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Vydává Obecní úřad Ladná

Paní Ludmila Cenková se
dne 20.4.2016 dožila úctyhodného věku 100 let. V místním
kostele se za ni sloužila mše,
kterou si přála. Po bohoslužbě jí
bylo poblahopřáno na obecním
úřadě starostkou obce a ředitelkou okresní sociální správy Mgr.
Sylvou Vlašicovou. Malé oslavy
na úřadě se zúčastnil i pan farář
a někteří členové rodiny. Oslavenkyni zazpívali Lanštorfčani,
se kterými si zanotovala „Morava, krásná zem“. Obec věnovala
paní Cenkové pamětní medaili
obce, knihu „Lidé, kroje, tradice“, dárkový koš a kytici květin.
Bohužel jsme netušili, že vidíme
paní Cenkovou naposledy, protože na začátku měsíce června
zemřela.

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
se začátkem letních prázdnin vychází další číslo
zpravodaje. Dovolte mi několik málo vět k dění v
obci.
1.července 2016 si připomeneme 10 let od osamostatnění obce. Každý občan může posoudit, zda
byl tento krok přínosem pro život v obci nebo jsme
měli zůstat spojeni s Břeclaví. Děkuji všem, kteří
se nějakým způsobem za těch deset let podíleli na
rozvoji obce a věřím, že i v dalších letech se bude
prostředí obce zvelebovat tak, aby se nám zde všem
dobře žilo.
V době, kdy píšu tato slova, jsme v očekávání,
jestli bude letos opravena budova základní školy
nebo bude muset být odložena na příští rok. Důvodem čekání je výsledek výběrového řízení. Jedna
z firem podala námitku na výběrové řízení, kterou
zastupitelstvo zamítlo a čekáme ještě, jestli se bude
dále odvolávat k Úřadu pro hospodářskou soutěž.
Pokračování na str. 2
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Pokud tak neučiní, může vybraná firma
začít. Termín dokončení se však posune dále
do září. Opravením školy budeme mít hotovu další akci v obci, která byla potřebná.
Škola neprodělala generální opravu několik
desítek let.
Od srpna do října dojde k vybudování
sportovního hřiště v areálu TJ Sokol Ladná.
Ve fázi projektové dokumentace je parkoviště před obchodem Jednota a chodník
s veřejným osvětlením na ulici Mlýnské k
areálu firmy Alba-Metal. Projektovou dokumentaci pořizuje obec také na novou autobusovou zastávku a areál mateřské školy. O
tom jsem ale psala už ve zpravodaji minulém.
Sbor dobrovolných hasičů Ladná oslavil
své výročí založení. Chtěla bych poděkovat
několika málo hasičům /asi pěti/, kteří se o
průběh oslav zasloužili. Sbor vydal almanach, který je možno zakoupit na obecním
úřadě. Součástí výročí byl i křest nového
čerpadla pro mladé hasiče. Nepěkným činem ze strany JSDH byla výměna nazdobeného nového čerpadla za čerpadlo staré.
Ti, kteří výměnu provedli, se ani nedokázali
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chlapsky přiznat. Tímto veřejně upozorňuji
členy JSDH, že pokud ještě jednou provedou
podobný kousek /a jde už o několik různých
excesů/, bude obec zvažovat zrušení jednotky a její zajištění v jiné obci. Pro obec to
bude určitě finančně výhodnější než současný stav. Obec získala dotaci ve výši 420 tis.
Kč na pořízení vozidla pro SDH Ladná. Další dotace byla ve výši 290 tis. Kč přislíbena
z Jihomoravského kraje. Na jednu stranu se
obec snaží vycházet hasičům vstříc a na druhou stranu se někteří členové sboru chovají
jako malé děti.
Vracím se poněkolikáté k podomnímu
prodeji. Ten jak víte, je v obci zakázán. Obec
ale nedovede být každý den všude, a tak občas dojde k tomu, že Vás nějaký prodejce
přece jenom navštíví. Není Vaší povinností
se s těmito lidmi bavit, něco jim předkládat
a už vůbec je zvát k sobě domů. Nemusíte
jim ani otvírat dveře. Je lepší s nimi komunikovat přes okno a pokud jsou neodbytní, tak
prostě okno zavřete a máte klid. Je také možno přivolat policii, která už si s vtíravými
obchodníky poradí. Někteří z Vás volají na
obec a informují, že někde obcházejí a nabí-

zejí své služby, nejčastěji je to nabídka plynu
a elektřiny. Pokud se nám je podaří zastihnout, většinou reagují tak, že jsou u občanů
objednaní a jde o záměrnou návštěvu jejich
stávajícího klienta.
Dobrou zprávou pro některé z Vás bude
informace o čištění toku Ladenské strouhy.
Povodí Moravy bude na podzim čistit tok
od sběrného dvora až po vtok do Dyje ve
Staré Břeclavi. Vzhledem k tomu, že hráz
Ladenské strouhy je součástí protipovodňových opatření, dojde i k vykácení vzrostlých
stromů a náletových dřevin po celé délce
tohoto čištění. Budeme zvědaví, jak se toto
odbahnění odrazí ve výšce hladiny spodní
vody. Nánosy bahna budou ukládány na
pole, a to především na pozemky obce. Chemické rozbory ukázaly, že bahno není kontaminováno a lze jej takto použít.
Závěrem bych Vás ráda pozvala na již
pátý ročník uličního fotbalového turnaje, který pořádá v červenci obec. Na konci
prázdnin se pojedeme okoupat do Velkého
Mederu a senioři vyrazí na výlet do Bratislavy. Na všechno jste srdečně zváni.
Priesterrathová Renáta, starostka obce

Dění v obci
JARNÍ VÝLET
V sobotu 7. května jsme se vydali na delší výlet, tentokrát až do
jižních Čech. Vyrazili jsme ráno o půl šesté a v devět hodin jsme
vysazovali ty, kteří nechtěli navštívit jadernou elektrárnu Temelín
v Týně nad Vltavou. Je to malé historické městečko na řece Vltavě,
kde se natáčel film Kameňák a je zde pochovaný Matěj Kopecký,
zakladatel loutkového divadla. Před desátou hodinou jsme byli u
informačního centra jaderné elektrárny, které sídlí v renesančním
zámku Vysoký Hrádek. Zde jsme prošli výstavu a absolvovali krátkou přednášku. Před samotným vstupem do elektrárny byli čtyři z
nás podrobeni dechové zkoušce. Pokud by byla pozitivní, nepustili
by do elektrárny nikoho z nás. Výběr dýchajících byl náhodný, a

Týn nad Vltavou náměstí s radnicí

…to je dobrota…

před vchodem do elektrárny

Šťastná skupinka

tak především pánové museli cestou autobusem tzv. sušit hubu.
Poté jsme ve skupinkách po osmi s průvodcem a ochrankou prošli celý provoz elektrárny. Pouze jedna skupinka měla to štěstí, že
jejich průvodkyně mohla pořizovat fotografie. Pro Vaši informaci,
pracuje zde přes tisíc osob, z toho 80% vysokoškoláků. Prostředí
celé elektrárny bylo velmi příjemné a čisté. Poté jsme se už vydali
do Českého Krumlova, kde nás čekala prohlídka krumlovského
zámku a procházka celým komplexem historického jádra města,
které je na seznamu památek UNESCO. Těsně před odjezdem se
nám ještě některým podařilo navštívit výstavu amerických vojenských vozidel z 2.světové války. Domů jsme se vraceli až hodně
po půlnoci.
Foto LANO

před informačním centrem

Český Krumlov
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SLET ČERODĚJNIC
Posledního dubna se v Parku Rasovna konalo Pálení čarodějnic, které pro děti i dospělé
pořádá obec ve spolupráci se školou. Všichni si
mohli zasoutěžit na deseti stanovištích s úkoly s
čarodějnickou tématikou, všechny čekala sladká odměna. Každý, kdo přišel v kostýmu, dostal
diplom a drobnou pozornost. Cenu - dort - za
nejlepší a nejoriginálnější dopravní prostředek
si tentokrát odnesl František Šalé. Následovalo
spálení čarodějnice, kterou vyrobili žáci ve školní
družině s paní vychovatelkou. Večer se opékaly
špekáčky a k tanci i poslechu hrála country skupina Čtyřlístek až do pozdních nočních hodin.

KOUPÁNÍ VE VELKÉM MEDERU
V sobotu 28. května jsme s milovníky vody opět vyrazili k našim
slovenským sousedům do termálního koupaliště Velký Meder. V
areálu termálního koupaliště jsou k dispozici dva vyhřívané bazény, dva kryté s atrakcemi a tobogány pro děti, několik bazénů ven-

Jeden z venkovních bazénů

MÁJOVÁ
ZÁBAVA
V sobotu 14. 5. 2016 Chasa Ladná
uspořádala Májovou zábavu s Túfarankou. Návštěvnost byla vysoká. Dechová
hudba vytvořila výbornou atmosféru. Zábava trvala až do brzkých ranních hodin.
Snad půjde o novou tradici vyhledávanou
v širokém okolí.

GULÁŠ CUP 2016
V sobotu 25. června se konal další ročník gulášcupu. Akci každoročně pořádá hostinec U Parku.
Letos se zúčastnilo 10 družstev - Na vodě, Důchodci, Šoféři, Obec, Mužáci, Tenisti, Myslivci, Fotbalisti,
Kucký vredzi a Pralinky. Po téměř čtyřhodinové přípravě guláše přišli ochutnat nejen místní, ale i přespolní a dokonce cizinci. Nejvíce chutnal hovězí guláš
Tenistů, druhý byl vepřový guláš Důchodců a třetí
místo si vyvařili opět s hovězím gulášem naši Šoféři /
ti se prý taky nejvíc …/. K příjemně strávenému odpoledni nám vyhrávala country skupina Čtyřlístek.

kovních a také obrovské venkovní tobogány, dětská hřiště, hřiště na
plážový volejbal, lanové centrum, spousta občerstvovacích zařízení,
masáže, sauna a další služby. Počasí nám přálo, takže si každý užil
podle svých představ.

vnitřní bazén s dětskou atrakcí
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LETNÍ VÝLET
V sobotu 18. června jsme vyrazili v nevelkém počtu na zámek Hradec nad Moravicí,
který se skládá z Červeného zámku - bývalé
hospodářské budovy a stáje, Bílého zámku samotné sídlo a Bílé věže, která sloužila jako
vodárna. Kolem těchto tří staveb se rozkládá 60-ti hektarový lesopark. Býval sídlem
levobočných Přemyslovců. Pobývala zde

vdova po Přemyslu Otakaru II. Kunhuta.
Posledními majiteli byla knížata Lichnovští,
kteří zde sídlili po šest generací. Jejich hosty
byli Mánes, Beethoven, Paganini, Liszt /jeho
srdce je uloženo v místním kostele/ a mnoho
dalších. Po prohlídce jsme se vydali do středu Opavy, kde si někteří prohlídli historické
centru anebo se naobědvali. Na odpoledne

Červený zámek

jsme měli zamluvenou prohlídku Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě s výstupem na vysokou pec a vyhlídkovou věž Bolt Tower, která
měří 72 metrů. Pro některé z nás byl výstup
adrenalinovým zážitkem. Odměnou nám
byla nádherná vyhlídka na celé hornické
město a Beskydy s Lysou horou.
Foto LANO

Bílý zámek

Bolt Tower

Bílá věž

pro někoho hromada šrotu

pro někoho hromada šrotu

Výpisy ze zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva č. 11/2016 se konalo 21. dubna 2016

Zastupitelstvo obce neschválilo:
• Záměr prodeje pozemku parc.č. 506/7 v
k.ú. Ladná o výměře 11 m2
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Dotaci pro Podivínskou farnost ve výši
60 000,- Kč na projekt „Rekonstrukce
vstupního schodiště kostela sv. Archanděla Michaela v Ladné“
• Veřejnoprávní smlouvu na zajištění výkonu speciálního stavebního úřadu s
Městem Břeclav za dohodnutou cenu 2
000,- Kč za každé započaté správní řízení
• Dotaci pro TJ Sokol Ladná ve výši 200
000,- Kč na projekt „neinvestiční dotace
na běžnou údržbu a správu sportoviště“
• Dotaci ve výši 6 000,- Kč na zajištění
provozu ordinace praktického lékaře
MUDr. Ivo Julínka v roce 2016
• Výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ladná za rok 20115,

•

•

•

•

která hospodařila se ztrátou 137 438,31
Kč
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s E.ON Česká republika na pozemek parc.č. 150 v k.ú. Ladná
za jednorázovou úplatu 1 000,- Kč
Kupní smlouvu na pozemky parc.č.
1140/5, 1141/2, 1142/2, 1143/5, 1144/2,
1158/9, 1158/10, 1160/11 a 1161/13 v
k.ú. Ladná zapsaných na LV 1264 s manžely Pavlíkovými za cenu 230 490,- Kč
Kupní smlouvu na pozemky parc.č.
1182/89, 1224/1, 1225, 1226/2, 1292/185,
1322/8, 1325/8, 1326/6, 1327/6 a 1328/14
v k.ú. Ladná zapsaných na LV 211 s paní
Alenou Slezákovou a paní Milenou Loučovou za cenu 77 338,- Kč
Kupní smlouvu na pozemek par.č.
1290/93 v k.ú. Ladná zapsaný na LV 654
s paní Annou Špatnou za cenu 72 010,Kč

