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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
kalendář nám sice hlásí jaro, ale venku fouká velmi studený vítr, teploměr
ukazuje pořád kolem pěti stupňů a je pošmourno (stav 23. března ve 14.00 hod. u
obecního úřadu). Ale i přesto se už venku na slunných místech objevují poslové
jara - sněženky, bledule, talovíny, krokusy,
narcisky.
Vzhledem k situaci, která vládne kolem nás, není ani moc co psát, protože se
nic moc neděje. A tak přináším pár postřehů ze svého okolí.
Čistírna odpadních vod je postavená,
chybí několik malých nedodělků, které by
měly být hotovy do konce dubna. Obec si
nakonec na tuto stavbu půjčila „jenom“ 17
milionů korun, takže to je první úvěr naší
samostatné obce. Prosím a žádám všechny
uživatele kanalizace, aby se snažili odstavit septiky a žumpy, co nejvíce odklonit
dešťovou vodu a pouštět do kanalizace a
potažmo na čistírnu co nejvíce splašků a
splaškové vody, dešťovku si nechávejte na
zalévání. V tuto chvíli je vydáno stavební
povolení na vybudování kanalizace v ulicích Ovčačky a Uličce. Obec musí vysoutěžit dodavatele stavby a věřím, že i domy
v těchto ulicích se úspěšně na kanalizaci
napojí. V ulici Ovčačky bude muset být
vybudována čerpací stanice, tak jak je
tomu v ulici Palašovská.
Stojíme před další velkou akcí, a to je
výstavba mateřské školy se školní jídelnou.
Jak jsem už informovala, byli jsme nuceni,
a tím vzniklo zdržení s výběrovým řízením,
celou akci rozdělit na dvě části. V první dojde k výstavbě školky s jídelnou a ve druhé
pošty s knihovnou a komunitním centrem.

Náklady na výstavbu celého projektu se
nám zdály příliš vysoké, a proto jsme se
rozhodli jej rozdělit. Věřím, že i tuto akci
zvládneme, školka by měla být hotová do
konce roku 2022. Získaná dotace činí 30
mil. korun, náklady na první část cca 56
mil. korun. Takže opět si musíme pomoci
úvěrem. Bohužel doba je, jaká je, uvidíme,
jak budou vypadat v budoucnu obecní rozpočty. Ale nevzdávejme se dopředu, budeme se snažit, tak jako vždy, dílo dokončit.
A co bude s budovou stávající školky? To
je častý dotaz. Pokud máte nápad, co by se
mohlo s budovou udělat, napište, přijďte,
zavolejte. Budeme rádi za inspiraci.
Covid v obci - k dnešnímu datu máme
v obci 25 osob s touto nákazou. Ještě před
několika dny jsme měli pouze pět nakažených (což bylo nejmíň v ORP Břeclav) a
potom skokově případů přibylo. Bylo nám
nabídnuto a proběhlo očkování našich
nejstarších občanů nad 80 let. Této možnosti využilo 30 zájemců a očkování proběhlo ve sportovní hale. Pro ostatní věkové skupiny ale tento postup nešel zařídit.
Zjišťovala jsem situaci a bylo mi řečeno, že
se zájemci o očkování musí zaregistrovat a
přijít do očkovacího centra. V souvislosti
s touto nákazou a vyhlášeným nouzovým
stavem bych chtěla apelovat především
na rodiče dětí. Nošení roušky a dodržování dvoumetrového odstupu platí i pro
děti. Vím, že je těžké děti doma udržet, ale
zkuste se podívat, co venku dělají. Na Rasce, samozřejmě všichni bez roušky, utvoří
jeden chumel a určitě si viry vyměňují velmi rychle. S tím souvisí i uzavření hřišť.
Zavření mělo být pro zdůraznění toho,
aby děti byly doma, ne na hřišti. I tak jich

to samozřejmě spousta nedodržuje, ale to
je věc rodičů. Na druhou stranu musím
říct, že se jedná stále o ty stejné děti.
Tady bych chtěla odbočit k vandalismu především dětí teenegerovského věku.
V poslední době se s ním potýkáme právě
hlavně na hřištích (multifunkční někdo
opravil - asi ten, který sítě pořezal) a na
obecním mobiliáři. Bylo by vhodné ze
strany rodičů děti poučit o chování mezi
vrstevníky a na veřejnosti. Děti by si měly
uvědomovat, že pokud něco zničí, rozbijí,
musí to někdo opravit a zaplatit. Vždycky
platilo, že kdo si hraje, nezlobí. Děti by
měly mít své koníčky, své zájmy, ale k těm
je někdo musí dovést a někdo jim musí jít
příkladem. Fotografie poškozeného hřiště
a mobiliáře najdete dál ve zpravodaji.
Špatnou zprávu mám pro ty, kteří se
těšili na oslavu první zmínky o obci a sraz
rodáků. Vzhledem k tomu, jak se nákaza
vyvíjí, je zřejmé, že z oslavy nic nebude.
Náhradní termín nebudeme stanovovat,
protože není vůbec jasné, co přinese budoucí čas. K této oslavě obec vydala novou
knihu Břeclavsko nejen z nebe a nechala
udělat obecní odznaky. Odznaky si můžete zakoupit na obci nebo poště a knihu
začneme prodávat od 14. května, tak jak
měla oslava začít.
Chtěla bych Vám všem popřát opravdu především zdraví, veselou mysl a pevné nervy k tomu, abyste tuto nepříznivou
dobu přečkali. Neklesejte na mysli, věnujte
se především sobě, oprašte staré koníčky a
zájmy. Takže veselé jaro s negativními testy a pozitivními myšlenkami a náhledem
na všem kolem Vás.
Starostka Renáta Priesterrathová

Přehled hospodaření obce v roce 2020
PŘÍJMY

KČ

Dotace Volby

31 000

Rekonstrukce ZŠ

11 286 358

Odvody za odnětí půdy

132 730

Přijatá dotace na kanalizaci z MŽP

30 637 908

Poplatek za svoz komun. odpadu

523 662

Dotace Úřad Práce

Daně

16 718 123

Poplatek ze psů

23 401

JM kraj - kompenzační bonus koronavirus

Poplatek za užívání veř. prostranství

12 220

Kanalizace - kanalizační klapky

Poplatek z pobytu
Příjem úhrad za dobývání nerostů
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z technických her
Dotace Obnova krajiny
Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

6 900

Pošta

174 847
1 538 750
70 000
242 312

Knihovna

2 340

46 740

Rozhlas

3 740

107 944

Kultura

276 780

749 001

2 946 071
35 393
273 000

Sportovní zařízení v majetku obce
Byty – příjmy z nájmu, služeb
Nájem pohostinství, pedik., kadeř., kosm.

92 015
173 952
78 800
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Pohřebnictví – nájmy hrobů

22 375

Komunální služby, pozemky + pronájem pozemku - fotovoltaická elektrárna

1 139 954

Prodej popelnic

11 060

Sběr a svoz ostatních odpadů

153 902

Péče o vzhled obcí–odvoz větví ..

