŠ
Mgr. Petra Sauer Laubová

Základní škola
Po dlouhé karanténě jsme se opět sešli
ve škole a těšili se na společné akce. V květnu nás navštívila odbornice přes kyberšikanu a v etických dílnách nás naučila, jak
se vyhnout nebezpečí na internetu. Díky
hezkému květnovému počasí jsme vyrazili do Břeclavi a učili se matematiku v praxi
při cestování a nakupování. Cyklovýlet do
Lednice byl poučný a zážitkový. V Muzeu
nám ukázali, jak se žilo za tatíčka Masaryka. Mohli jsme si vyzkoušet kostýmy z doby
První republiky, a tak si rozšířit znalosti
z Vlastivědy. MDD jsme oslavili vycházkou
k Janohradu, opékáním špekáčků a hraním společenských her. Beseda nad knihou
v městské knihovně Břeclav byla jak zábavná, tak poučná. Stali se z nás detektivové
a společně jsme pátrali po stopách zločince. Při hezkém počasí jsme se vyrazili učit
do přírody. Loňskou návštěvu Moravského

krasu nám překazila karanténa. O to víc
jsme si to užili letos. Kateřinská jeskyně se
všem moc líbila a informace o netopýrech
byly velmi poučné. V tomto školním roce
se ještě vypravíme do ZOO v Hodoníně,
kde pro nás připravují zajímavý vzdělávací
program
p
g
o šelmách a opicích.
p
Dokonce si

Oslava Dne dětí
V úterý 1.6.2021 jsme na naší škole oslavili Den dětí
vycházkou k Janohradu a opékáním špekáčků. Po cestě
jsme společně pozorovali přírodu, poznávali jsme rostliny a vyprávěli jsme si zajímavosti o Janově hradu. Když
jsme přišli do cíle, bylo naším úkolem najít dřevo, které
bylo ukryté v blízkosti hradu. Vítězem byli žáci z 2. ročníku a tím jsme mohli začít s rozděláním ohně a opékáním. Špekáčky nám všem moc chutnaly. Čas jsme si
krátili společnými hrami, děti skákaly přes lano, podbíhaly a hrály míčové hry. Někteří hráli na schovávanou.
Asi po dvou hodinách jsme se vydali na zpáteční
cestu. Tentokrát se nám cesta zdála být dlouhá, nekonečná. Ale do školy jsme se vrátili všichni spokojeni
a zdrávi. Dnešní Den dětí jsme si užili a po celoroční
pandemii jsme si ho zasloužili.
Kolektiv učitelů

je budeme moci nakrmit. Závěrem nás čeká
slavnostní rozloučení s žáky pátého ročníku.
Předáme jim dárky a zahrajeme si společně
zábavné hry. Velmi se těšíme na prázdniny.
Přejeme všem občanům Ladné krásné počasí a příjemné zážitky z dovolené.
Kolektiv ZŠ Ladná.
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Školní výlet do Moravského krasu
Ve středu 16. 6. 2021 se uskutečnil školní výlet všech žáků naší
školy do Moravského krasu. Moravský kras patří mezi nejvýznamnější krasové oblasti ve střední Evropě.
Po příjezdu jsme navštívili moderní „Dům přírody“, který se nachází v srdci Moravského krasu na Skalním mlýně.
Po zhlédnutí pohádky DEN S NETOPÝREM byly děti rozděleny do skupin a plnily různé aktivity. Tyto se týkaly života netopýrů,
hmyzu, vývoje a vzniku bílých devonských vápenců.
Po ukončení jsme navštívili Kateřinskou jeskyni. Tady si děti
prošly jednotlivé dómy vyzdobené krápníky, uviděly množství kostí,
střepů použitých zvířat a především medvědů.
Děti se seznámily s pověstí, která se různými obměnami vyprávěla. Všechny překvapila výborná akustika tohoto dómu, která nás
po dobu výkladu doprovázela. Dozvěděli jsme se, že se zde několiVýlet se nám všem moc líbil a už se všichni těšíme, až se na toto
krát do roka pořádají hudební koncerty. Všem se nám líbily útvary místo opět vrátíme a spatříme další jeskyně, které jsme doposud nekrápníků, které představovaly např. osvícenou Čarodějnici, Bambu- probádali.
sový lesík, Ovečku nebo Sintrový vodopád.
Kolektiv učitelů

Školní družina
Od 12. dubna je otevřena i školní družina. Sice jsme byli omezeni tím, že jsme
museli být rozděleni do dvou skupin a děti
musely mít ve třídách roušky, ale naštěstí si můžeme už hrát pohromadě a roušky
máme jen když je nás hodně z více tříd.
Vzhledem k tomu, že naše škola nemohla
otevřít tento školní rok zájmové kroužky
(v červnu jen T-ball), snažíme se o to víc,
aby děti každý týden byly venku na hřišti,
sportovaly v tělocvičně, každý týden něco
namalovaly a vytvořily. Zároveň se děti

