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Slovo starostky
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
po třech měsících se opět hlásím o krátké
úvodní slovo v Lanštorfském zpravodaji.
Všichni jistě pozorně sledujete opravu
a nádstavbu budovy základní školy. Firma
Trepart, která zakázku vyhrála, se pilně pustila do práce, a tak snad opravdu prvního
září děti usednou zpět do nového. Po dobu
opravy je obecní úřad přesunut do budovy
sportovní haly a vchází se do něj bočním
vchodem, ale to jistě mnozí z Vás již ví.
Je vyřízeno stavební povolení na parkoviště u prodejny Jednota a v současné chvíli
se pouštíme do výběrového řízení na dodavatele stavby. Dojde také k osazení nových
informačních vitrín u obchodu.
V současné chvíli se jedná o výstavbě
kanalizace a čističky, chytřejší budeme na

konci prázdnin. Snad se podaří tuto záležitost dotáhnout do zdárného konce i vzhledem k znečišťování Ladenské strouhy.
V areálu TJ Sokol Ladná u víceúčelového hřiště byl vybudován chodník a
osazena informační vitrínka s provozním
řádem sportoviště. Žádám všechny uživatele těchto dvou hřišť - víceúčelového i workoutového, aby se k zařízení chovali slušně
a dodržovali pokyny řádu. V případě, že
bude docházet k poškozování herní plochy,
oplocení nebo cvičebních prvků, bude areál uzamčen a vstup bude pouze se svolením
správce.
K položení nové zámkové dlažby dojde
v prostoru před kostelem, a to na žádost
farníků, kteří mívají před vstupem do kostela bláto.
Od prvního srpna přejde pod obecní
úřad místní pošta v tzv. projektu Pošta Part-

ner. Pro uživatele se vůbec nic nezmění, ale
provoz a služby pošty bude zajišťovat Česká pošta ve spolupráci s obcí. Česká pošta
dodá a instaluje vybavení, výpočetní techniku, poštovní materiál, poskytne proškolení zaměstnance. Obec zajistí pracovníky,
datové a telefonické připojení, dostatečný
počet otevíracích hodin. Zaměstnanec pošty bude zaměstnancem obce.
Se zájemci jsme se v dubnu poprvé vydali na dvoudenní výlet k německým sousedům do Berlína. Podle reakcí se všem líbil, a tak se můžeme těšit na příští jaro, kdy
bychom se vydali do polské Varšavy.
Chtěla bych Vás všechny pozvat na Fotbalový turnaj ulic a na zářijové koupání ve
Velkém Mederu.
Přeji Vám příjemné prožití prázdninových letních slunných dnů
Renáta Priesterrathová, starostka obce

Zachránil kamaráda před utonutím, dostal medaili
Řeč je o žákovi 2. třídy Základní školy v Ladné Vítku Bachmanovi, který prokázal duchapřítomnost a pomohl kamarádovi, pod nímž
se prolomil led, ven z vody. Sám zachránce považuje tento čin za samozřejmost, která ani nestojí za řeč.
Stalo se to v zimě během měsíce ledna, kdy se Vítek s kamarádem
vypravili na místní „Jazérko“ na led. Tady je upoutala díra v ledu, kterou zde vysekali
y
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mat jak je silná vrstva ledu. Netrvalo dlouho a led se pod kamarádem
prolomil a ten se ocitl až po krk ve vodě. Vítek nezpanikařil a okamžitě jej vytáhl ven. Následně mu půjčil čepici a rukavice a doprovodil ho
domů, kde si jej převzali rodiče.
O svém dobrodružství se svěřil jen rodičům. Až nyní se v družině
podělil o příběh, jak v zimě zachránil kamaráda, své vychovatelce Marii Střelské,, která si věc nenechala pro sebe a upozornila na ni i vedení
školy a obce.
A tak při pondělním konci školního roku
čekalo na Vítka překvapení. Poděkovat mu
přišla starostka, od které dostal medaili. „Zaslouží si ji za svůj čin i za skromnost, kterou
po záchraně projevil,“ řekla starostka Renáta
Priesterrathová (Sdružení občanů Ladné).
Škola chce mladičkého a skromného hrdinu
nominovat na ocenění v projektu Dětský čin
roku.
Zpracoval Martin Vlk

DĚNÍ V OBCI
Výlet do Berlína
Poprvé jsme se se seniory
vydali 7. dubna na dvoudenní
výlet, a to rovnou do německého Berlína. Tento zájezd vznikl
z projektu, kdy jsme se v Klubu
seniorů shodli, že bychom chtěli
navštívit hlavní města všech sousedních států. Zajet do rakouské
Vídně a slovenské Bratislavy bylo
velmi jednoduché. Ale vědělo se,
že zajet do Berlína, bude určitě
výlet dvoudenní. Nakonec nás
vyrazilo dvacetšest, z toho seniorů nebyla ani polovina. V pátek

ráno jsme navštívili zámek ve
Zruči nad Sázavou a poté památník Terezín. Přes počáteční
komplikace s ubytováním jsme
přenocovali u Ústí nad Labem
a po sobotní snídani na dálničním motorestu jsme pokračovali
na Berlín, kam jsme dorazili kolem jedenácté hodiny dopolední. Měli jsme štěstí a zaparkovali jsme přímo u Braniborské
brány a odtud jsme se vydali se
skupinou nebo individuálně do
náruče hlavního města Němec-

Kaple zručského zámku
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ka. Navštívili jsme památník
holocaustu, Říšský sněm /někteří
se vydali i na prohlídku kupole
budovy/, hlavní nádraží, které je
největším v Evropě, prošli jsme
hlavní bulvár Pod lipami, kde
jsme poseděli u kafíčka i pivečka. Dále jsme si prohlédli státní
operu, Humboldtovu univerzitu, zajímavý kostel sv. Hedviky,
Berlínký dóm, prošli jsme ostrov
muzeí, navštívili Nikolaiviertel /
opět kávička se štrúdlíčkem -
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vynikajícím/ a celý výlet jsme
zakončili na Alexanderplatzu u
vysílací věže, kterou jsme už bohužel nestihli navštívit. Po cestě
zpět jsme ještě zajeli ke kostelu
císaře Viléma a k zámečku královny Sofie Charlotty.
Myslím si, že výlet se podařil, a tak kdo má zájem, může
se připravit na příští jaro na návštěvu polského hlavního města
Varšavy a asi královského města
Krakow.
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před Braniborskou bránou

Návštěva Flóry Olomouc
V sobotu 22. 4. 2017 zorganizovala Obec Ladná ve spolupráci
s Obcí Bulhary zájezd na 38. ročník mezinárodní květinové výstavy Flora Olomouc. Na výstavě jsme si nejprve prohlédli sbírkové skleníky, které jsou součástí Smetanových sadů. Největším a
nejstarším je palmový skleník, na který navazuje kaktusový skleník. Třetím skleníkem je tropický a posledním čtvrtým skleník
subtropický, kde najdeme především kolekci užitkových rostlin.
Poté jsme zavítali do pavilonu A, kde jsme obdivovali
ústřední expozici s názvem Tajemná tvář světa, jehož spojova-

cím bodem byly masky všech podob. Měli jsme tak možnost
shlédnout karnevalové Benátky, Afriku, tradiční masopust i
divadelní prkna. Překvapením byla thajská expozice připravená ve spolupráci s ambasádou této země. Dále jsme navštívili
expozici bonsaí, farmářské trhy, Hanáckou včelu a floristickou
soutěž inspirovanou filmem Avatar a thajskou květenou. Nenakoupili jsme pouze rostliny, ale všemožné další produkty, které
se hojně nabízeli. Jídla i pití bylo dostatek a zábavy pro dospělé
i malé děti taktéž.

Pálení čarodějnic
Poslední den v měsíci dubnu proběhlo v parku Rasovna již tradiční Pálení čarodějnic. Na programu byly různé hry a
soutěže pro děti i dospělé. Na závěr byly

dětem předány diplomy a sladkosti za
krásné masky a vyhlášen vítěz soutěže
o nejlepší čarodějnický dopravní prostředek, který vyhrál František Šalé. Vy-

Výstava prací dětí ZŠ a MŠ Ladná
Dne 5. 5. 2017 připravila ZŠ a MŠ Ladná Výstavu prací
dětí, které ji
j navštěvují.
j Na p
programu
g
slavnostního zahájení
j

vrcholením odpoledne plného her bylo
upálení čarodějnice a následné opékání
špekáčků. Večer pobavila všechny účastníky country skupina Čtyřlístek.
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zazpívaly a zatančily děti z Folklorního kroužku při ZŠ Ladná
a také děti z MŠ. Výstava byla zaměřena také blížícímu se Dni
matek.

Jarní výlet
V sobotu 6. 5. 2017 uspořádala Obec Ladná Jarní výlet. Výletníci si mohli vybrat ze dvou variant. Buď navštívit Braunův Betlém v
lese nad Kuksem a poté jít procházkou na prohlídku barokního hospitalu Kuks se Šporkovskou hrobkou, sochami Ctností a Neřestí
od Matyáše Brauna, bylinkovou zahradou a dalších zajímavostí malé vesničky Kuks, nebo mohli navštívit ZOO safari ve Dvoře Králové nad Labem.

Sochy Ctností a Neřestí v lapidáriu Kuksu

U Braunova Betlému

Májové odpoledne
V neděli 7. 5. 2017 uspořádali SDH Ladná ve spolupráci s
Obcí Ladná Májové odpoledne s cimbálovou muzikou Vergariovci. Hlavním bodem programu bylo požehnání novému vozidlu
místní zásahové jednotky dobrovolných hasičů, který obdrželi
koncem loňského roku. Vozidlo se podařilo pořídit za podpory
GŘ HZS, JMK a Obce Ladná. Úvodem všechny přivítal starosta
místního SDH Ladná Rostislav Střelský a předal slovo místnímu

mužskému sboru Lanštorfčané. Ani krátká průtrž mračen nestihla zhatit posvěcení nového vozidla. Aktu vlastního žehnání se
ujal duchovní správce Slavomír Bedřich. Hostem byla i starostka
OSH Břeclav Leona Žárská, která též popřála místním hasičům
bezproblémový provoz a využití vozidla nejen k zásahům, ale i
v rámci cvičení pro místní mladé hasiče. Součástí pořadu byla i
výstava fotografií a dokumentů o činnosti spolku.

Lanštorfský zpravodaj
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Májová zábava s Túfarankou
V sobotu 13. 5. 2017 uspořádala místní Chasa Ladná Májovou zábavu s Túfarankou. Taneční parket byl neustále zaplněný.
Kolem půlnoci přijeli také přespolní z okolních dědin. Mezi jednotlivými skladbami zazněly písničky v podání místních mužáků. Zábava končila až v brzkých ranních hodinách.

Zájezd do Velkého Mederu
V sobotu 27.5.2017 se uskutečnil již poněkolikáté zájezd do termálního koupaliště ve Velkém Mederu, některým známější jako
Čalovo. Pro velký zájem byly vypraveny 2 autobusy. Koupaliště nabízí spoustu sportovních i relaxačních činností. Je zde několik
tobogánů, venkovní i vnitřní komplex bazénů, mnoho vodních atrakcí pro malé i velké, lanové centrum, různá sportoviště, dětská
hřiště a jiné.

GULÁŠ CUP
V sobotu 24.6.2017 se uskutečnil již tradiční Guláš Cup v
Ladné v parku Na Rasovni. K zapálení ohňů pod kotly došlo ve
13:00 hodin. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 5 družstev.
Tenisté, Mužáci, Šoféři, Důchodci a Fotbalisté. Počasí letošnímu

gulášovému klání přálo a tak po 16:00 začalo ochutnávání. Akci
moderoval Jenda Čápek. V 18:00 hodin byly zveřejněny výsledky.
1. místo obsadili již tradičně Tenisté, 2. místo Šoféři, 3. místo Důchodci, 4. místo Fotbalisté a na 5. místě skončili Mužáci.
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VÝPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání zastupitelstva č. 17/2017 se konalo 6. dubna 2017
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 1143/4 o výměře 35 m² s městem Břeclav
• Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě s Reality Domus s.r.o., náměstí
T.G.Masaryka 2957/9a ze dne 12.2.2014
• Vydání změny č. 1 Územního plánu Ladná formou opatření
obecné povahy podle správního řádu
• Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2017 o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Ladná na rok 2017 ve výši 200 000,- Kč na projekt „Neinvestiční dotace na běžnou údržbu a správu sportoviště v roce 2017“
• Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2017 o poskytnutí dotace pro SDH
Ladná ve výši 15 000,- Kč na projekt „Závody mladých hasičů a
provoz kroužku mladých hasičů SDH Ladná“
• Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2017 o poskytnutí dotace pro SDH
Ladná ve výši 10 000,- Kč na projekt Májová zábava s žehnáním
nového auta“
• Veřejnoprávní smlouvu č. 5/2017 o poskytnutí dotace pro Myslivecký spolek Ladná ve výši 50 000,- Kč na projekt „Neinvestiční dotace na činnost spolku a opravu střelnice“
• Veřejnoprávní smlouvu č. 6/2017 o poskytnutí dotace pro
MUDr. Ivo Julínka ve výši 6 000,- Kč na projekt „Provoz ordi-

•

•

•
•
•

•

nace praktického lékaře v roce 2017“
Kupní smlouvu s paní Naděždou Bursíkovou na pozemky
parc. č. 1293/13, 1293/111, 1295/3, 1295/14 v k.ú. Ladná za
cenu 100 000,- Kč
Kupní smlouvu s paní Lenkou Uhrovou na pozemky parc.č. 1160/8,
1162/3, 1162/5, 1168/6, 1171/2, 1176/19, 1176/108, 1179/21,
1179/48, 1179/98, 1179/101, 1179/184 , 1182/236, 1182/263,
1182/283, 1279/12, 1280/28, 1290/115, 1292/76, 1292/152, 1293/22,
1293/105, 1295/7 a 1295/17 v k.ú.Ladná za cenu 600 000,- Kč
Rozpočtové opatření č. 2/2017 s příjmy ve výši 152 600,- Kč,
výdaji ve výši 169 600,- Kč a financováním ve výši - 17 000,- Kč
Účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Ladná, Sportovní 13, Ladná
Účetní závěrku za rok 2016 Obce Ladná a rozdělení výsledku
hospodaření za rok 2016 ve výši 576,16 Kč, a to do rezervního
fondu
Záměr uzavření Speciální nájemní smlouvy se Státním pozemkovým úřadem České republiky na pozemek parc.č. 656/4 v
k.ú. Ladná, který bude stavebně upraven na náklady obce Ladná v rámci výstavby rodinných domů v lokalitě Palašovské příděly

Zasedání zastupitelstva č. 18/2017 se konalo 11. května 2017
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Veřejnoprávní smlouvu č. 7/2017 o poskytnutí dotace pro ing. Lenku Žůrkovou /Taneční studio NCOD/ ve výši 25
000,- Kč na projekt „Účast Tanečního
studia NCOD na světovém šampionátu
WORLD DANCE MASTERS 2017 ESDU, CHORVATSKO“
• Zapojení obce do projektu „Podluží
plánuje společně“, jehož nositelem bude
DSO Region Podluží a výstupem projektu bude Program rozvoje obce Ladná, současně schválilo zajištění předfinancování tohoto projektu ve výši 30
000,- Kč
• Jako dodavatele veřejné zakázky „Stavební úpravy objektu základní školy
v obci Ladná“ firmu TREPART s.r.o.,
Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4
• Smlouvu o dílo s firmou TREPART