•

•

•

•

•

•

Rozpočtové opatření č. 2/2016 s příjmy
ve výši 1 895 700,- Kč, výdaji ve výši 3
815 000,- Kč a financováním ve výši - 1
919 300,- Kč
Dotaci pro Myslivecký spolek Ladná na
projekt Vybudování myslivny ve výši
200 000,- Kč
Vyřazení majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ladná s cenou vyšší než 3
000,- Kč v celkové výši 97 388,50 Kč
Smlouvu o dílo s firmou Modrý projekt
na akci Ladná - tělocvična, změna využití objektu na KD“ za cenu 45 000,- Kč
Smlouvu o dílo na „Víceúčelové hřiště
15x32 m Ladná“ s Linhart spol. s r.o.,
Lhotecká 820, Brandýs nad Labem za
cenu 1 135 819,- Kč bez DPH
Účast v elektronické dražbě na pozemek
parc.č. 1292/104 v k.ú. Ladná za nejvyšší
možnou cenu 15 000,- Kč

Lanštorfský zpravodaj
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Zasedání zastupitelstva č. 12/2016 se konalo 19. května 2016

Zastupitelstvo obce schválilo:
• Smlouvu o budoucí směnné smlouvě s Greeninvest energy a.s.
kdy se pozemky parc.č. 1292/13 a 1292/15 smění za pozemek
1279/24 vše v k.ú. Ladná bez finančního vyrovnání
• Smlouvu o zřízení věcného břemene s RWE GasNet na pozemek
parc.č. 1144/16 v k.ú. Ladná za jednorázovou úplatu ve výši 605,- Kč
• Dofinancování pořízení automobilu pro jednotku SDH Ladná
do plné pořizovací ceny vozidla, a to při poskytnutí dotace z roz-

•
•
•

počtu MV ČR a JMK v roce 2016
Dotaci pro Klub seniorů Ladná ve výši 20 000,- Kč na projekt
Poznáváme naše sousedy - jejich hlavní města
Rozpočtové opatření č. 3/2016 s příjmy ve výši 605 200,- Kč, výdaji ve výši 1 627 900,- Kč a financováním ve výši - 1 022 700,- Kč
Kupní smlouvu na pozemky par.č. 506/27, 525/2, 1142/2, 526/1,
539/2, 540/1, 572/1, 577/22, 583/1 a 643/2 v k.ú. Ladná s panem
Mgr. Janem Struhárem za cenu 137 824,- Kč

Zasedání zastupitelstva č. 13/2016 se konalo 31. května 2016

Zastupitelstvo obce schválilo:
• Výsledek výběrového řízení na akci „Stavební úpravy objektu základní školy“ a
vybralo jako zhotovitele stavby firmu
F&K&B a.s. Břeclav
• Smlouvu o dílo s F&K&B a.s. Břeclav na
akci Stavební úpravy objektu základní
školy za cenu 11 915 672,- Kč bez DPH
• Účetní závěrku včetně hospodaření obce
Ladná za období 2015, sestavenou ke dni
31.12.2015
• Závěrečný účet obce za rok 2015 s výhradou a přijalo toto opatření: vždy
zveřejnit na profilu zadavatele smlouvu
uzavřenou na veřejnou zakázku malého
rozsahu, jejíž cena přesáhla 500 000,- Kč
bez DPH, včetně jejích změn a dodatku
do 15-ti od jejího uzavření
• Účetní závěrku ZŠ a MŠ Ladná za období 2015, sestavenou ke dni 31.12.2015

•
•

Pořízení změny č. 1 ÚP Ladná
Pořizovatele změny č. 1 ÚP Ladná, a to
Obecní úřad Ladná zastoupený fyzickou
osobou ing. arch. Evou Žákovou
Zpracovatele změny č. 1 ÚP Ladná firmu AR projekt s.r.o.
Starostku obce jako určeného zastupitele
v procesu pořízení změny č. 1 ÚP Ladná
Kupní smlouvu na pozemky parc.č.
1179/223, 1201/20, 1203/15, 1293/20,
1293/108, 1295/6, 1295/16, 1179/31,
1168/8, 1176/9, 1141/15, 1142/15, 1143/21,
1143/40, 1292/208, 1292/231, 1182/150 a
1182/157 v k.ú. Ladná zapsaných na LV
143, 84, 140,1482 a 147 s paní Vladimírou
Vlašicovou za cenu 300 212,-Kč
Kupní smlouvu na pozemky parc.č.
1323/19, 1325/35, 1334/7, 1333/10,
1330/24, 1333/11, 1324/4, 1330/1,
1328/10, 1332/11, 1333/14, 1331/14,

•
•
•

•

•
•

•

•

•

1331/35, 1183/16 a 1182/136 v k.ú. Ladná
zapsaných na LV 473,763, 1416, 1520, 612,
472 a 764 s manžely Jílkovými za cenu 94
215,- Kč
Ceník pronájmu sportovní haly platný
od 1.9.2016
Zrušení vnitřní směrnice č. 33/2014 a
Zásad prodeje pozemků v majetku obce
Ladná
Mandátní smlouvu na akci „Stavební
úpravy objektu základní školy“ a s firmou Modrý projekt na výkon technického dozoru za cenu 105 000,- Kč bez
DPH
Smlouvu o poskytnutí služeb výkonu
Koordinátor bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi s CIPRYS
s.r.o. za cenu 55 600,- Kč bez DPH
Vyjímku z počtu žáků pro základní školu na školní rok 2016/2017

Závěrečný účet obce za rok 2015
Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2015
– údaje jsou v Kč (po konsolidaci)

Třída 1 – Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 – Kapitálové příjmy
Třída 4 – Přijaté dotace
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 peněžních účtů
Prostředky minulých let
Financování celkem

Schválený
rozpočet
10 727 000
5 006 000
0
0
15 733 000
7 872 000
7 861 000
15 733 000
0

Rozpočtová
opatření
3 935 400
1 273 900
262 100
2 820 600
8 292 000
5 152 200
4 549 200
9 701 400
-1 409 400

Upravený
rozpočet
14 662 400
6 279 900
262 100
2 820 600
24 025 000
13 024 200
12 410 200
25 434 400
-1 409 400

Plnění k 31.12.2015 % plnění k upravenému rozpočtu
14 637 799
99,8 %
5 751 223
91,6 %
262 059
100,0 %
2 757 070
97, 7 %
23 408 151
97,4 %
10 722 979
82,4 %
8 264 590
66,6 %
18 987 569
74,6 %
4 420 582

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1 409 400
1 409 400

0
0
0
0
1 409 400
1 409 400

0
0
0
-19 909
-4 400 673
-4 420 582

0
0
0
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Rozpočet pro rok 2015 byl schválen ZO dne 12. 12. 2014. V průběhu roku bylo provedeno celkem 7 rozpočtových opatření. Celkově
byly příjmy zvýšeny o 8.292 tis. Kč, výdaje byly navýšeny o 9.701 tis. Kč
Příjmy obce byly navýšeny zejména o příspěvek na výkon státní správy, přijaté dotace (VPP, dětské hřiště, kompostéry). Výrazně
vzrostly daňové příjmy obce (DPH, DPFO, DPPO).
Výdaje obce byly navýšeny o běžné 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, dále
byly sníženy investiční výdaje, protože se dosud nezačala budovat
kanalizace a ČOV, ale byly navýšeny výdaje na nákup pozemků aj.
Stav sociálního fondu k 31.12.2015 činí 17.673,43 Kč.
Stav majetku obce Ladná. Inventarizace majetku a závazků k
datu 31. 12. 2015 byla provedena ve dnech 2. 1. - 18. 1. 2016.
Popis
Drobný dlouhodobý
nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý
nehmotný majetek
Budovy, stavby

Samostatné movité
věci, soubory movitých
věcí

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

Pozemky
Nedokončený
dlouhodobý hmotný
majetek
(rozestavěné akce)

Kč
166.836,30 Program Gordic, Clavius pro
knihovnu, Office
467.980,00 Územní plán obce
85.547.937,67 Bytové domy, budovy pro
služby obyvatelstva, jiné nebytové domy, komunikace a
veřejné osvětlení, jiné inž. sítě,
ost. stavby, kanalizace
4.289.199,68 Vlajka, rozhlas, kuch.linka,
vlek, Avia cisterna, maringotka, elektrocentrála, radar,
pyramida, traktor,žací stroj,
pódium, osobní automobil,
zametací stroj, kontejnery
5.672.787,74 Nábytek, zařízení, PC, kompostéry, aj. (OÚ, knihovna,
pošta hasička, tělocvična, sb.
dvůr, podporované bydlení,
hřbitov, zdrav.středisko,
komun. služby aj.)
10.971.425,48 Obec vlastní celkem 641.237
m2
3.557.422,50 • Koupě pozemků
311.760,00 Kč
• Kanalizace + ČOV
2.786.517,00 Kč
• Úlehle 62 400,- Kč
• Multifunkční hřiště
45 000,- Kč
• Parkoviště 27 456,00 Kč
• Stavba MŠ 59.999,50 Kč
• Rek. ZŠ 226.186,00 Kč
• Chodník u Workoutu
38.104,00 Kč

Další účty dle inventarizace provedené k 31. 12. 2015:
• Zboží na skladě:
184 928,00 Kč
• Pohledávky z hlavní činnosti:
69 286,00 Kč
• Krátkodobé poskytnuté zálohy:
86.812,00 Kč
(záloha elektřina, plyn)
• Základní běžný účet u KB:
14 688 698,32 Kč
• Základní běžný účet u ČNB:
885 467,82 Kč
• Dodavatelé:
343 097,36 Kč
• Odběratelé:
554 496,83Kč aj.

Lanštorfský zpravodaj
Obec vyřadila majetek v celkové hodnotě 109.746,20 Kč (Note
Acer, Skener, Motorový křovinořez Stihl, vysavač, záclony, rohože,
sběrač odpadu …..)
Obec pořídila:
• investiční výdaje v roce 2015: pořízení kanalizace (3176 tis. Kč),
dětské hřiště (539 tis. Kč), projekt rekonstrukce ZŠ (226 tis. Kč),
technické zhodnocení rozhlas (76 tis. Kč), pozemek MŠ (497 tis.
Kč)
• provozní výdaje v roce 2015: kompostéry (1181 tis Kč), počítač(29 tis. Kč), vybavení tělocvičny (79 tis. Kč)
Na účtu 909 je veden majetek předaný k hospodaření ZŠ a MŠ
ve výši 1.341.771,90 Kč.
Výsledek hospodaření obce Ladná k 31. 12. 2015 činí zisk ve
výši 8.353.677,37 Kč
Poskytnuté dotace
Poskytovatel účel
ÚP ČR
Aktivní politika zaměstnanosti
MMR
Kompostéry
SFŽP
Kompostéry
MMR
Dětské hřiště
JMK
Územní plán
JMK
Hasiči
SR
Souhrnný dotační titul

Poskytnuto
917.813,00 Kč
1.054.006,80 Kč
62.000,40 Kč
377.336 Kč
121.194,80 Kč
1.919,00 Kč
222 800 Kč

Hospodaření příspěvkové organizace – Základní škola a Mateřská škola Ladná
Rezervní Rezervní Fond odměn
Investiční
Výsledek
fond ze
fond z
fond
hospodaření
zlepšeného ostatních
výsledku
titulů
hospodaření
47.260,21 Kč
0 Kč 20 000,00 Kč 209.880,96 Kč -137.438,31 Kč
Příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Ladná byl v roce 2015 poskytnut příspěvek na provoz ve výši 1.250.000,00 Kč.
Poskytnuté dotace z rozpočtu obce
Subjekt
Účel
Poskyt- Čerpá(neinvestiční dotace)
nuto Kč no %
TJ SOKOL Ladná Běžná údržba a správa sportoviště
200 000 100
Malovaný kraj
Časopis Malovaný kraj
3 000 100
Remedia Plus
Denní stacionář
10 000 100
MUDr. Julínek
Zabezpečení provozu ordinace
6 000 100
Římskokatolická Elektronické zabezpečení kostela
15 000 100
farnost Podivín
Taneční studio
Účast na světovém šampionátu v
25 000 100
N.C.O.D.
Chorvatsku
Český svaz
Účast chovatelů na evropské výstavě 10 000 100
chovatelů
ve Francii
SDH
Soutěž v požárním útoku
11 812 100
SDH
Vybavení dětského hasičského
12 000 100
oddílu
Myslivecké
Vybudování elektro přípojky, nákup 50 000 100
sdružení Ladná
krmiva, dřeva
Hodonínsko–DSO Studie erozních poměrů
21.117 100
Malovaný kraj
Časopis Malovaný kraj - rok 2016
3 000 100

Lanštorfský zpravodaj
Poskytnuté příspěvky:
Subjekt
Poskytnuto
DSO Podluží
43 600,00 Kč
DSO LVA
24 900,00 Kč
Sdružení měst a 1 246,00 Kč
obcí
Svaz měst a obcí 4 442,80 Kč
jižní Moravy
DSO Čistý Jiho- 4 690,00 Kč
východ
DSO Podluží
8 100,00 Kč

Červen 2016

Neinvestiční - členský příspěvek
Neinvestiční – členský příspěvek
Neinvestiční – členský příspěvek
Neinvestiční – členský příspěvek
Neinvestiční – členský příspěvek

Neinvestiční – KEO, notebook,
mzdy
DSO Podluží
4 500,00 Kč Neinvestiční – Zvony Podluží
DSO Podluží
3 000,00 Kč Neinvestiční – Přehlídka dětských souborů
DSO Podluží
17 000,00 Kč Investiční - Nákup vozu Fabia
Z DSO Čistý Jihovýchod obec od 1.1.2016 vystoupila.
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Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 18 - 19.
4. 2016. Při přezkoumání hospodaření obce Ladná za rok 2015 byly
zjištěny chyby a nedostatky. Obec neuveřejnila na profilu zadavatele
smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž cena
přesáhla 500 000,- Kč bez DPH, včetně všech jejích změn a dodatků,
a to do 15 dnů od jejího uzavření, a proto byl závěrečný účet schválen s výhradou.
Obec má zastavený majetek ve prospěch ministerstva pro místní
rozvoj pro případ porušení podmínek dotace. Zastavena je budova v
hodnotě 11 010 786,89 Kč a pozemek v hodnotě 320 000,- Kč.
Připravila M.Duhonská

Z Regionu Podluží
CYKLOVÝLET REGIONU PODLUŽÍ
V pátek 22. dubna se konala za krásného počasí již tradiční akce Regionu
Podluží a Hodonínska „Otvírání jara na
Podluží a Hodonínsku“. Letos se startovalo u pivovaru v Moravském Žižkově. Cyklistický peloton vyrazil v čele s Josefem
Zimovčákem. Trasa vedla přes Hradištěk
ve Velkých Bílovicích na Vrbici, kde o
historii obce promluvil starosta obce. Pokračovalo se do Čejkovic, kde si účastníci prohlédli prostory firmy Sonnentors a

ochutnali jejich výborné čaje a dále pak
přes Nový Poddvorov do Prušánek. Výlet

byl zakončen dobrým obědem U Jeňoura
v Nechorách.