v družině připravují někdy na vyučování,
počítají, čtou, píší, řeší hlavolamy, spojovačky, bludiště, osmisměrky, pracovní listy…
Stihli jsme také výlet na Janohrad, sbírali
jsme kopřivu na čaj, pampelišky, z kterých
jsme si vyrobili med, květ bezu na čaj a sirup, vyrobili si pomerančový džus, na Den
dětí jsme si usmažili langoše , vyzkoušeli jsme enkaustiku - malování žehličkou
a voskovkami, zažehlovali jsme vylisované
květiny, vyráběli dárky pro maminky, malovali kamínky pro radost, hráli maňáskové

divadlo.. Snažíme se hlavně o to, aby děti
byly v družině rády, sdíleli své zážitky s kamarády a byly spokojené. Děkuji své kolegyni Petře Uhrové, která měla na starost
několik týdnů všechny druháky, za bezproblémovou spolupráci. Děkujeme také všem
rodičům, za jejich podporu a za věci, které
nám během školního roku darovali pro děti,
a to především paní Jankovičové, Machové,
Dekařové, Černé, Štollové, Nečasové a dále
panu Kubíkovi a paní Blatové.
Marie Střelská
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Sběr papíru
I přes všechny komplikace, byl letos
sběrf papíru nejúspěšnější. Na konto SRPŠ
bylo připsáno 17.650 Kč, a proto děkujeme
všem, kdo přispěli. Nejen dětem ale hlavně
rodičům a prarodičům. Celkem bylo naváženo 4.050 kg čistého papíru a 2.750 kg lepenky. Papíru bylo ale o něco více, protože
nám přispěl obecní úřad a také občané Ladné – větší množství darovali pan Hůrský,
pan Nešpor a pan Podrazil. Moc děkujeme.
Velkou posilou byl také pan Josef Kubík,
který pomohl především s převozem papíru do kontejnerů. Pomáhali také V. a M.
Nešporovi a D. Střelský. Díky za pomoc
patří také dětem ze školy a to v prvé řadě
A. Mrvovi a L. Machovi. V neposlední řadě
patří také dík kolegyním, které měly službu
u kontejnerů.
Finanční prostředky, které Spolek rodičů a přátel školy utržil, budou využity pro
všechny, kteří navštěvují naši mateřskou
a základní školu.

A nyní nejúspěšnější sběrači:
Z MŠ to jsou: Jindřich Vlašic – 375 kg,
Nella Hrdličková – 157 kg, Tereza Pažoutová – 86 kg

Ze ZŠ: Eliška Janková – 924 kg, Kamil
Štoll – 442 kg, Tomáš a Julie Pollákovi – 395
kg.
Mgr. Jana Mrázová

Slovo ředitelky
Letošní školní rok byl velmi náročný. Střídala se prezenční výuka
s distanční, neprobíhaly žádné kroužky, plán činnosti obou škol, co
se týká mimoškolních aktivit, nebyl naplněn. Některé jsme ale zvládli ještě do konce školního roku absolvovat. Zkrátka děti si školu již
téměř druhým rokem moc neužily.
Po otevření škol nastoupili žáci do školy dne 12. dubna. Většina
z nich se těšila, ovšem našli se i tací, kterým domácí vzdělávání u počítače vyhovovalo. I když se museli zpočátku všichni dvakrát týdně
ve škole testovat antigenními testy, vše se zvládlo. Od května jsme
zajistili již PCR testy, a testování probíhá až dosud pouze jedenkrát
za čtrnáct dnů.
A co nás čeká ve školním roce 2021/2022? Školu bude navštěvovat 50 žáků, kteří budou vyučování ve čtyřech třídách. Do prvního
ročníku bylo přijato 13 prvňáčků, z čehož máme velkou radost a již
se na ně moc těšíme. Ještě než v září do školy nastoupí, přijdou se
podívat na návštěvu do první třídy, aby se porozhlédli, jak to vlastně
ve škole chodí a co se už současní prvňáčci všechno naučili.
I když letošní školní rok neproběhl, tak jak měl, přesto utelk opět
velmi rychle. Ani se děti ve škole pořádně nerozkoukaly, za dveřmi
jsou prázdniny. Rozjedou se do všech koutů, na tábory, k moři, do
hor………. Věřme, že si prázdniny prožijí v klidu, ve zdraví a v září
již zahájíme školní rok bez omezení.
V tomto školním roce navštěvovalo naši základní školu 41 žáků,
do mateřské školy chodilo 39 dětí a do školní družiny bylo zapsáno
30 účastníků.
Na základní škole pracovalo 10 zaměstnanců.
Ředitelka Mgr. Jana Mrázová, vyučující Mgr. Zlatka Floriánová,
Mgr. Petra Kosová, Mgr. Radka Navrátilová, Bc. Betra Domanská,
vychovatelka školní družiny Marie Střelská, asistentky pedagoga
Lenka Uhrová, Petra Uhrová, Veronika Sadílková, školnice Ludmila
Hrabcová.
V mateřské škole 9 zaměstnanců.
učitelky Mgr. Petra Sauer Laubová, Marie Kobrová, Renata Hübnerová, Lenka Šošková, Iveta Žáková, školnice Bohumíra Mlátilíková, vedoucí školní jídelny Zdeňka Demčilová, kuchařky Marie Hrdličková a Jarmila Šimečková.