8 298

Místní správa – kopírování, náhrady

18 974

Příjmy z úroků
CELKEM i s neuvedenými položkami

44 027

Bytové hospodářství

82 285

Nebytové hospodářství

56 609

Veřejné osvětlení – energie, opravy

239 638

Pohřebnictví

227 009

Komunální služby + koupě pozemků

496 660

Svoz nebezpečných odpadů

22 379

67 539 056

Svoz komunálního odpadu

409 792

Svoz ostatních odpadů

219 266

KČ

Deratizace, čipování

32 876

Lesní hospodářství - transfer

30 000

Silnice – opravy

83 987
1 070 108

IDS JMK - příspěvek na autobusy

61 200

Pitná voda

7 091

Kanalizace

91 079 638

Pošta

404 907

Příspěvek ZŠ a MŠ, rekonstrukce ZŠ

160 000

Využití volného času dětí a mládeže

506

VÝDAJE

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Příspěvek na činnost TJ Sokol
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4 049 396

Knihovna

172 916

Činnosti registrovaných církví

175 000

Rozhlas – služby, OSA

108 560

Zpravodaj

52 729

Kultura

655 550

Sportovní zařízení v majetku obce

645 021

Využívání a zneškodňování komun.odpadů
Chráněné části příroky

45 948
41 393

Péče o vzhled obce vč. platů

1 756 527

Ostatní správa v ochraně ŽP

202 404

Sociální služby – transfery

60 300

Krizová opatření

82 599

Sbor dobrovolných hasičů

2 174 848

Zastupitelstvo

1 211 993

Volby
Činnost místní správy

30 546
1 673 317

Služby peněžních ústavů

14 542

Pojištění obce

43 031

Ostatní finanční operace
Vratky transferů
CELKEM i s neuvedenými položkami

-10 100 270
6 938
97 830 760

Přehled realizovaných akcí 2020
Akce

Realizace

Náklady

Kanalizace

IMOS, AP Investing, AQUA Procon

Odvodnění ulice Masarykovy

IMOS

1 053 006,00

MŠ - projekční činnost, příprava

HELLER, RPA

1 808 860,00

90 957 541,00

ZŠ

F&K&B, spol. s r.o.

181 500,00

Dokončení hřbitovní zdi

MgA. Petr Demek

136 611,00

Hasičská zbrojnice - přístavba

Příhoda, Modrý Projekt

1 964 171,00

Stav obyvatel k 31. 12. 2020
Přistěhování
Narození
Odstěhování
Úmrtí
Počet žen
Počet mužů
Věková skupina

0 - 5 let
6 - 17 let
18 - 29 let
30 - 39 let
40 - 49 let

25
8
25
6
634
595
58
135
139
147
211

50 - 59 let
60 - 69 let
70 - 79 let
80 - 89 let
90 - 99 let
Věkový průměr ženy
Věkový průměr muži
Celkový věkový průměr
Celkový počet obyvatel v r. 2019
Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2020

181
137
165
49
7
54,11
47,37
46,87
1 228
1 229

Pro zajímavost - ve věkové skupině 90-99 let jsou pouze ženy.
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DĚNÍ V OBCI
Vandalismus v obci
V poslední době se v naší obci potýkáme s nárustem vandalismu, a to především
u hochů ve věku od jedenácti let výše. Někdy se však přidávají i děvčata. Brázdí obec
na svých kolech, koloběžkách, skateboardech a dalších vymoženostech nejenom na
chodníku nebo silnici, ale terčem jejich zájmu jsou různé překážky - lavičky, obrubníky, nájezdy a tak dál. Vůbec je nezajímá, že

při svých sportovních pokusech poškozují
obecní majetek kolem sebe. Největší škodu
napáchal mladík, který pořezal sítě na multifunkčním hřišti v areálu TJ Sokol. Víme,
kdo to byl, a čekáme, jak se k tomu postaví
rodiče, kteří by měli obci nahradit vzniklou
škodu. To samé platí u poškození lavičky na
autobusové zastávce.
Chtěla bych tady apelovat na rodiče

dětí, protože tito jsou ještě ve věku dětí, i
když se někdy chovají velmi dospěle a neurvale, aby se zajímali o to, co jejich ratolesti
ve svém volném čase dělají. Vzhledem k
tomu, že vzniklé škody se pohybují v dost
vysokých částkách, budeme napříště k poškozování obecního majetku přizývat policii, aby vzniklou záležitost vyšetřila.
Priesterrathová Renáta

Očkování seniorů
V naší obci proběhlo očkování 30 seniorů vakcínou Moderna. Krajská hygienická stanice chtěla naočkovat seniory ve
skupinovém bydlení, které má obec a nabídla očkování i pro
seniory nad 80 let v obci. O očkování všichni zájem neprojevili,
a tak bylo naočkováno z obce 22 seniorů. Očkování i následné

přeočkování proběhlo v naší sportovní hale. Možnost dalšího
očkování v obci nebyla umožněna. Ostatní zájemci se musí zaregistrovat a poté se nechat naočkovat v očkovacím centru. Věřím, že všichni zájemci o očkování budou do konce letošního
roku uspokojeni.
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VÝPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání zastupitelstva č. 16/2020 se konalo 9. prosince 2020
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Doplnění usnesení č. 9/20/Z11 k Darovací smlouvě o zřízení
věcného břemene s TJ Sokol Ladná - Na darovaných pozemcích
zapsaných na LV 1324 se nachází různé stavby, jejichž celková
hodnota činí 2 924 567, 80 Kč
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 703 v k.ú. Ladná za jednorázovou úplatu ve výši
2500 Kč - přeložka plynu
• Cenu stočného na rok 2021 ve výši 35,- Kč bez DPH za 1 m³
• Záměr prodeje části pozemků parc.č. 951/1 a 934/1 v k.ú. Ladná,
neschválilo prodej pozemků parc.č. 948/1, 1081, 1082 a 1083 v
k.ú. Ladná
• Poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro vydávání časopisu Malovaný kraj ve výši 4 000 Kč
• Výběr dodavatele na zakázku Metodické vedení provozu kanalizace a ČOV pro obec Ladná za cenu 867 086 Kč vybralo firmu

•

•
•

•
•
•

VAK Břeclav a.s. na dobu tří let
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 1157/2, 1158/1, 1156/1 a 1156/19 v k.ú. Ladná za
jednorázovou úplatu ve výši 2000 Kč na akci přípojka NN Ovčačky
Smlouvu o výpůjčce pro ZŠ a MŠ Ladná od 1. 1. 2021 do 31. 12.
2030 bezplatně
Příspěvek ve výši 65 Kč na osobu a rok (počet obyvatel v obci) na
zabezpečení základní sítě sociálních služeb ORP Břeclav v letech
2021 a 2022
Rozpočet obce na rok 2021 s příjmy ve výši 53 355 800 Kč, výdaji
ve výši 84 068 500 Kč a financováním ve výši 30 712 700 Kč
Pověřilo starostku obce k provedení posledního rozpočtového
opatření č. 3/2020 v roce 2020
Poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro podivínskou farnost ve
výši 175 000 Kč na restaurování stropu kostela sv. archanděla
Michaela, oprava po sto letech od výmalby