VERBÍŘI PODLUŽÍ 2016
V neděli 15. května se konal v Josefově X. ročník soutěžní přehlídky dětských verbířů z Podluží. Soutěž se konala
venku „pod zeleným“. Soutěžilo se ve třech kategoriích. V
kategorii do 9-ti let zvítězil Matěj Ivančic ze Staré Břeclavi,
v kategorii 10-12 let Matěj Halady a v kategorii 13-15 let
René Zhříval z Josefova. Cenu starosty obce Josefo získal
Josef Čech a cenu předsedy Regionu Podluží Jaroslav Černý
z Lužic.

ZPĚVÁČEK PODLUŽÍ
V neděli 10. dubna proběhl ve Starém Poddvorově V. ročník postupové soutěže Zpěváček Podluží, kterého se účastnilo 38 dětí z celého regionu. Každý účastník obdržel pamětní
list, plaketku a sladkou odměnu. Vítěz každé
kategorie pak obdržel skleněnou plaketu. Do
krajského kola postoupili v kategorii 6 - 10
let Jana Baránková, Pavlína Tomčalová a Klára Kopečková, v kategorii 10-15 let Kristýna
Podešvová, Adéla Bílíková a Jakub Sůkal. V
kategorii mateřské školy zvítězil Petr Bílík z
Dolních Bojanovic.
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PŘEHLÍDKA
DĚTSKÝCH
SOUBORŮ
V sobotu 2. dubna se v Moravském
Žižkově konal XII. Ročník regionální
Přehlídky dětských folklorních souborů
na Podluží. Letošní nepostupové přehlídky se zúčastnilo 260 dětí. Děti byly velmi
šikovné a všem návštěvníkům zajistily
příjemně prožité odpoledne.

Oznámení obecního úřadu
Ceník pronájmu haly
od 1.9.2016
Tělocvična

Den

1 h/kurt badminton

1h

1 100,-

110,-

275,-

Foyer

550,-

Kuchyň

550,-

Celý objekt

2 200,-

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

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

E-BOX
na obecním úřadě

Propagační
materiály obce
Na obecním úřadě si můžete pro svoji potřebu zakoupit tyto propagační materiály:
Pexeso
15,Sklenice
71,pohlednice
6,mapa Podluží
15,Samolepka se znakem obce 15,CD Lanštorfčani
150,mapa Břeclavsko
50,Almanach školy
100,Oficiální mapa LVA
32,Výletní noviny
zdarma
info brožurka Ladná
25,Kniha Obec Ladná
Pamětní mince
180,v proměnách času
250,Cyklostezky
40,-

Ceník inzerce v Lanštorfském zpravodaji
Strana A4

400,-

Strana A5

200,-

Strana A6

100,-

Kompostéry
Upozorňujeme zájemce o kompostéry, že je k dispozici posledních
50 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.

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

Lanštorfské hody
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 těchto dnech sobota 17. 9. a neděle 18.
9. Hodky proběhnou o týden později v sobotu 24. 9. Hrát Vám bude
dechová hudba Legrúti.

Pro potěšení
V místním rozhlase můžete nechat zahrát přání s písničkou. Je potřeba si nachystat text přání /k narozeninám, sňatku, ukončení školy
atd./, píseň na CD a zaplatit poplatek 20,- Kč. Pro informace o hlášení
se obracejte na referentku obce paní Janu Balgovou na mail balgova@
obecladna.cz ,telefonu 519 324 502 nebo osobně na obecním úřadě.

Lanštorfský zpravodaj
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Z historie Ladné
Bratři kněží
Ladná patří mezi obce, které můžou být pyšni na to, že jsou
rodištěm kněze. I když je tato skutečnost poněkud málo známá, je
tomu skutečně tak. V naší obci se narodil budoucí kněz a jeho další
dva bratři, kteří se stali taktéž knězi, zde vyrůstali. Jedná se o bratry
Storkovi (někdy uváděny jako Štorkovi).
Otec Julius Stork se svojí manželkou Adélou, roz. Gregorovou
(její otec byl taktéž mlynářem v Ladné) se přestěhoval z Rakvic do
Ladné na mlýn, kde působil jako mlynář až do roku 1893, kdy se
odstěhoval i se svojí rodinou do Vídně. Manželé Storkovi měli tři
syny, Aloise, Ludvíka a Juliuse.
Alois Stork, nejstarší ze tří bratrů se narodil 16. 5. 1878 v Rakvicích. Obecnou školu navštěvoval
v Podivíně a Brně, kde absolvoval
i reálku. Ve Vídni vystudoval obchodní akademii. Po jejím absolvování se stal účetním aspirantem
na ministerstvu obrany ve Vídni.
Vzdal se však nadějné vojenské
kariéry a vstoupil do duchovní
armády, kde od 9. září 1897 začal
noviciát ve Sv. Ondřeji v Korutanech. V letech 1901 – 04 vykonal
řádková studia filosofie v Bratislavě. V roce 1905 začal bohovědné
studium v Innsbrucku, kde byl dne 26. července 1908 vysvěcen za
kněze. Po skončené teologii byl poslán na Velehrad. Po vykonání

třetí probaci přišel jako mladý kněz do Brna. Zde působil jako spirituál bohoslovců plných 10 let. V letech 1920 – 21 byl generálním
prefektem v Praze. Alois Stork se i v dalších letech věnoval hlavně
výchově kněžského a řeholního dorostu. V roce 1932 byl vyslán do
Říma, kde byl až do konce války spirituálem pro české bohoslovce
na koleji Nepomucenum. Po válce se vrátil do vlasti, kde byl v noci
13. dubna 1950 zatčen a převezen do lágru Bohosudov, následně
lágru Oseku a Králíky. V lednu 1953 byl propuštěn a odvezen na
farnost Moravec, kde žil příkladný kněžský, řeholní a bratrský život
až do své smrti. Z moravského pobytu stojí za zmínku jeho opětovné zatčení v roce 1960, kdy měl již 82 let. Ve vězení pobyl dva a
čtvrt roku, byl propuštěn na amnestii. Je autorem knížečky „Z duchovního života“, „Soustavné vedení duší“, „O kněžském celibátě“ a
mnoha dalších asketicko-pastoračních článků. Alois Stork zemřel
20. října 1970 a byl pohřben na Moravci za velké účasti jeho žáků
kněží i spolubratří.
Ludvík Stork se narodil v Ladné dne 6. srpna 1885 jako druhý syn
manželům Storkovým. Do obecné
školy chodil v Ladné a Podivíně, do
měšťanské ve Vídni. V Dolních Rakousích se učil rok kupcem, pak navštěvoval dvouletou obchodní školu
ve Vídni. Před vstupem do řádu byl
správcem pozůstalosti po svém otci,
mlynáři. V roce 1911 vstoupil na
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Velehradě do noviciátu. Za dva roky, na svátek Sv. Ignáce složil
své řeholní sliby. V letech 1914 – 15 byl vrátným v Innsbrucku.
Z Innsbrucku musel narukovat do I. světové války na východní
ruskou frontu. Od roku 1916 byl na italské frontě, od roku 1918
byl v italském zajetí a od března do září 1919 u československé domobrany v Gallarate. Po návratu z vojny se stal sociem – bratrem
R. P. provinciála a byl v této službě až do roku 1934. Od roku 1935
působil v tomto směru na Slovensku, odkud se vrátil v roce 1939 do
Prahy, kde v této pozici dále působil až do roku 1950. Ani jemu se
nevyhnul lágr v Bohosudově, Oseku či na Králíkách, odkud přišel
v listopadu 1953 na Moravec. Byl na společném pokoji se svým
bratrem Aloisem, o kterého se staral až do jeho smrti. Ludvík byl
i manuálně velmi zručný. Když pražská Kurie dostala první auto,
stal se jeho prvním údržbářem a opravářem. „Ludvíček“, jak mu
všichni říkali, zemřel 11. května 1978 a je
na Moravci.
j pochován
p
Julis Stork byl nejmladší z bratrů Storkových v české
provincii Tovaryšstva žijících.
Narodil se 16. listopadu 1895
ve Vídni. Obecnou školu však
vychodil v Ladné, měšťanskou
ve Vídni. V roce 1910 nastoupil do gymnázia v Bohosudově a po třech letech vstoupil
do noviciátu na Velehradě. Po
složení prvních slibů a dokončení gymnázia byl prefektem
v Bohosudově (1918 – 19) a
v Praze – Bubenči (1921 – 24).
V Innsbrucku v letech 1921 – 24 studoval předepsaná filosofická
studia. V roce 1925 na S. Hostýně vykonal soukromě teologická
studia. V Praze u Sv. Ignáce byl dne 2. května 1928 vysvěcen na
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kněze. V roce 1931 si udělal na Sv. Hostýně třetí probaci. V letech
1932 – 45 byl ministrem a prokurátorem na Velehradě. Při tom učil
náboženství a němčinu na gymnáziu. Po válce byl poslán do Bohosudova jako ministr domu a operář. V roce 1947 byl poslán na
Sv. Hostýn, kde byl následně zatčen a putoval s ostatními v dubnu
1950 do lágru v Bohosudově a odtud do Oseka a Králík. Odtud byl
v říjnu 1956 jako starý dopraven na Moravec. Zde zůstal asi rok a
šel k sestrám boromejkám do Božic jako jejich duchovní. I když byl
z bratrů Storkových nejmladší, zemřel nejdříve, a to 16. ledna 1970.
Pochován je na hřbitově v Božicích.
K naší obci se částečně pojí ještě jedno podobné rodinné
kněžství. Rodina Zouharů ze Senetářova měla osm bratrů, z toho
si šest zvolilo službu Bohu. Za zásluhy o církev udělil papež Pius
XII. v roce 1939 matce těchto kněží Zlatý záslužný kříž. V Ladné
působili jako kooperátoři dva z nich, Alois (1934 – 38) a Václav
(1942 – 44). Alois na fotografi
g i 3. zprava, Václav 4. zprava.

J. Ševčík

STOLETÍ SPOLUOBČANÉ
Je neodiskutovatelnou skutečností, že věk lidí se stále prodlužuje. Ještě v roce 1900 měl narozený Čech naději, že se dožije
čtyřicítky, dnes žije skoro dvakrát déle. Statistické ročenky za rok
2015 zveřejňují, že naši muži se v průměru dožívají 76 let, ženy
pak 82. Obyvatel Česka nad 65 let je téměř 18 % naší celkové
populace. Je k diskusi, zda k tomuto posunu věku pomáhá náš
životní styl a stravování či nikoli. Jisté však je, že největší podíl na
zvyšování našeho věku má vpád nových léků a léčebných metod
do ordinací a nemocnic.
Přesto, že se dožíváme vyššího věku, je stále poněkud vzácné
oslavovat i nyní „stoleté“ narozeniny. Počátkem roku 2016 jich
bylo v Česku pouze 214 (z toho 190 žen).
I v naší obci žili v „novodobém“ věku spoluobčani, kteří se
tohoto požehnaného věku dožili. Jistě stojí za to, abychom si je v
krátkosti připomněli.
Kateřina Supíková (*20. 11. 1856 - 3. 1. 1957) se narodila
jako poslední, šesté dítě katolickým rodičům Antonínu Havlovičovi, chalupníku v Lanštorfě č. 33 a jeho manželce Františce,
rozené Kališové.
Farář Antonín Suchánek oddal dne 9. listopadu 1879 ve věku
23 let Kateřinu, bytem Lanštorf č. 67 za 25 letého Františka Supíka, chalupníka z Lanštorfa č. 71, syna katolických rodičů Pavla
Supíka, taktéž chalupníka v Lanštorfě a jeho již zemřelé manželky Terezie, rozené Benešové.
Kateřina měla tři děti. Nejstarší František ( 23. 10. 1880 v