V pedagogického sboru přijde od nového školního roku ke
změně. Ke dni 31. července odchází ze základní školy Mgr. Radka
Navrátilová a z mateřské školy paní Lenka Šošková Tímto jim chci
za jejich práci velmi poděkovat a popřát hodně zdaru na další profesní dráze.
Díky patří samozřejmě všem zaměstnancům naší školy. Pedagogickým pracovníkům za to, jak zvládli nelehké distanční vzdělávání,
školnicím za zajištění provozu školy po stránce technické a kuchařkám za chutné obědy a svačinky pro naše děti.
Děkujeme také za pomoc zaměstnanců Obecního úřadu v Ladné, paní M. Suchánkové za fotografofání na konci školního roku,
SRPŠ za vstřícnost a podporu při organizování sběru a dalších akcí,
Klubu seniorů za dárečky ke Dni dětí, panu J. Vošvrdovi, panu A.
Struhárovi, panu M. Hrdličkovi. V neposlední řadě chci moc poděkovat rodičům i některým prarodičům za jejich pochopení a trpělivost při distančním vzdělávání.
Přeji všem krásné prožití prázdnin a zasloužených dovolených a budu se na vás těšit v novém, snad již lepším školním roce
2021/2022.
Mgr. Jana Mrázová, ředitelka školy
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SLOVÁCKÉ SDRUŽENÍ LADNÁ LANŠTORFČANÉ
Po covidové přestávce se vracíme zpět k našemu notování. Spolu
s rozvolněním ožívá kulturní dění v našem regionu. Začínají košty
vín, otevřené sklepy a různé přehlídky a koncerty.
Nás opět oslovili vinaři z Přítluk k účasti na jejich akci Otevřené
sklepy v Přítlukách, která se uskuteční 3.7.2021 od 11:00hodin. Letos se bude prezentovat 13 vinařů z obce. Více na stránkách. https://
www.vinarstvipritluky.cz/aktualne/otevrene-sklepy-pritluky/
Začátkem srpna, konkrétně 7.8.2021 jsme byli pozváni do Zaječí
na Svatovavřineckou slavnost u kapličky sv. Floriána. Akce začíná již
ve 14:00 hodin slavnostní mší na prostranství u kapličky, následuje
ochutnávka vín místních vinařů a koláčů šikovných kuchařek.

Ten samý den ve večerních hodinách pojedeme na pozvání do
Rakvic, kde místní spolek Rachalp pořádá Pohodové zpívání. Doprovázet nás bude CM Varmužovci.
Také připravujeme naše domácí Předhodové zpívání, které se
uskuteční 17.9.2021 v místní sportovní hale. Hrát bude CM Břeclavan s primášem MUDr. Františkem Blažkem. Účast v programu
přislíbily sbory z Rakvic, Hovoran, Moravského Žižkova a ženský
sbor z Moravské Nové Vsi.
Přeji všem prosluněné dny dovolené a odpočinku a na shledanou na některé z uvedených akcí.
Zpracoval: Martin Vlk

SDH LADNÁ
V dubnu jsme se rozloučili s dlouholetým Ladenským hasičem
panem Janem Kolínkem, který náhle zemřel.
Proběhla výroční valná hromada. Sbor dobrovolných hasičů
v Ladné má k dnešnímu dni 10 mladých hasičů ve věku 6-15let,
5 dorostenců ve věku 15-18 let a 25 dospělých hasičů nad 18 let.
Dne 1.5. oslavil 50let Josef Střelský.
Dne 31.5. oslavil 70 let Jiří Kaňa. Jirka pochází ze Staré Břecla-

vi, ale je v našem sboru od roku 1976. Jezdil s našimi hasiči a s hasiči z Gumotexu po soutěžích, kde často vyhrával. Do Ladné jezdí
přes 45 let, hlavně proto, že zde měli dobou partu i když se občas
uměli pohádat. Přejeme oslavencům do dalších let hodně zdraví,
radosti a optimismu.
Starosta SDH Ladná, Rostislav Střelský
Dne 26.6.2021

MLADÍ HASIČI
Už zase trénujeme! Od května jsme se
s mladými hasiči opět sešli na hřišti a začali
trénovat požární útok. I po tak dlouhé pauze
děti nic nezapomněli a šlo jim to skvěle, za-

slouží velkou pochvalu. Na závody se do konce
prázdnin sice nechystáme, kvůli daným opatřením, ale věříme, že po prázdninách bude
všechno lepší, a tak se pořádně připravujeme.