Zasedání zastupitelstva č. 17/2021 se konalo 9. března 2021
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Poslední rozpočtové opatření č. 3/2020
s příjmy ve výši 13 333 400 Kč, výdaji
ve výši 14 988 600 Kč a financováním
ve výši - 1655 200 Kč
• Kupní smlouvu na pozemek parc.č.
934/4 v k.ú. Ladná o výměře 45 m² za
cenu 4275,- Kč panu Zbyňku Mitričovi
• Kupní smlouvu na pozemky parc.č.
951/3 v k.ú. Ladná o výměře 1 m²
paní Evě Mrkvové za cenu 150 Kč a
2/78 pozemků parc.č. 1324/5, 1325/24,
1322/10 a 1323/28 v k.ú. Ladná s panem Josefem Kosíkem za cenu 1000 Kč
• Kupní smlouvu na pozemek parc.č.
1179/81 v k.ú. Ladná o výměře 2290
m² s paní Mgr. Bohuslavou Hélovou za
cenu 33 640 Kč
• Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo životního prostředí na výsadbu
větrolamu na pozemku parc.č. 1143/5
v k.ú. Ladná Program péče o krajinu

•
•

•

•

•

•

Podání žádosti na Jihomoravský kraj
na dovybavení JSDH Ladná
Podání žádosti na Jihomoravský kraj
na dosazení alejí Regionu Podluží program následná péče o zeleň - švestková
a třešňová alej
Smlouvu o zřízení věcného břemene s
GasNet na pozemku parc.č. 804 v k.ú.
Ladná za jednorázovou úplatu ve výši
605 Kč - přeložka plynu
Smlouvu o zřízení věcného břemene s
E.ON Distribuce na pozemku parc.č.
1015/2 v k.ú. Ladná za jednorázovou
úplatu ve výši 1 000 Kč - NN přípojka
Smlouvu o zřízení věcného břemene
na pozemku parc.č. 943 vk.ú. Ladná za
jednorázovou úplatu ve výši 1 000 Kč rozšíření distribuční soustavy NN
Smlouvu o zřízení věcného břemene
na pozemcích parc.č. 948/1, 870/1, 71,
145/1, 148/4, 149 a 840 v k.ú. Ladná za
jednorázovou úplatu ve výši 26 000 Kč

•

•
•
•

•
•

•
•

- rozšíření distribuční soustavy NN
Smlouvu o spolufinancování sítě sociálních služeb ORP Břeclav letech 2021
a 2022 s Městem Břeclav ve výši 65 Kč/
osoba/rok (počet obyvatel obce)
Neschválilo OZV 1/2021 o místním
poplatku z pobytu
Vyřazení majetku obce za rok 2020 ve
výši 8 400,81 Kč
Neschválilo zřizování výhradních parkovacích stání pro jednotlivé nemovitosti
Projednalo pořízení urbanistické studie a pomníku legionářům
Poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro
TJ Sokol Ladná ve výši 70 000 Kč na
provoz a opravy areálu TJ Sokol-tenisový oddíl
Nákup žacího stroje SECO pro potřeby
obce ve výši 150 tis. Kč
Novelizaci jednacího řádu s možností
distanční účasti členů zastupitelstva

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Ceník pronájmu haly
Tělocvična
Foyer
Kuchyň
Celý objekt

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

1 h/kurt badminton
110,-

E-BOX na obecním úřadě

Číslování rodinných domů
1h
275,-

Prosíme občany, aby si na svých domech připevnili čísla popisná. Pokud nejsou domy očíslované, vzniká problém při doručování
pošty, při dojezdu lékařů, záchranné služby a mnohých dalších. Mít
očíslovaný dům je povinností každého majitele domu.

Sběrný dvůr v letním období

Upozorňujeme všechny občany, že v období letního času je sběrDo E-boxu na obecním úřadě můžete odkládat nefunkční drob- ný dvůr otevřen ve středu v době od 16.00 - 18.00 hod. a v sobotu v
né elektrozařízení, mobily, MP3, přehrávače, žehličky apod. a pou- době od 9.00 – 11.00 hod. Na sběrném dvoře je třeba dbát pokynů
žité baterie.
zaměstnanců obecního úřadu. Děkujeme
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Cena stočného od 1.1. 2021
Od ledna 2021 budou občané platit za stočné. Zastupitelstvo
schválilo cenu 35,- Kč bez DPH za 1 m³. Za spotřebu vody bude
vystavena faktura, kterou můžete hradit v hotovosti na úřadě
(obec má už platební terminál) nebo převodem na účet obce. Číslo účtu obce je 35-6979690237/0100. Vyčkejte na fakturu, která
Vám bude doručena.

Lanštorfský zpravodaj

Ceník inzerce v Lanštorfském
zpravodaji
Strana A4
Strana A5
Strana A6

400,200,100,-

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

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

Kácení dřevin

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

Poplatky 2021
Upozorňujeme občany, že poplatky za komunální odpad a psy
mají být uhrazeny nejpozději do 31. března 2021. Kdo ještě poplatky
neuhradil, prosíme, aby tak v co nejkratším termínu učinil. Děkujeme

Všechny stromy, keře, květiny, které rostou na obecním pozemku, jsou majetkem obce, i když jste si někteří z Vás tyto vysadili.
Proto není možné, abyste pokáceli strom bez povolení. Jedná se o
stromy, které mají ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmene nad 80
cm. U takových stromů je nutno požádat na obecním úřadě a obec
musí /nebo nemusí/ vydat povolení k jeho pokácení. Kácet lze pouze
v době vegetačního klidu, což je od 1. 12. do 31.3. Stejně se postupuje
i u stromů, které Vám rostou na Vašich zahradách. Pokuta, kterou
můžete za nepovolené pokácení stromu obdržet, se pohybuje ve výši
do 10 000,- Kč, za památné stromy 50 000,- Kč. Takže buďte obezřetní.