Lanštorfě č. 34) se 12. 10. 1909 oženil s Marií Novotnou. Druhým
dítětem byl Cyril (*5. 7. 1884 v Lanštorfě č. 34), který však 6 dní
po narození zemřel. Třetím v pořadí byla dcera Filoména (*27. 10.
1885 v Lanštorfě č. 34), která se 19. 1. 1909 provdala za Karla Luckého, později starostu Lanštorfa (v letech 1923 – 27 a 1938 – 42).
Kateřina své poslední roky života prožila u své vnučky Tekle
Rebendové (roz. Lucké) v Lanštorfě č. 313.
Antonín Šohaj (*10. 8. 1895 - 29. 5. 1996) se narodil jako
páté ze sedmi dětí manželům Cyrilu
Šohajovi, čtvrtláníku v Lanštorfě č.
108 a Josefě, rozené Urbanové. Kromě toho měl ještě tři nevlastní sourozence, když se po smrti matky otec
ještě jednou oženil.
Dne 19. 11. 1928 se oženil s Marií
Šílovou, taktéž z Lanštorfa. Měli spolu dvě děti, syna Antonína (oženil se
s Helenou Týmovou ze Šakvic) a dceru Ludmilu (provdala se za Františka Nešpora z Ladné). Bydleli
spolu v Lanštorfě č. 12. Posléze si přestavěli stodolu v zahradě
tohoto domu na bydlení a od roku 1963 v tomto stavení č. 69
bydleli.
Antonín celý život pracoval na svém gruntu. Patřil k posledním soukromě hospodařícím zemědělcům v obci, nakonec
vstoupil do JZD, kde pracoval do svých 86 let.
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Byl velkým milovníkem koní. Zajímal se o historii a folklór
obce. Zanechal budoucím generacím množství zápisků a kreseb
ze svého života i z historie obce, např. staré názvy jednotlivých
částí katastru Lanštorfa, vlastnil opisy historických materiálů
„Seznam usedlíků v Lanštorfě z roku 1775“ podle urbáře z krajského archívu v Brně, dále pak „Výpis z lánských rejstříků majitelů jednotlivých domů v obci od roku 1760“ a jiné.
Byl členem různých okresních komisí zabývající se problematikou zemědělství a chovatelství domácích zvířat. Pro svůj
přehled a znalost zdejší krajiny byl zvolen za obec do odborné
komise pro regulaci Dyje.
Ludmila Cenková (*20. 4. 1916
- 9.6.2016 ) se narodila manželům
Anně a Janu Bachmanovým v Hruškách jako páté ze šesti dětí. Když jí
byly 2 roky, zemřela jí matka. Všichni sourozenci byly rozděleni po rodině. Ludmila žila do svých šesti let
v Břeclavi u rodiny Benešové. Základní školu vychodila v Hruškách.
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Po ukončení školní docházky šla „do služby“ do Lanštorfa k
sedláku Františku Nešporovi. Zde sloužila čtyři roky, pak následovala dvouletá služba u lanštorfského mlynáře Luckého a
v neposlední řadě dva roky na hotelu Bristol v Břeclavi (dnešní
Terezka).
Ve svých dvaceti dvou letech se provdala za lanštorfského rodáka Petra Melichara, se kterým měla tři děti, Augustína, Josefa
a Ludmilu. Petr však ve svých 37 letech, v roce 1946, umírá. Se
svými třemi dětmi zůstala sama.
Ludmilina starší sestra Žofie, provdaná v bezdětném manželství za Jana Cenka, rodáka z Rašovic u Rousínova, v roce 1949
taktéž umírá. Přání nemocné Žofie, aby si Ludmila po její smrti
vzala za manžela Jana, Ludmila vyslyšela a v roce 1950 se za něj
provdala. Spolu měli dva syny, Lubomíra a Stanislava.
Po vzniku JZD v obci zde pracovala od jeho počátku až do
svých 70 let.
Byla přesvědčena, že k jejímu dlouhému žití, mimo jiné, přispěla i malá štamprlička Becherovky, kterou si dopřála každé
ráno.
Svůj dlouhý život dožila u syna Lubomíra v Poštorné.
J. Ševčík

Problémy v autobusové dopravě
Dobrý den,
byl jsem pověřen od spoluobčanů obce
Ladná k podání stížnosti na spoj č. 121 linky
574, jedoucí v 16:10 z Břeclavi směr Ladná.
Dne 9.6.2016 tento spoj vůbec nejel a přijel
do Břeclavi v 16:50 s tím, že do Ladné už
nepojede a cestující si musí počkat na další
spoj 123, který jede v 17:10.
Je mi jasné, že komplikovaná doprava v
Břeclavi zřejmě nedovoluje dodržení jízdního řádu a navíc po úplném uzavření spojnice mezi Lednicí a Podivínem bude tento
spoj takřka každý den zpožděn. Žádám
proto o vyřešení tohoto problému v rámci
nových či změněných okruhů.
Děkuji.
Martin Vlk, místostarosta obce Ladná
--Dobrý den pane místostarosto, prověřil
jsem zpoždění spoje 121 linky 574 s odjezdem v 16:10 z Břeclavi do Ladné.
Došlo tu ke dvěma událostem najednou,
které způsobily nejetí zmíněného spoje.
Turnus (autobus), který tento spoj zajišťuje, měl při před-předchozím spoji 162

linky 570 směr Mikulov poruchu za Pernou.
Bohužel v danou dobu nemohl vyjet žádný
záložní autobus dříve, takže za něj do Mikulova udělal obsluhu mimořádný průvlek
jednoho spoje linky 105 a v opačném směru
do Břeclavi (spoj 161) zajistil tento spoj náhradní autobus, který ale vyjel až zhruba 30
minut po pravidelném odjezdu z Mikulova,
protože dříve to nemohl stihnout. Následně
se tento spoj dostal při příjezdu do Břeclavi
do kolony již v Poštorné před kostelem, takže cestou na autobusové nádraží prodloužil
celkové zpoždění na spoji 161 linky 570 na
60 minut. Dále již jet z bezpečnostních důvodů nemohl, neboť se jednalo o řidiče, který již měl za sebou ranní směnu, ale přitom
musel ještě mimořádně zajistit náhradu za
spoj 161 linky 570. Takže tohoto řidiče již
nebylo možné dále nasadit na jiné spoje. Jiný
náhradní autobus bohužel nebyl v tu dobu
k dispozici, pravidelná záloha jela na spoji
linky 570 následujícím (spoj 75), takže i ta
měla velké zpoždění díky dopravní kongesci
v Břeclavi.
Situace tedy nebyla bohužel řešitelná.

Pokud by nezafungoval alespoň jeden z výše
uvedených faktorů (porucha autobusu nebo
kolona v Břeclavi), byl by odjezd spoje 121
linky 574 z Břeclavi do Ladné opožděn maximálně o 10 minut.
Je nám líto, že vznikly cestujícím komplikace s cestováním z Břeclavi do Ladné, ale
bohužel nešťastná náhoda dvou okolností
způsobila tuto nepříjemnou situaci.
Turnusy bohužel nelze moc kombinovat
v přepravní špičce pracovních dní, protože
jednak jsou v oblasti 2 dopravci (jeden dopravce nemůže jet spoj jiného – tzn. menší
možnosti pře-oběhování) a také ve špičkách pracovních dní je potřeba zajistit velké
množství spojů s minimálním počtem autobusů. Kdybychom dali tento spoj linky 574
jinému turnusu, nestíhali by řidiči změněného turnusu zase jiné spoje. Situace v Břeclavi
je velmi špatná a bohužel ještě asi dlouho
bude díky neexistenci obchvatu města a důležitosti celé silnice průtahu městem.
S pozdravem a přáním hezkého dne,
Vojtěch Wicha, KORDIS JMK.
Tel: +420 532 199 819

Taktické cvičení složek IZS v obci Ladná
Ladná – V souladu s Plánem cvičení orgánů krizového řízení a
složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje
proběhlo dnes na břehu řeky Dyje v katastru obce Ladná taktické
cvičení. Zahájení, jehož se ujal ředitel jihomoravské policie plk.
Leoš Tržil, odstartovalo před desátou hodinou dopolední, a jednotlivé složky začaly postupně provádět úkoly, které vyplývají z
jejich činností.

Námětem cvičení byl výbuch nalezené munice, na kterou narazil strojník během výkopové práce. Při výbuchu byl muž vážně
zraněn a z poškozeného zemního stroje unikly provozní kapaliny.
I přes vážná zranění si byl strojník schopen přivolat pomoc, a to s
využitím mobilní aplikace „ZÁCHRANKA“. Při následném ohledání místa události nalezli policisté další nevybuchlou munici,
která se nacházela v řece.
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Hlavním cílem cvičení bylo ověření připravenosti složek IZS
při společném zásahu. Na závěr lze zmínit, že do tohoto opatření
byla zapojena také Pyrotechnická služba Policie ČR, která je výkonným útvarem s celorepublikovou působností. Právě pyrotechnici vykonávají odborné úkony spojené s manipulací a přepravou
munice, výbušnin či podezřelých předmětů a nástražných výbušných systémů. Stejně tak nelze opomenout ani Odbor speciálních
potápěčských činností a výcviku, jehož policisté se na cvičení také

podíleli. Součástí taktického cvičení byla rovněž prezentace obou
zmíněných složek.
Zdroj: RTVJ
https://www.rtvj.cz/na-brehu-reky-dyje-probehlo-takticke-cviceni-slozek-integrovaneho-zachranneho-systemu-jmk/
Do této akce se zapojila též Jednotka sboru dobrovolných hasičů Ladná. Šlo především o podpůrnou pomoc při ošetření zraněného řidiče a jeho přesun do sanitního vozu.

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Základní škola
Zase uplynul další školní rok. Jeho závěr jsme prožili sice poněkud netradičně
a hekticky z důvodu očekávaných stavebních úprav budovy školy, ale zato máme
mnoho pěkných zážitků z výletů. Se školním rokem jsme se rozloučili také školní
akademií, kde naše děti předvedly své
pěvecké, taneční a dramatické schopnosti,
znalosti anglického jazyka a mnoho jiného. V průběhu roku si děti užily i dalších
akcí, o kterých je psáno v jiných příspěvcích.
Já chci především poděkovat všem
pedagogickým pracovníkům naší školy za náročnou práci při vzdělávání dětí.
Díky patří také všem provozním zaměstnancům při zajišťování bezproblémového chodu školy a těm, kteří přímo nebo
nepřímo podporují a pomáhají ZŠ a MŠ
Ladná.
Co nás čeká v příštím školním roce?
Pokud se uskuteční rekonstrukce budovy základní školy, tak nové prostředí. Do
prvního ročníku pravděpodobně nastoupí
4 prvňáčci, kteří se určitě těší na nové kamarády, kamarádky a paní učitelku. Také
dojde na nějaký čas ke změně v pedagogickém sboru základní školy. Paní učitelky
Lucii Bartošovou a Pavlínu Kolářovou totiž čekají milé mateřské povinnosti.
Přeji Vám všem příjemnou dovolenou
k načerpání pozitivní energie. Užijte si ji v
klidu a pohodě.
Jana Mrázová, ředitelka školy

Dne 21. 3. se tradičně konaly velikonoční dílny v MŠ. Paní učitelky z MŠ i ZŠ
si pro děti nachystaly 9 stanovišť, kde si i
rodiče spolu s dětmi mohli vyrobit různé
velikonoční výtvory jako velikonoční slepičku, kuřátko z vizovického těsta, ovečku
Shelly, postavičky ze sádrových odlitků a
další veselá velikonoční zvířátka. Paní
kuchařky nachystaly rodičům i dětem
dobré občerstvení a na zahřátí čaj. Zájem
o tuto akci byl opravdu veliký. Ke konci už
nebylo z čeho vyrábět. Máme radost, že se
velikonoční dílny vydařily.

Dne 22. 3. se žáci ZŠ seznamovali s
prací zdravotníků zdravotnické záchranné
služby v Břeclavi.
Děti si vyzkoušely volání na tísňovou
linku v kritické situaci, na figuríně masáž
srdce a nakonec se projely v sanitce, kterou si nejprve prohlédly. Nejvíce se jim líbila projížďka v sanitce. Děkujeme MUDr.
Albrechtové, která nám tuto prohlídku
zařídila.

Lanštorfský zpravodaj
Odpoledne tohoto dne jsme byli vynášet do řeky Dyje Morenu. Utopili jsme
zimu a přivítali začátek nového jara.
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29.3. se ve škole konala recitační
soutěž. Děti si mohly vybrat básničku,
nebo si ji samy vymyslely. Nejlepší
básničky byly odměněny sladkou
dobrotou.

1. 4. se děti ve škole zúčastnily aprílového vyučování. Výuka probíhala formou
her a soutěží, děti i paní učitelky přišly
také do školyy v aprílovém oblečení.

Dne 23. 3. se ve škole konala Noc
s Andersenem. Děti byly rozděleny do
družstev a plnily pohádkové úkoly. V tělocvičně pro ně bylo nachystané divadlo
Mach a Šebestová k nedožitým 90. narozeninám pana M. Macourka. Večer plný
her byl zakončen stezkou odvahy. Děti
procházely chodbou ozářenou svíčkami až
do tělocvičny. Po cestě je strašily paní učitelky převlečené za bubáky. Následovala
pohádka před spaním, kterou si děti samy
vybraly. Ráno měly nachystanou velikonoční snídaní, po které se rozešly domů
na velikonoční prázdniny. Dětem se akce
velmi líbila, nejvíce však stezka odvahy.
6. 4. se ve škole konalo divadlo - Přijela
k nám návštěva. Vanda a Standa nám vtipným způsobem předvedli, jak máme uchovávat potraviny, aby vydržely co nejdéle a
také nám ukázali, co dělat s potravinami
nahnilými. Představení bylo veselé, plné
písniček a děti se k tanečkům a písničkám
rády zapojily. Toho dne se konala výtvarná
soutěž ,,Na křídlech fantazie‘‘. Děti se motivovaly ekocentrem Trkmanka.