Určitě se za námi přijďte podívat na trénink,
rádi vás přivítáme v našem kolektivu, tréninky
probíhají každé úterý od 17:00 do 19:00.
Bára Čapková
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ZKOUŠKY Z NOROVÁNÍ LOVECKÝCH PSŮ
Již pátým rokem zajišťuji s kamarádem
Ing. Jirkou Novákem výchovu a výcvik
norníků / teriéři, jezevčíci, atd. / na umělé noře v areálu MS Podivín. Zde máme
umělou noru, kde každou neděli od 8 h
ráno provádíme nácvik psů na lišku, která je umístěna v bezkontaktním kotli. Pes
ji vysleduje v umělé noře a hlásí na ni, ale
nepřijde s ní do kontaktu, tím se předejde
pokousání psa i lišky. Většinou trénujeme
od března do podzimu, dle požadavků
a potřebám nových adeptů na zkoušku
z norování. Zde se setkáváme s plemeny
na kterých zanechala prošlechtěnost negativní dopad z hlediska loveckých vlastností.
Jsou to plemena líbivá jako společník pro
rodinu, a začínají se množit geometrickou
řadou, snižují se nároky na pracovní vlastnosti a nastává konec loveckému plemenu.
Tento výcvik vedl dříve v Podivíně
pan Michlovský, člen MS Podivín, choval
jagdteriéry. Bylo nám líto nevyužít tento
areál s dobře vybudovanou umělou norou
a okolním zázemím. Díky ochotě myslivců
MS Podivín můžeme pokračovat ve výcviku loveckých psů, který tady kdy si zavedl
jejich člen, tímto jim velké dík.
Proto dne 12.6.2021 jsme uspořádali
pod záštitou OMS Břeclav a ČMMJ, zkoušku z bezkontaktního norování “ zkoušku
nováčků “. Bylo přihlášeno 13 psů, z řad teriérů Jack Russell teriér, jagdteriéři, velšteriéři a dlouhosrstí jezevčíci. Většina psů byla
perfektně připravená, a tak neměli problém
obstát bez sebemenšího zaváhání. Jiní neměli tu správnou šťávu a den, a museli jsme
tiše přihlížet jak se pes projeví v noře a jak
to dopadne. Napětí se dalo krájet, protože
vůdce psa, nesmí svého svěřence povzbu-

Naše rodina se štěňaty

zovat a tak byla na některých vůdcích vidět
jak radost tak i zklamání. Uspělo 12 psů
a jeden neuspěl. Vítězem se stal náš kamarád Mgr. Marcel Kosina s Jack Russllem terierem, který jak nejlepším časem, ochotou
k práci, hlasitostí a vytrvalostí si zasloužil
prvenství. Myslím že byli všichni spokojeni, jak po stránce organizační tak posuzování. Budeme se snažit každoročně uspořádat tenhle typ zkoušek, aby tento způsob
lovu škodné zvěře neupadl v zapomnění.
Po absolvování téhle zkoušky je pes lovecky
upotřebitelný a využitelný k výkonu práva
myslivosti.
Sám jsem letos odchoval dva vrhy štěňat. U německého ohaře jsem měl sedm
štěňat a u patterdale teriera dvě štěňata.
Vše se samozřejmě neobešlo bez komplikací a u obou fen jsem musel dělat sekci.
Naštěstí vše dobře dopadlo a tak se můžem
těšit ze štěňat.

Zkoušky z norování v Podivíně

Jinak měsíc červen je ve znamení
ochrany přírody a myslivosti. Při pochůzkách honitbou můžeme pozorovat právě
narozená mláďata všech zástupců naší zvěře.Všichni noví obyvatelé naší přírody potřebují pro svůj růst klid a péči rodičů. Dbát
na ochranu zvěře je nutné právě v letošním
roce, kdy vlivem karanténních opatření
docházelo k vysokému tlaku veřejnosti na
přírodu. Někteří naši spoluobčané se naučili chodit do přírody s volně puštěnými
psy. Výsledky v podobě stržené a potrhané
zvěře mužeme vidět všude v médiích a sociálních sítích. Bohužel, i přes stálé působení na veřejnost, jsme svědky vynášení
mláďat z přírody. Je třeba vše stále dokola
vysvětlovat. Chovejme se ohleduplně k přírodě a ona nám to bude vracet po malých
douškách ve formě relaxace v ní.
V Brně dne 20.6.2021
Za MS Ladná v úctě dr. Jindřich Nešpor
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SDRUŽENÍ OBČANŮ LADNÉ
Sdružení občanů Ladné, z. s. uspořádalo v rámci celostátní
akce Ukliďme Česko lokální úklidovou akci Ukliďme Ladnou.
Úklid probíhal v termínech 27.3.2021 a 24.4.2021. Do akce se
zapojilo více jak 20 dobrovolníků, kterým není lhostejný nepořádek v okolí obce. Naplnilo se na 25 pytlů, což činilo cca
200 kg odpadu. Sdružení děkuje všem účastníkům tohoto úklidu. V příštím roce chystáme další ročník, který bychom chtěli
ukončit táborákem.
Za SOL: Martin Vlk

KLUB SENIORŮ LADNÁ
V letošním roce jsme se v klubu důchodců bohužel kvůli „covidu“ nemohli setkávat. Doufáme, že se budeme moci
scházet od září na pravidelných středečních schůzkách. První
schůzka je naplánována na středu 1. září v 15. 00 hod. Už se

všichni moc těšíme. A samozřejmě zveme i nové seniory. Klub
seniorů daroval dětem v mateřské a základní škole sladkosti ke
Dni dětí.
Za klub Marie Černá