•

•

•

s.r.o. na akci „Stavební úpravy objektu
ZŠ v obci Ladná“ za cenu 17 960 985,29
Kč bez DPH
Mandátní smlouvu č. 85/16 na akci
„Stavební úpravy objektu ZŠ v obci
Ladná“ s firmou Modrý projekt s.r.o.,
Slovácká 3223/83, Břeclav na výkon
technického dozoru za cenu 105 000,Kč, v případě prodloužení termínu dokončení díla bude účtován honorář ve
výši 15 000,- Kč měsíčně
Smlouvu o poskytnutí služeb výkonu
„Koordinátor bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi“ s CIPRYS
s.r.o., Lidická 1, Břeclav za cenu 8 000,Kč a dále 6 800,- Kč bez DPH za každý
měsíc výkonu služby
Podání žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy objektu ZŠ v obci Ladná“
dle aktuálních dotačních výzev

•

•

•

•

•

Závěrečný účet obce za rok 2016 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce bez výhrad
Rozpočtové opatření č. 3/2017 s příjmy
ve výši 1 483 300,- Kč, výdaji ve výši 1
216 300,- Kč a financováním ve výši 267
000,- Kč
Kupní smlouvu na pozemky parc.č.
1156/1 a 1156/19 v k.ú. Ladná s REALITY DOMUS s.r.o, nám.T.G.Masaryka
2957/9A, Břeclav za cenu 25 000,- Kč.
Výkon stavebních prací - položení zámkové dlažby v prostoru před kostelem a
u víceúčelového hřiště - zastupitele Stanislava Krůtila za cenu 100 000,- Kč
Přijetí sponzorského daru pro ZŠ a MŠ
Ladná ve výši 3 000,- Kč od firmy INFO
WEB s.r.o., Masarykova 188/65, Ladná
na nákup odměn a dárkových balíčků k
MDD

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2016
Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2016
– údaje jsou v Kč (po konsolidaci)
Schválený
rozpočet
Třída 1 – Daňové příjmy
12 107 000
Třída 2 - Nedaňové příjmy
5 349 000
Třída 3 – Kapitálové příjmy
0
Třída 4 – Přijaté dotace
0

Rozpočtová opatření
6 697 700
- 959 400
0
1 554 200

Upravený
rozpočet
18 804 700
4 389 600
0
1 554 200

Plnění
k 31.12.2016
18 756 627
4 339 081
0
1 554 051

% plnění k upravenému rozpočtu
99,7 %
98,9 %
100,0 %
99,6 %
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Příjmy celkem po konsolidaci
Třída 5 – Běžné výdaje
Třída 6 – Kapitálové výdaje
Výdaje celkem po konsolidaci
Saldo: Příjmy - výdaje
Třída 8 – financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Fond rezerv
Operace pen.účtů
Prostředky minulých let
Financování celkem
•

•

•
•
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17 456 000
8 470 000
8 986 000
17 456 000
0

7 292 500
4 958 900
- 2 685 400
2 273 500
-5 019 000

24 748 500
13 428 900
6 300 600
19 729 500
-5 019 000

24 649 759
11 843 322
5 461 643
17 304 965
7 344 794

97,4 %
88,2 %
86,7 %
87,7 %

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
5 019 000
5 019 000

0
0
0
0
5 019 000
5 019 000

0
0
0
0
-7 344 794
-7 344 794

0
0
0

Rozpočet pro rok 2016 byl schválen ZO dne 17. 12. 2015. V
průběhu roku bylo provedeno celkem 6 rozpočtových opatření. Celkově byly příjmy zvýšeny o 7.292 tis. Kč, výdaje byly
navýšeny o 2.273 tis. Kč
Daňové příjmy byly navýšeny zejména o příjem daně z přidané hodnoty (o 1.784 tis. Kč) a příjem z odvodu z výherních
hracích přístrojů (o 1.962 tis. Kč)
Nedaňové příjmy byly sníženy zejména o příjem z úhrad dobývacího prostoru (nižší o 1.736 tis. Kč)
Přijaté dotace na volby do zastupitelstev krajů (22 tis. Kč),
dotace z úřadu práce na zaměstnání 3 pracovníků na úklid
a čištění obce (591 tis. Kč), dotace na pořízení dopravního
hasičského automobilu (z MV 427 tis Kč, z rozpočtu JMK 285

Druh majetku Popis
018, 078
Drobný dlouhodobý nehmotný
majetek
019,079
Ostatní dlouhodobý nehm. majetek
021, 081
Budovy, stavby
022,082

028,088

031
042

•

•

•
•
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tis. Kč), dotace na činnost hasičů (JMK 4 tis. Kč)
Běžné výdaje – opravy komunikací – navýšení rozpočtu o
646 tis. Kč, sběr a svoz odpadu o 94 tis Kč, dále byly navýšeny
výdaje na činnost tělocvičny, služby k nebytovému hospodářství, o mzdové náklady na pracovníky na úklid a údržbu
obce, o výdaje na kulturní akce v obci
Kapitálové výdaje - byly sníženy investiční výdaje, protože
se dosud nezačala budovat kanalizace a ČOV a přestavba ZŠ,
ale byly navýšeny výdaje na nákup pozemků aj.
Stav sociálního fondu k 31.12.2016 činil 23.772,66 Kč
Stav majetku obce Ladná. Inventarizace majetku a závazků k
datu 31. 12. 2016 byla provedena ve dnech 2. 1. - 18. 1. 2017.

Kč
166.836,30

Program Gordic, Clavius pro MK, Office

467.980,00

Územní plán obce

86.849.402,67 Bytové domy, budovy pro služby obyvat., jiné nebytové
domy, komun. a VO, jiné inž. sítě, ost. stavby, kanalizace
Samostatné movité věci, soubory 5.460.539,28 Vlajka, rozhlas, kuch. linka, vlek, Avia cisterna, marinmovitých věcí
gotka, elektrocentrála, radar, pyramida, traktor, žací stroj,
podium, osobní automobil, zametací stroj, kontejnery
Drobný dlouhodobý hmotný maje- 5.797.916,74
Nábytek, zařízení, PC kompostéry, aj.(OÚ, knihovna,
tek (1-40 tis. Kč)
pošta hasička, tělocvična, sb. dvůr, podporované bydlení,
hřbitov, zdrav. středisko, komun. služby aj.)
Pozemky
13.386.175,48 Pozemky ve vlastnictví obce -stavební pozemky, zastavěné
pozemky, orná půda, zahrady, ostatní pozemky
Nedokončený dlouhodobý hmotný 4.052.897,20 - Kanalizace + ČOV 2.949.667,00 Kč
majetek (rozestavěné akce)
- Úlehle 62 400,- Kč
- Parkoviště 27 456,00 Kč
- Stavba MŠ 303.763,50 Kč
- Rek. ZŠ 423.009,00 Kč
- Chodník a VO k Albě 52.270,- Kč
- KD – změna užívání stavby 135.201,70 Kč
- Retence a akumulace vody v Podluží 54.450,- Kč
- Autobusová zastávka 44.680,- Kč

Další účty dle inventarizace provedené
k 31.12.2016
• Základní běžný účet obce - KB
21 884 633,63 Kč
• Základní běžný účet obce - ČNB
1 048 167,66 Kč
• Odběratelé 25 346,10 Kč
• Dodavatelé 94 301,78 neuhrazené faktury

•
•

Krátkodobé
poskytnuté
zálohy
314 570,- Kč zálohy na energie
Pohledávky
z
hlavní
činnosti
67 536,- Kč za odpad, psy

Obec vyřadila majetek v celkové hodnotě
95.467,20 Kč (PC, křovinořez, aku-šroubovák atd.)

Obec pořídila v roce 2016 např. víceúčelové hřiště (1421 tis. Kč), hasičské auto (996
tis. Kč), mulčovač (100 tis. Kč), tech. zhodnocení rozhlas (76 tis. Kč)
Drobný dlouhodobý majetek vedený v
obci činí 252.913,97 Kč.
Na účtu 909 je veden majetek předaný k
hospodaření ZŠ a MŠ ve výši 1.258.945,40 Kč.
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Výsledek hospodaření obce Ladná k 31. 12. 2016 činí zisk ve výši 10.427.574,85 Kč.
Poskytnuté dotace
Poskytovatel
ÚP ČR
JMK
MV
JMK
JMK

účel
Aktivní politika zaměstnanosti
Volby do zastupitelstev krajů
Hasičské auto
Hasičské auto
Hasiči – činnost

Poskytnuto
591.001,00 Kč
22.000,00 Kč
427.750,00 Kč
285.000,00 Kč
4000,00 Kč

Hospodaření příspěvkové organizace – Základní škola a Mateřská škola Ladná
Rezervní fond ze zlepšeného VH
0 Kč

Rezervní fond z ostatních titulů
1.500,00 Kč

Fond odměn
20 000,00 Kč

Investiční fond
216.396,96 Kč

Výsledek hospodaření
576,16 Kč

Příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Ladná byl v roce 2016 poskytnut příspěvek na provoz ve výši 1.220.000,00 Kč.
Přehled poskytnutých dotací z rozpočtu obce
Subjekt (neinvestiční dotace)
TJ SOKOL Ladná
Římskokatolická farnost Podivín
MUDr. Julínek
Římskokatolická farnost Podivín
SDH
SDH
Myslivecké sdružení Ladná
SOL
Malovaný kraj

Účel
Běžná údržba a správa sportoviště
Vybavení kostela a provozní náklady
Zabezpečení provozu ordinace
Rekonstrukce vstupního schodiště
Soutěž v požárním útoku
Oslava 120 let
Vybudování myslivny
Na činnost
Časopis Malovaný kraj

Poskytnuto Kč
200 000
25000
6 000
60 000
38 000
30 000
200 000
15 000
3 000

Přehled poskytnutých příspěvků z rozpočtu obce
Subjekt
DSO Podluží
DSO LVA
Sdružení obcí a měst ČR
Svaz měst a obcí jižní Moravy

Poskytnuto
74 600,00 Kč
24 840,00 Kč
1 242,00 Kč
4 435,60 Kč

Poskytnuté finanční dary z rozpočtu obce
Subjekt
Poskytnuto
Římskokatolická církev
1.597,00 Kč
Charita
12.581,00 Kč
Obec Ladná nevedla žádnou hospodářskou
činnost. Veškeré příjmy jsou z hlavní činnosti obce.
Přezkoumání bylo provedeno na základě
žádosti obce a v souladu se zákonem č.
420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření

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

Výtěžek z Novoročního koncertu

ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly
Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne
15. - 16. 3. 2017.
Při přezkoumání hospodaření obce Ladná
za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Obec má zastavený majetek ve

prospěch ministerstva pro místní rozvoj
pro případ porušení podmínek dotace.
Zastavena je budova bydlení pro seniory v
hodnotě 11 010 786,89 Kč a pozemek pod
budovou v hodnotě 320 000,- Kč.
Připravila Milena Duhonská

Rekonstrukce základní školy
V poslední době jste si určitě všimli čilého stavebního ruchu
na budově naší základní školy. Jedná se o celkovou rekonstrukci
budovy, která zahrnuje výměnu rozvodů elektřiny, vody, plynu a
odpadů. Dále nástavby půdních prostor, kde vzniknou specializované učebny a kompletní výměna střechy. Nakonec zateplení
celé budovy včetně fasády.
Celá tato akce začala již koncem května a v současné době
došlo k podřezání zdiva v suterénu budovy, odstranění stávajících rozvodů odpadních vod a elektřiny. Dále byla stržena
střecha včetně krovů a již částečně vystavěna nadezdívka od

Lanštorfský zpravodaj
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sportovní haly. Termín dokončení stavby je limitován začátkem
školního roku.

VANDALISMUS NA HŘIŠTI
Ve dnech 28. – 29. 5. si zřejmě neznámý pachatel potřeboval vybít přebytek energie na odpadkovém koši u workoutového
hřiště, který rozdrtil na několik kusů včetně plechové výplně.
Obci Ladná tak vznikla škoda kolem 3000,- Kč. Keramický koš
je z celkem masivního materiálu, takže se v žádném případě nejednalo o malé děti. Nevím, zda množství posilovacích strojů je
nedostačující pro některé jedince. Každopádně tento „hrdina“
když už dokáže vyvinout takovou sílu k rozbití této praktické a
užitečné věci už nemá tolik odvahy škody nahradit.

Není to však jediná věc, která se zde odehrála. Na vícelúčelovém hřišti někomu vadily plastové bedny na sítě, které jsou taktéž
zničené. Dále došlo k opakovanému znečištění hrací plochy různými odpadky a zbytky jídla.
Obec Ladná nyní zvažuje pořízení kamer k monitoringu této
lokality, aby bylo dohledatelné kdo se zde tak „činí“.
Zpracoval Martin Vlk

REGION PODLUŽÍ
Přehlídka DFS
V sobotu 22. dubna se v Kosticích
konal již XIII. ročník soutěžní přehlídky dětských folklorních souborů. Soutěžit letos přijelo 13 souborů s téměř 340
dětmi. KOstická sokolovna ožila nejen

množstvím pobíhajících dětí, ale především pestrými kroji. Po dopoledních
zkouškách zahájila přehlídku starostka
obce JUDr. Anny Bradávková společně
s předsedou Regionu Podluží Mgr. Voj-

těchem Pospíšilem. Výkony všech dětí
bylo velmi těžké posoudit. Nakonec odborná porota vybrala soubory Jatelinka,
Dyjavánek a Sýkorky, které postoupily do
krajského kola.
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Štafetový závod na kolečkových bruslích
Ve středu 10. května se v Lužicích v Parku U Vrchnice konal
XII. ročník štafetového závodu na kolečkových bruslích pro žáky
Základních škol obcí Regionu Podluží. Děti soupeřily ve dvou kategoriích – mladší a starší. I přes poměrně chladné počasí podá-

valy děti výborné výkony. Letos zůstal v obou kategoriích putovní
pohár lužického starosty doma, ale všichni účastníci si příjemně
prožitý den pochvalovali. Výsledky mladší i starší kategorie byly
následující: l. místo Lužice, 2. místo Lanžhot, 3 místo Mikulčice.

Cyklovýlet „Otvírání jara na Podluží a Hodonínsku“
V pátek 19. května 2017 se konal XIV.
ročník tradičního cyklovýletu, který pořádá
Region Podluží ve spolupráci s Mikroregionem Hodonínsko. Akci zahájil předseda Regionu Podluží v Bořeticích, kde také pronesl

svůj projev „prezident“ republiky Kraví hora.
Peloton poté pokračoval do Velkých Pavlovic
na prohlídku Tančících sklepů a Vinařství Poliak. Dále se pokračovalo do Bulhar na prohlídku kravína a poté už do cíle – Tábořiště

Naši účastníci

v Nejdku u Lednice, kde bylo úsilí kolařů zakončeno obědem a malým posezením. Trasa
byla vhodně vybrána, její délka byla 25km.
Letošního ročníku se zúčastnilo 105 cyklistů,
z toho bylo sedm zástupců obce Ladná.

Prezident s předsedou

17. Setkání mužských sborů na Podluží
V sobotu 20. května 2017 se konal další ročník setkání mužských sborů, tentokrát v obci Týnec v areálu vinných sklepů na
Velkém Hradíšťku. Této velké akce se zúčastnilo 15 mužáckých

sborů, které doprovázela CM Jožky Severina a CM Břeclavan.
Svým vystoupením přispěl také Ženský sbor z Týnce a folklorní
krůžek Pohárek z Týnce. Celou akci moderoval František Čech.

Lanštorfský zpravodaj

Červen 2017

11

Dětští verbíři Podluží
V neděli 21. května 2017 se v Dolních
Bojanovicích v Obecním domě konal další
ročník soutěžní přehlídky Verbíř Podluží.
Děti soutěžily ve třech věkových kategoriích, doprovázela je CM M. Kůrečky. Celý
program uváděl a moderoval Jaroslav
Švach. Vítězové si odnesli krásné skleněné

plakety, všichni účastníci pak pamětní list
a sladkost.
V kategorii do 9 let zvítězil Adam
Zhříval z Josefova, druhý byl Štěpán Bařina ze Starého Poddvorova a třetí Jaroslav Prchal z Mutěnic. V kategorii 10-12
let zvítězil František Bravenec z Mutěnic,

druhý byl Jaroslav Černý z Lužic a třetí
Matěj Ivančic ze Staré Břeclavi. V kategorii 13-15 let zvítězil Matěj Halady ze Staré
Břeclavi, druhý byl René Zhříval z Josefova a třetí Marek Salay z Poštorné. Cenu
předsedy Regionu Podluží si odnesl René
Zhříval z Josefova.