Pro potěšení
V místním rozhlase můžete nechat zahrát přání s písničkou. Je
potřeba si nachystat text přání /k narozeninám, sňatku, ukončení
školy atd./, píseň na CD a zaplatit poplatek 20,- Kč. Pro informace
o hlášení se obracejte na referentku obce paní Janu Balgovou na
mail balgova@obecladna.cz, telefonu 519 324 502 nebo osobně na
obecním úřadě.
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JAK JSME SE V ROCE 2020
PODÍLELI NA OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ?
Díky svým obyvatelům se obec Ladná může v roce 2020
pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 7,80 t. Na každého obyvatele
tak připadá 6,34 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se
pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou
výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu
na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených
výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k
úspoře produkce CO2 o 93,11 tun. Víte, kolik smrků pohltí
stejné množství CO2? 36 ks
Nebylo nutné vytěžit 4 574,04 litrů ropy. Představte si, že
z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta
např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 172 krát.
Došlo také k úspoře 47 086,13 kWh energie. Asi stejné
množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 47
087 krát.
Podařilo se recyklovat 4 487,81 kg železa. Toto množství
recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 184
ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat
158,40 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 28161 1€ mincí,
nebo 195,68 kg hliníku, který by stačil na výrobu 13046 plechovek o objemu 0,33 l.
Elektrowin

REGION PODLUŽÍ
Byla zahájena příprava Adaptační strategie Regionu Podluží na změnu
klimatu. Zapojte se i vy.
V lednu byly zahájeny práce na novém plánu, který připraví
obce Regionu Podluží a obec Mutěnice na dopady sucha a měnícího se klimatu. Do konce léta 2021 Region připraví seznam
opatření, která zajistí pohodový život v obcích a krajině regionu i do budoucna. Zaměří se na snižování teploty během vln
horka, hospodaření s vodou, vodu a sucho v krajině i zastavěných územích obcí, zachycování dešťové vody nebo energetické
úspory. Při přípravě budou využita i data z družic a klimatických modelů.
Také náš region v posledních letech stále více zasahují extrémní výkyvy počasí, na které nejsme dostatečně připraveni. Jelikož
se dopady změny klimatu projevují až se zpožděním, budou se v
následujících letech problémy dále stupňovat. Adaptační strategie
pomůže připravit Region Podluží a obec Mutěnice na nevyhnutelné hospodářské, environmentální a sociální dopady již probíhajících změn klimatu.
Citace Mgr. Vojtěcha Pospíšila, předsedy Regionu Podluží
„Zabývat se řešením dopadů sucha a změnou klimatu na území
obcí Regionu Podluží a obce Mutěnice patří k naším prioritám, nedostatek vody jako klíčové komodity, musíme začít řešit komplexně,
od nakládání s ní, její ohranou, ale hlavně jejím návratem a udržením v krajině.“

Průběh přípravy
V první fázi dojde k posouzení zranitelnosti celého území vůči
jednotlivým očekávaným dopadům změny klimatu. Do analýzy
budou využita i data z družic sledujících zeleň či teplotu území
a klimatických modelů předpovídajících změny teplot, vlhkosti
nebo rychlosti větru.
V další fázi budou navržena a posouzena jednotlivá adaptační
opatření, např. přírodě blízká opatření pro zadržování vody v krajině, podpora hospodaření s vodou v zastavěných územích, zelené
střechy aj. Výsledkem bude nová strategie a akční plán stanovující
pro Region Podluží konkrétní kroky k přípravě a realizaci opatření. Do příprav bude v každé fázi můžete aktivně zapojit i vy.
Co bude výstupem
V rámci následné realizace opatření připraví Region svou infrastrukturu a organizační procesy na dopady extrémních výkyvů
počasí, přizpůsobí veřejné prostory a budovy nebo naplánuje investice do dalšího rozvoje zeleně.
Strategii připravují s Regionem Podluží firmy Aqua Force s.r.o.
a ASITIS s.r.o., projekt byl podpořen grantem z Norských fondů.
Váš názor na plánování aktivit Regionu Podluží v oblasti přizpůsobení se na změny klimatu je pro zpracování Strategie velmi
důležitý! Za vyplnění dotazníku děkujeme.
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BĚHEJ LESY LEDNICE MĚNÍ TERMÍN
KVŮLI NEJISTÉ SITUACI. POBĚŽÍ SE 10.7.2021.
Sezony už jsme se nemohli dočkat. Vůně jara, lesa a závodní
atmosféry je už ve vzduchu. Věř, že se těšíme stejně jako ty. Na
úsměvy a euforii všech závodníků. Bohužel si všichni budeme ještě
chvíli muset počkat. Běhej lesy Lednice jsme se rozhodli kvůli nejisté pandemické situaci přesunout na 10. července 2021. Sezona
tak bude v ideálním případě začínat závodem Běhej lesy Karlštejn
22. května 2021. Pokud by aktuální situace neumožňovala konání
hromadných akcí ani v květnu, máme i pro tento závod náhradní
termín.
Loni jsme to zvládli
Loni jsme to společně navzdory všemu zvládli - 8 závodů, 14
515 závodníků, nekonečno zážitků a sportovních výkonů. Pomocí systému startu ve vlnách, hygienických opatřeních, úsměvu na
tváři a víře, že společně doběhneme od startu až do cíle posledního
závodu v Boleticích. Stejnou víru máme i teď, letos posílenou navíc
o zkušenosti z loňska.
Běžíš Lednici? Co to pro tebe znamená?
- Všem přihlášeným závodníkům se registrace na Lednici
automaticky přesouvá na nové datum 10.7.2021, není tedy
nic potřeba dělat.
- Pokud by ti datum nevyhovovalo, tak nabízíme možnost
přehlásit závod na jiného účastníka, či se přihlásit na jiný
závod v rámci seriálu. Všechny přeregistrace, ať už na jiný
závod nebo na jiného účastníka, jsou zdarma.
- Vše zvládneš svépomocí a online, návod najdeš pod tímto
odkazem.
- Pro balíčky závodů platí stejná pravidla jako pro jednotlivé
závody - Závod Běhej lesy Lednice můžeš zdarma převést
na jiný závod letošní sezony či jiného běžce.
- Dárkové poukazy platí dle původních pravidel, tedy do
data 14 dní před závodem nebo do naplnění kapacity. Po-

-

kud poukaz na původní termín vyprší, kontaktuj nás na
info@behejlesy.cz a pošleme ti nový.
Pokud v něčem stále tápeš, obrať se na info@behejlesy.cz

Poprvé se uvidíme na Karlštejně
Věříme tedy, že seriál odstartujeme v královském duchu - na
Karlštejně 22. května. Pro jistotu máme ale náhradní termín i pro
Karlštejn - 14. srpna 2021. V případě, že bude situace nadále nepříznivá a budeme nuceni termín posunout, budeme o tom s dostatečným předstihem informovat.
Termínovka v novém kožichu:
V Lednici vyběhneme až v červenci, to ale neznamená, že máš
do té doby běhat jen do “lednice” a pověsit běžecké boty na hřebík.
Naopak, využívej možnosti jít se vyvětrat a trénuj (zodpovědně)
dál. Alespoň pár minut pohybu na čerstvém vzduchu denně totiž
nejenže udržuje fyzičku, ale hlavně to posiluje imunitu a zlepšuje
náladu. Kromě toho pro tebe i na duben chystáme jiné aktivity,
kterými tě dostaneme do pohybu! Přidej se do našeho lesního
STRAVA klubu Běhej lesy, kde pro tebe pravidelně organizujeme
běžecké výzvy a sdílíme pořádnou dávku motivace.