14. 4. se byly děti podívat ve firmě
Kovo Prudík. Pan Prudík provedl děti po
firmě a ukázal jim, jak se vyrábí nerezové
nádrže. Prohlédli jsme si nejen výrobu a
sklad nádrží, ale také se dozvěděli o historii mlýna, který v budově stával a podívali
se do sklepa, kde jsme mohli vidět náhon.
K vidění je i dieselový motor, který poháněl mlýn po válce.

22. 4. shlédly děti v Mikulově cestopis o Thajsku. Dozvěděly se zajímavosti o
thajské kuchyně, k vidění byli sloni malující chobotem, hadí farma a spousta pobíhajících opic.
6. - 7. 5. se konala výstava výtvorů
dětí z mateřské a základní školy. V sobotu navíc vystoupila děvčata z folklorního
kroužku, básničkami a písničkami popřála
maminkám k svátku. Probíhalo také tvoření zápichů z filcu a tvoření z korálků.
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11. 5. Přijelo do školy sférické kino ,,Kamarádi uvnitř lidského těla“. Děti byly
poučeny o bacilech v lidském těle.
23. 5. se v MŠ hrálo loutkové divadlo Indiánské léto. Kromě dětí z MŠ se přišly
na tuto pěknou pohádku podívat i děti z
1.-3. třídy.
27. 5. se děti před školou fotily. Děkujeme panu Stančíkovi za zhotovení pěkných fotek.
8. 6. jely děti autobusem do Břeclavi na
taneční show -,,Princové jsou na draka“.
Cesta vlakem z Břeclavi do Ladné se jim
líbila nejvíc.
Dne 17. 6. se konala - ,,Školní akademie“. Na této akci děti z MŠ i ZŠ předvedly,
co se za celý školní rok naučily. Žáci základní i mateřské školy předvedli krásná
vystoupení pro rodiče, prarodiče a širokou
veřejnost. Milé představení v krojích, které všechny dojalo, si připravily děti z mateřské školky. Představil se také folklorní
kroužek s novými kroji a pásmem „Na
námluvy“. Žáci 2. a 3. ročníku zdramatizovali známou pohádku Sněhurka a v podobném duchu pokračovaly i děti ze 4. a 5.
ročníku pohádkou Mach a Šebestová. Veselou operku O Budulínkovi pak pro potěšení všech nacvičily děti z 1. třídy. Vystoupení jsme doplnili o zpívání v angličtině,
hrou Vojty Rasla na trubku a závěrečnou
společnou písní všech tříd „Prázdniny u
babičky“ jsme se rozloučili.
Připravila Mgr. Radka Navrátilová

Co se na jaře událo v naší mateřské škole
Začátkem dubna děti z MŠ spolu se staršími kamarády v
základní škole zhlédly naučný pořad o zdravé výživě a názvem
„Přijede k nám návštěva“. Představení Vandy a Standy bylo plné
písniček a veselých scének, děti si zopakovaly zásady správné hygieny a učily se, jak uchovávat potraviny, aby co nejdéle vydržely
čerstvé i co udělat s těmi špatnými. Radostně se do programu
zapojovaly.
Každoročně s dětmi oslavuje Den Země. Letos jsme se spolu s rodiči vypravili v sobotu odpoledne do přírody na „Stezku
lesního krále“. Děti postupovaly podle fáborků a cestou plnily
spoustu úkolů – poznávaly květiny, sbíraly odpadky, zdolávaly
překážky a podobně. Na konci jim byl odměnou sladký poklad,
který si ale nejdříve musely najít. Počasí nám přálo, akce se zdařila, ale počítali jsme s hojnější účastí. Snad se nám v příštím
roce podaří do přírody nalákat více rodičů. Ve školce paní učitelky zahrály pohádku „Pampeliška Eliška“, která byla zaměřena
na nutnost ochrany přírody před znečišťováním. Děti potom
samy přišly na to, jak mohou přírodě pomáhat a do pohádky se
bezprostředně aktivně zapojily. Poté jsme se přesunuli ven a do
záhonu u MŠ jsme zaseli semínka měsíčku zahradního.
Děti ze třídy Kuřátek i Berušek se důkladně připravovaly na
svátek svých maminek. Kreslily obrázky a srdíčka, učily se nové
básničky a písničky, vyráběly dárečky i přáníčka a dokonce pro
maminky sázely rostlinky. Také proběhlo fotografování dětí ve
školce a snad i hezké fotografie byly pro maminky milým dárečkem. U této příležitosti byla rovněž uspořádaná výstava prací

dětí z MŠ a žáků ze ZŠ v prostorách sportovní haly.
Již druhým rokem mohly děti v tělocvičně navštívit sférické kino. Letos pro ně byl přichystán film „Úklid planety Země“,
který přiměřenou formou pomocí kreslených postaviček poukazoval na stále větší znečišťování životního prostředí a ukazoval
záslužnou práci ochránců přírody. Děti velmi citlivě vnímají svět
kolem sebe, jsou přirozeně zvídavé a učí se správnému chování a
jednání v různých situacích.
Jedním z jarních témat v obou třídách bylo „Povolání aneb
co dělá máma s tátou“. Kuřátka se například vypravila do obchodu, aby se zde podívala na práci paní prodavaček, zašla i na
poštu nebo ke květinářství, hrála si na malíře či cukráře a krejčí
i švadleny. Moc se jim líbila návštěva kadeřnického salonu paní
Bachmanové nebo beseda s lékařkou záchranné služby, paní doktorkou Kubovou. Oběma maminkám moc děkujeme za ochotu a
spolupráci. Berušky si zase vyzkoušely například nelehkou práci
hasičů. Vystřihovaly a lepily hasičské auto, vyprávěly si, jak předcházet vzniku požárů, zdolávaly překážkové dráhy, zachraňovaly kočičku, která uvízla v koruně stromu, přenášely raněného a
podobně. Vyvrcholením byla návštěva místní hasičské zbrojnice.
Tady si děti prohlédly hasičské auto a všechny se do něho posadily, udělaly si exkurzi do garáže i klubovny, vyzkoušely si hasičskou přilbu a prohlédly pracovní i slavnostní uniformu. Nejvíce
se pobavily u stříkání vodou hadicí na terč. Děkujeme Ondrovi
Kobrovi za přípravu hezkého dopoledne a trpělivost s dětmi.
Divadlo Hvězdička z Hodonína přivezlo dětem do mateřské
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školy maňáskové představení „Indiánská pohádka“ s výchovným
podtextem. Herci dokázali upoutat všechny děti od nejmladších, dvouletých, až po velké školáky ze třetí třídy. Na závěr si
děti mohly loutky prohlédnout i pohladit a v krátké výchovné
chvilce si zopakovaly pravidla bezpečného chování i zásady
správného kamarádství.
Berušky s paní učitelkami navštívily znovu místní knihovnu. Na programu byla „Malá čarodějnice“. Knihu už velmi dobře
znaly ze školky, kde jim ji postupně paní učitelky celou přečetly.
Proto s přehledem správně odpovídaly paní knihovnici na připravené otázky. Následovalo vyrábění papírových čarodějnic,
přečtení oblíbené kapitoly z knihy, sledování pohádky a vykreslování čarodějnických omalovánek. Po ukončení knihovnické
lekce si mohly Berušky prohlédnout a prolistovat dětské knížky,
encyklopedie a časopisy. Paní knihovnice jim odpověděla na dotazy o půjčování v knihovně a odměnila všechny děti lízátkem a
obrázkem. Moc paní knihovnici Florusové děkujeme za všechny
příjemné chvíle, které jsme si letos v knihovně užili a těšíme se
na další spolupráci v příštím roce.
Ve školce si také velmi pochvalujeme slibně se rozvíjející spolupráci s členkami Klubu seniorů v Ladné. Děti už se moc těší na
„pohádkové babičky“, které jim pravidelně každé úterý po obědě
chodí číst z dětských knížek. Také se s námi na jaře vypravily na
vycházku na okraj obce, kde jsme pozorovali i krmili ovečky a
sledovali jsme techniku při práci u firmy MIBAG. Zúčastnily se
rovněž naší jarní „Stezky lesního krále“. Naše „pohádkové babičky“ jsme rovněž pozvali na oslavu letošního Dne dětí, kdy jsme
si vyjeli autobusem na výlet do ZOO v Hodoníně. Bezva jsme si
společně užili sledování zvířátek, her v dětském koutku, dobrůtek od maminek i těchto našich babiček a příjemného sluníčka.
Ve škole potom ještě děti mlsaly nanuky. Oslava dětského svátku se nám velmi vydařila. Děkujeme seniorkám za jejich laskavý
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přístup k našim dětem a budeme se velmi těšit na další společné
akce.
V červnu jsme se také loučili s našimi předškoláky. Letos
od nás odchází 6 dětí – čtyři děvčata a dva chlapci. V září mají
čtyři z těchto dětí nastoupit do základní školy v Ladné a dvě do
břeclavských škol. Svátečně oblečené děti se na slavnostní chvíle dostavily v doprovodu svých rodičů, prarodičů a sourozenců.
Paní učitelky Vojteková a Kobrová si pro děti připravily spoustu
„motýlků s úkoly“. Předškoláci sbírali motýlky rozmístěné po
třídě a ukázali, že se dlouhodobě soustavně do školy připravují.
Poradili si s matematickým úkolem, rozeznali geometrické útvary a barvy, doplňovali známé postavičky a opravovali popletené
pohádky, vytleskávali i spočítali slabiky, dokreslili chybějící části
domečků a vymýšleli slova na danou počáteční hlásku. Paní učitelkám budou odcházející děti ve školce chybět, aby se jim tolik
nestýskalo, nakreslili jim kluci a holky na památku svoje portréty. Děti byly dekorovány šerpou „Předškolák 2016“, na památku
na léta strávená v ladenské mateřské škole dostaly knihu a také
pamětní list a paní učitelky pro ně měly přichystanou sladkou
odměnu. Paní učitelkám zase na oplátku předali někteří hezké
kytičky. Všichni společně se rozloučili zpěvem stylové písničky o
škole a nadcházejících prázdninách. Přejeme našim nastávajícím
prvňáčkům hezké známky a hodně školních úspěchů, bezvadné
kamarády a laskavé i chápající učitele. Rády uvítáme, když se za
námi ve školce občas zastaví a podělí se s námi o nové zážitky.
V jarním období si v mateřské škole všechny děti s paní učitelkami rovněž pilně připravovaly svůj kulturní program na školní akademii, kterou se loučíme s letošním školním rokem.
Závěrem bych chtěla poděkovat rodičům našich dětí za spolupráci, pomoc i dárky. Přeji všem krásné léto, příjemně strávenou dovolenou a dětem hezké prázdniny plné sluníčka.
Marie Kobrová

Pár slov k zápisu do mateřské školy
Koncem dubna proběhl v mateřské
škole „Den otevřených dveří“. Rodiče, kteří
se chystali se svými dětmi k zápisu, si prohlédli naši školku a zeptali se na vše, co je
zajímá. Jejich děti si pohrály s budoucími

spolužáky a seznamovaly se s novým prostředím. Zápis do mateřské školy proběhl
o dva dny později. Přihlásilo se 17 dětí, z
toho jsme 13 dětí od nového školního roku
přijali. Kapacita mateřské školy tak bude

zcela naplněna. Děkujeme rodičům za projevenou důvěru. Věříme, že se jejich dětem
u nás bude líbit a že budou chodit z mateřské školy spokojeny.
Iveta Žáková, vedoucí učitelka MŠ

Odměnou pro ni byla oblíbená karetní hra Bang a rybářské náčiní, které jistě
využije při rybaření, které ji velmi baví.
Ovšem ani ostatní žáci nelenili a poctivě
sbírali. Matýsek Gajdoš, Terezka Lůcká a
Kristýnka Černá nasbírali každý přes 300
kg papíru. Celkem se dětem se základní
školy povedlo nasbírat 3 330 kg papíru.
Děti z mateřské školy přispěly hezkými
212 kilogramy. Všechny děti, které se na
sběru podílely, čekala samozřejmě odmě-

na. Ještě jednou děkujeme všem, kteří se s
námi do sběru zapojili a těšíme se na další,
podzimní sběr.
Mgr. Lucie Bartošová

Sběr papíru
Ve středu 25. května proběhl tento
školní rok již podruhé sběr starého papíru. Zapojily se nejen děti ze základní školy
a mateřské školy, ale i občané, kteří nemají
ve škole žádného žáka, za což jim moc děkujeme. I tentokrát byla vyhlášena soutěž
„O nejlepšího sběrače.“ Naším nejlepším
sběračem se stala Barunka Šimečková,
která poctivě od podzimního sběru papír
shromažďovala, a nakonec se jí povedlo
nasbírat neuvěřitelných 962 kilogramů!