Členská schůze v Lužicích
Ve čtvrtek 25. května 2017 se konala 32. členská schůze DSO Region Podluží v sokolovně v Lužicích. Členská schůze projednala zprávu o činnosti za rok 2016, zprávu revizní komise za rok 2016 a závěrečný účet svazku za rok 2016.

Atletické přebory v Lanžhotě
Ve dnech 29. - 30. 5. 2017 se v Lanžhotě konal XII. ročník přeborů dětí Základních škol Regionu Podluží v atletice. První den
soutěžily starší děti – II. stupeň ZŠ, následující den stupeň I. Akce

probíhala za úmorného vedra, ale i tak bylo rozdáno obrovské
množství medailí. Putovní pohár nakonec zůstal v Lanžhotě, na
druhém místě se umístily děti z Prušánek a na třetím Tvrdonice.

Oznámení obecního úřadu
Sběrný dvůr v letním období

E-BOX na obecním úřadě

Upozorňujeme všechny občany, že v období letního času je
Do E-boxu na obecním úřadě můžete odkládat nefunkční
sběrný dvůr otevřen ve středu v době od 16.00 hod. do 18.00 hod. drobné elektrozařízení, mobily, MP3, přehrávače, žehličky apod. a
a v sobotu v době 9.00 – 11.00 hod. Na sběrném dvoře je třeba dbát použité baterie.
pokynů zaměstnanců obecního úřadu. Děkujeme

Hody, hodky
Ceník inzerce v Lanštorfském
zpravodaji
Strana A4
Strana A5
Strana A6

400,200,100,-

Vzhledem k tomu, že ani letos nebyl zvolen stárek, bude pořadatelem letošních hodů opět obec. Upozorňujeme všechny milovníky této tradiční akce, že se uskuteční v sobotu 23. 9. a v neděli
24. 9. Hodky proběhnou o týden později v sobotu 30. 9. Hrát Vám
bude dechová hudba Legrúti. Důležité upozornění!! Nedělní program bude pouze do 21.00 hod.
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Propagační materiály obce
Na obecním úřadě si můžete pro svoji potřebu zakoupit tyto
propagační materiály:
Pexeso
15,pohlednice
6,Samolepka se znakem obce
15,mapa Břeclavsko
50,Oficiální mapa LVA
32,info brožurka Ladná
25,Pamětní mince
180,Cyklostezky
40,Sklenice
71,mapa Podluží
15,CD Lanštorfčani
150,Almanach školy
100,Výletní noviny
zdarma
propisovací tužka
25,Kniha Obec Ladná v proměnách času
250,tužka s obalem
30,-

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

Ceník pronájmu haly od
1.9.2016
Den
Tělocvična

1 h/kurt badminton
1 100,-

Foyer

550,-

Kuchyň

550,-

Celý objekt

110,-

1h
275,-

2 200,-

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

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.

Z historie Ladné
Povoláním brankář
Za několik málo dní, přesně 22. července, oslaví krásné životní jubileum 70
let, Jiří Chrástek, rodák z Lanštorfa, bývalý
fotbalový brankář, sportovec tělem i duší.
Jirka byl bezesporu jedním z nejúspěšnějších „kopálistů“ v celé historii lanštorfského, posléze ladenského fotbalu. Patří
k několika málo jedincům naší obce, kteří
poznali, jak chutná ligový fotbal se vším
všudy. U příležitosti jeho kulatého výročí
si dovolím v krátkosti těm „dříve narozeným“ připomenout, těm „později narozeným“ poodhalit jeho „curriculum vitae“.
Jirka se narodil v Lanštorfě rodičům
Jaroslavovi a Blaženě, rozené Machové.
Měl o tři roky starší sestru Jaroslavu. Bydleli v domě, dnes ulice Na Trkmance č. p.
29. Tak jako každý vesnický kluk i on dostal od svých kamarádů záhy přezdívku, v
jeho případě „Pecka“. Tuto přezdívku podědil po svém otci, který byl ve třicátých
letech minulého století taky brankářem
SK Lanštorf. Jirka navštěvoval základní
školu v Ladné, měšťanskou školu pak v

sousedním Podivíně. Jako školák trávil
většinu svého volného času se svými kamarády na fotbalovém hřišti. Tato zájmová činnost, jak by se dneska řeklo, byla u
Jirky dána jednak geny po otci a jednak
možnostmi využití volného času, které v
té době vesnice nabízela. Pravdou je, že z
tohoto „létání po hřišti“ vzešla generace
dobrých fotbalistů, jako byl Jenda Zemčík,
Jenda a Jožka Lucčtí, Mirek Mikulič, Fana
Markovič, Vlaďka Florus a další.
Po ukončení povinné školní docházky
nastoupil do učení na zámečníka u NHKG
Hustopeče. Jelikož tato fabrika neměla své
vlastní učiliště, musel se tomuto řemeslu
vyučit u mateřského závodu v NHKG Ostrava. Po dobu učení chytal v dorosteneckém mužstvu této jednoty. Stejně tak po
ukončení učebního poměru pokračoval
v družstvu dospělých, které tehdy hrávalo soutěž krajského přeboru. V letech
1966 – 68 coby voják základní služb y,
chránil branku vojenského celku RH Frýdek-Místek v krajské soutěži 1A třídy. Po

této dvouleté vojenské anabázi se vrátil do
NHKG Ostrava, která tou dobou již hrála
2. ligu. V roce 1971 přestoupil do NHKG
Karviná, aby se po dvou letech vrátil zpět
do NHKG Ostrava, která tou dobou hrála
3. fotbalovou ligu. Odtud v roce 1977 zamířil do VOKD Poruba, kde zakončil ve
svých 33 letech svoji bohatou fotbalovou
kariéru. Ta mu přinesla nejenom spoustu
krásných sportovních zážitků, ale poznal
zde i mnoho kamarádů, se kterými se stýká dodnes. Jako trvalá vzpomínka na fotbal mu zůstala přetržená achilovka.
Během své fotbalové kariéry hrával v
jednom mužstvu s některými výbornými
a známými fotbalisty. Své bohaté brankářské zkušenosti mu předával jeho trenér
Vladimír Mokrohajský, bývalý reprezentační brankář. Trénoval ho i kanonýr Miroslav Wiecek, reprezentant, čtyřnásobný
král ligových střelců. Jeho spoluhráči byli
takoví borci jako Karel Lichtnégl (rodák
z Hodonína), reprezentant, majitel stříbrné medaile z olympiády v Tokiu. Stejně
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tak i František Valošek, útočník, taktéž
majitel stříbrné olympijské medaile z Tokia. Z mladší generace to pak byl např.
Rostislav Václavíček, reprezentant, později hráč Zbrojovky Brno, s níž byl v roce
1978 mistr republiky a poté majitel zlaté
olympijské medaile z Moskvy 1980.
Jirka byl chytrý brankář, byl velmi
dobrý, když stál sám proti útočníkovi.
Věděl, kdy v pravý čas vyběhnout a zmařit jeho šanci. Byl hbitý na brankové čáře,
měl přehled, taktickou vyzrálost, rozhodnost a klid. Naopak jeho částečným
handicapem byla na brankáře poměrně
menší tělesná výška. Nebýt této nevýhody hlavně při řešení situací s „vysokými
míči“, mohly být brankářské úspěchy Jirky ještě větší.
V životě to tak chodí, že něco končí
a něco nového zase začíná. Jirka se po
ukončení aktivní fotbalové kariéry začal zaměřovat na trenérství. Jako každý
adept trenérství začínal studiem licence
„C“ (je zaměřena na potřeby amatérského fotbalu a mládežnických kategorií) a
toto snažení ukončil v roce 1985 na FTVS
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KÚ Praha ziskem licence „PRO“, která
zajišťuje přípravu trenérů pro požadavky
profesionálního fotbalu. Zde studoval se
známými fotbalisty, jako byli např. Vlastimil Petržela, Josef Pešice, Ivan Bican a
další. Své trenérské vědomosti začal uvádět do praxe ve VOKD Poruba, následně
v Nové Huti Ostrava a Vratimově, kde
hráli divizi. V současné době již netrénuje žádný fotbalový oddíl, u fotbalu však
působí i nadále jako člen Trenérské rady
při Moravskoslezském krajském fotbalovém svazu v Ostravě.
Poznal život profesionálního fotbalisty, včetně pozlátka i nástrah, které tento
život sebou přináší. O to více je chvályhodné, že zůstal stále tím skromným
vesnickým klukem, jakého jsme ho znali
ve vytahaném dresu mezi brankářskými
tyčemi v ladenském žákovském mužstvu.
I když prakticky celý svůj dospělý život
prožil mimo svoji rodnou obec, vždycky se do Ladné rád vracel. A to nejen ke
svým rodičům, ale i za svými kamarády
z dětských let a ladenskými fotbalisty.
Vzpomínám si, když jsem byl ještě sám
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aktivně účasten fotbalových tréninků, že
když přijel do Ladné, vždycky se v pátek,
kdy se konaly fotbalové tréninky, přišel
podívat na hřiště. Tam si vzal „do parády“ brankáře a trénoval je, za což mu oni
byli neskonale vděční. Jeho bohaté zkušenosti a vzdělání ho k tomu plně opravňovaly. V posledních letech, kdy do Ladné
jezdí na chalupu, chodí si i v tomto věku
zahrát „fotbálek“ se starými pány.
Jirka se oženil v roce 1970 s Evou
Drozdovou, učitelkou z Olomouce. Spolu vychovali tři dcery, které je obdarovaly sedmi vnoučaty. Trvalé bydliště má ve
Svinově, městském obvodě Ostravy, s cca
4 300 obyvateli. Od jara do podzimu však
většinou přebývá v Ladné na domku po
rodičích.
Milý Jirko, na závěr tohoto krátkého
vzpomínání si Ti dovolím popřát do dalších let jménem všech ladenských kamarádů a fotbalistů jenom všechno dobré.
Ať Tě provází spokojenost a pevné zdraví, hodně radosti ze sportovních zážitků,
fotbalu zvlášť. Ať jenom vyhráváš!
J. Ševčík
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Tomáš Pospiš
Řeč je o 25 letém Tomášovi Pospišovi z Ladné, který se probojoval do finálové 12 soutěže Muž roku 2017. Tomáš je trenérem ve
fit centru Air gym v Břeclavi na ul. Jana Palacha.
Dle pravidel se jedná o soutěž krásy, povahy, vnitřního vyzařování, jazykových znalostí a inteligence jejich účastníků. Soutěžící
musí splňovat následující podmínky: věk od 20 do 29 let, občanství
ČR, svobodný, trvalé bydliště na území ČR a další. Registrace probíhala do 1.4.2017, následovala tisková konference v Praze a vyhlášení vítěze proběhne 25.8.2017 v Náchodě na galavečeru.
Tomáše jsme se zeptali:
Jak ses rozhodoval pro tuto soutěž?
„Co se týče rozhodování, zda se zúčastním soutěže, bylo to spontánní, znám pár kluků, kteří se této soutěže již zúčastnili v dřívějších ročnících, tak po krátkém koketování s myšlenkou, že bych to zkusil i já, jsem
si podal přihlášku.“
Jak probíhal casting a co jsi musel absolvovat pro úspěšné postoupení do finálové 12?
„Byl jsem pozván na semifinálový casting, kde
o postupu rozhodovala porota, ale také zde byla
možnost se nominovat do hlasování, které probíhalo na rádiu Kiss. Porota po prvním rozhovoru
se mnou usoudila, že bych měl být nominován na

divokou kartu soutěže a zařazen do boje o přímý postup do finále.
V tomto hlasování bylo 12 účastníků, ze kterých jsem musel skončit
na prvním místě s největším počtem hlasů, abych se tak přímo nominoval do finálové dvanáctky letošního ročníku soutěže. Veřejnost
mne neuvěřitelným způsobem podpořila a tak se to podařilo a já ono
hlasování vyhrál.“
Jak se připravuješ na finále?
„Nyní máme za sebou tiskovou konferenci v Praze, kde bylo oficiálně představeno všech dvanáct finalistů. Nyní jsem si odbyl poslední
dny volna, kdy nechyběla ani nějaká ta zábava a teď už mám nastavený tréninkový a výživový plán až do samotného finále. Nerad bych
cokoliv podcenil, když jsem dostal takovou příležitost reprezentovat.“
A závěrem zkušenost z této soutěže?
„Účast v této soutěži je pro mne velkým přínosem. Získal jsem zajímavé kontakty a pevně
doufám, že mi přinese i pracovní nabídky v oblasti modelingu. Jako další velkou zkušenost bych
považoval možnost vycestovat do zahraničí prostřednictvím této soutěže.“
Závěrem bych chtěl popřát Tomášovi hodně
štěstí při reprezentaci naší obce v této prestižní
soutěži. Držíme palce.
Zpracoval: Martin Vlk

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Události v základní škole
Záchrana staršího kamaráda
Vítek Bachman je velmi živý kluk. Přiznám se, že mě také mnohdy dokáže ve školní družině pěkně vytočit. O to víc mě potěšilo, když mi jednou
jen tak mimochodem začal ve škole povídat, jak zachránil svého staršího
kamaráda.
Stalo se to v zimě, když panovaly třeskuté mrazy a kluci vyrazili na „Jazérko“ klouzat se na led. Myslím, že hodně rodičů bylo klidných a děti na
led pouštěli, protože zima byla opravdu třeskutá. Rybáři ovšem vysekali na
vodě díry pro ryby a kluci byli samozřejmě zvědaví, jak je led silný tam.
Kamarád začal nohou zkoušet sílu ledu a propadl se do studené vody. Vítek
nezpanikařil, ale ihned kamaráda vytáhl ven. Pohotově mu půjčil svoji čepici a rukavice a odvedl ho domů, kde si ho přebrali rodiče. Příběh má naštěstí dobrý konec. Píšeme ho sem nejen jako varování pro rodiče, ale hlavně
proto, že podobné dobré skutky nemají být jen tak opomenuty. Vítkovi jistě
patří náš obdiv, jak tuto krizovou situaci pohotově zvládl.
Marie Střelská

Duben
Sběr papíru
Tentokrát se dětem, jejich rodičům i prarodičům a také škole podařilo
naplnit hned 2 kontejnery. Vítězka Barborka nasbírala 748 kg, celkem děti
přinesly 3890 kg papíru.
Ukliďme Česko
Naše škola se také přidala k celorepublikové akci ,,Ukliďme Česko“.
S dětmi jsme se 10. 4. vydali do přírody, uklízet v okolí řeky Dyje. Děti
za chvíli nasbíraly 2 pytle odpadů, který do přírody nepatří.
Zápis do 1. třídy
Letošní zápis do naší školy měl téma ,,Čtvero ročních období.´´ Vyučujícím pomohli žáci z 4. a 5. ročníku. K zápisu přišlo 10 šikovných prvňáčků.

Matematický talent z naší školy
Žák 2. ročníku František Šalé má v letošním školním roce individuální
vzdělávací plán z matematiky. Jeho matematické nadání bylo rozvíjeno v
kroužku „Pro chytré hlavičky.“ V letošní soutěži Matematický klokan-kategorie Cvrček, získal mezi 1584 dětmi z celého okresu nádherné 3. místo.
Pálení čarodějnic
Letošnímu pálení čarodějnic přálo krásné počasí. Paní učitelky z MŠ a
ZŠ pro děti přichystaly spoustu soutěží. Dort za nejlepší létající stroj vyhrál
František Šalé - gratulujeme.
Dopravní výchova
Jako každý rok se žáci 4. a 5. ročníku 4. května zúčastnili dopravní
výchovy, kterou uskutečnila na naší škole Autoškola Lednice. Nejdříve se
všichni věnovali teorii a potom své poznatky šli ověřit na improvizované
dopravní hřiště. Projeli zkoušku obratnosti a následovala jízda dle značek a
semaforu. Všichni ji s menšími či většími úspěchy zvládli a mohou se vydat
na silnici.