LEDNICKO-VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 2021
– NEJVĚTŠÍ EVROPSKÁ PŘEHLÍDKA TVORBY ANTONIA VIVALDIHO V NOVÉM TISÍCILE
ETÍ
Tisková zpráva: Břeclav, 9. března 2021
Od 2. do 16. října 2021 se již pošesté
otevřou brány architektonických skvostů
Lednicko-valtického areálu koncertům
#LVHF2021, které letos připomenou 280
let od úmrtí Antonia Vivaldiho. „Podařilo se nám získat špičkové soubory z Itálie,
Francie, Španělska a České republiky, jež
patří již po mnoho let k nejlepším interpretům Vivaldiho hudby: Ensemble Matheus, Accademia Bizantina, Gli Incogniti
nebo Europa Galante s Fabiem Biondim.
V českém debutu na LVHF 2021 vystoupí
aktuálně jeden z nejsledovanějších umělců klasické hudby, polský kontratenorista a breakdancer Jakub Józef Orliński,“
uvádí k letošnímu programu Jiří Partyka, umělecký a výkonný ředitel LVHF.

„Představíme Vivaldiho bohatý hudební
odkaz nejen v podobě instrumentálních
koncertů, ale také hudby komorní, duchovní a v žánru opery. Festival uvede
několik novodobých premiér, včetně
pavijské verze Vivaldiho opery Farnace,
dvanáct premiér českých a řadu vivaldiovských objevů z posledních let, např.
sonáty z Pisendelovy drážďanské sbírky,”
dodává. Koncertní nabídku tradičně doplní edukace pro školy, přednášky, které
letos povedou přední vivaldiovští badatelé z České republiky a Itálie, a výstava
současných fotografií Lednicko-valtického areálu pořízených historickou technikou fotografem Honzou Sakařem. Autory
dramaturgie 2021 jsou španělský houslista a muzikolog Eduardo García Salas a
umělecký ředitel LVHF Jiří Partyka.

Česká stopa
„Dramaturgie 6. ročníku promyšleně
reflektuje žánrovou bohatost Vivaldiho
hudebního odkazu s akcentem na jeho
vazby na české země, zejména na Václava
z Morzinu, Jana Josefa z Wrtby nebo Tomasse Vinciguerru, VI. hraběte z Collalta
e San Salvatore, z jehož „collaltovské” sbírky zazní čtyři koncerty v české premiéře
v podání Fabia Biondiho a souboru Europa Galante,” komentuje program festivalu
dramaturg Eduardo García Salas. „Jde o
extrémně virtuózní skladby, které již předznamenávají styl musique galante druhé
třetiny 18. století. Nesou v sobě velkou
dávku melancholie, jako by předvídaly nejen smrt samotného skladatele, ale rovněž
zánik celé jedné hudební epochy. Vivaldi
v nich uchoval obraz plnosti a komplex-

Lanštorfský zpravodaj

Březen 2021

9

10

Březen 2021

Lanštorfský zpravodaj

Lanštorfský zpravodaj
nosti svého hudebního jazyka. Na hony
vzdáleny didaktickému charakteru mnoha
jeho houslových koncertů, které psal pro
své žákyně v Ospedale della Pietà v Benátkách, pojímají veškerou Vivaldiho znalost
houslí. Dokonce bych řekl, že vyjadřují
Vivaldiho osobní, velmi hluboký vztah k
tomuto nástroji. Dokonalé, vyčerpávající,
příkladné,” vyznává se ze svého vztahu k
těmto koncertům Fabio Biondi.
V programu nechybí tradičně ani
lichtenštejnská stopa v osobě Josefa Jana
Adama z Lichtenštejna, na jehož dvoře
působil Antonio Vivaldi kolem roku 1731
jako „Maestro di cappella“, jak dokládá titulní strana partitury opery Farnace, jejíž
provedení bude jedním z vrcholů LVHF
2021. Celou dramaturgií pak citlivým, neotřelým způsobem prochází reminiscence
na Vivaldiho slavný cyklus Čtvero ročních
dob, dedikovaný právě hraběti Václavovi z
Morzinu, ať již v podobě citací např. v opeře Farnace, nebo v podobě komorní verze
Jara v úpravě Nicolase Chédevilla, které
uvede český soubor Concerto Aventino.
Festivalový Prolog ve Vídni
LVHF 2021 bude neoficiálně zahájen
mimořádným koncertem 23. září 2021
v Lichtenštejnském zahradním paláci
ve Vídni. Zazní díla Antonia Vivaldiho
a Johanna Melchiora Pichlera v podání souborů Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704 za řízení Václava Lukse.
V rámci koncertu si budou diváci moci
prohlédnout jinak veřejnosti nepřístupné
umělecké sbírky tohoto paláce, které zahrnují mimo jiné Rubensův cyklus Decius
Mus nebo proslulý Zlatý kočár, ve kterém
vjel kníže Josef Václav z Lichtenštejna
slavnostně 21. prosince 1738 do Paříže
jako nově jmenovaný císařský vyslanec
ve Francii. Koncert se koná s podporou
Nadace knížete z Lichtenštejna (Stiftung
Fürst Liechtenstein).

Březen 2021

Spojení hudby a architektury
Také letošní ročník Lednicko-valtického hudebního festivalu propojí hudbu s unikátními lokacemi, které nabízí
region jižní Moravy – Státním zámkem
Lednice, Státním zámkem Valtice, Kostelem Navštívení Panny Marie v Břeclavi
– Poštorné a salety Lednicko-valtického
areálu, který letos oslaví 25 let od zápisu
na Seznam světového kulturního dědictví
UNESCO. Poprvé nabídne akce v Lichtenštejnském zahradním paláci ve Vídni
a nově zrekonstruovaném letohrádku Belveder ve Valticích.
Partneři festivalu
Festival je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Jihomoravského kraje a měst Lednice, Valtice a
Břeclav.
Generálním partnerem festivalu se
popáté stala společnost ZFP akademie,
a. s. „Vždy nám byly sympatické hodnoty jako odvaha, aktivita, cílevědomost a
vášeň, se kterou lidé realizují své sny. A
právě tyto vlastnosti v sobě snoubí Jiří
Partyka, který tento unikátní hudební
festival založil. Cítíme jako určité poslání věnovat část vydělaných peněz veřejně prospěšným projektům na špičkové
kulturní úrovni. Myslíme si, že je prostě
velmi dobře, když český kapitál podporuje výjimečné české projekty, které propagují umění českých lidí, a to zejména
v této složité, nelehké době. Dosavadní
pětiletá spolupráce nás vede k přesvědčení, že participujeme na jednom z nejvýznamnějších kulturních počinů v České
republice, a velice nás těší sledovat, jak se
z LVHF postupně stává akce mezinárodního významu,“ říkají Jarmila a Vladimír
Poliakovi, zakladatelé a hlavní akcionáři
společnosti ZFP akademie, a. s.
Hlavními partnery koncertů jsou
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společnosti Stavební firma PLUS s.r.o.,
ALBAForm Inc., České investiční fondy – CZECH FUND, Alca Plast, s.r.o. a
S.M.K. – Společnost pro Moravský kras,
a. s.
Účast italských souborů je podpořena
Italským kulturním institutem v Praze.
Hlavními mediálními partnery festivalu jsou Česká televize a Deník.
Festival se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha.
Záštity k účinkování italských a francouzských souborů udělili velvyslanci Itálie a
Francouzské republiky v České republice,
J. E. Francesco Saverio Nisio a J. E. Alexis
Dutertre.
Kompletní partnerská struktura Lednicko-valtického hudebního festivalu je k
dispozici na www.lvhf.cz/partneri.
Předprodej vstupenek
Předprodej vstupenek na 6. ročník
Lednicko-valtického hudebního festivalu
bude zahájen 15. března v 10.00 on-line
na www.lvhf.cz. Festival nabízí rovněž telefonické rezervace na čísle +420 774 710
621 nebo rezervace emailem na adrese
prodej@lvhf.cz. Síť kamenných pokladen
včetně termínu jejich otevření pro veřejnost bude v závislosti na nařízeních vlády
či krajů v souvislosti s epidemiologickou
situací v ČR postupně zveřejňována na
www.lvhf.cz. Festival nabízí cenově zvýhodněné vstupenky pro seniory, držitele
karty ISIC, držitele průkazů ZTP a ZTP-P
a děti do 15 let.
Program festivalu
https://www.lvhf.cz/program-a-vstupenky/
Informační weby festivalu
www.lvhf.cz (oficiální stránky festivalu)
www.facebook.com/LVHF.cz
www.youtube.com/LVHFcz