MÍSTNÍ KNIHOVNA V LADNÉ
Knihovna má otevřeno, ale
přesto je řada čtenářů, kteří si
knihy vyzvednout nemohou. Jako
alternativu nabízíme donáškovou
službu.
Co služba nabízí? Možnost si
po telefonu objednat až pět knih po
dohodě a dle výběru knihovnice.
Knihy pak osobně doručíme domů.
Komu je služba určena?
Čtenářkám a čtenářům starším
70 let nebo čtenářům, kteří jsou
zhledem ke svému zdravotnímu
stavu ohroženi nemocí COVID-19
(držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP-P).
Stýská se vám po dobrém čtení a vlídném slově? Znáte někoho,
koho by mohla donáška oslovit?
Služba je po registraci zdarma.
Donáškovou službu lze objednávat na tel. 734 405 524 vždy jen
v úterý od 9.00 hod do 18.00 hod

Lanštorfský zpravodaj
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PŘÍCHOD VĚROZVĚSTŮ - DUCHOVNÍ KAPITÁL
Jedno z mnoha myšlení přítomného moderního světa se line v duchu zisku z dobrých
investic. Když se někomu v posledních létech
podařilo zbohatnout, například na umělecké
dráze, v obchodní sféře či jiném úspěšném
podnikání, je to veliké štěstí. Bohatý člověk
se stane zodpovědným za kapitál vysokého
zisku, který rozhodně nemá na to, aby s ním
riskantně nakládal, ale především vytvořil
peněžní toky finančního portfolia, se kterým
by mohli nakládat a hospodařit dědici, především členové rodiny, potomci. Z tohoto
kapitálu, budou-li s ním dobře hospodařit na
poli investic, získají další kapitál, ze kterého
rodina bude moci žít klidně i po další generace. Ale může se stát, že některá z těchto generací s dědictvím naloží špatně a nerozmnoží
onu finanční sílu, kterou by předala svým
následovníkům. Ztrácí tak možnost, předání
hřivny těm, kteří zde budou po ní a kteří se
stanou opět chudými, dokud se mezi nimi
nenajde znovu někdo, kdo svou mocí, svým
uměním či svou dovedností opět získá veliké
bohatství. Objeví se vůbec takový?
5. července opět budeme slavit velikány
evropských misií východních světců Cyrila a Metoděje, kteří skrze svou vzdělanost
a hluboký vztah k Bohu, přinesli na Velkou
Moravu ohromný kapitál víry, na kterém pak
také vznikly morální kvality mnoha generací, které dále v duchu křesťanství, poctivosti
a spravedlnosti, budovali a přetvářeli k dobru všech, okolní svět. Ale, tento duchovní
rozmach, jak běžela staletí, ztrácel na síle,
jako každá hodnota ponechaná jen tradici,

setrvačnosti a tak pomalému zastavení. Přispěly k tomu často i zájmy mnohých, kteří
úmyslně ve svůj prospěch přibržďovali onu
setrvačnost duchovních hodnost, do nichž
se již málo investovaly nové síly a odhodlání.
Mělo se často, všeobecně a bláhově za to, že
tyto hodnoty zde budou hodně dlouho určovat rytmus společnosti v dalších staletích
a tak nadále ponesou své plody. Ano, hodně
dlouho, jenže čas rychle utekl. Je přece známé, že se žádné jmění ze setrvačnosti samo
nemnoží, neroste, ani nijak nezhodnocuje.
Mnoho tedy dlužíme těm, kteří nám přinesli a darovali zmíněný duchovní kapitál pro
lepší život v lidské společnosti. Nepromrhal
z jeho hodnoty tak trochu i každý z nás?
Je tedy třeba vložit do tohoto kapitálu,

který během staletí více devalvoval, novou
investici. Investici „sebe sama“, což je vyjití ze sebe po vzoru našich věrozvěstů, kteří
nepřemýšleli, co z toho budou mít, ale spíše,
co z toho budou mít ti, kterým přicházíme
sloužit a získat je pro Krista, ve kterém má
lidský život nekonečnou cenu a pravý smysl. Pokud ne, budeme stále jen a jen pomalu ztrácet, devalvovat a do našich životů tak
vstoupí a vtiskne se nová měna, která již
nebude podložena ryzími hodnotami, které
přinesli dávní předkové Bohem bohatí a obdaření pro nás. Akcie křesťanských hodnot
a víry jsou zatím na největším minimu za
celou historii své existence.
P. Slavomír Bedřich, administrátor farnosti Podivín a Ladná