Květen
Výstava výtvarných prací dětí z MŠ a ZŠ ke Dni matek
V pátek 5. 5. byla v tělocvičně zahájena výstava výtvarných prací dětí z
MŠ a ZŠ. V úvodu vystoupil folklorní kroužek Jablúčko s pěknými lidovými
písněmi a tanečky. Účast rodičů a veřejnosti byla hojná. Po vystoupení dostaly maminky a babičky od dětí dáreček. Všichni se po vystoupení mohli
jít potěšit výtvarnými pracemi dětí. Děkujeme OÚ za poskytnutí tělocvičny.
Vystoupení folklorního kroužku pro seniory
Děti z folklorního kroužku Jablúčko vystoupily u příležitosti Dne matek
také pro seniory. Taneční a pěvecké vystoupení se dětem velmi povedlo,
odměnou byl obrovský potlesk. Děti darovaly každému kytičku. Za krásné
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vystoupení dostaly od posluchaček a posluchačů balíček sladkostí.
Děkujeme rodičům za pomoc s oblékáním dětí do krojů.
Ornitologická vycházka
Pan Ing. Vilém Vyhnálek z životního prostředí nám v lednickém parku
zajímavě povyprávěl o ptáčcích, které na jaře můžeme zahlédnout. Ukázal
nám, jak se ptáčci chytají do sítí, kroužkují. Děti si je mohly zkusit vypustit
do volné přírody. Zblízka jsme si mohli prohlédnout kosa, kosici, drozda,
pěnkavu… Počasí bylo nádherné, děti si po svačině v přírodě koupily zmrzlinu a spokojené jely domů.
Interaktivní výstava v muzeu v Břeclavi ,,Poznávej se.“
Děti si mohly vyzkoušet, jak funguje lidské tělo a smysly, ale také, jak
nás mohou smysly klamat.
Řešily různé kvízy, poznaly Braillovo písmo, zahrály si zvukové pexeso, prošly se na chůdách, vyzkoušely si svůj postřeh. Zkusily se dotknout
plazmové koule, řešily různé hlavolamy. Děti odcházely z výstavy poučené
a rozesmáté.

Červen
Den dětí na dětském hřišti
Den dětí jsme oslavili sportovním zápolením. Děti mohly ověřit svou
obratnost hodem na cíl do obručí, do plechovek. Chodily po rukou (trakaře), běhaly slalom, skákaly přes švihadlo...

Volné chvíle využily hraním kopané.
Vodnická pohádka
Žáci 1.-3. ročníku se byli podívat na Vodnickou pohádku s ekologickou
tematikou. Představení se uskutečnilo v MŠ a dětem se líbilo.
Lanové centrum v Břeclavi
9. 6. jsme se vydali do lanového centra v Břeclavi. Pro děti byl přichystaný
program-pevnost Boyard. Děti byly rozděleny do čtyř družstev a plnily různé
úkoly, aby získaly co nejvíce klíčů a indicií k pokladu. Děti chodily po chůdách, přelézaly lana, byly v strašidelném sklepě, byly dokonce i u otce Fura.
Ekologická vycházka s Ing. Ondrákem
Záměr pana Ondráka bylo obnovit původní ráz krajiny a zachovat
společenství některých živočichů a rostlin-např. roháče, čolka...na novém
lučním porostu a vodní ploše.
Výtvarná soutěž k výstavě Vládci noci
Žáci naší školy Dominik Střelský a Adelina Sotchi si zúčastnili výtvarné
soutěže k výstavě pořádané Městským muzeem a galerií Břeclav nazvanou
„Vládci noci“. Dominik Střelský se umístil na krásném 2. místě, Adelina Sotchi na 5. místě. Vybrané výtvarné práce budou vystaveny v prostorách muzea pod vodárnou, kde proběhne dne 23. 6. 2017 v 15:00 předání ocenění
autorům vítězných děl.
Mgr. Radka Navrátilová

Ze školy v přírodě očima dětí
Minikáry
První den jsme byli na minikárách.
První jízdu nám zaplatila paní učitelka.
Někdo trať sjel a šel si koupit další jízdu.
Někdo občas i spadl. Když jsme dojezdili,
šli jsme si hrát na hřiště a napili jsme se.
Potom jsme jeli vlakem do Horní Lipové
a ubytovali jsme se na pokojích. A čekala
nás večeře.
Patrik Povolný

Lesní bar
Lesní bar se nachází v lese na turistické stezce. Je to místo, kde si turisté mohou
zakoupit
p jjídlo nebo p
pití a různé suvenýry.
ý y

Jsou tam lavičky a stoly, aby si lidé mohli
odpočinout. U lesního baru teče potůček.
Potůček teče k limonádám, aby se chladily.
Děti si tam mohou hrát na rybáře. Je tam
klid. Všude kolem zpívají ptáci. Lesní bar
stojí na kopci.
Adriana Hůrská
Jeskyně Na Pomezí
V jeskyni Na Pomezí jsou velké i malé
krápníky. Největší má 2 m. Nejtenčí je
průsvitný. Je tam i jedno krápníkové srdce, kterého se můžete dotknout a přát si
nějaké přání, které se vám do roka splní.
Ale má to háček… To přání nesmíte nikomu říct.
Zajímavosti: 1 mm³ krápníku se tvoří
10 – 100 let. Na začátku prohlídky je plastická mapa Jeseníků. Moc se mi tam líbilo.
To srdce nejvíce.
Nathan Albrecht
Sbírání kamenů
Na škole v přírodě se mi nejvíce líbilo sbírání kamenů. Jeden den jsme šli do
lomu, ale z něj nás bohužel vyhnali. Potom
se nás ujal pan Pavel Kurek - vedoucí lomu,
se kterým měla paní učitelka domluvenou
prohlídku a dovedl nás na bezpečné místo. Někteří žáci první, druhé a třetí třídy
odjeli vlakem na chatu. My ostatní jsme šli
dál po lesní cestě a František Morávek našel moc krásný kamínek. Ukázal ho panu
Vošvrdovi a pan Vošvrda prohlásil, že je
to hesonit. Tak jsme šli hledat dál. Našli

jsme hodně krásných kamenů a naše paní
učitelka Malinová řekla, že tam půjdeme
ještě zítra. Na druhý den jsme šli a všichni
jsme sbírali kameny. Moc se mi líbilo, kolik jsem jich zase našel. Doma jsem nasbírané kameny vyčistil, vybrousil a vyleštil.
Dal jsem si je do výstavní poličky a každou
noc, když chodím spát, tak se na ně dívám.
Matěj Kruták

Bludičky
Na škole v přírodě jsme měli večerní
hru na bludičky. Paní učitelky byly bludičky, a my jsme je hledali. Šli jsme do lesa
j
j Měli
hrát hru. Rozdělili jsme
se do dvojic.
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jsme ruce svázané provázkem. Chodili
jsme po lese a hledali bludičky. Když jsme
se blížili k bludičce, blikla baterkou. Když
jsme ji našli, blikla 3 krát. Podepsala se
nám na papírek, jako potvrzení že jsme ji
našly. Chodit v lese v noci bylo moc těžké,
protože ti malí padali. Moc se nám to líbilo, i když někteří měli trochu strach.
Barbora Šimečková
Lázně Jeseník
Nejdříve jsme se vydali k pramenům,
kde jsme ochutnávali pramenitou vodu.
Některé pramínky vyschli. Potom jsme šli
ke kamenným sochám. Po cestě někteří
hráli Šiškovou válku. Potom jsme šli jsme
do bazénku s ledovou vodou, ale ne všichni to zkusili. Někteří si namočili jenom
ruce. Pak jsme šli do kavárny, koupili jsme
si lázeňské oplatky, paní učitelky kávu a
někteří i zmrzlinu. Po nakoupení a snězení lázeňských oplatků jsme šli čekat na autobus. Autobusem jsme dojeli na nádraží
a vlakem potom na ubytovnu. MOC SE
NÁM TO LÍBILO.
Denis Hrda

Zlatorudné mlýny
Ve čtvrtek hned po snídani jsme jeli
autobusem na výlet. První zastávka byla
na Zlatorudných mlýnech. Přijeli jsme zároveň s důchodci, ale naštěstí paní učitelka
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Malinová nás objednala jako první.
S panem průvodcem jsme se šli podívat, jak se získávalo zlato. V prvním
mlýně bylo obrovské kolo, ve druhém
se kameny drtily na malé kamínky. Pan
průvodce nám pustil jeden drtič kamenů
a byl tam obrovský rámus, že bývalí pracovníci při práci i ohluchli.
Potom nám ukázal a půjčil na osahání
kostku zlata, která vážila 1 kg.
U mlýnů jsme si vyzkoušeli i rýžování
zlata. Někteří našli píseček zlata.
V hornickém skanzenu nám jiná paní
průvodkyně ukázala, jak žili horníci.
Ukázala nám i kovárnu. Měli jsme hledat
zlatý meč a našli jsme ho. Zazvonili jsme
si i na zvonec pro štěstí.
Dan Sotchi
Praděd
Celodenní výlet pokračoval cestou na
Praděd. Nejdříve jsme dojeli autobusem
na parkoviště Hvězda. Chvilku jsme si
hráli na hřišti, nakoupili. Přijel autobus
kyvadlové dopravy a paní učitelka koupila lístky. Dojeli jsme až na Ovčárnu.
Vysedli jsme a pěšky pokračovali na Praděd. Cestou jsme viděli zbytky sněhu, kde
jsme se vyfotili.
Cestou jsme se napili u přírodní studánky a po asfaltové cestě jsme mezi
mraky stoupali až k vysílači na Pradědu.
Vysílač je zároveň vysílačem, hotelem,
restaurací a rozhlednou. Na vrcholu nás
čekala i socha Praděda. Odpočinuli jsme
si a vraceli jsme se zpět. Cestou jsme hráli
na Upíra. Jedna z učitelek byla upír a kdo
se držel dál od skupiny, dostal dva puntíky
na krk, jako by ho kousl upír a je vyřazen
ze hry. Než dojel autobus, zahráli jsme si
u Ovčárny pexeso. Odjížděli jsme do Karlovy Studánky utratit poslední peníze za
nákupy pro naše nejbližší.
Dominik Střelský
Karlova Studánka
Teče tam léčivý pramen.
V Karlově Studánce jsme byli nakupovat před odjezdem domů. V obchodě
měli různé náhrdelníky, dřevěné meče
a jiné suvenýry. Nejdřív jsme si obchod
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prošli, abychom se podívali, co nabízejí.
Jelikož jsme chtěli přivézt nějaké dárky
domů, začali jsme vybírat. Já jsem si vybral pro maminku sošku dědy, který se
jmenoval Jeseník. Tatínkovi jsem koupil
Praděda, pro babičku slona a pro dědu
žábu. Potom jsem šel zaplatit. Šli jsme k
autobusu a jeli na ubytovnu. Tam jsem
dárky bezpečně uložil.
Maxim Hůrský

Na závěr
Je příjemné slyšet od dětí že se jim
Škola v přírodě líbila a klidně by si ji zopakovali příští rok opět. A co se jim líbilo?
Nejvíc mi chutnala nudlová polévka.
Líbily se mi Bludičky, sbírání kamenů,
pokoj, že jsme si mohli vybírat snídani a
fotbal. – Arion
Líbil se mi výlet na Praděd. V jeskyni
bylo jako v pohádce. Byli tu i hodní lidé,
kteří si s námi povídali. Příroda byla strašně hezká. – Alenka T.
Líbily se mi pokoje a různé hry. Taky
jízdy vlakem. – Adam Zekaj
Super byl výlet a snídaně byly taky
dobré, ale lupínky byly nejlepší. – Kája
Večeře byly chutné, bavila mě Šifra,
výlet na Praděd a jeskyně. – Nikola
Minikáry, jeskyně, různé hry, nejvíc se
mi líbily snídaně, bludičky, lesní bar. Tak
nakonec se mi tam líbilo, bylo to pěkné.
– Adelina
Minikáry, výlet na Praděd, cestování
vlakem, hledání písmenek – Alenka J.
Děkuji všem, kteří měli podíl na tom,
aby naše akce zdárně proběhla, přeji všem
pohodové dny a hodně zážitků z prázdnin,
hodně odpočívejte, bavte se a těšíme se na
shledanou v dalším školním roce.
Mgr. Jana Malinová

Sběr papíru
V tomto školním roce se naše škola přihlásila do celostátní
ekologické soutěže „ S panem Popelou“. Uspořádali jsme 2x sběr
papíru. První byl 5. dubna a nasbírali jsme 2 546 kg papíru. Nejvíce Barbora Šimečková 520 kg. Druhý sběr byl na podzim 10. listopadu. Tentokrát jsme naplnili hned 2 kontejnery, celkem 3 890
kg papíru a opět zvítězila Barborka, která přivezla 748 kg. Škola
přislíbila věnovat výtěžek sběru na školu v přírodě, která byla i
díky tomu za velmi přijatelnou cenu. Díky patří hlavně rodičům a

prarodičům všech dětí, kteří se do této akce zapojili. Až na pár vyjímek to byly všechny děti naší školy. Také zaměstnancům obecního
úřadu a kolegyním za aktivní pomoc u kontejneru. Naše škola se
umístila na 12. místě ze 138 škol celé jižní Moravy, což je jistě pěkný výsledek. Celkem jsme utržili za papír v tomto školním roce 11
088,- Kč. Nejde, ale jen o peníze. Snad si nejen děti, ale my dospělí
více uvědomíme, že třídit, nejenom papír, má smysl…..
Marie Střelská
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Jaro v naší mateřské škole
Začátkem dubna děti z MŠ spolu se staršími kamarády ze základní školy zhlédly ve foyeru sportovní haly divadelní představení „Nová
dobrodružství veverky Zrzečky“, které nám přivezlo divadlo z Hradce
Králové. Představení bylo zajímavé a poučné, ale také plné humorných scének, proto se často ozýval veselý dětský smích.
Naše mateřská škola nabídla rodičům ve svých prostorách v rámci dopoledního programu preventivní screeningové vyšetření zraku,
které děti absolvovaly za dohledu a pomoci paní učitelky. O tuto službu měli rodiče velký zájem a tak ji plánujeme uskutečnit i v budoucích letech.

Berušky se v rámci třídního projektu „Domácí zvířata a jejich
mláďata“ vydaly na procházku k ovečkám. Velký dík patří panu Šmídovi, který nám umožnil bližší kontakt se svými ovečkami. Děti je
mohly pozorovat při krmení a také si pohladily jehňátka. Kuřátka, se
zase vypravila, za ovečkami do firmy ALBA-Metal. Po krmení oveček
si v areálu firmy děti užily spoustu zábavy na houpačkách, průlezkách, pískovišti a v dětském domečku. Na závěr si prohlédly výrobní
halu, kde pracují i někteří jejich rodiče a mohly se proběhnout v nově
dokončované hale. Děkujeme majitelům firmy za příjemně strávené
dopoledne, dáreček pro děti i pozvání na další návštěvu.

Každoročně s dětmi oslavujeme Den Země. Letos předškoláci s
paní učitelkami přichystali menším kamarádům výpravu za pokladem do lesa. Cestu značili fáborky a schovávali na ní psaníčka s úkoly,
které pak postupně mladší děti všechny splnily. Předškoláci se svého
úkolu zhostili velmi zodpovědně a dokázali nám, že jsou již velcí a
mohou nastoupit do základní školy. Hravou formou si tak malí i velcí
rozvíjeli smyslové vnímání, tvořivost, empatii a hezký vztah k přírodě. Ve školce jsme připravili projekt s ekologickým záměrem. Děti se
například učily třídit odpad do sběrných nádob nebo tvořily z recyklovaného materiálu a využívaly ho při hře. Zajímavými pokusy jsme
zjišťovali, jak v sopce vzniká láva nebo jak odpadky znečišťují vodu.
Děti s paní učitelkou vytvořily zeměkouli a kolem ní na mráčky nakreslily svoje přání k jejímu svátku. Práci jsme umístili na nástěnce ve
vstupní chodbě.