REALITNÍ PORADNA JAKUBA FARÁŘE - Jak prodat nemovito
ost
3. díl - příprava nemovitosti na prodej
Abyste prodali co nejlépe, je potřeba
nemovitost co nejlépe prezentovat. Než
vůbec dojde na focení a přípravu inzerátu,
bude potřeba dát nemovitost do pucu.
Majitelé si mě pro prodej své nemovitosti vybírají právě proto, abych jim pomohl prodat nejen bezpečně, ale i za co nejvíce
peněz. A já jim doporučím to, o čem vím,
že funguje, co mám už vyzkoušené a prověřené.
Rozsah těchto prací se odvíjí zejména od
stavu nemovitosti a také podle toho, jestli v

nemovitosti stále bydlíte, nebo ne. Dům k
demolici nemá smysl nějak aranžovat.
Jde nám o perfektní první dojem. První
dojem při koupi nemovitosti zažije zájemce
vlastně dvakrát. Poprvé při otevření fotek
nebo spuštění videa v inzerátu a poté znovu při vstupu do nemovitosti na prohlídce.
Pokud chcete pro úspěšný prodej vaší
nemovitosti udělat skutečně maximum, je
důležité:
- uklidit
- odstranit všechny osobní věci, fotky ro-

-

-

diny, hygienické potřeby, atd. Jde o takzvané odosobnění. Zájemce se pak snáz
vžije do pocitu, že v nemovitosti bydlí.
odstranit zbytečný nábytek, který
zmenšuje prostor, přebytečné ozdoby z
poliček, atd.
posekat zahradu
pokud jsou špinavé zdi, tak vymalovat

Prodej je často i dobrým impulzem pro
zbavení se spousty nepotřebných a roky
hromaděných věcí.
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Určitě stojí za to odstranit i některé
drobné poruchy, jako například vyměnit
prasklou žárovku, zaštukovat díru ve zdi,
dotáhnout vyviklanou baterii a jiné.
Čím lépe bude nemovitost nachystaná,
tím atraktivnější pro zájemce bude a tím
rychleji a za více peněz ji prodáte.
Samozřejmě ani taková příprava nemovitosti nezmění polohu, velikost nebo případné technické problémy nemovitosti. A
ani je nechce maskovat.
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Ale lidská mysl je ovládaná hlavně
emocemi a uklizený dům s posekanou zahradou prostě vyvolává v zájemci lepší dojem.
Když je nemovitost připravená, dorazím s profesionálním fotografem, který
nemovitost nafotí a případně natočí videoprohlídku. O tom ale zase v příštím článku.
Pokud chcete pomoct s přípravou i s
celým prodejem vaší nemovitosti, zavolejte
mi.

Prodeji nemovitostí se věnuji již více
než 3 roky. Za tu dobu jsem prodal již několik desítek nemovitostí a rád vám tak
ušetřím čas, starosti i peníze.

Z HISTORIE OBCE
Etnograf Joža Dostál
Josef Dostál byl sběratelem a dokumentátorem lidové kultury na Podluží, autor
článků o podlužáckém folklóru. Byl milovníkem a znalcem rodného Podluží, velkým
nadšencem, amatérským malířem na profesionální úrovni. Největším jeho přínosem však bylo trvalé a soustavné studium
lidové kultury na Podluží.
Joža se narodil 9. 9. 1894 v Podivíně,
kde byla první učitelská štace jeho otce Josefa Dostála a kde se otec oženil s Amálíí,
rozenou Kubíčkovou, oba z Olšan u Prostějova. V roce 1896 se celá rodina přestěhovala do Hroznové Lhoty, odkud se k 1.
listopadu 1897 přestěhovali do naší obce,
kde otec působil na zdejší škole jako učitel.
Zde své žáky učil Josef Dostál starší, známý
to ornitolog, až do svého skonu na podzim
1919 již jako ředitel školy.
Joža své dětství a mládí prožil v Lanštorfě. Národopisně zachovalá obec na něj
měla velký vliv po celý další život. Vyrůstal
v prostředí, kde lidé se zaujetím vyznávali
své folklorní tradice a zvyky, zpívali krásné

Kresba J. Dostála

písničky a tančili, „cifrovali“ při tom, jak se
s radostí bavili. Byl to kraj lidových ornamentů na prostých, ale zdobených staveních s malovanými žudry, kraj vyšívaných
fěrtochů a nádherných krojů. Tento region
svými kresbami zvěčnili mnozí známí malíři, například Jožka Úprka, Antonín Frolka
nebo Alois Kalvoda. Joža si zvláště oblíbil
kresby od Jožky Úprky, velkého přítele jeho
otce, který je často navštěvoval.
Při návštěvách u Dostálů si malíř povšimnul malířského nadání chlapce a nešetřil na jeho adresu slovy chvály. Když
Joža dospěl do jinošského věku, uvažoval
o tom, studovat výtvarnou akademii a stát
se profesionálním malířem. Jako poslušný
syn však dal na radu svého otce, který mu
to rozmlouval, neboť nedůvěřoval, že tato
profese chlapci zajistí dostatečné živobytí.
A tak Joža odešel na gymnázium do Hodonína (vyhnul se tak poněmčenému školství
v Břeclavi), po jehož ukončení se rozhodl
studovat zvěrolékařství ve Vídni na Tierarztliche Hochschule (Veterinární vysoká
škola). V roce 1914 však jeho studium přerušila válka. Byl odveden „do služby císaři
pánu“ a odvelen na „Pferdespital“ („nemocnice pro koně“), s nímž procestoval
území Rakouska, Haliče, Uher a Itálie. Svůj
skicák, kam si kreslil obrázky z cest a z vojenského života, měl stále při sobě.
Studia dokončil po ukončení války v
letech 1919 – 22 na nově založené Vysoké
škole zvěrolékařské v Brně, kde byl promován titulem MVDr. Nejdříve pracoval
jako asistent u profesora Antonína Klobouka, od roku 1924 až do svého odchodu
do důchodu byl zaměstnán u Městských
ústředních jatek v Brně, kde pracoval na
úseku hygieny masa. Na služebních cestách
po Evropě se inspiroval k založení Ústavu
města Brna pro zkoumání potravin a surovin živočišného původu. Tento ústav byl
považován za nejlepší kontrolu potravin v
Československu. Zde dosáhl značných pra-