Školní družina
Ve školní družině jsme v březnu vyráběli Moranu, kterou jsme
společně se všemi dětmi školy odnesli k Dyji a tam ji zapálenou
hodili do řeky. Děti z první třídy nám u toho zatancovaly. Poté
jsme ozdobili větve barevnými stužkami a tímto přinesli symbol
jara do vsi.
Dále jsme zaslali dopis a obrázky našemu oblíbenému spiso-

vateli Pavlu Čechovi, od kterého máme v družině 4 knížky. Obrázky namaloval Dominik. Doufáme, že ho náš pozdrav potěšil.
Ke dni matek jsme vyráběli přání a dárky nejenom našim maminkám, ale i členkám klubu důchodců, kteří nás požádali o malé
vstoupení k této příležitosti. Děti z folklórního kroužku jim zazpívali.
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Paní knihovnice nás pozvala opět do knihovny. Tentokrát připravila odpoledne plné hádanek a kvízů. Děti se pobavily a hlavně
byly rády za sladkosti, které za své správné odpovědi dostali.
Ke konci školního roku jsme díky tomu, že už nebyly ve škole
žádné kroužky, mohli s dětmi chodit více ven. Často jsme byli na
hřišti, ale několikrát i v lese a u vody. Některé děti nejsou moc
zvyklé chodit do přírody, což mě inspirovalo k tomu, že bychom
mohli v příštím školním roce založit turistický kroužek. Tak uvidíme, jestli se nám to podaří a jestli o něj bude zájem….
Marie Střelská, vychovatelka

Spolky a sdružení
Slovácké sdružení Ladná Lanštorfčané
Po Ladenském fašanku a besedě s důchodci jsme letos pokračovali vystoupením
v programu Zahájení lázeňské sezóny v
Lázních Hodonín dne 7.5.2016, kde kromě
našeho sboru vystoupili třeba Flash Band
nebo národopisný soubor Pohárek.
Následovalo vystoupení na XIX. Tvarožských hudebních slavnostech Julia Antoše, které se konali 15.5.2016 v odpoledních hodinách. V programu vystoupili též
DH Skoroňáci, Sivická Kapela nebo také
mužáci z Nosislavy, kteří zpívají pod názvem Švarcavan.
Hned po týdnu 21.5.2016 jsme již tradičně zpívali v Zaječí na akci Otevřené sklepy Zaječí. Počasí nám přálo a vínko mají v
Zaječí výborné. V podvečerních hodinách
tentýž den jsme se přesunuli do Hrušek na
Setkání mužských sborů na Podluží 2016,
kde se kromě mužáků z regionu představili
Hrušecká děvčata nebo Staroměští mládenci. Hudební doprovod zajistily Brněnská cimbálová muzika a Hrušecká cimbálová muzika.

Dne 3.6.2016 Lanštorfčané opět zazpívali lázeňským hostům v Hodoníně za doprovodu cimbálu v podání Kristýny Osičkové z Velkých Bílovic. V programu se též
prezentoval náš „tiskový mluvčí“ Stanislav
Jílek se svými příběhy ze života.
Na Gulášfest mužských sborů nás pozvali chlapy z Týnce dne 11.6.2016. Lanštorfčané zde pod odborným vedením
Rudy Hrdlíka uvařili guláš z divočáka.
Během odpoledne při muzicírování mezi
kotli hrála CM Břeclavan, kdy v 18:00h.
se představila též taneční skupina stejného
uskupení. Večer všem zahrála skupina The
Teachers.
Náš dlouholetý kamarád Libor Vymyslický nás pozval dne 14.6.2016 na slavnostní zahájení své výstavy obrazů do Ostravy.
Hudební doprovod na cimbál zde zajistil
Tomáš Svačina.
Doma v Ladné jsme předvedli své kuchařské dovednosti dne 25.6.2016 na tradičním Guláš Cupu, které pořádal Hostinec
U parku. Uvařili jsme opět pod odborným
vedením Rudy Hrdlíka hovězí guláš.
Letos již tradičně
zazpíváme
v Zaječí na Svatovavřinecké neděli.

Termín bude ještě
upřesněn, ale dle slov
starostky obce Zaječí
bude tato akce poslední víkend v srpnu.
Pomalu vrcholí
přípravy na Předhodovní zpívání v Ladné.
Zde se kromě domácího sboru Lanštorfčanů
představí sbory ze Žabčic, Týnce, Prušánek a
ženský sbor z Moravské Nové Vsi. Hudební
doprovod zajistí CM Jožky Severina.
Letošní ročník Dne za Moravu připadl
na termín 1.10.2016, kam jsme byli opět
pozváni obohatit program lidovou písničkou.
Do Zaječí na tradiční akci Mladá vína
Zaječí pojedeme letos 5.11.2016 zazpívat a
ochutnat nová letošní vína.
Chlapy ze Žabčic nás opět pozvali
na Svatomartinské zpívání, které se koná
12.11.2016. Programem bude provázet Petra Eliášová, moderátorka Českého rozhlasu
Brno.
Dále připravujeme vystoupení na 1.
Adventní neděli, kam si opět pozveme zajímavé hosty.
Závěrem roku budeme zpívat koledy
na Mikulášské nadílce a na Štědrý den na
místním hřbitově.
Připravil Martin Vlk

Setkání mužských sborů na Podluží 2016 v Hruškách

Vystoupení Lanštorfčanů ve Tvarožné

Gulášfest v Týnci – Ruda Hrdlík
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SDH a Mladí hasiči Ladná
Uběhly další tři měsíce letošního roku.
Pro naše sdružení byly ve znamení oslav.
První z nich bylo žehnání nového čerpadla, které proběhlo 1. 5. v rámci mše za
hasiče, která byla sloužena u příležitosti
svátku svatého Floriána, našeho patrona a
ochránce.
Druhou událostí, která bezesporu stojí
za pozornost je letošní významné jubileum.
Je jím 120 let od založení Spolku dobrovolných hasičů v naší obci. Málo kdo z nás si
uvědomuje, že hasiči jsou jedním z mála
spolků, kerý přežil obě světové války, rozpad CK Rakouska, rozpad první republiky,
éru komunismu i rozpad Československa.

sladké překvapení

soustředění Bystřička

K této příležitosti byl připraven a také vydán almanach, který je možné získat na
obecním úřadě. Dále byl uspořádán den
otevřených dveří v naší hasičce, kde si zájemci z řad našich spoluobčanů mohli
prohlédnout mimo jiné řadu fotografií a
dalších materiálů včetně zakládací listiny,
mapujících činnost tohoto spolku. Uskutečnilo se zde i setkání bývalých členek
mladých hasičů a jejich vedoucího pana J.
Glosara. Společně zavzpomínali na dobu,
kdy se i oni účastnili závodů mladých hasičů. Večer potom proběhla na hřišti taneční
zábava, jejíž součástí bylo i ocenění dlouholetých členů SDH.
Ve stejný den – tedy 11.6 byly
stejně jako v loňském roce uspořádány závody pro Mladé hasiče
v požárním útoku. Zůčastnilo se
celkem 21 družstev – 10 v kategorii mladších a 11 v kategorii
starších žáků. Počasí nám vyšlo a i přez malé karamboly vše
nakonec proběhlo jak mělo a
všichni jsme si i tyto závody užili. Pro naše děti bylo po soutěži
připraveno v rámci oslav sladké
překvapení v podobě dortu – hasičského auta. Ten pro děti upek-

la naše spoluobčanka paní Linda Černá, za
což jí touto cestou děkujeme.
Občerstvení jak při závodech, tak i při
taneční zábavě zajistila i v letošní roce paní
Věra Svobodová s rodinou. Děkujeme za
ochotu a vstřícnost.
Náš dík patří také členům TJ Sokol
Ladná za poskytnutý areál.
Nic z toho by se ale nemohlo uskutečnit
bez přičinění členů našeho spolku včetně
mladých hasičů a jejich rodinných příslušníků a bez vydatné podpory a spolupráce
naší obce. Děkujeme.
Mladí hasiči za sebou mají ještě jeden
počin. Zůčastnili se výkendového soustředění na Bystřičce. Měli možnost vyzkoušet
vybavení tamního SDH jako hosté na zdejších závodech. Z Valašska si odvezli kromě
zážitků také spoustu cenných rad, jak zlepšit své výkony.Řadu z nich to inspirovalo k
další práci.
Nyní nás čeká ta příjemnější část školního roku a to jsou letní prázdniny. Přeji všem,
aby je ve zdraví a v pohodě užili a našim
Mladým hasičům, aby načerpali nový elán a
chuť do další práce. Další závody na sebe nedají dlouho čekat. Bude to hned 3.září, kdy
bychom rádi vyrazili do Vlasatic.
Za SDH a Mladé hasiče M. Nešporová

závody Ladná

Jaro v honitbě
Vážení spoluobčané Ladné, bylo mi dovoleno napsat za Myslivecký spolek Ladná, krátký článek o tom co se děje v jarních
měsících v naší honitbě. Červen je měsícem myslivosti a ochrany
přírody. Příroda prožívá bouřlivý vývoj, rodí se většina mládat
zvěře a ptáků. V tomto měsíci se v naší honitbě vyskytuje mnoho
mládat, a to nejen myslivecky obhospodařovaných druhů, ale také
ostatních volně žijícich živočichů.Při našich toulkách honitbou
můžete spatřit srnčata, selata, mladé zajíčky, bažantí či korptví
kuřata a mládata našeho pěvného ptactva. Proto při vycházkách
přírodou naší honitby, bychom se měli chovat ohleduplně nejen
vůči zvěři, ale ke všemu živému. Častý pohyb majitelů se svými
pejsky, cykloturistika po honitbě, narušují klid, který zvěř potřebuje k vývinu mládat. Nepouštějte své čtyřnohé miláčky volně

pobíhat po honitbě. Stačí, aby pes vyrušil hnízdící bažantí slepici nebo divokou kachnu a celá snůška je zničena. Bažantí slípka
nebo kachna se na hnízdo více nevrátí. Narazíte-li na zdánlivě
opuštěné srnčátko, nehladte je, ani je nenoste domů nebo do
ZOO. Takové mládě zpravidla přes veškerou lidskou péči uhyne.
Budme hrdí na to, že se v okolí naší vesnice můžeme setkat s
krásnými lesními zákoutími, která jsou protkaná starými rameny
Dyje. Pokochat se pohledem na pasoucí se srnu se srnčaty, volání
kukačky, vzlétnutí volavky, bekání odskakujícího srnce a noční
žabí koncert, který je nepřéhlednutelný na noční čekané. Nesmíme zapomenout ani na naše milované bobry, kteří svojí pracovitostí pomalu začínají přeměnovat naši krajinu, k nepoznání! Jsou
to takové jednoduché krásy života, na které v dnešní uspěchané
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době začínáme zapomínat. At si to připouštíme nebo ne, velkou zásluhu na zachování bohatství v našem okolí maji myslivci,
kteří jsou často opovrhovaní a pomlouvaní. Kdyby byli myslivci
tak špatní, jak jsme často líčenibouchalové, masaři, hubitelé toulavých psů a koček, nebylo by v naší honitbě tolik zvěře spárkaté,
zaječí a pernaté. Možná by už nebyli vidět zajíci ani bažanti a
koroptve. Staráme se o krásu a pestrost přírody, opečováváme to,
co je potěšením nám všem, myslivcům i nemyslivcům, pracujem
ve prospěch zvěře a přírody, která je naším společným bohatstvím. Na začátku měsíce května jsme se zaměřili na tlumení
škodné zvěře, kterou je liška. Ta nemá přirozeného nepřítele a
proto je velkým predátorem pro drobnou zvěř a srnčata. Proto jsme v honitbě provedli po obeznání nor, takzvané norování.
Kdy jsme pomocí perfektně vycvičených terierů, vynorovali několik liščat a dospělých lišek. Bez těchto čtyřnohých pomocníků
bychom nebyli tak ůspěšní. V norách jsme našli velké množství

Budování posedů

ulovených zajíců a bažantů. V našem MS máme dvě nová štěnata málo známého plemene patterdal teriéra, který je velmi ostrý
na škodnou, ale je i ovladatelný pro myslivce. Dále bych chtěl
poprosit spoluobčany, aby byli obezřetní při cestování automobilem tam, kde je nasetá řepka. Je to atraktivní plodina pro srnčí
zvěř, ta za ní ráda migruje a spásá ji. Po jejím požití dochází k
metabolické intoxikaci, kdy srnčí zvěř nevnímá okolí a může se
stát účastníkem silničního provozu, ale bez platného povinného ručení. Je třeba přizpůsobit rychlost jízdy na cestách k vlaku,
kolem kravína atd. Letos bylo sraženo již pět kusů srnčí zvěře,
zatím bez vážných následků. Jinak provádíme sanaci a opravu
krmného, a loveckého zařízení. Máme rozestavěné dvě nové kazatelny. Snažíme se zvelebovat naši honitbu i když čas, je silný
protihráč. Děkuji za pochopení a ukázněnost všem rozumným
návštěvníkům naší honitby.
Za MS Ladná v úctě MVDr. Jindřich Nešpor

Nový člen našeho sdružení

Jindřich Nešpor s ulovenými liškami

Klub seniorů Ladná
Klub seniorů si zažádal o dotaci ve výši
20 000,- Kč na projekt „Poznáváme hlavní
města našich sousedů“ a v rámci tohoto
projektu se chystá navštívit všechna čtyři hlavní města Vídeň, Bratislavu, Berlín a
Varšavu.
20. června se deset seniorek zapojilo do
projektu nadace Klausových „Senioři komunikují“ a po dobu jednoho týdne se seznamovali s prací na počítači a s internetem.
V době letních prázdnin jsme se rozhodli sejít se vždy jednou za měsíc a častější

činnosti se pak věnovat po „hodech“.
Za uplynulé tři měsíce jsme se scházeli
pravidelně každý týden, někdy je nás pět,
jindy třicet. Besedovali jsme s pamětníky,
ochutnávali jsme výrobky z listového těsta, svým vystoupením nám děti základní
školy zpříjemnily Den matek, vzpomínali
jsme na své svatby s fotografiemi, zpívali
svatební písničky. Někteří z nás vyrazili na
kolech do Lednice na otevírání lázeňské
sezóny. Velký úspěch mělo zdobení dortů s paní Lindou Černou a její dorty jsme

i ochutnali a můžeme říct, že byly velmi
lahodné. Začátkem června jsme pak vařili
Guláš pro „sebja“ na Rasovně a ochutnat
přišlo přes sto zájemců. Byla to vlastně taková generálka na Guláš cup, kterého jsme
se zúčastnili a umístili jsme se na pěkném
druhém místě. Na dalším setkání jsme se
seznámili se základy country tanců s paní
Libou Vojtekovou a manžely Kobrovými.
Na začátku prázdnin se vydáme na kolech
do Moravského Žižkova na pivo.
Všechny srdečně zveme do našich řad.