Předškolní děti navštívily opět místní knihovnu. Na programu
tentokráte byly Velikonoce. Povyprávěli jsme si o velikonočních zvycích a tradicích, děti si vyrobily zdobená papírová vajíčka na špejli,
jimiž doma přispěly k velikonoční výzdobě, zarecitovaly paní knihovnici básničku „Vajíčka“, kterou se naučily ve školce a na závěr se
pobavily u veselého příběhu s názvem: Velikonoce u Spejbla a Hurvínka. Od paní knihovnice dostaly sladkou pomlázku a na oplátku jí
p
p y příjemné
p j
p
popřály
prožití
velikonočních svátků.

Posledního dubna se již tradičně účastníme pálení čarodějnic,
které pořádá obecní úřad ve spolupráci se ZŠ a MŠ. Letos si mateřská
škola připravila pět zábavných stanovišť, kde si mohli zasoutěžit malí
i velcí. Potěšila nás hojná účast a také to, že se spousta dětí i našich
přátel dostavila na slet v úžasných kostýmech. Děkujeme našim kamarádům za pomoc na stanovištích.
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V květnu se děti ze třídy Kuřátek i Berušek důkladně připravovaly na svátek svých maminek. Kreslily obrázky a srdíčka, učily se
nové básničky, písničky a tanečky, malovaly svoje maminky i celou
rodinu, vyráběly přáníčka a dárečky. U této příležitosti byla rovněž
ve sportovní hale uspořádaná dvoudenní výstava prací dětí z MŠ a
žáků ze ZŠ, kterou svým kulturním vystoupením zahájil folklorní
kroužek a děti z obou tříd mateřské školy.
10. května proběhl v naší školce Den otevřených dveří. Zájemci
se mohli dopoledne i odpoledne nejen podívat, ale také zapojit do
našeho programu, prohlédnout si všechny prostory mateřské školy
nebo si s dětmi pohrát na dvorečku. Další den následoval Zápis
nových dětí do mateřské školy pro příští školní rok.
Vyjeli jsme si do břeclavského kina Koruna na veselé divadelní
představení s hezkými písničkami, které mělo název „Jak vodník
Kapička přišel o vodu“. Představení bylo rozloženo do trojice pohádkových příběhů, kde se děti dověděly, že je důležité mít kamarády a vzájemně si pomáhat. Vystupovaly zde i nadpřirozené bytosti jako drak, vodník nebo čert, kterého se některé nejmladší děti
zpočátku bály, ale posléze zjistily, že je to hodný pekelník, který
je na ostatní milý a rád jim pomůže. Zážitkem pro děti byla také
doprava autobusem.
Na konci května jsme ukončily poslední z 10 lekcí edukačně
stimulačního programu pro předškoláky. Tento program hravou
formou podněcuje schopnosti a dovednosti, má pomáhat předškolákům postupně si zvykat na cílenou práci, soustředit se na činnosti,
dodržovat pravidla, pracovat a komunikovat v kolektivu apod. Je zároveň jakýmsi návodem pro rodiče, jak se svými ratolestmi pracovat
doma a ulehčit jim tak co nejvíce vstup do základní školy. Děti jsou
velmi snaživé a šikovné, jednotlivé aktivity plní svědomitě a pečlivě.
Děkuji rodičům za trpělivost, ochotu a bezvadnou spolupráci a věřím, že tento program bude přínosný pro každé dítě, které se bezprostředně připravuje na zahájení povinné školní docházky.
1. června jsme s dětmi oslavili jejich svátek – MDD. Byli jsme
na prima výletě, rozdávali jsme dárky a sladkosti, mlsali jsme na-
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nuky a hezky jsme si to užili. Dárky pro děti financovala firma
INFO WEB s. r. o., lízátka a lentilky dětem věnovaly členky Klubu
důchodců v Ladné, se kterými spolupracujeme v průběhu celého
roku, sladkosti koupili také rodiče Nikoly Burského ze třídy Kuřátek a sponzorem výletu lodí byla firma ALBA- Metal. Všem dárcům děti moc děkují. O výletě píšeme v samostatné kapitole.
Nám již důvěrně známé loutkové divadlo Rolničky přivezlo do
naší školky „Vodnickou pohádku“ s ekologickým zaměřením. Zlý
čaroděj v ní znečistil odpadky vodníkovi rybník i čertovi mlýn. Pohádkové postavičky si nevěděly rady s úklidem, protože odpadky
nechtěli ani v pekle a tak jim naše děti pohotově poradily, že odpad patří do kontejneru a ten potom odvezou popeláři. Zlý čaroděj
byl po zásluze potrestán a musí tři sta let roztáčet mlýn. Tak zase
všechno dobře dopadlo. Pohádka plná nadpřirozených bytostí a
zvířátek se dětem velmi líbila. Byla veselá, poučná a se zajímavými
efekty.
Fotografování předškoláků na tablo i společné fotografie obou
našich tříd se formou sponzorského daru letos velmi svědomitě
ujala paní Hana Malinkovičová. Moc jí děkujeme. Tablo si všichni
mohou prohlédnout ve vstupní chodbě školky.
Letos se loučíme s 15 předškolními dětmi. Deset z nich nastoupí v září do ladenské základní školy a pět do jiných škol. Na památku na léta strávená v naší mateřské škole dostávají děti při slavnostním rozloučení knihu a jsou dekorováni šerpou „Předškolák 2017“.
Přejeme nastávajícím prvňáčkům hodně školních úspěchů, laskavé
a chápající učitele a bezvadné kamarády ve škole.
Závěrem bych chtěla poděkovat rodičům, sponzorům a členkám Klubu seniorů za spolupráci a dárky. Rovněž moc děkuji rodičům a prarodičům za pochopení, ochotu a pomoc při zajišťování
provozu MŠ v době nemoci kolegyň. Velmi si této spolupráce vážím.
Přeji všem dětem i dospělým krásně strávené letní měsíce plné
sluníčka a pohody.
Marie Kobrová

Náš úžasný výlet
První červnový den jsme hned ráno
vyrazili u příležitosti svátku dětí na výlet.
Děti vybaveny batůžky se pohodlně před
školkou usadily v autobuse a zamávaly rodičům. A jelo se na Nové Mlýny, kde na nás
čekala loď, která je krásně pomalovaná vlčími máky a nese stejný název. Bez problémů
jsme se za pomoci ochotné posádky nalodili do krytého prostoru a vyjeli jsme po
vlnách nádrže. Děti se také pod bedlivým
dohledem paní učitelek a pohádkových
babiček mohly pokochat plavbou v otevřených prostorách na přídi a zádi lodi. Navštívily i kabinu pana kormidelníka, kde se
vyfotografovaly. Celou cestou nás na svém
člunu doprovázeli členové vodní záchranné
služby, což se dětem velmi líbilo. Záchranáři
nám předvedli, jak své plavidlo ovládají, dětem několikrát zablikali a zahoukali a často
na ně vesele mávali. Také zachránili jednu
kšiltovku, která nám ve větru uletěla. V
polovině cesty jsme si udělali přestávku na
piknik v trávě a fotografování. Na zpáteční
cestě jsme se projeli kolem přístavu, kde
kotvila další loď majitelů opět s květinovým

názvem „Pampeliška“ i mnoho dalších lodí.
Podívali jsme se na pálavský hrad a zde nám
pan lodník ukázal skálu, která připomíná
dračí zub. K tomu nám povyprávěl pohádku „O drakovi a princezně“, za kterou mu
děti nadšeně zatleskaly. Obdivovali jsme labutě na vodě i kormorány, kteří hnízdí na
stromě vyčnívajícím z vody. Na lodi děti dostaly stylové dárky, aby vypadaly jako správní piráti – šátek, pásku na oko a náušnici.
Naši hostitelé pro nás měli kromě tohoto
dárku připraveno také spoustu pití, proto
některé děti ani nevypily to
vlastní, které jim do batůžků
nabalili rodiče. Vrátili jsme
se na nástupiště, u kterého
parkoval náš autobus a my,
plní super zážitků, jsme se
vydali na zpáteční cestu do
školky, kde nás čekaly ještě dárky a paní kuchařky s
obědem. Počasí nám po celou dobu přálo, tak jsme byli
opravdu na výsost spokojeni
a příjemně naladěni.

Tento úžasný výlet jsme prožili především zásluhou majitelů firmy ALBA-Metal Ladná, kteří nám zdarma poskytli loď,
zajistili doprovod vodních záchranářů,
věnovali dětem dárečky i občerstvení a fotografovali akci. Patří jim velký dík dětí i
kolektivu zaměstnanců mateřské školy, za
vše, co pro nás udělali nejen tento den, ale
také za další sponzorské aktivity a dárky,
které nám dávají v průběhu let. Děkujeme,
jste prostě bezvadní!
Za děti a učitelky MŠ M. Kobrová
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… ještě pár slov ředitelky
Letošní školní rok se opravdu vydařil. Byl bohatý na spoustu
akcí, jak mimoškolních akcí, tak i těch školních a žáci nemohou říct,
že by se ve škole nudili. V každém čísle Lanštorfského zpravodaje jste
si mohli přečíst, jak jsme se činili. Máme velmi šikovné děti, které se
zúčastnily mnoha veřejných akcí, zapojily se do soutěží, ve kterých
slavily úspěch – matematická soutěž, pěvecká soutěž, výtvarná soutěž. V příštím roce bychom se chtěli zapojit i do soutěží sportovních,
protože máme i šikovné sportovce.
Největší radost měly děti ze školy v přírodě v Horní Lipové. Tam
se opravdu vyřádily a domů se vrátily velmi spokojené. Jak mi potom
kolegyně vypravovaly, pobyt mimo domov byl pro děti významnou
zkušeností z hlediska kamarádství a vztahů mezi nimi. Pomáhaly si
navzájem a pobyt tam se nesl v duchu mušketýrského hesla: „Jeden
za všechny, všichni za jednoho“. A tak to má být, bez rozdílu věku.
Největší a nejrozsáhlejší akcí tohoto školního roku je ovšem
rekonstrukce budovy základní školy, která započala 1. června. Do
tohoto termínu jsme museli vyklidit celou školu a přemístit její vybavení do prostor víceúčelové haly. Výuka probíhala v hasičské zbrojnici, kam byli umístěni žáci 4. a 5. ročníku a ti mladší se učili ve
vestibulu haly. Podmínky byly, jak se říká, bojové – žáci ve vestibulu,
ředitelna na balkoně haly a pod balkonem obecní úřad. Ale zvládli
jsme to. Nakonec bylo i dobře, že děti poslední týden v květnu odjely
na školu v přírodě a mohlo se v klidu stěhovat. Stavební práce probíhají velmi rychle, tak uvidíme, kdy se pro děti otevře škola v novém
„kabátě“. Už se všichni moc těšíme. A aby to nebylo líto „mateřince“,
za nějaký čas bude zbudována i nová mateřská škola.
Konec školního roku se přiblížil a já bych chtěla velmi poděkovat
všem zaměstnankyním školy za jejich odvedenou práci, a především
za práci, kterou mnohdy vykonávaly i mimo pracovní dobu. Přeji
všem příjemnou dovolenou, plnou slunečních paprsků, krásných
zážitků a sladkého lenošení.
Moje poděkování patří i místním hasičům, kteří nám poskytli
svoji „hasičku“, abychom se měli kde učit, všem zaměstnancům obce
za vstřícnost a speciálně mužskému osazenstvu obecního úřadu za
vydatnou pomoc při stěhování školy. Poděkování patří také panu

Martinovi Vlkovi, který dopravil dětem na školu v přírodě a zpět
ve svém volném čase jejich zavazadla novou hasičskou dodávkou,
děkuji paní Ludmile Stehlíkové za ušití krásných nových krojů pro
naše děvčátka. V neposlední řadě děkuji všem sponzorům, kteří školu podpořili a podporují finančními a věcnými dary.
Na závěr chci poděkovat za to, že sledujete také naše webové
stránky www.zsamsladna.cz, které soustavně aktualizujeme a tam se
toho o naší škole můžete dozvědět ještě mnohem víc.
S přáním prožití krásných letních dnů
Jana Mrázová, ředitelka školy

Informace o finančních prostředcích
školy získaných z jiných zdrojů v
období od 1.1.2016 do 25.6.2017
AKCE
Sběr 4/2016
Sběr 11/2016
Výstava 2016
Šk. akademie 2016
Advent + jarmark
Sběr 5/2017
Výstava 2017
Sponzorské dary:
Kovo Prudík
Marcela Suchánková
Pavel Stančík
Výnosy celkem
ZŠ – škola v přírodě
MŠ
ŠD
Ozvučení adent. zpívání
Výdaje celkem

VÝNOS
6.790
4.424
1.900
1.942
7.968
6.664
3.258

VÝDAJ

7.000
5.000
3.000
47.946
24.500
14.000
2.000
3.500
44.000

SPOLKY A SDRUŽENÍ
Slovácké sdružení Ladná Lanštorfčané
Po úspěšném vystoupení v Kyjově jsme
v sobotu 22.4.2017 jeli do Přibic na posezení u cimbálu v místním Lidovém domě.
Doprovod zajistila Cimbálová muzika Ponava pod vedením Ivo Farkaše. V Přibicích
mají mužácký sbor teprve několik let, o to
vřelejší bylo přivítání a přátelská atmosféra.
Oficiální program trval asi hodinu a půl,
poté následovala volná beseda u cimbálu.
K účinkujícím se tak přidali i diváci a zpívalo se téměř do rána.
Následující týden ve středu 26.4.2017
jsme poseděli s místními důchodci v kulturním domě. Hudební doprovod zajistil
na cimbál Tomáš Svačina a basu František
Macinka. Lidové písničky se střídaly s vyprávěním hostů z Lužic a místních mužáků.
Dne 20.5.2017 jsme se již tradičně zúčastnili akce Otevřené Zaječské sklepy.