Joža Dostál v kroji
covních úspěchů. Působil jako vrchní veterinární rada a několik let zde působil i jako
ředitel. Za zásluhy o výchovu veterinárních
lékařů mu byla udělena Höklova medaile.
Prostředí jatek zdokumentoval humorně i
sarkasticky v několika črtách, kresbách a
malbách či karikaturách.
Joža byl znalcem rodného Podluží a
známým sběratelem. Národopisně zachovalá obec ovlivnila jeho zájem natolik, že
na ni stále vzpomínal. Již jako student začal
okreslovat lidové ornamenty ze žuder, výšivek, z krojů na starých fotografiích. Když
pozoroval, jak se nejen jeho Ladná, ale také
ostatní dědiny na Podluží rychle poměšťují
a ztrácejí svůj přirozený ráz, snažil se zachránit pro paměť budoucím, co se ještě
zachránit dalo. Navštěvoval často Ladnou
a putoval po celém Podluží, hlavně v době
hodů a různých národopisných slavností.
Oproti jiným národopiscům měl jednu
velkou výhodu a to bylo jeho malířské nadání. To mu umožňovalo zachytit do nejmenších detailů lidové umění maléreček
a vyšívaček na lidových krojích. Podařilo
se mu zachytit na papír 180 variací s typickým podlužáckým ornamentem. Pořizoval systematicky a po dlouhou dobu
vlastní dokumentaci jednotlivých jevů tra-
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diční lidové kultury. Jednalo se například
o kresby dokladů z terénu a z muzejních
sbírek, které prokázaly jeho výtvarné nadání, dále vlastní i získané fotografie, opisy
archivních pramenů a písemné záznamy
výpovědi pamětníků. Vytvořil podrobný
obraz zejména lidového oděvu a shromáždil důležitý materiál ke studiu lidové
architektury, výtvarného projevu i zvyklostí. Kromě nejznámější sedmnáctistránkové úvahy s linoryty s názvem „Soumrak
moravského Podluží“, publikoval v odborných a vlastivědných časopisech články, z
nichž byla většina věnována podlužáckému kroji a jeho doplňkům. Velmi aktivně
působil v časopise „Malovaný kraj“. Měl
však i vytříbený smysl pro humor, rád se
uplatnil i v roli originálního karikaturisty
při zobrazování životních prožitků a často
i vtipných momentů všedního života. Za
více jak 50 let soustavné mravenčí práce
vytvořil ucelené dílo, jaké nemá obdoby v
evropském a patrně ani jiném národopise.
Zachytil celkový vývoj podlužáckého kroje
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od nejstarších dob předminulého století až
do doby jeho života. Jako první shromáždil
monograficky a zpracoval vývojově i věcně
jedinečně bohatý dokumentární národopisný materiál nejjižnější Moravy. Sledoval
nejenom materiál, střih, ornament, ale i
práci a osobnost lidových krejčí, kožešníků, vyšívaček, maléreček, výrobců čižem,
kosířků atd. Tuto záslužnou práci mu vedle
obrovského nadšení umožňoval i jeho malířský talent a velká píle. Jeho kolegové mu
uspořádali na půdě Zvěrolékařské školy v
Brně pěknou výstavu jeho kreseb. Stejně
tak byla uspořádána výstava jeho kreseb v
roce 1990 na Světovém kongresu historie
medicíny, farmacie a veterinární medicíny
v Plzni.
Joža byl ženatý, vychoval dceru PhDr.
Libuši a syna MVDr. Vladimíra, který rovněž pracoval na brněnských jatkách.
Zemřel 25. března 1970, jeho nejbližší
se s ním rozloučili 3. dubna v přeplněné
smuteční síni brněnského krematoria.
J. Ševčík
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Joža Dostál (vpravo) při hodovním
rozhovoru s Janem Luckým „Vavřinem“

ŠKOLNÍ OKÉNKO
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Děti se vrátily mezi kamarády do mateřské školy po vánočních prázdninách
plné zážitků z uplynulých svátků. I ve
třídách na ně ještě čekal nazdobený stromeček a nové hračky, které pod ním před
Vánocemi dostaly.
Nový rok zahájily děti v obou třídách
již tradičně projektem o Třech králích.
Seznámily se s jejich příběhem, zadováděly si u zábavných her, vyráběly a zdobily královské koruny, malovaly, stříhaly a
lepily obrázky, hrály si na putování králů
a koledování v kostýmech.
Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pejsci jsou speciálně
vedeni a vycvičeni. Kontakt s nimi pak
představuje účinné rozptýlení pro lidi
trpící různými problémy. U dětí se canisterapie nejčastěji využívá při práci v logopedii, rehabilitační praxi, u sluchově i
mentálně postižených. Uplatňuje se také
jako pomocná metoda při řešení různých
situací. Ukázku takovéto práce nám do
mateřské školy přivezla paní terapeutka
se svými úžasnými třemi fenkami. Děti
viděly ukázku výcviku těchto psů, seznámily se s tím, jak pomáhají lidem a dověděly se, jak se o pejsky starat. Vyzkoušely
si různé aktivity a cvičení s pejsky, zdolávání překážek, práci s vodítkem, dokonce
i správný úklid (plyšových) exkrementů
při vycházce nebo si mohly na pejska
lehnout a relaxovat. Prožili jsme krásné a

poučné dopoledne.
Z našich předškoláků se brzy stanou
školáci. Všichni víme, že 1. třída je důležitým životním mezníkem, jejím hlavním úkolem je u dětí vybudovat pozitivní
vztah k vzdělávání a položit základy čtení, psaní a počítání. Aby tyto dovednosti
zvládlo dítě v pohodě a úspěšně, je žádoucí, když do základní školy přichází dostatečně připravené po všech stránkách.
Pokud totiž zažije v první třídě pohodu a
úspěch, bude pozitivně motivováno i do
dalších let. S dětmi ve školce intenzivně
pracujeme a rozvíjíme je při každodenních činnostech. Ale také každoročně
nabízíme předškolákům možnost, navštěvovat edukačně-stimulační program,
který je hravou formou zaměřený na
všestrannou přípravu do základní školy.
Edukativní skupiny začaly letos probíhat
v druhé polovině ledna, a to jednou za
čtrnáct dnů, vždy ve středu odpoledne.
Z důvodu nepříznivé situace spojené s
opatřením Covid-19, pouze s předškolními dětmi, bez přítomnosti jejich rodičů.
Zahájení předcházely individuální konzultace s rodiči. Věříme, že společnými
silami tento významný přechod z MŠ do
ZŠ zdárně zvládneme.
Po částečném rozvolnění přísných
hygienických opatření jsme netrpělivě
očekávali slíbené loutkové představení.
Do naší mateřské školy po dlouhé době