POOHLÉDNUTÍ ZA DĚNÍM
V KOSTELE SV. ARCHANDĚLA MICHAELA
První polovina letošního roku je za námi, začínají prázdniny
a dovolené. S napětím stále sledujeme vývoj epidemie coronaviru
a omezení, která nám přináší. Největší křesťanské svátky Velikonoce jsme prožili s omezením věřících na bohoslužbách. Mše svaté
až do konce května byly slouženy s nedělní liturgií také v sobotu
podvečer a pak v neděli ráno, aby se více lidí mohlo mší svatých
zúčastnit. V tomto jarním období se zde konal také svatební obřad,
i když některé svatby jsou zrušeny či odloženy. Byly zde také křestní slavnosti. V neděli 9. 5. byla sloužena mše svatá za živé i zemřelé
hasiče. V neděli 23. 5. proběhla zde slavnost l. svatého přijímání
dětí. Ve čtvrtek 3. 6. jsme oslavili Slavnost Božího Těla, mší svatou
a Eucharistickou adorací. V neděli 6. 6. se pak tato Slavnost slavila
ve farním kostele v Podivíně s Eucharistickým průvodem kolem
kostela i mimo kostel. Téměř do poloviny května nemohli věřící
účastnící se bohoslužeb společně zpívat. Vše nám nahradili naši
chóroví zpěváci a naše varhanice, za to jim patří velký dík. V neděli
20. 6. jsme si připomněli kněžské svěcení našeho duchovního otce.
Začínají poutě, jednou z prvních je i farní cyrilometodějská
pouť v Podivíně i na jiných místech. Také jsou povoleny s větším
počtem poutníků na různých poutních místech. V neděli 18. 7. si

v našem kostele připomeneme řeckokatolického biskupa a mučedníka blahoslaveného Petra Pavla Gojdiče, jehož ostatky byly
vloženy do oltáře našeho kostela. V tento den odpoledne bude
možné si kostel prohlédnout. Bude možné podívat se i do věže
kostela, a to od 14 hodin.
Nyní jsou bohoslužby v neděli v 9.30 hodin a v pátek v 18 hodin. V Podivíně se konají bohoslužby v neděli v 11 hodin a ve čtvrtek v 18.30 hodin.
Na konci léta, v září by měla být mše svatá na zahájení nového
školního roku s požehnáním dětem i učitelům. Dětem i s žehnáním aktovek, datum bude upřesněn. Na hody je zde vždy už několik let sloužena mše svatá na poděkování za letošní úrodu a za živé
farníky, v pondělí pak za zemřelé spoluobčany. Všechny mimořádné změny jsou oznámeny v kostele a na nástěnce u obchodu.
Poděkování za charitní sbírku oblečení a obuvi potřebným.
Těchto darovaných věcí bylo odvezeno 70 pytlů a 26 krabic, 2 tašky pro školáky, a dva pytle hraček. Na odvoz jste darovali 900 Kč.
Všem dárcům patří velký dík. Další sbírka bude pravděpodobně
koncem října nebo začátkem listopadu.
Připravila Ludmila Střelská
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PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
O reformaci
Dybys byla katolička
líbal bych já tvoje líčka
ale že si luteránka
nebudeš moja galánka
Výše citovaná písnička nepochází z Podluží, ale z hanáckého Slovácka. Na rovinatém Podluží není protestantský duch tolik
přítomen, ačkoliv z osobností narozených
v našem regionu konvertovali k protestanství třeba Tomáš Garrigue Masaryk1 a Fanoš
Mikulecký. „Nedlouho před svým skonem
vstoupil Fanoš Mikulecký do Československé církve husitské a nad jeho rakví stál kněz
s rudým kalichem na prsou.“2
Na kopcovitém hanáckém Slovácku najdeme případy, kdy v jedné dědině jsou dva
kostely – římsko-katolický a protestantský.3
Typickým příkladem jsou Hovorany, o kterých se v jedné písničce zpívá, že „to je, bože,
dědina, najpěknější z dědineček u Hodonína“.4 Pročpak asi? Z čeho pramení ta absolutní preference Hovoran? Je to kvůli těm
dvěma kostelům?
Pátráme-li po době vzniku starých lidových písniček, můžeme na základě některých indicií v nich obsažených určit, že
některé zřejmě vznikly před určitým rokem, např. jak jsme již konstatovali v jedné
z předchozích úvah, u písničky „Daj mňa,
mamičko, daj mňa do školy“ lze soudit, že
pravděpodobně vznikla před rokem 1774,
kdy Marie Terezie zavedla povinnou školní
docházku (pokud vyloučíme variantu, že by
dítě poučovalo svou matku, aby splnila zákonem stanovenou povinnost, díky níž se mělo
každé dítě naučit mimo jiné základnímu triviu, tj. číst, psát a počítat), u jiných písniček
1 dílem kvůli jeho obdivu k Janu Husovi a dílem pod
vlivem jeho manželky Charlotte Garrigue, která jej
ovlivnila směrem k americké religiozitě
2 Jindřich Uher: Píseň teskné radosti. DK Hodonín
1992, str. 23
3 Je to zřejmě proto, že kopcovitý terén skýtá lepší
podmínky k „revoltě“.
Jedna z nejpopulárnějších skladeb české symfonické hudby, Slovácká suita op. 32 (1903) Vítězslava
Nováka (1870 - 1949), jenž je obrazem autorova
okouzlení malebným, ale zároveň rázovitým krajem horňáckého regionu, začíná částí nazvanou
V kostele a je inspirovaná evangelickou pobožností s kázáním faráře Stehlíka v osadě Javorník na
Strážnicku. Novák zde (od 11. taktu) cituje protestantský chorál Poslyš, dcerko žalostivá, jak jej slyšel
hrát starým varhaníkem Petruchou.
A konec konců i Jan Amos Komenský (narozen
v horňáckém kraji) byl bratr (přesněji řečeno příslušníkem církve Jednoty bratrské, dokonce jejím
biskupem) a nezavrhujeme ho, jak se zpívá v jedné
písničce.
4 Jde o polku „Najpěknější dědina“ (1987), k níž
hudbu napsal Miloslav R. Procházka a text Marie
Kolajová.