Letošního ročníku se zúčastnilo asi 20 vinařství a k degustaci tak bylo připraveno
celkem 200 vzorků vín. Kromě našeho
sboru zde vyhrávala DH Pálavanka. Úroveň zaječských vín byla vysoká a tak se do
zpěvu zapojovalo čím dál víc hostů.
Ve stejný den jsme jeli ve večerních
hodinách také na tradiční Přehlídku mužských sborů regionu Podluží do Týnce.
Pro domácí sbor to je již srdeční záležitost.
Není divu, protože se tato přehlídka po 17
letech opět vrátila do Týnce. Název setkání „Návrat ke kořenům“ odkazuje do dob
minulých, kdy bylo zvykem se sejít, a za
dobrého jídla a pití pobesedovat a zhodnotit uplynulý rok. Na úvod se každý sbor
představil jak jinak než písničkou charakterizující svou obec. Pak následoval oficiální
program, kde se představil kromě mužáků

také místní ženský sbor. Na závěr byla vyhlášena soutěž v táhání vína do 4 litrového
koštýře. Vítěz vyhrál uvedený koštýř, který
letos putoval do Hrušek.
Hned následující sobotu 27.5.2017
zavítal náš sbor do Prušánek resp. do Nechor na tradiční Májové zpívání. Letošní ročník zahájil domácí dětský soubor
Nechoránek. V programu se představily
mužské a ženské sbory z Prušánek, Bulhar,
Dolních Dunajovic, Dubňan, Kozojídek,
Krumvíře, Vacenovic, Vnorov a ze Slovenska soubory z Holíče, Kuklova a Prietžky.
Hudební doprovod zajistila cimbálová
muzika Verbuňk. Dále probíhají přípravy
na Předhodovní zpívání v Ladné, které letos proběhne v pátek 22.9.2017. Hrát bude
CM Jožky Severina.
Zpracoval: Martin Vlk
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Úspěšné hasičské jaro
Jaro je pro nás vždy velmi náročné. Úterní tréninky se přesouvají
na hřiště a soboty společně trávíme na soutěžích. Letošní jaro však
nebylo jen ve znamení práce. Společně s občany jsme také slavili a
děti si užily společný výlet.
ZLATO A BRONZ
TFA - MORAVSKÁ NOVÁ VES
Mladí hasiči měli možnost vyzkoušet jaké to je,
když soutěží každý sám za
sebe.
V Moravské Nové Vsi se
letos poprvé konala soutěž
TFA. Zúčastnili se jednotlivci hasičských sborů z celého
okresu. Z každé jednotky
byli pozváni čtyři nejlepší.
TFA je speciální soutěž pro jednotlivce. Zkratka
TFA je převzata z anglických
slov Toughest Firefighter Alive – Nejtvrdší hasič přežije. Jedná se o
jednu z nejtěžších hasičských soutěží, především u dospělých hasičů,
protože simulují práci při zásahu. Dospělí hasiči musí v plném těžkém zásahovém ustrojení, včetně obuvi, rukavic, přilby a dýchacího
přístroje zdolávat různé disciplíny soutěže.
Mladí hasiči mají soutěž samozřejmě jednodušší, ale i tak je poměrně náročná. Soutěž je rozdělena na čtyři úseky. V prvním úseku
běží, roztahují a spojují hadice s hydrantovým nástavcem a s proudnicí. V druhé části zdolávají vysokou bariéru 1,5m, přenáší kanystry
s vodou a hasičský přístroj. V třetí části mají hammer box a přenáší
humánně figurínu člověka se závažím. Ve čtvrté musí vystoupat do
prvního patra budovy kde je cíl.
Petrovi Julínkovi z Ladné se podařilo nejlepším časem, vyhrát
první místo a Adamovi Demčilovi místo třetí. Blahopřejeme jim k
úspěchu.
Po závodech byl Petr Julínek osloven, jestli by soutěžil za jiné
sbory v krajských soutěžích. Od podzimu končí Petr a Adam u mladých hasičů a přestupují do dorostu, přeji jim i nám, aby vydrželi u
našeho sboru i nadále.

našemu panu faráři za obřad, Lanštorfčanům a cimbálové muzice
Vergariovci, kteří nám zahráli a zazpívali. Také hasičům, kteří celou
akci zorganizovali, a to hlavně našim mladým členům, kteří začali
zase v hasičce pracovat. I když nám několikrát sprchlo, díky stanu,
který společně s hasiči postavili zaměstnanci obecního úřadu se akce
vydařila.
VÝLET NA VELETRH BRNO
Nejen prací je člověk živ. Proto jsme i v letošní roce vyrazili na
společný výlet. V sobotu 3. června jsme jeli s mladými hasiči do
Brna na veletrh Pyros. Prohlédli jsme hasičskou a vojenskou techniku, mohli si zastřílet u polici ČR, děti plnili různé úkoly a dostávaly
za to odměny. Veletrh je zaměřen především na požární techniku,
činnost integrovaného záchranného systému, ochranu zdraví, života
a majetku.
ZLATÉ MEDAILE ZE SEDLECE
Dalším úspěchem letošní sezóny byly závody v požárním útoku,
které se konaly 17. června v Sedleci. Budou to jistě naše nezapomenutelné závody, protože jsme konečně dosáhli kýženého vítězství.
Vyhráli jsme zlaté medaile s časem 19,08. Nejenom vedoucí, někteří
rodiče, ale především děti měli obrovskou radost. Děcka jste šikovné!

ŽEHNÁNÍ NOVÉHO AUTA
Za velký úspěch považujeme získání dotace od GŘ HZDS, Kú
JMK a naší obce, na pořízení nového dopravního automobilu.
7. května, u příležitosti svátku svatého Floriána, patrona hasičů,
se konalo žehnání tohoto auta s posezením u cimbálu. Díky patří

HASIČSKÉ ZÁVODY V LADNÉ
Jistě jste si všimli, že závody mladých hasičů v Ladné se pro nepřízeň počasí neuskutečnili. Sice dopoledne pršet přestalo, ale hřiště
bylo mokré a kluzké. Bezpečnost dětí je na prvním místě.
Díky patří opět Obecnímu úřadu za zapůjčení a postavení stanu
a Věrce Svobodové za zajištění občerstvení. Snad nám bude příště
počasí přát.
Do konce školního roku nás čekají ještě jedny závody v Bulharech a závěrečný táborák.
Od září je možné přihlásit nové zájemce do mladého hasiče.
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Klub seniorů
Začátkem dubna jsme do našeho klubu
pozvaly paní MUDr. Jaroslavu Danielovou.
Její přednášku a rady, jak se starat o své oči,
jsme velmi ocenily.
Na letošní velikonoce jsme si přinesly
a povídaly si o různých technikách výroby
kraslic a pochutnaly jsme si na pomazánkách
z vařených vajec.
Tak jako v loňském roce i letos k nám
do klubu přišli zazpívat „Lanštorfčané“. Je to
vždy velmi pěkné a srdečné odpoledne, za
které jim moc děkujeme. Při této příležitosti
nás navštívili někteří členové klubu seniorů v
Lužicích, kterým se u nás moc líbilo.
Na oslavu matek za námi přišly se svým
vystoupením děti ze zdejší školy. Nejen krásně zpívaly a recitovaly, ale v nažehlených krojích byly jako z cukru.
Paní Šmídová nás v jedné z kavárniček
seznámila s historií rodu Lichtenštejnů a my
jsme následně na kolách jely navštívit Janohrad.
Naše členky paní Blatová a paní Černá s
dětmi mateřské školy podnikly výlet na lodi
na Nových Mlýnech.
Pan Jan Ševčík si pro nás připravil pokračování o historii Ladné, o které byl velký
zájem.
Přišli nám zahrát Trubači z Ladné pan Vrbík a bratři Sedláčkové.
Byli jsme si zacvičit na workoutovém hřišti a i přes náš věk jsme všechno dobře zvládly.
Výlet na kolonádu do Lednice se nám vydařil, a proto si ho zopakujeme příští středu,
ale tentokrát do Moravského Žižkova. Zúčastníme se vaření guláše, kde bychom chtěli
obhájit pěkné druhé místo.
Miroslava Vaňková, předsedkyně klubu

KNIHOVNA
V měsíci květnu jsme ukončili čtenářský kroužek. Někdo byl rád, že klub končí,
ale většina dětí pilně četla a vedla si své čtenářské deníky. Nejvíce bych chtěla pochválit
Vojtěcha Julínka. Je to náš největší čtenář.
Ve čtenářském kroužku jsem seznámila děti se spisovateli: Václavem Čtvrtkem,
Ondřejem Sekorou, Astrid Lindgrenovou,
Markétou Zinnerovou, Jaroslavem Foglarem, Boženou Němcovou, Jaroslavem
Němečkem (autor Čtyřlístku), Eduardem
Štorchem a Hans Christianem Andersenem. Ke každému spisovateli jsem nabízela knihy k přečtení. Snažila jsem se vybrat
vždy autory, které by děti mohly zajímat.
Zájmy dětí jsou však rozličné, takže se to ne
vždy u všech povedlo. Ale doufám, že ka-

ždý alespoň něco přečetl. Děti navštěvující
družinu naší ZŠ se na moji prosbu zapojily
do výtvarné soutěže ,,S RUMCAJSEM ZA
ČESKÝMI TRADICEMI“. Soutěž vyhlásil Nadační fond Jičín – město pohádky a
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně. Malí
umělci pod vedením p. vychovatelky Střelské namalovali spousty pěkných obrázků.
Ty nejzdařilejší jsme zaslali do soutěže.
Doufáme, že některé z nich budou oceněny.
Pro zpestření letních horkých dnů je
možnost půjčit nové knihy z VF, v tomto
roce byl již přivezen třetí soubor. Doufám
ve spokojenost malých i velkých čtenářů.
Poděkování vedení obce za pořízení
připojení WiFi.
Florusová Vojtěška
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KOSTEL SV. ARCHANDĚLA MICHAELA
Po zimním období ožívá s příchodem
jara celá příroda. O velikonočních svátcích
zaznívá ve všech kostelích slavné ALELUJA, Kristovo vítězství nad smrtí. Naplněni
velikonoční radostí, nadějí, světlem, silou
a dary Ducha svatého, jsme prožívali celé
jarní období. Prožívali jsme svátky Nanebevstoupení, Letnice, Slavnost Božího
Těla, Nejsvětější Trojice.
Také měsíc květen byl bohatý na dění
v našem společenství. Začínají poutě, májové pobožnosti. Tradičně už každý rok
jezdíme na farní pouť. Letos jsme putovali do Blatnice ke sv. Antonínovi. Autobus
nás přivezl až na kopec, kde poutní kostel stojí. Zde byla sloužena mše sv. za nás
poutníky a naše rodiny. Pak jsme navštívili
skansen ve Strážnici a zámek v Miloticích.
V květnu má svátek patron hasičů sv.
Florián. Na různých poutních místech,
ve farnostech prosí hasiči o ochranu při
požárech či jiných katastrofách. Také zde
byla mše svatá za živé i zemřelé hasiče,
odpoledne pak žehnání dopravního prostředku otcem Bedřichem. Odpoledne 21.
května jsme měli možnost prožít v našem
kostele i s podivínskými farníky „Fatimské
odpoledne“ mariánskou pobožnost u milostné sochy P. Marie Fatimské, kdy jsme
si připomněli 100 leté výročí od zjevení se
P. Marie třem dětem, která jim zjevila poselství pro celý svět platné i dnes.
V červnu jsme prožili Svatodušní
svátky a slavnost Božího Těla. Zde ve

čtvrtek 15.6. mší svatou a adorací. V Podivíně jsme měli možnost tuto slavnost
prožívat 18.6. v neděli mší svatou s Eucharistickým průvodem. Jednou v roce
vychází kněz s Eucharistií do měst a vesnic, aby žehnal rodinám, dětem, obcím,
vlasti, úrodě na poli. V tuto neděli byly
u nás pokřtěny při mši svaté tři děti. Pán
života a smrti k sobě povolal dva farníky,
paní J. Horákovou a pana T. Kužmu, tátu
dvou kluků, našich ministrantů. Díky za
svědectví naší víry a života. Ať odpočívají
v Pánově radosti.

V tomto jarním období náš kostel navštívily tři návštěvy. První mimořádná návštěva byla ještě těsně před velikonočními
svátky, navštívili nás potomci stavitele našeho kostela žijící v USA. Syn s manželkou,
vnuk s manželkou a pravnučka a pravnuk.
Druhou návštěvou byli studenti z Prahy,
budoucí architekti, restaurátoři, umělečtí
kováři se svými profesory - profesor Kotík. Třetí návštěvou byli důchodci z Velkých Pavlovic, kteří jako naši důchodci
navštěvují různé památky, pokračovali do
Lednice a na Janohrad.

Pozvání na mše svaté, slavnosti a pouti
•
•

•
•
•
•
•

5.7. - Cyrilometodějská pouť v Podivíně - mše sv. v 10 hod., dále v Mikulčicích,
na Velehradě a jinde.
Pro naše společenství je významným dnem 17. červenec, kdy se narodil a také
zemřel slovenský mučedník, blahoslavený biskup Petr Pavel Gojdič, jehož
ostatky byly vloženy při svěcení kostela do oltáře. Tohoto velkého muže víry si
připomeneme v neděli 16.7. mší svatou. Odpoledne bude kostel otevřen, bude
možno vystoupat i do věže.
V neděli 3.9. jsou zváni malí i velcí školáci se svými rodiči pro požehnání k
zahájení nového školního roku.
Bohoslužby v našem kostele v neděli v 9.30 hodin, v pátek v 18 hodin. Změny
jsou vždy na nástěnce.
Hodovní mše svatá už tradičně jako děkovná za farníky a za úrodu. V pondělí
podvečer pak za zemřelé a padlé spoluobčany v 18 hod.
Krásné a radostné dny ať je prožijete kdekoliv.
O prázdninách a na dovolených načerpejte hodně fyzických i duchovních a
duševních sil.
Ludmila Střelská

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
O logice a (ne)souvislostech
Našel sem oříšek
mezi vinohrady
pověz mně, má milá
máme-li sa rádi
Charakteristickým rysem písňových textů (zejména těch lidových) je, že jsou velmi jednoduché a nepouštějí se do žádných složitostí. Je-li například v písňovém textu popsána nějaká matematická
úloha, pak je velmi banální a její řešení je uvedeno hned v téže nebo
nejpozději v následující sloce. Tak je tomu třeba u písničky, v níž se
zpívá o babce, která měla čtyři jabka, zatímco dědoušek jenom dvě.
Jednoduché řešení, jak to udělat, aby měli oba stejně – totiž, že babka
dá jedno jabko dědouškovi – je v tomto případě zmíněno hned ve
druhé a zároveň poslední sloce. Problém je vyřešen a dál není o čem
zpívat.
Tento matematický příklad je opravdu velmi jednoduchý, protože je znám počet kusů, které každý z uvedených subjektů momentálně vlastní. O něco složitější už je tzv. Euklidova1 úloha (zůstává
1

Euklides nebo též Euklid (asi 325 př. n. l. - asi 260 př. n. l), řecký matematik

zatím nezhudebněna), v níž vedle sebe kráčí s nákladem pytlů osel
a mezek. Osel si naříká, že nese příliš těžké břemeno. Mezek se k
němu obrací s výčitkou: „Kdybys mi jeden pytel dal, nesl bych dvakrát tolik co ty! A kdybys mi jeden pytel vzal, nesli bychom stejně.“
Úloha se ptá, kolik pytlů nesl každý z nich? K řešení tohoto úkolu už
je potřeba, pokud nechceme postupovat metodou pokusu a omylu,
soustava rovnic o dvou neznámých (2x – y = 3 a -x + y = 2). Zjistíme
tak, že osel (x) nese pět pytlů a mezek (y) sedm.
S matematikou souvisí logika, kterážto bývá definována jako
formální věda zabývající se studiem zákonů a zákonitostí správného
myšlení, uvažování a vyvozování závěrů. S jejím zařazením do systému věd je ovšem trošku potíž. My jsme v úvodu tohoto odstavce
konstatovali, že logika souvisí s matematikou (jistě, spíše s tou tzv.
„vyšší“), to je názor, s nímž se ztotožňoval i anglický matematik, filozof a logik George Boole (1815 - 1864), který k logice přistupoval
a geometr, který ovšem většinu svého života strávil v Alexandrii v Egyptě
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jako k matematické disciplíně a jímž vypracovaný systém pravdivostních hodnot dnes využívají algoritmy softwaru veškeré elektroniky včetně počítačů, mobilů apod.2
Oficiálně je ale logika řazena jako disciplína filozofie. Možná
by se dalo říct, že logika je prostřednictvím filozofie a matematiky3 průnikem množiny humanitních a množiny exaktních věd,4
jak ukazuje schéma níže. Nicméně ani s tímto schématem mnohé
autority vědeckého světa nesouhlasí. Vidí logiku spíše jako vědu
věd, neboť, jak konstatuje anglický ekonom a logik William Stanley Jevons (1835 - 1882) hned v úvodu svých „Elementárních lekcí
z logiky“ (Elementary Lessons in Logic, 1893), logika je obsažena ve
všech vědách, přinejmenším v názvu věd končících příponou „-logie“; geologie je logika aplikovaná při zkoumání horninového materiálu povrchu Země, biologie je logika aplikovaná při zkoumání
fenoménu života, psychologie je logika aplikovaná na zkoumání
mysli a intelektu; podobně fyziologie, entomologie, zoologie, morfologie, antropologie, teologie apod.