Posezení s Lanštorfčany

Ochutnávka okurek

Vystoupení dětí základní školy

Výrobky z listového těsta

Výlet do Lednice

Zdobení dortů
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Senioři ve Vídni
V rámci projektu „Poznáváme hlavní
města našich sousedů“ jsme 6. dubna navštívili hlavní město Rakouska Vídeň. Cesta proběhla po dálnici zcela bez problémů
a v půl desáté jsme vysedali u Maria-Theresien Platzu. Po Burgringu jsme se vydali
kolem Burggartenu, státní opery a hotelu
Sacher na Stephans Platz. Cestou někteří z
nás navštívili kapucínský kostel, ve kterém
je císařská hrobka s ostatky Marie Terezie,
Josefa II. a dalších panovníků a členů císařské rodiny. Po této prohlídce jsme zamířili
na prohlídku kostela sv. Štěpána a obdivovali jsme nejen vnitřní bohatou výzdobu,
ale i střechu kostela, která je krytá taškami
z poštorenské keramičky. Po kafíčku a zákusku v cukrárně, jsme zašli na nákupy do
obchodního domu Meinl, bohužel tento
neodpovídá našim finančním možnostem,
ale stojí za to si prohlédnout interiér obchodu a nějaké drobnosti jsme také nakoupili.
Dalším cílem byl Peterskirche, Volksgarten,
Burgtheater, vídeňská radnice a Hofburg.
Počasí nám velmi přálo, okusili jsme vídeň-

skou kuchyni a navečer jsme se příjemně
unaveni vraceli zpět na Moravu. Začátkem
září se chystáme do Bratislavy a poté nároč-

nější a tudíž dvoudenní výlety do Berlína a
Varšavy. Neváhejte a přidejte se k nám.
Klub seniorů Ladná

Knihovna

Odpoledne
s družinou
V květnovém setkání žáci z družiny prokázali znalosti zeměpisu.
Určovali hlavní města okolních států, protékající řeky a státní poznávací značky. Na odlehčení zábavy hádali lidové hádanky. Každá
správná odpověď byla odměněna sladkostí. Samozřejmě provětrali
regály s knihami. Jen škoda, že zájem o čtení knih je stále malý.

Mateřská škola
třída Berušek
Pro děti ze třídy Berušek jsem přichystala setkání s malou čarodějnicí. Každý malý žáček si vymaloval, vystřihl a slepil čarodějnici.
Některé dítě samostatně, nebo za pomoci p. učitelek. K mému velkému překvapení si děti při práci začaly zpívat písničky, které znaly
ze školky. S výtvorem se mohly předvést doma rodičům. K poslechu
p. učitelka Vojteková poutavě přečetla úryvek z pohádky Malá čarodějnice a jednu epizodu zhlédly na PC. Na rozloučenou v tomto
školním roce dostaly malý mls.
Doufám, že i v příštím roce se budeme pravidelně setkávat.
Se staršími už coby prvňáčky v naší ZŠ. Všem dětem přeji pěkné
prázdniny, hodně zábavy a odpočinku od svých povinností.
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Vyhodnocení soutěže
V tomto školním roce soutěž ,,Nejpilnější čtenář“ s největším počtem 86 přečtených
knih vyhrála Helenka Struhárová. Na zkrácení volného
prázdninového času získala
malou knihu. Na druhém místě s počtem 26 knih se umístil
náš prvňáček František Šalé.
Starším čtenářům připadne
množství knih malé, ale žáček se teprve učí číst a věřím,
že pod dohledem rodičů knihy přečetl. Františkovi jsem
neměla do uzávěrky osobně
možnost pogratulovat. Při jeho
další návštěvě vše napravím. Další místa nemá cenu ani vyhlašovat
pro malý zájem. Gratuluji a těším se na stálé návštěvy naší knihovny.

Do knihovny
od nejmladšího věku
Ráda uvítám i malá batolata v doprovodu maminek nebo prarodičů. Děti mají možnost si pohrát s leporely, pomalu se seznamovat
s knihami a věcmi kolem nás.
Všem čtenářům hezkou dovolenou s knihou z naší knihovny
přeje knihovnice Florusová

Kostel sv. Archanděla Michaela
Události z kostela a pozvání na bohoslužby
Jsou za námi krásné jarní dny velikonočního období, připomínka zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Prožili jsme dny radostné i
smutné.
V dubnu si řekli své ANO dva mladé snoubenecké páry, aby uzavřely svátost
manželství. O týden později, v neděli 17.4.,
jsme prožili velkou slavnost. Paní Ludmila
Cenková poděkovala Pánu Bohu za 100 let
života. S ní přišla poděkovat i její rodina a
také naše společenství. Svého velkého jubilea
se dožila 20. Dubna, bohužel za necelé dva
měsíce jsme se sní loučili. Odešla k Pánu v
jehož lásku a milosrdenství věřila a žila. První květnovou neděli byla sloužena mše svatá
za živé i zemřelé ladenské hasiče, na konci
mše svaté pan farář S.Bedřich požehnal novou hasičskou stříkačku. Připomněl ochotu
a obětavost hasičů být tam, kde je jich právě
třeba, zachraňovat lidi, lidská obydlí apod.
Každoročně, ti kdo se starají o kostely v
Ladné a Podivíně, putují na některé z poutních míst. Letos to byl posvátný Velehrad,
ví v
kde jsme prošli „Branou milosrdenství“
bazilice P.Marie. Toto místo je spojeno s našimi věrozvěsty sv. Cyrilem a
sv. Metodějem a také s arcibiskupem
Stojanem a kardinálem Špidlíkem.
Odpoledne jsme navštívili nový kostel
ve Starém Městě. Tato místa jsou spolu spojena historicky i duchovně. Zde
jsme prožili a slavili mši svatou. V květnu skončila doba velikonoční slavností
sesláním Ducha svatého. Konec měsíce ukončil svátek Božího Těla. U nás
v kostele jsme jej oslavili mší svatou a

adorací před vystavenou Nejsvětější Svátostí
Oltářní. V Podivíně pak mší svatou a průvodem s Eucharistií městem. 22.6. ministranti
našeho děkanství jeli na poutní výlet.
Brněnská diecéze má nového pomocného biskupa. Je jím mons. Pavel Konzbul,
biskupské svěcení má přijmout 29. Června v
katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.
Prožili jsme i smutnější dny, dny loučení
s našimi drahými. V březnu jsme se rozloučili s paní Ludmilou Buchtovou. V dubnu
s panem Josefem Pochylým. Smutné bylo
loučení ještě s mladým člověkem s p. Vl.
Svobodou, který byl plný elánu, i takový je
život. Začátkem května od nás odešel pan
Cyril Čapka, dlouholetý zpěvák chrámového
sboru a určitou dobu i kostelník, v červnu to
byla paní L.Cenková.
Začínají prázdniny a dovolené, máme
možnost navštívit při svých cestách různá
poutní místa. Zde bude kostel jako vždy otevřen v době konání bohoslužeb, před i po
mši sv. Pravidelné jsou nedělní bohoslužby v

9.45 hod. Ve všední dny v pátek, většinou v
17.30 hod. Jinak je možno téměř denně do
kostela nahlédnout.
5.7. se konají Cyrolometodějské poutě, v
Podivíně bude poutní mše svatá v 10.00 hod.
Odpoledne bývá pouť v nedalekých Mikulčicích a 4. a 5. července je pouť na Velehradě,
Dny víry. U nás v kostele bude slavnostní bohoslužba v neděli 17. července.
Při svěcení kostela byly do oltáře vloženy
ostatky slovenského biskupa a mučedníka
blahoslaveného Petra Pavla Gojdiče. Jeho
svátek si církev připomíná 17.7.
Dále jste zváni na slavnostní mši svatou
v neděli 18.9. v 9.45 hod., na poděkování za
letošní úrodu. V pondělí podvečer vzpomeneme všechny naše zemřelé. Slavná mše svatá bude také o svátku našeho patrona kostela
sv. Archanděla Michaela 29.9. v 18 hodin,
vlastně pravá hodovní. Přání všem - načerpejte nejen nové tělesné síly, ale i duchovní
pohodu.
Připravila Ludmila Střelská
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Příspěvky čtenářů
Salet
Trochu jsem pátral, co toto slovo (doslova) znamená. Na Google se dočtete – že
se jedná o stavbu zahradního, či parkového
charakteru, která je však, na rozdíl od glorietu (což je něco jako altán) u z a v ř e n á .
Liechtensteinští architekti, působící u nás
v minulých stoletích tento architektonický
termín v našich končinách pojali opravdu
velkoryse, jako ostatně všechny stavby, které tu po sobě tento šlechtický rod zanechal.
Rozhodně nemám v úmyslu pouštět se do
odborných výkladů o architektuře minulosti
v našem kraji, konec konců, nejsa ani v tomto oboru patřičně vzdělán,nemohu si to dovolit. Jen mne zaujal zvláštní název, kterého
jsem se v souvislosti s touto stavbou dočetl.
Častěji se totiž můžete doslechnout o názvu
„Katzelsdorfský zámeček“, nebo také lidově
jen „Kačisdorfská hájenka“. S naší obcí, co
do polohy sice již moc nesouvisí, ale napadlo mě, že svým pohnutým osudem by snad
mohla někoho zaujmout, tak jako odjakživa
zajímala mne, protože stála téměř na hranici
dnešních dvou suverénních států jako jsou
Česko a Rakousko.
Samozřejmě nepochybuji o tom, že mnozí, kteří dnes čtou tyto řádky jsou dozajista již
dobře informováni o jejích osudech, těm se
za opakování omlouvám, ostatním bych chtěl
toto vyprávění věnovat jako malou „třešničku
na dortu“ po výčtu hájenek a lesoven v našem
okolí. Hájenka, či salet, nebo zámeček, chcete-li, už nestojí, anobrž „zmizela v propadlišti
dějin“ ,řekl by možná cynik. Ale to nikoliv
proto, že by byla zbourána, aby na jejím místě
jiná, alespoň stejně pěkná a malebná vyrostla
znovu, jako tomu bylo u mnoha jiných staveb za dob samotných Liechtensteinů, ale pro
lidskou nevšímavost a aroganci lidí v jejím
okolí a hlavně proto, že jeden režim v nedávné minulosti „musel“ nutně zabránit davům
kapitalistů a imperialistů, aby nepřeválcovali
naše nové poválečné Československo tím, jak
se u nás všichni snažili usadit, aby u nás a s
námi spěli k skvělým socialistickým zítřkům,
k čemuž postavil spásnou a všem známou
„železnou oponu“. Tím na dlouhá léta zabránil přístup povolaných a rozumných lidí do
oněch končin a zároveň zpečetil osud jedné
stavby, která dnes mohla být součástí Dědictví UNESCO.
Z historických pramenů víme, že zámeček byl postaven v létech 1817 - 1819 za knížete Jana I. Josefa z Liechtensteinů a kolem
roku 1900 se na něm prováděly významné
opravy.
Valticko patřilo tehdy až do roku 1920 k
Rakousku a teprve v tomto roce bylo připo-

jeno k nově vzniklému Československu.
Lesnický revír, který zde byl, patřil pod
tehdejší liechtensteinskou lesní správu ve
Valticích a les ve kterém se zámeček nacházel
je dodnes znám pod názvem Katzelsdorfský
háj (v němčině „Katzelsdorfer Wald“), nebo
u nás hovorově Kačisdorfský hájek a současní valtičtí lesníci mu říkají prostě „Kačák“.
Za dob železné opony se sem od Valtic táhly
rozsáhlé vinohrady a lidé, kteří sem jezdili
pracovat, potřebovali povolení ke vstupu za
střežené, drátěné zátarasy a tak nezčetní nespokojenci tudy mnohdy utekli k prohnilým
kapitalistům.
Zámeček se mu říkalo proto, že přední
trakt stavby byl architektem(Joseph Kornhäusel) vyřešen jako kulturní stavba v klasicistním stylu se sloupovím a malou kolonádou s dvěma plastickými reliéfy, nahoře s
vyhlídkou do kraje, jako to známe u jiných
staveb LVA. V zadním traktu se teprve nacházel byt lesníka s dvorem, hospodářským
stavením a zahradou.
V již výše zmíněném roce 1819 byla stavba dokončena architektem Franzem Englem.
Stavba byla dlouho předmětem různých
dohadů a zkazek, než se panu Danielu Lyčkovi, který provedl seriozní výzkum za vydatného přispění Muzejního spolku Valtice,
v čele s paní Ladou Rakovskou, podařilo
uvést všechny věci na pravou míru. Dnes z
ní totiž nestojí na jejím místě téměř jediná
cihla. Dají se tu najít jenom zbytky sklepa,
studny, pár kusů kamenných základů a zbytky někdejší jabloňové aleje, která vedla odsud do Katzelsdorfu.
Díky těmto snahám se podařilo najít dokonce žijící svědkyni časů života zámečku a
jeho obyvatel těsně po válce, paní Květu Kolářovou - Kyclovou, která je vnučkou posledního hajného v Katzelsdorfském háji, pana
Michala Kycla, sloužícího zde od roku 1945
do roku 1953, kdy se musel vystěhovat kvůli
zřizování hraničního a zakázaného pásma.
Hajný Kycl pocházel z obce Lanžhot. Po
I.světové válce se dostal k Liechtensteinům
jako kočí, (na vojně sloužil u jezdectva), a
po pár letech, protože se osvědčil, jako spolehlivý, dostal místo knížecího hajného v
Katzelsdorfském háji s bytem na zámečku
(saletu). Paní Kolářová popisuje svoje šťastné dětství prožité na hájence, mimo jiné i
výřady zvěře ulovené v revíru jejího dědečka
i chvíle strachu, prožité s babičkou po válce,
kdy tudy táhly oddíly Banderovců (mnohdy docházelo prý i k přestřelkám s celníky a
vojáky) a také jak dědeček s babičkou jezdili
do kostela v Katzelsdorfu na mši, nebo děde-