lze konstatovat, že vznikly po určitém roce
či určité události, na kterou se odkazují,
např. písničky zmiňující vojnu s Turky apod.
U výše zmiňované písničky můžeme s jistotou konstatovat, že nebude starší než z roku
1517, kdy na podzim onoho roku přibyl
Martin Luther na dveře kostela ve Wittenbergu svých 95 tezí k teologické disputaci
o učení církve a zahájil tak reformaci, která
vedla ke vzniku nové necentralizované církve (což údajně původně vůbec nezamýšlel).
Náboženství je velkým tématem pro
mnoho vědních oborů, nejen teologii jako
takovou a religionistiku, ale také sociologii
a s ní související ekonomii. Vlivem náboženství na hospodářský rozvoj se mimo jiné
zabývali němečtí historizující ekonomové
Max Weber a Werner Sombart5 - nejmladší
představitelé tzv. německé historické školy
ekonomického myšlení.
Max Weber (1864 - 1920) se proslavil
knihou Protestantská etika a duch kapitalismu (1905), v níž přišel s odvážnou a inspirující hypotézou o vzniku kapitalismu
v Evropě. Podle Webera kapitalismus není
jen tržní systém, kde vládne konkurence
a touha po zisku. Je něčím více – je to systém, kde vládne podnikatelský duch. Kapitalismus vznikl, když se objevili velcí podnikatelé – lidé vůdčího podnikatelského
ducha, průkopníci velkého obchodu a podnikání. Vznik této podnikatelské třídy nebyl náhodný. „Velký kapitalismus“ vznikl
nejprve v Holandsku a v Anglii a teprve
odtud se rozšířil do dalších zemí Evropy
a USA. A Weber, jenž pro morální kodex
založený na principech šetrnosti, kázně,
tvrdé práce6 a individualismu zavedl termín protestantská pracovní etika, podal
historické důkazy, že většina těchto velkých
podnikatelů (obchodníků a průmyslníků)
byli protestanti – kalvinisté.7
5 oba původním vzděláním sociologové (stejně jako
výše zmiňovaný Masaryk)
6 Do konceptu vnímání (tvrdé, ať už psychické nebo
fyzické) práce jako prostředku rozvoje osobnosti
spadá i výchovně-pedagogická zásada dalšího
našeho významného protestanta, a sice rovněž
již v jedné z předchozích poznámek zmiňovaného Jana Amose Komenského (1592 - 1670), která říká, že hra je pro děti totéž, co pro dospělé práce.
7 Významný obhájce Lutherových spisů, Jan Kalvín (1509 - 1564), mimo jiné prosazoval horlivost