Jednou z poddisciplín logiky, nikoliv nevýznamnou, je tzv.
výroková logika, přičemž rozlišujeme výroky jednoduché a výroky
složené. Ve složených výrocích jsou jednoduché výroky spojeny
spojkami „a“, nebo „nebo“. Výroky, ve filozofii se jim říká predikáty,
mají jednu důležitou vlastnost: mohou být pravdivé nebo nepravdivé. Při této příležitosti stojí za zmínku zajímavý pokus Tomáše
Akvinského o filozofickou definici pravdy: „Pravda je shoda věci a
rozumu.“ (Veritas est adaequatio rei et intellectus)
Logika rozděluje jednoduché výroky do čtyř skupin, které
označuje písmeny A, E, I, O podle latinských slov affirmo (tvrdím)
a nego (popírám). Věty typu A jsou všeobecně kladné (Všichni lidé
jsou smrtelní.), věty typu E jsou všeobecně záporné (Žádné zvíře není
rostlina.), věty typu I jsou částečně kladné (Někteří Francouzi jsou
malíři.) a konečně věty typu O jsou částečně záporné (Některé houby
nejsou jedovaté.) Vše ještě jednou přehledně v tabulce viz níže:
2

Kromě Boolea se o propojení matematiky a logiky snažil německý filozof
narozený v Prostějově, Edmund Husserl (1859 - 1938). Z významných světových matematiků a logiků narozených na našem území ještě nepochybně
stojí za zmínku rakouský matematik Kurt Gödel (1908 - 1978) narozený
v Brně.
3
Přičemž filozofii můžeme považovat za matku nebo „královnu“ humanitních věd a matematiku za matku nebo „královnu“ exaktních věd.
Již od 2. pol. 20. stol. se předpokládalo, že matematika pronikne do společenských věd a bude ovlivňovat jejich vývoj, podobně jako do té doby ovlivňovala a neustále ovlivňuje vědy přírodní, zejména fyziku. Typickým příkladem, jak matematika může přispět k rozvoji společenských věd, je problém
spravedlivého (pře)rozdělování, který matematika zná jako tzv. „problém
krájení dortu“ (cake-cutting problem). Dalším příkladem je třeba Paretovo
optimum v ekonomii.
4
Určitou souvislost mezi humanitními a exaktním vědami viděl i rakousko-britský filosof, významný představitel teorie vědy a moderního liberalismu
Karl R. Popper (1902 - 1994), který ve své knize Život je řešení problémů (All
Life is Problem Solving 1994, česky 1997) mimo jiné napsal: „Jak přírodní,
tak společenské vědy vycházejí z problémů, něčeho, co jistým způsobem vyvolává náš úžas, jak tvrdili řečtí filozofové.“ (O divení bude příští úvaha.)
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Někdy lze hledat univerzální pravdu i v jednovětém tvrzení –
jednoduchém výroku, ale může to být ošemetné či přímo zrádné.
Například věta: „Průměrní si berou nenapodobitelné vzory.“ se zdá
být (vždy) pravdivá, protože nepodaří-li se někomu napodobit svůj
vzor, zůstává průměrným; podaří-li se někomu někoho napodobit,
pak průměrným není. Jenže je tu možnost, že si někdo průměrný
vezme jako vzor někoho průměrného, podaří se mu jej napodobit,
což nic nemění na tom, že oba zůstávají i nadále průměrnými.5
Ještě složitější situace „logicky“ nastává u složených výroků. Už
u dvou výroků se může stát, že druhý výrok popírá první a/nebo
sám sebe.6 Takovým případem je třeba dvojice vět: „Následující věta
je nepravdivá. Předchozí věta je pravdivá.“ Učebnicovým příkladem
výše uvedeného je tzv. Paradox lháře, aneb Epimenidův paradox,
který patří k nejstarším logickým paradoxům. Epimenides,7 coby
sám Kréťan, prohlásil, že všichni Kréťané jsou lháři. Jednodušší
verze takového rozporného prohlášení je jednoduchý výrok: „Jsem
lhář.“
Z uvedeného vidíme, že verbální vyjadřování je mnohdy nedokonalé pro svoji nejednoznačnost, zatímco matematické vyjádření
bývá zcela jednoznačné. Jestliže řeknu dvakrát dvě plus tři, mohu
dospět buď k výsledku sedm (2 × 2) + 3, nebo k výsledku deset
2 × (2 + 3). Podobně, když budu počítat výměru záhonu, který má
dvakrát tři metry, mohu dospět k hodnotě 6 metrů (2 × 3) nebo 9
metrů (3 × 3) čtverečních. To nahrává názoru George Boolea, že
logika by měla pracovat spíše s matematickými nástroji.
Podle jiných pramenů byl ale tím velkým reformátorem logiky, který ve svých teoretických pracích přesvědčivým způsobem
upozornil na omezenost dosavadní logiky, až německý matematik
Gottlob Frege (1848 - 1925), který zavedl pojmy jako kvantifikátor
proměnných, díky nimž má moderní „matematická“ logika (takto
se nazývá proto, že na rozdíl od tradiční logiky dokáže reprezentovat i veškeré matematické uvažování) mnohem větší záběr a sílu.
U logické soustavy tří výroků, kdy ze dvou předpokladů je vyvozen závěr, hovoříme o tzv. sylogismech. Kombinatorika sylogických
vět – tvrzení typu A, E, I, O – dává ryze matematicky 64 kombinací
(4^3). V reálu je jich ale podle teorie možných pouze 10, ty jsou rozděleny (opět) do čtyř skupin (figur).8 Např. Aristotelův sylogismus
„Všichni lidé jsou smrtelní; Sokrates je člověk; Sokrates je smrtelný.“
se schématem AII patří do první skupiny (figury). Sylogismus „Nic
není lepší než moudrost; suchý chleba je lepší než nic; tudíž suchý
chleba je lepší než moudrost.“ mně vychází na schéma EII. Takové
schéma ale literatura jako možné neuvádí, takže se nejedná o logicky platný sylogismus.
Výroky lze spojovat spojkami, při užití spojky „a“ se jedná o tzv.
konjunkci, při užití spojky „nebo“ se jedná o tzv. disjunkci, podmíníme-li jedno tvrzení druhým, hovoříme o tzv. implikaci (jestliže A,
pak B“) nebo ekvivalenci („A právě tehdy, když B“). Rozlišení mezi
implikací a ekvivalencí nemusí být, zdá se, vždy jednoduché. Jistá
5

6

7
8

Čili nic proti napodobování. Španělský surrealistický malíř Salvador Dalí
(1904 - 1989), jehož jistě nelze podezírat z nekreativnosti a neoriginality,
kdysi řekl: „Kdo nechce nic napodobovat, nikdy nic nevytvoří.“ A konec
konců jedno krásné latinské přísloví říká: „Verba movent, exempla trahunt“
– Slova hýbou, příklady táhnou.
Matematik, počítačový expert a elektroinženýr, emeritní profesor Univerzity v Berkeley, Lofti A. Zadeh (*1921), v této souvislosti výstižně říká, že:
„Se vzrůstající složitostí přesná tvrzení ztrácejí smysl a smysluplná tvrzení
ztrácejí přesnost.“ (As complexity rises, precise statements lose meaning and
meaningful statements lose precision.)
starořecký spisovatel, básník a věštec z 6. století př. n. l.
Některá schémata se vyskytují ve vícero skupinách (figurách).
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komplikace nastává také u disjunkce, neboť spojka „nebo“ nemá vylučovací význam. A jednoznačné nemusí být ani užití spojky „a“, případně spojení dvou a více výroků beze spojky. Posledně jmenovaný
problém si budeme demonstrovat následujícím příkladem:
V dobách rozděleného Německa se vyprávěla (zřejmě na obou
stranách) anekdota o delegaci francouzských novinářů, kteří navštívili NDR a po návratu uspořádali tiskovou konferenci, na níž byli
dotázáni na své dojmy. „Co na mě obzvláště udělalo dojem“, říká
korespondent L‘Humanité,9 „je to, že občané NDR jsou čestní, inteligentní a milují svoji zemi.“ „To mohu potvrdit“, říká zástupce listu
Le Figaro,10 „ale musím dodat, že jsem nepotkal nikoho, kdy by měl
všechny tyto tři vlastnosti současně. Kdo je čestný a miluje NDR,
není inteligentní. Kdo je inteligentní a miluje NDR, není čestný. A
kdo je čestný a inteligentní, nemiluje NDR.“
Všeobecné výroky (zejména tvrzení typu A a E) spojené spojkou „a“ případně beze spojky, nemusí vždy znamenat, že pojednávané subjekty mají všechny uvedené vlastnosti současně. Z toho pak
vznikají různá nedorozumění, nebo, jak jsme si demonstrovali výše,
komické situace. Maltský psycholog a kognitivní vědec Edward de
Bono (*1933), známý studiem kreativity a s ním spjatým pojmem
laterální myšlení, tvrdí, že humorná situace nastává právě tehdy, když
je obvyklý vzorec vnímání a myšlení narušen novou nečekanou souvislostí. (Tomuto tématu věnuje v jedné ze svých knih jednu celou
kapitolu.) Odborná literatura uvádí, že výroková logika nezkoumá
ani formu výroků, ani jejich obsah, natož jejich vzájemnou souvis-

lost, ale výhradně formu jejich spojení, např. zda se jedná o sylogismus analytický, kdy zdůvodňujícím premisám (předpokladům)
předchází zevšeobecňující závěr, nebo o sylogismus syntetický, kdy
je tomu naopak, tj. nejprve zdůvodnění a potom konečný úsudek.
Zřejmě tedy nemá smysl hledat logiku, přesněji řečeno logickou souvislost, mezi nalezením ořechu mezi vinicemi a kladením si otázky,
zda láska nálezce této klasické skořápkoviny k nějaké dívce je opětována.
Celá záležitost v úvodu citovaného písňového textu tak není problematická z filozofického hlediska kvůli absenci logické souvislosti
(návaznosti) dvou úvodních tvrzení, ale spíše pro odkaz na neduh
na Moravě dříve se tak často vyskytující, na který mimo jiné upozornil i významný uherský vinařský odborník (ačkoliv původně lékárník) Franz Schams (1780 - 1839), jenž v roce 1834 podnikl cestu
po moravských vinařských oblastech a vše, co viděl (a ochutnal), popsal v o rok později vydané knize. Schams se ve své knize několikrát
zmiňuje, že se pokoušel poučit tehdejší moravské vinaře o nevýhodě „mnoha ovocných stromů v jejich vinných zahradách11 a že by si
také měli osvojit lepší způsob řezu hlavy, čímž by brzy získali bohatší
a lepší výnos a dospěli by k poznání, že výnos z vína jejich vinných
hlav daleko přesáhne zisk z ovocných stromů, protože, jak známo,
pod stínem ovocného stromu se žádné révě nebude opravdu výnosně dařit.“ I zde zkrátka platí, že méně je někdy více.
Zdeněk Vrbík
11

9
10

deník francouzských komunistů založený v roce 1904
pravicový (konzervativní) týdeník založený roku 1826, název a motto si vzal
z Beaumarchaisovy hry Figarova svatba: Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur - Bez svobody kritizovat není pravé chvály.
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V písničce se sice nezpívá “Našel jsem ořešák“ ale „oříšek mezi vinohrady“,
nicméně jak by se ten oříšek mezi vinohrady dostal, než že spadl z nějakého
ve vinici rostoucího ořešáku! Ořech nepadá daleko od ořešáku. Podobně jestliže lístek z javora spadl do dvora, musel ten javor logicky buď přímo na tom
dvoře, nebo v jeho těsné blízkosti růst.

Služba v lesích protektorátu
Myslivna „Bušohrad“ se nachází v
srdci křivoklátských lesů, které byly oblíbeným lovištěm už - blahé paměti - Otce
vlasti českého krále Karla IV. Tehdy ovšem
tu myslivna v nynější podobě samozřejmě
nestála, pokud tu vůbec nějaké obydlí stálo. O tom ale psát nechceme.
V době, kdy se tu odehrával příběh, o
němž chceme psát, byla z brusu nově postavená z cihelných zdí, obložených z venku až po střechu tmavě mořeným dřevem,
svítící v tmavé zeleni smrků a světlejších
buků svými bělostnými okny do daleka po
silnici do obce Broumy, vzdálené hodinu
pěší chůze, jediné to spojnici s nejbližší
lidskou civilizací. Chůzi uvádím proto,
poněvadž aut tu počátkem třicátých let
minulého století bylo jako šafránu a jejich
čas se naplnil až o několik desítek let později i když „první vlaštovky“ už byly na
světě i tehdy, stejně tak to bylo s bicykly a
motocykly. Do lesa na samoty se pokrok
dostával pomaleji, než do obcí a měst v
nové ČSR. Nově postavená myslivna nebyla z počátku ani elektrifikována, k čemuž došlo až kolem roku 1934- 35, do té
doby trávili obyvatelé dlouhé zimní večery
čtením knih při světle petrolejových lamp,
kromě jiných činností, o nichž se raději
nebudeme zmiňovat, anžto se jednalo o

tehdy, jedinou, lehce dostupnou kulturu,
neboť televize byla tehdy fantazie pochybných mozků a rozhlas v podobě „radia
Krystalky“ měl přijít až o dalších několik
let později.
Polesí stejného jména, které k myslivně náleželo, patřilo jako správní jednotka,
pod státní Lesní správu „Kolna“, později
„Křivoklát“. Pro lesníka, který dělal svou
práci s láskou a nikdy nechtěl dělat nic
jiného, nemohlo být lepšího. Lesní porosty tvořily zde většinou lesy smíšené a
hluboké, zastoupené dřevinami listnatými i jehličnatými, až na pár (několik stovek hektarů), z ekonomických důvodů
vysazených, smrkových monokultur, pro
zdejší stanoviště nepříliš vhodných, což se
také mělo později projevit. Z volně žijící
zvěře, jako v každé lokalitě, málo dotčené
lidskou rukou, se zde vyskytovalo téměř
všechno, po čem náruživý myslivec toužil.
Spárkatá zvěř, zastoupená zvěří jelení, srnčí, mufloní, žil zde tehdy ještě Tetřev hlušec, Tetřívek obecný, v lesních kulturách
tu běžně hojně hnízdily Sluky lesní a nechyběl tu ani Zajíc polní a Koroptev polní, sice ne tak hojně, jak tomu bývá v ryze
polních honitbách, ale při okrajích polí,
hraničících s lesem se vždy našly i tyto
druhy. Samozřejmě také nepřeberně ho-