ček s jeho nejmladším synem Pavlem, jejím
strýcem, do tamější hospody na pivo. Na stěhování vzpomíná se smutkem v duši jak je
svorně všichni oplakali. Hajný Kycl dosloužil
do penze na polesí Pohansko, zemřel v Lanžhotě v roce 1962, kde je také pochován na
místním hřbitově. Měl pět synů, z nichž dva
byli opět lesníci.
Po vystěhování, v roce 1956 objekt za nejasných okolností celý vyhořel a na přelomu
padesátých a šedesátých let byl po částech
celý stržen, při čemž většina materiálu se poděla neznámo kam.
Dnes je znovu vybudována silnička z
Valtic do rakouské obce Katzelsdorf, za spolupráce obou obcí a přispění Reifeisenbank
spolu s našimi sponzorskými institucemi,
mimo jiné sloužící také jako cyklistická stezka kolem lokality, kde stával útvar pohraniční stráže zvaný „Celňák“. Když přijedete po ní
asi do její poloviny a přiblížíte se k rakouské
státní hranici, po levé straně se vám vynoří v
dohledu rohový cíp lesa o němž vězte, že je
to zmíněný Katzelsdorfský háj, k němuž vede
polozarostlá polní cesta, kterou, když ještě
nebyla zarostlá, lemovaly rozkvetlé jabloně
a na jejím konci stávala tehdy krásná stavba,
spojená téměř dvě století s mnoha lidskými
osudy. Mladý les, který zde nyní roste vše
milosrdně ukryl a možná když tu nohou
hrábnete do spadaného listí vyhrábnete kousek cihly, zakopnete o kamenný základ, či
objevíte starou studnu, nebo starý sklep. Na
štěstí zde dobří lidé umístili alespoň pamětní
tabuli, která informuje pocestného o zvláštním příběhu, který nemusel skončit tak, jak
skončil.
Na obrázku vidíte vytvořený trojrozměrný internetový model budovy. Na začátku
g e.
dobová fotografi

20.6.2016, LaNo
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Se džbánem ke studánce pro vodu
Išlo dívča, išlo v sukni červenej
podaj ty mně, šohajku
podaj vody studenej
V poslední době vládnou světu
kromě peněz stále více informační
technologie. Nedílnou součástí informatiky (počítačové vědy – anglicky computer science, tj. vědy zabývající se
vším, co souvisí s fungováním počítačů a to
jak hardware, tak i software) je kybernetika
věda o řízení a sdělování v živých organizmech a ve strojích. (Ono cizí slovo pochází
z řeckého kybernétes – kormidelník.) Tuto
relativně mladou vědní disciplínu založil
americký matematik Norbert Wiener (1894
- 1964), když v roce 1948 publikoval ve Spojených státech knihu s názvem Cybernetics
Or Control and Communication in the Animal and the Machine (Kybernetika aneb Řízení a sdělování u organismů a strojů).
V zemích bývalého východního bloku
byla kybernetika nejprve zavrhována coby
„buržoasní pavěda“ a později, od druhé
poloviny 50. let, naopak vyzdvihována jako
triumf bezduchého materialistického světového názoru. Poznatky kybernetiky a systémových teorií jsou platné jak při vývoji
hardwaru (např. tzv. von Neumannova architektura počítače), tak zejména při vývoji
softwaru, např. vývojové diagramy. Při programování má totiž programátor k dispozici
dva základní nástroje - podmínky a cykly.
To nejdůležitější, co potřebuje počítač znát,
je, za jakých podmínek má kolikrát danou
operaci provést, což lze názorně demonstrovat na následujícím vývojovém diagramu
pomocí přísloví „Tak dlouho se chodí se
džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.“
Polský filozof Bronisław Ferdinand
Trentowski (1808 - 1869) vydal v roce 1843
v Poznani (tj. v pruské části tehdy rozděleného Polska) spis nazvaný Stosunek filozofii do
cybernetyki czyli sztuki rządzenia narodem
(což Karel Havlíček Borovský přeložil jako

Poměr filozofie ke Kybernetice jakožto umění
vládnouti národem). Není tedy úplně pravda, že Norbert Wiener1 byl první, kdo použil pojem kybernetika jako název pro vědu o
řízení společnosti. Norbert Wiener dokonce
zpočátku využití kybernetiky v sociálních
oblastech nepřipouštěl.
Teoretické základy kybernetiky a následně informatiky, která dnes razantně
mění svět, tak mohly být položeny již více
než o sto let dříve aplikováním onoho výše
popsaného principu na stroje a jiné neživé
systémy, neboť přísloví „Tak dlouho se chodí
se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.“
existuje také v polštině „Dopóki dzban wodę
nosi, dopóty mu się ucho nie urwie.”2
Podobně si na toto přísloví mohl vzpomenout (a možná i položit základy kybernetiky) také František Hřebačka, který nejprve
používal umělecký pseudonym Mikulčický,
než ho vybídl sám Petr Bezruč:3 „… proč
Mikulčický? Váš lid říká: mikulecký kostel,
mikulecká dědina… tož napříště Mikulecký!“ Když byl Fanoš Mikulecký dotázán na
podnět či inspiraci k písničce V širém poli
studánečka a kdeže bývala ta studánečka kamenná, začal vyprávět: „To bychom museli
jít navrch za moje humno, kde je část polí,
kterým se říkalo Zadní čtvrtě. Je to poblíž
katastru Josefov. Tam na samém vršku byla
křižovatka tří cest, na Prušánky, na Josefov
a zpátky na Lužice. A právě na tom rozcestí
byly staré akáty s krásnými rozsochatými korunami a pod nimi kamenná studánka. Byla
to oáza v poušti, protože k té studánce se
sbíhalo všechno zdaleka zeširoka z polí, do
dědiny bylo daleko, a lidé tu brali do čepáků
1 Jeho otec, Leo Wiener (1862 - 1939), ruský
židovský emigrant do Spojených států, byl
profesorem slovanských jazyků na Harvardu
a osobním přítelem T. G. Masaryka.
2 Toto rčení existuje také v angličtině (The
pitcher does not go so often to the water, but
it comes home broken at last.), v němčině
(Der Krug geht so lange zu Wasser bis er
bricht.) nebo italštině, tam se ovšem nechodí
pro vodu se džbánem a les vědrem (Tante
volte al pozzo va la secchia, ch’ella vi lascia il
manico o l’orecchia.), a v dalších jazycích.
3 Petr Bezruč je (také) literární pseudonym,
a sice českého básníka Vladimíra Vaška
(1867 - 1958). Petr Bezruč alias Vladimír
Vašek (narozen v severomoravské Opavě)
žil nějaký čas v jihomoravském Kyjově,
jemuž věnoval báseň.

vodu. Tam jsem chodil rád na procházku, je
odtud nádherný pohled na úplně jiný charakter krajiny. Jakoby tam Podluží končilo.
Jednou jsem si tam zašel v době žní takhle
v podvečer. Packal jsem se zaprášenou cestou, prachu bylo ve vedrech po kotníky, když
tu se stalo, že tam běželo se džbánkem pro
vodu děvčátko v červené sukni, černé dlouhé copy se jí házely na zádech, snědá lýtka se
míhala… To vyvolalo představu písničky V
širém poli studánečka kamenná. Ta dívenka
se stala mou ženou…“
Vzhledem k tomu, že se Fanoš Mikulecký ženil ve svých pětadvaceti letech (v roce
1937), muselo k popisované příhodě, kdy
jeho budoucí o šest let mladší žena Terezie
šla (kdoví už pokolikáté) se džbánem, který
ještě neměl utržené ucho, pro vodu, dojít
před tímto datem4 a tudíž před publikováním Wienerovy knihy o kybernetice ve Spojených státech. Česky vyšla Kybernetika aneb
Řízení a sdělování u organismů a strojů až v
roce 1960. Mikulecký tu knihu jistě neznal.
Ale touhu po vzdělání a velmi širokém všeobecném přehledu jistě měl. Vzpomínal totiž:
„… když jsem ještě býval svobodný … tehdy
mne hodně zajímaly různé literární příručky, knížky o muzice, strašně mne to všecko
táhlo, chtěl jsem studovat, jenže to nebylo
4 Podle znalců Mikuleckého díla vznikla
písnička V širém poli studánečka (jedna z jeho
prvních písniček) v roce 1936.
Při mé bujné fantazii se nemohu ubránit
aluzi (sic), tj. odkazu na jiný text, zda čistě
hypoteticky nemohlo jít o totéž děvče, co
poslali pro vodu a ono místo vody přineslo
jahodu. Proti této hypotéze ovšem hovoří
dvě skutečnosti: Zaprvé neexistuje žádná
korelace mezi nedostatkem vody a úrodou
jahod. Z jakého důvodu by jinak to děvče
doneslo místo vody jahodu? Je tu spíše přímá
než nepřímá úměrnost mezi vydatností
srážek a množstvím úrody. Zadruhé Fanoš
Mikulecký to děvče, jak sám říká, potkal o
žních a to už bývá po sklizni jahod. Nebo že
by toho roku byla sklizeň jahod opožděna?
V různých dobových kronikách se dočteme,
že „v roce 1936 bylo jaro vlhké a studené.
Léto bylo mokré. … následkem častých
dešťů žita polehla a prorostla plevelem, jehož
bylo vlivem vlhkého počasí velmi mnoho.
Žně začaly po 20. červenci a pokračovaly
vlivem deštivého počasí jen velmi zvolna.“
To ale moc nekoresponduje s Mikuleckého
vzpomínkou na prašnou cestu vlivem veder
toho roku.
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možné.“ (V jeho dvaceti letech mu zemřela
matka, a v jednadvaceti tragicky, při železničním neštěstí, otec - železničář.)
Ze slov jeho úvahy, kterou napsal pro
deník Rovnost počátkem roku 1970 (přibližně dva měsíce před svou smrtí) se zdá, že
nebyl nekritickým a zaslepeným obhájcem
folklórních tradic v jejich nejryzejší, tj. absolutně nepozměněné podobě. V této úvaze
hned dvakrát konstatuje, že „folklór dosáhl

svého vrcholu“. Východisko viděl ve „vytváření harmonického celku s estetickými
požadavky moderní společnosti z dávných
tradic lidové kultury, z národopisu“. Dále
Mikulecký doslova napsal: „Je třeba si ujasnit, že národopis není překážkou pokroku,
zpátečnictvím, ale stále zůstává nezvratným
svědectvím podivuhodné tvořivé síly lidu.
Jeho hodnoty jsou vlastnictvím celého národa a neměli bychom jimi plýtvat.“
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Konstatování, že i folklór - přísloví a
rčení jsou také projevem lidové tvořivosti
(v tomto případě slovesné) a tedy součástí
folklóru - může být inspiračním zdrojem
(dobrým i špatným příkladem) pro zrod
moderních myšlenek, tak není nikterak absurdní! To zároveň nevylučuje, že i folklór
samotný by se mohl stát předmětem modernizace.
Zdeněk Vrbík

Společenská kronika
JUBILEA
Všem jubilantům přejeme vše nejlepší a mnoho
zdraví do dalších let
Duben
100 let Cenková Ludmila, ul. Masarykova
80 let Šošková Antonie, ul. Masarykova
70 let Smejkal Jaroslav, ul. Sportovní
65 let Kunický Bohuslav, ul. Mlýnská
60 let Maxa Stanislav, ul. Úlehlova
Květen
94 let Kozelský Vlastimil, ul. Masarykova
85 let Škarvoda Vilém, ul. Ořechová
80 let Markovič Pavel, ul. Ořechová
75 let Gajda Vlastmil, ul. Lipová
70 let Čápková Vlasta, ul. Růžová
Kašuba Ivan, ul. Ořechová
Lůcký Jan, ul. Sportovní
Zrůna Zdeněk, ul. Anenská
60 let Sedláčková Miloslava, ul. Sportovní

Červen
85 let Jílek Antonín, ul. Úlehlova
75 let Barančicfová Alžbětě, ul. Úlehlova
Červíček Václav, ul. Na Trkmance
Sýkorová Pavlína, ul. Za Hřištěm
70 let Ivančicová Drahomíra, ul. Anenská
65 let Morvayová Katarína, ul. Masarykova
Žůrková Helena, ul. Růžová
60 let Čechová Marie, ul. Mlýnská
ÚMRTÍ
Rozloučili jsme se s občany:
enská
duben Pochylý Josef, ul. Anenská
Svoboda Vladimír, ul. Mlýnská
červen Cenková Ludmila, ul.l Masarykova
NAROZENÍ
květen
Blahopřejeme Radku Michlovskému z ul. Masarykovy a Lence Žůrkové z ul. Sportovní k narození dcer Sarah a Adele.

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.

Koupím rodinný dům v Ladné, menší opravy nevadí.
Děkuji Tel. 604590583
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