Podle Weberovy hypotézy kalvinistická
víra vede k určitému typu etiky: k odříkání
a k cílevědomé touze po úspěchu.8 Kalvinisté věří, že světský úspěch je důkazem boží
milosti a spasení. Tato víra a z ní vyvěrající
protestantská etika byly podle Maxe Webera
onou duchovní silou, z níž vyrostl evropský
kapitalismus. Weber ve svých pozdějších
dílech uvádí protestantkou etiku jen jako
jeden ze čtyř hlavních zdrojů rozvoje kapitalismu. Vedle ní to byl i silný stát, dobré
zákonodárství a věda a technika. Max Weber mohl být ke své hypotéze inspirován
(nebo myšlenkově sveden na scestí) časovou
shodou nástupu kapitalismu (průmyslové
revoluce) a reformace.
Naproti tomu Werner Sombart (1863 1941) viděl historický zdroj kapitalistického
ducha v židovství. Ve své knize Židé a moderní kapitalismus (1911) Sombart líčí, jak
rozptýlenost Židů (národa tehdy bez vlastního státu) po Evropě a zároveň jejich spojení vírou jim umožňovalo vytvořit mezi sebou síť obchodních spojení po celé Evropě.
Rozkvět židovského obchodu vedl posléze
k tomu, že Židé „vynalézali“ nové nástroje obchodu a finančnictví a že se z nich
stávali velcí finančníci a podnikatelé. Sombart dokonce spekuloval, že samo židovské
náboženství (které Židé chápou jako smlouvu s Hospodinem) vytváří smysl pro obchod, který, jak známo, je založen na respektování smluv.9
Sombart dokládal svou hypotézu historickými fakty. Poukazoval na to, že vyhánění Židů z jižních katolických států
a měst v 15. století (ze Španělska, Portugalska a italských měst) a jejich stěhování
do severnějších oblastí Evropy (do Anglie,
v práci a podporoval vzdělání. Jeho zásluhou byla
roku 1559 založena Ženevská univerzita.
8 Pod vlivem protestantského učení o dávání si náročných úkolů pronesl americký prezident John F.
Kennedy 25. května 1961 svůj legendární projev,
v němž představil ambiciózní kosmický program
Spojených států o letu na měsíc a v němž mimo
jiné řekl: „Chceme letět na Měsíc a dokázat ještě
víc. Ne proto, že je to snadné, ale právě proto, že je
to obtížné.“
9 Tradiční židovská věda se z užitých věd věnovala
jen právu. Přírodní vědy a jejich praktické užití
byly mimo okruh zájmu rabínů. Mnohem otevřenější vůči přírodním, technickým a společenským
vědám byl středověký islám.
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Holandska, do severních měst Německa)
mělo za následek to, že se centrum hospodářského růstu přesunulo do oblastí, kam
Židé emigrovali a kam s sebou přinášeli „ducha kapitalismu“.
Historikové dávají spíše zapravdu Weberovi. Shodují se v tom, že odchod hugenotů z Francie do Švýcarska, kde s výjimkou Basileje10 panovala náboženská
snášenlivost, byl pro Švýcarsko hospodářsky
velmi významně pozitivní. Hugenoty, mezi
nimiž byli podnikatelé a obchodníci, vyhání z Francie roku 1685 král Ludvík XIV.,
ačkoliv postavení katolíků a hugenotů zrovnopravňoval Edikt nantský z roku 1598,
který byl reakcí na několik desetiletí trvající
náboženské války a masakrování hugenotů,
jejichž součástí byla i tzv. Bartolomějská noc
z 24. srpna 1572. Tento exodus hugenotů
10 V Basileji náboženský fanatismus vedl dokonce až
k tomu, že místní univerzita poklesla svojí úrovní
až k bezvýznamnosti.
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přivodil Francii velké hospodářské problémy.
Vydání Ediktu nantského, díky němuž
mohli ve Francii v klidu a míru vedle sebe
žít protestanti (hugenoti) a katolíci, spadá
do období vlády Jindřicha IV. (1553 - 1610),
který se vedle tohoto ediktu zasadil také
o to, aby byly odstraněny bariéry obchodu. Období jeho vlády je obdobím velkého
hospodářského rozkvětu Francie. Emigrace
hugenotů přinesla výhody také pruskému
Německu. Hugenoti s sebou přinesli vedle pracovní síly také kapitál a to, čemu
dnes říkáme know-how. Patrně právě
proto, že byli hugenoti vyhnáni z Francie
a přistěhovali se do Ženevy, se toto město
stalo světovým hospodářským centrem.
Švýcarsko, země s protestantskou
(kalvinistickou) náboženskou tradicí, je
vyhlášené kvalitou a spolehlivostí svých
bank. O pověst Švýcarů jakožto bezúhon-

Společenská kronika
JUBILEA
Všem jubilantům přejeme vše nejlepší a mnoho zdraví do dalších let
duben
85 let Šošková Antonie, ul. Masarykova
75 let Smejkal Jaroslav, ul. Sportovní
70 let Kunický Bohuslav, ul. Mlýnská
65 let Maxa Stanislav, ul. Úlehlova
květen
80 let Gajda Vlastimil, ul. Lipová
75 let Čápková Vlasta, ul. Růžová
Kašuba Ivan, ul. Ořechová
Lůcký Jan, ul. Sportovní
Zrůna Zdeněk, ul. Anenská
65 let Sedláčková Miloslava, ul. Sportovní
60 let Jankovičová Zdenka, ul. Ořechová
Krůtilová Marie, ul. Ořechová
Šmíd Miroslav, ul. Růžová
červen
75 let Ivančicová Drahomíra, ul. Anenská
70 let Morvayová Katarína, ul. Masarykova
Žůrková Helena, ul. Růžová
65 let Čechová Marie, ul. Mlýnská
60 let Vozdová Marie, ul. Růžová

ÚMRTÍ
V břznu jsme se rozloučili s občany:
Morávek Rudolf, ul. Lipová
Jurkovič Vladimír, ul. Sportovní
Kolínek Jan, ul. Růžová

NAROZENÍ
duben
Blahopřejeme manželům Suchánkovým k narození dcery Bibiany.
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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ných, poctivých, solidních a nepodplatitelných, zkrátka velmi seriózních bankéřů se
zasloužilo právě protestantské náboženství
(kalvinismus), které nastolilo tyto etické
hodnoty. Mezi finančními experty i mezi
střadateli panuje všeobecný názor, že Švýcarsko je nejbezpečnější místo na světě.11 To
z něj dělá pomyslný „trezor světa“.
V některých dědinách se ona v úvodu
zmiňovaná písnička zpívá naopak: „Dybys
byla katolička, nelíbal bych tvoje líčka, ale že
si luteránka, možeš byt moja galánka“. Chceli někdo luteránku (či kalvínistku, zkrátka
protestantku), má k tomu možná právě tyto
důvody, totiž předpoklad a očekávání, že
bude pracovitá, skromná, poctivá …
Zdeněk Vrbík
11 Americký podnikatel a jeden z nejvýznamnějších
bankéřů své doby, John Pierpont Morgan (1837 1913), říkal, že: „To nejcennější, co banka má, není
kapitál v sejfu, ale důvěra jejích klientů.“
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