lubů Hřivnáčů a tehdy ještě, i Doupňáků.
Pro houbaře býval les plný Hřibů, Lišek,
Kozáků a ostatních jedlých hub, na jaké si
kdo vzpomene. Ze zvěře tu tehdy chyběla
pouze zvěř Černá, což se mělo, jak všichni
dnes víme, později radikálně změnit. Terénní reliéf tu má ráz poněkud vyšší pahorkatiny, pomístně přecházející v docela
strmé, skalnaté stráně, zejména na severozápadní straně, kde oblast ohraničuje řeka
Berounka se zříceninou přemyslovského
hradu Týřova, pod nímž, na pravém břehu
leží obec Skryje, pod kterou tehdy myslivna Bušohrad správně patřila. Nejvyšší
horou zdejší pahorkatiny je „Vlastec“- 611
m. n. m., jeho druhý vrchol, který slove
„Malý Vlastec“, je necelý půlkilometr dál a
jeho výška je 566 m. n. m. Celá tato oblast
kolem řeky Berounky je dnes vyhlášena
státem chráněnou krajinnou oblastí „Křivoklátsko“.
Správa polesí Bušohrad byla začátkem
roku 1930 prvorepublikovým ministerstvem zemědělsví svěřena třicetiletému,
ambicoznímu lesníkovi, který sem byl
přeložen ze Starých Kestřan, kde sloužil
také jako polesný, či jak bylo tehdy zvykem říkat, správce lesního statku. – Ještě
nutno poznamenat pár slov k prvorepublikovému lesnictví. Při vzniku nové
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ČSR byla provedena pozemková reforma,
při níž bylo vyvlastněno mnoho šlechtických statků a velkostatků lesnických i
zemědělskýcb, které připadly do rukou
nově vzniklého státu. (Mělo se jednat jen
o šlechtice jiného původu, než českého).
Lesníci, kteří do té doby sloužili na soukromých panstvích vyvlastněné šlechty,
houfně přecházeli do státní služby. A stát,
který zapracované síly nutně potřeboval,
se také o lidi, pracující ve správě těchto
statků vzorně postaral. Všichni státní zaměstnanci v lesnictví i zemědělství dostali
nové, funkcím odpovídající platy, a zbrusu
nové uniformy, které byly samé zlato. Každý z lesníků vyfasoval jednu uniformu,
kterou nosil denně do služby, takzvanou
pracovní, kterou fasoval každé dva roky
a jednu sváteční, ke které náležel pozlacený opasek s pozlacenou sponou, kde byla
vyražena písmena „ SLS“ což znamenalo
„Státní lesy a statky“ na němž lesníci nosili při slavnostních příležitostech rovněž
pozlacenou pochvu s 50 cm dlouhým tesákem, jehož jilec byl pozlacený, na horní straně se znakem SLS a pod parohovou
střenkou pozlacenou, kovovou lasturou
s vyraženým státním znakem ČSR, jako
symbol lesnického stavu. Pracovní uniformu tvořily jezdecké kalhoty, k nimž
se nosily kožené vysoké boty, či kanady,
nebo nízké šněrovací boty s podkolenkami, tzv. štulpnami, které se rovněž fasovaly a sako, nebo-li běžně „blůza“, která
měla pozlacené knoflíky se znakem SLS
a na klopách límce v tmavozeleném sukně zlaté hodnostní označení, které tvořily
rozety (hvězdy) a knoflíky podle hodnosti
a funkce, kterou dotyčný právě zastával.
Jako pokrývka hlavy se do služby nosila
čepice francouzského typu (stejné čepice
nosí dodnes policie a vojsko ve Francii,
ovšem jiné barvy a označení) se zlatým,
oválným odznakem s jedlovými ratolestmi a znakem SLS v erbu. Čepici mohl nahradit klobouk stejné barvy „khakI“ jako
všechny látkové součásti uniformy, který
se rovněž fasoval. Při jeho nošení musel na
něm být také odznak jako na čepici. Zimních plášťů se fasovaly 3 druhy: do lesa hubertus v zadu s faldem, nebo tzv. „kalmuk“,
či tříčtvrťák a dlouhý, vycházkový pláštť
k slavnostním příležitostem, na němž se
nosil tesák. K sváteční uniformě se nosily
klasické dlouhé zelené kalhoty s tmavozeleným lampasem. Také je nutno dodat, že
k nošení uniformy ve službě i mimo službu, platil stejnokrojový předpis, který byli
zaměstnanci povinni přísně dodržovat
a nebyla trpěna sebemenší benevolence.
K saku byla vždy nutná zelená služební kravata na zelené služební košili, sako
muselo být zapnuté na všechny knoflíky a
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při setkání s nadřízeným se povinně salutovalo, stejně tak při hraní státní hymny,
nebo při slavnostním troubení loveckých
fanfár. Stejně tak tento předpis obsahoval
vzor společenského řádu, podle něhož
byli státní zaměstnanci povinni se chovat
k nadřízeným a všeobecně na veřejnosti,
při nedodržení byli peněžně sankcionováni, nebo byl dotyčnému zadržen služební
postup a při hrubém porušení hrozilo i
propuštění. K těmto všem vymoženostem
patřily ještě další – bydlení zaměstnanců
v služebních bytech, hájovnách a lesovnách bylo zcela zdarma, k budovám patřily pole a louky zdarma k užívání, každý
zaměstnanec měl ročně zdarma nárok na
palivové dříví, konkrétně zde to bylo 42
PRM/rok a v budovách, kde byla služební
kancelář byl nárok každoročně na dalších
12PRM na otop kanceláře. Všechno to
zde píši hlavně proto, že za čas měla přijít
doba, kdy se všechno podstatně změnilo a
od ní už se v tomto měřítku tyto výhody
v takovém rozsahu nikdy nevrátily a byly
jen stále umenšovány až dodnes, kdy už v
podstatě, kromě poměrně mnohem chudších uniforem, vlastně – nejsou - .
A tak tento výše zmíněný ambiciózní lesník, polesný či správce, nebo jak se
také říkalo fořt, do tohoto lesnického ráje
vstoupil a cítil se tu jako ryba ve vodě. Praxi měl v té době už bohatou. Sloužit začínal jako lesní adjunkt na soukromém panství hraběte Windischgrätze na Třeboňsku
v Jižních Čechách, kde se také stačil oženit
s dcerou pana řídícího učitele v obci, kde
měl mládenecké bydlení u svého šéfa nadlesního z hraběcího revíru. V roce 1919 po
pozemkové reformě přešel do státní služby a dostal dekret lesního správce na Lesní
správě v Jindřichově Hradci, kde měl na
starosti těžbu a odbyt dříví hlavně z voroplaveb na řece Nežárce. Tady se jim s chotí
narodila také nejstarší, prvorozená dcera.
Po zhruba šestileté zkušenosti v této službě, dostal nový post od ministerstva, a sice
už klasického správce státního lesního velkostatku – polesí „ Jemčina“ taktéž blízko
Nežárky i Jindřichova Hradce. Po něco
přes dva roky trvající zdejší perné praxi,
zřejmě se při ní osvědčil, dostal novou
ministerskou nabídku na obsazení uvolněného místa lesního správce ve Starých
Kestřanech na Protivínsku, stále tedy v Jižních Čechách. – Někoho možná překvapí,
že byl tolikrát z vyšších míst překládán,
ale tehdy to byla běžná rutina, protože
tehdejší ministerstva měla pracovníky –
byli to tzv. lesní radové - kteří měli za úkol
inspekčně sledovat služební vývoj vybraných, vystudovaných kandidátů lesnictví
od školy až do stadia, kdy sami posoudili
je-li dotyčný schopen převzít velký a dů-

ležitý provoz, o jehož prosperitu byl eminentní státní zájem. Tím se výrazně eliminovaly propady v hospodaření v objektech
státního zájmu. – V Kestřanech spatřila
světlo světa další dcera o čtyři roky mladší
než první. Po necelých dvou létech se tedy
usoudilo, že vybraný kandidát je již dosti
erudovaný, aby zvládl provoz na rozsáhlém a státem protežovaném revíru Bušohradském, který sousedil nejdelší hranicí s
panstvím hraběte Koloredo-Mansfelda na
Zbirohu a byl honitbou pro prominentní
hosty ministerstva na lov jelení a srnčí trofejové zvěře a později také Tetřeva hlušce.
První necelé dva roky bydlel s rodinou
ještě ve staré dřevěné myslivně, která stála vlevo od nové ve stráni pod lesem, než
byly dokončeny všechny stavební práce
na myslivně nové, kterou jsme již popsali.
Pro práci na novém působišti se velmi nadchnul a byl v lese velmi často, až mu jeho
paní vyčítala, že je v lese víc jako doma a
že ho vidí jen při výplatě dělníků v kanceláři. Chlácholil ji, že to tak nebude pořád,
že se jen musí všechno zaběhnout a pak
to bude lepší, ale znala ho a také věděla,
že o moc lepší to nebude. O dělníky v těžbě dříví a dělnic v lesní pěstební činnosti
tehdy nebyla naštěstí nouze a tak polesí v
několika létech dobře prosperovalo. Pan
správec, jak ho všichni titulovali, byl spokojen. Doprovázel vládní hosty na jeleny,
tetřevy a srnce, téměř vždy s úspěchem,
pokud byli jen trochu zručnými střelci a
v těch „ostatních“ případech to také uměl
zařídit, ale o tom až někdy jindy. Děvčata
mezi tím vyrostla a starší potřebovala jít do
školy a bylo třeba vyřešit školní docházku.
Naštěstí, při stavbě nové myslivny, začal
po silnici, která vedla kolem jezdit zbrusu
nový autobus (dnes by se řeklo autobusová linka) dvakrát denně z obce Skryje do
obce Kublov a pak do Broum a odpoledne zase zpátky. Když se stalo a autobus
jel dřív než skončila škola, měl správce
domluveno se svým hajným, který bydlel
na hájovně jménem „Lukárna“ přímo v
obci, že děvčata mohou u něho přespat.
O nějaký rok později si koupil zánovní,
ojetý vůz značky Škoda-Rapid – na svou
dobu moderní čtyřválec, který měl sice
řízení na pravé straně, jelikož byl při výrobě určen pro export do Anglie, což však
nikterak nevadilo, protože byl jeho první.
Po vykonání zkoušky k získání „Vúdčího
listu“, jak se tomu tehdy říkalo, měl život
opět o něco lehčí, že nemusel všude pěšky.
Měly ovšem přijít časy mnohem horší. Rok se s rokem sešel a psal se letopočet
1939 a 1940 a začala se psát jiná historie. V
Německu se dostal k veslu neuznaný malíř a vyučený čalouník, Adolf Hitler, přišel
Protektorát a s ním Říšskoněmecká správa.
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Fořt se nyní musel velmi rychle rozhodnout, bude-li sloužit dál, či všechno opustí
a bude hledat novou existenci s celou rodinou, neznámo, kde, což si, ať se snažil jak
chtěl, nedovedl vůbec představit. Vzhledem k tomu, že doma byly dvě nedospělé
děti, bydlel s nimi i jeho tchán, pan řídící
učitel na penzi a sám se bláhově domníval,
že Hitlerova anabáze v brzké době určitě
skončí, rozhodl se, že ve službě zůstane a
zhostí se jí tak, aby se, až všechno skončí,
mohl komukoli z Čechů podívat zpříma
do očí. A tak se jednoho pošmourného
dopoledne, kalného dne u myslivny objevily dvě černé limuzíny, z nich se vyrojilo osm po zuby ozbrojených příslušníků
Wehrmachtu a mezi nimi menší mužíček
s vojenskou hodností Obersturmbandführera, který se po pozdravu „Heil Hitler“ se zdviženou pravicí představil jako
„Oberforstmeister Ludwig Rhön“ (čte se
Rén ) – jeho nový přímý nadřízený. – V
tento osudový moment si správce s mrazením v zádech plně uvědomil celou vážnost situace, která ho nyní čeká a děsil se
toho, jestli bude po něm vyžadován tentýž
pozdrav. Přesto nezpanikařil a pozdravil
skopčáka, jak byl zvyklý zdravit své české nadřízené, českým služebním pozdravem „Lesu zdar“, k tomu přidal německé
„Guten Tag“, srazil podpatky a zasalutoval. Němčinu trochu ovládal z dob studií,
kde ještě před Lesnickou školou v Písku,
studoval v Plzni dva roky Obchodní akademie, kde se učil, tehdy světové obchodní jazyky Němčinu a Francouzštinu. Do
perfektní Němčiny mu ovšem ještě hodně
chybělo. Herr Oberforstmeister si toho s
viditelnou nelibostí všiml, přesto však se
zdvořilostí a podáním ruky přijal nabízené místo na židli u kancelářského stolu a
kývl na dva vojáky, stojící u dveří s nataženýmy samopaly, aby opustili místnost.
Ti s německou disciplinou okamžitě poslechli a vyšli s jejich typickým pozdravem
do mlhavého rána na dvůr myslivny, kde
stálo dalších šest. Když si fořt sedal, všiml
si, že Rén má u pasu v rozepnutém, koženém pouzdře, zajisté nabitou pistoli. Hned
mu také blesklo hlavou, že svoji má rovněž nabitou, u své pravé ruky, přilepenou
náplastí na spodní desce psacího stolu.
Němec ale začal hned zdvořilý rozhovor,
týkající se svého současného, chladného
přijetí. V krátkosti správci sdělil, že sice
dovede pochopit jeho rozmrzelost nad
nynější situací, že stejně jako on, by možná teď raději, plnil jiné úkoly někde jinde,
ale že se musí, oba, smířit s tím, že situace
je taková, jaká je a oba musí dělat to, co
musí. Řekl také, že pokud budou jednat
spolu sami, nebude vyžadovat německé
zdravení (myslel tím Heil Hitler a zvedání

Červen 2017
pravice), pokud ovšem bude někdy přítomen, někdo, a to kdokoliv, z jeho nadřízených, bude to nutné, jinak to bude bráno,
jako hrubé porušení disciplinární kázně s
patřičnými následky. Pak mu dopodrobna
vyložil jeho budoucí požadavky. - Pro příští jednání bude vyžadovat plynnou Němčinu, nemusí být brilantně spisovná, ale
všestranně srozumitelná, hlavně pro jeho
nadřízené. Jeho největším zájmem bude
lov vysoké zvěře a doprovázení říšských
hostů při lovu jelenů, kterým se musí bezpodmínečně plně věnovat, znalost trofejových hodnot paroží, zajištění 99-procentní úspěšné slovitelnosti s každým hostem
a těžba smrkového dřeva. Ostatní práce
nutné k chodu polesí mohou být vykonávány dle fořtova uvážení, bez přehnaných
požadavků, což se týkalo hlavně prací pěs-
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tebních, drobných staveb atd. Hajní měli
rovněž za úkol se naučit natolik německy,
aby dokázali zodpovědět případné dotazy
německých nadřízených. On sám bude
správce namátkově kontrolovat, o čemž
ho bude, pokud možno včas předem informovat. Závěrem řekl, že doufá, že jejich společná práce bude upřímná a z jeho
strany nebude třeba žádných sankcí. Pak
se zvedl, srazil podpatky až židle s hrknutím odlétla s pozdravem „Weidmnnns
heil“ (což je česky Lovu zdar), nikoliv tedy
již hailováním , se podáním ruky rozloučil a vyšel do dvora za svým doprovodem.
– Fořt se oknem díval na jejich odjezd a
věděl, že dnes bude mít celou noc o čem
přemýšlet…
Pokračování v dalším čísle
20. 6. 2017 LaNo
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Společenská kronika
JUBILEA

75 let

Všem jubilantům přejeme vše nejlepší a mnoho zdraví
do dalších let

70 let

Černá Ludmila, ul. Růžová
Mráziková Zdeňka, ul. Úlehlova
Skočík Josef, ul. Mlýnská
Markovič František, ul. Lipová
Brhel František, ul. Sportovní
Krůtil Stanislav, ul. Ořechová
Hůrská Jarmila, ul.Úlehlova

duben
80 let Kosíková Marie, ul. Ořechová
75 let Žůrek František, ul. Růžová
Sobotková Květoslava, ul. Ořechová
Michlovská Marie, ul. Růžová
70 let Hubáček Otto, ul. Lipová
Mlátilíková Jaroslava, ul. Anenská

65 let
60 let

květen
95 let Kozelský Vlastimil, ul. Masarykova
80 let Ivičičová Jana, ul. Mlýnská
Krůtil Jan, ul. Anenská
Holubová Anna, ul. Na Trkmance
75 let Markovičová Kateřina, ul. Masarykova
70 let Katucká Eva, ul. Anenská
Zrůnová Helena, ul. Anenská
Osičková Anna, ul. Úlehlova
60 let Hromková Anna, ul. Lužní

březen
Figurová Božena, ul. Růžová
ůžová

ÚMRTÍ
Rozloučili jsme se s občany:
any:

duben
Horáková Jitka, ul. Lužní
ní
květen
Trávníček Stanislav, ul. Růžová

NAROZENÍ
březen
Blahopřejeme paní Ivě Jankovičové a panu Jakubu
Němečkovi z ul. Ořechové k narození syna Jakuba.
květen
Blahopřejeme paní Evě Uhrové a panu Josefu Tarhajovi z ul. Svobody k narození syna Luboše.

Pan Jan Sýkora se dožil krásných 90-ti let.
Blahopřejeme
červen
90 let Sýkora Jan, ul. Růžová

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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