zavítalo brněnské divadlo Koráb. Původně jsme měli zhlédnout pohádku s
názvem Kašpárek a drak a byli jsme trochu zklamaní, když jsme se dověděli, že
Kašpárek nemohl přijet, protože si zlomil
ruku. Počáteční zklamání však rychle vystřídala radost a dobrá nálada při pohádce Sněhurka a sedm trpaslíků. Netradiční
humorné provedení nám brzy vykouzlilo
úsměv na tvářích. Děti i paní učitelky se
také částečně do děje zapojovaly, zazpívaly si společně s herci některé písničky
a velmi dobře se pobavily. Bylo to prostě
úžasné a moc se těšíme na další setkání.
V polovině února provedla ve školce
paní psycholožka Mgr. Cholková z pedagogicko psychologické poradny depistáž
školní zralosti. Následně po vyšetření
proběhla konzultace s paní učitelkami
a v odpoledních hodinách individuální
konzultace s rodiči zúčastněných předškoláků. Letos bylo možné tohoto vyšetření využít, pokud někteří rodiče žádají
o odklad povinné školní docházky dítěte.
Vše probíhalo v souladu s hygienickými
nařízeními.
Bohužel se v současné situaci nemohl
v naší obci konat fašank ani dětský karneval, kterých se děti rády a v hojném počtu
účastní. Ve školce jsme si tedy uspořádali
fašankový týden. Vyhráli jsme si dosyta.
Zpívali jsme a tancovali, pekli a zdobili,
hráli hry, počítali a pracovali s koláčky,
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modelovali sladkosti i jitrnice a pořádali
hostinu, hráli si na kapelu i pohřbívání
basy. Vyráběli jsme masky a škrabošky
i karnevalovou výzdobu. Vyvrcholením
byl dětský karneval společný pro obě
třídy. Všechny děti se již ráno dostavily v krásných a nápaditých maskách, za
což patří velký dík jejich rodičům. Paní
učitelky se nenechaly zahanbit a také si
přichystaly masky. Pro děti byla připravena spousta rozličných her, tance a zábavy.
Děti se s vervou zapojovaly, byly nadšené
a spokojené. Akce se nám vydařila a fašank i karneval jsme si bezva užili.
Letošní zimní počasí nám umožnilo
parádní hraní na sněhu a ledu. Stavěli
jsme sněhuláky (toho největšího, na hřišti, nám bohužel někdo záhy rozbořil),
koulovali jsme se a dělali andělíčky na
sněhu, chodili jsme sáňkovat, bobovat a
jezdit na igelitových pytlích. Krásně to
klouzalo na zamrzlých kalužích nejen u
Jazéka. Úplné „Ledové království“ se vytvořilo pod hrázkou u čističky odpadních
vod. Pořádali jsme časté vycházky do pří-
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rody a nezapomínali jsme sypat semínka a zrníčka ptáčkům, do dvou krmítek,
která máme na školním dvorečku. Mráz
nám kreslil červená líčka a zima byla moc
príma.
V únoru jsme se také v obou třídách
zaměřili na oblíbená pohádková témata.
Děti mají pohádky moc rády a se zaujetím se zapojovaly do připraveného programu i si samy vymýšlely další aktivity.
Hráli jsme si s pohádkami O dvanácti
měsíčkách, Ledové království, Karkulka,
O Honzovi, Perníková chaloupka. Pohádky si děti nejen četly, ale i zahrály v
kostýmech, vytvořily koláže a krásné výrobky, nakreslily hezké obrázky a splnily
spoustu pohádkových úkolů. Také jsme si
udělali „Červený den s Karkulkou“. Pracovali jsme na výrobě kulis z kartonu a
vyrobili krásnou pec i zámek pro princeznu. Některé činnosti, jako například
létání na koštěti nebo putování v ledovém království jsme také přenesli ven.
Na pohádkové téma navázalo i další
vzdělávání, bohužel tentokrát na dálku.

Vláda vzhledem k závažné epidemiologické situaci v zemi rozhodla, že od
1. 3. 2021 se uzavírají i mateřské školy.
Zákonní zástupci dětí o tom byli informování prostřednictvím školního webu a
e-mailem. Vzhledem k tomu přešla i naše
MŠ na distanční vzdělávání, které je pro
předškolní děti povinné. Paní učitelky
připravují a posílají dětem na každý týden různé aktivity, pracovní listy a náměty na práci doma. Zpětná vazba předčila
všechna očekávání učitelek. Jednotlivé
úkoly a různé činnosti svědomitě plní
nejen předškoláci, ale zapojuje se do nich
i velká část mladších dětí. Naše velké poděkování patří všem rodičům, kteří nám
jakoukoliv formou posílají splněné úkoly, fotky a videa. Máme velkou radost, že
naše práce není zbytečná. Děti jsou úžasné. Moc se nám po nich stýská a těšíme
se, že se spolu zase brzy všichni setkáme
v naší školce.
Přeji všem pevné zdraví a hodně pohody i sluníčkových dnů.
Marie Kobrová
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NAŠE PRVNÍ VYSVĚDČENÍ
Ve čtvrtek 28.1.2021 obdrželi prvňáčci své první vysvědčení. Tuto slavnostní událost jsme společně prožili ve třetí a
čtvrté vyučovací hodině. Nejdříve jsme plnili úkoly, které pro
nás připravila paní učitelka. Ve čtvrté hodině jsme si rozdali
pochvalné listy spolu s vysvědčením, paní učitelka nás sezná-

mila s tím, co jsme za první pololetí zvládli a na čem je ještě
třeba zapracovat. Závěrem jsme si připili a pochutnali si na
zákuscích, které nám všem moc chutnali. Tento den jsme si
všichni moc užili.
Mgr. Zlatka Floriánová, třídní učitelka

Vážení přátelé,
začátek kalendářního roku nepřinesl ve vzdělávání žádné
změny. Žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku jsou nepřetržitě
od 21. prosince 2020 vzděláváni distanční formou, kdy se vidí se
svými vyučujícími a spolužáky pouze na monitoru svých počítačů. Bohužel, stále také čekají na vydání výpisu z vysvědčení za
první pololetí. Někteří z nich by moc rádi již nastoupili do školy,
je na nich znát neblahý vliv domácího vzdělávání. Ale jsou i někteří, kterým tento způsob i nadále vyhovuje.
Jistou výhodu nějaký čas měli naši prvňáčci a druháčci. Ti si
užívali ve škole se svými vyučujícími, navštěvovali školní družinu, obdrželi také výpis z vysvědčení za první pololetí. Velkou
radost ze samých jedniček měli samozřejmě ti nejmenší, protože

to bylo jejich úplně první vysvědčení v jejich životě. Paní učitelka
jim tento den osladila i malým občerstvením.
K naší lítosti, radost netrvala dlouho. Od 1. března 2021
máme na distančním vzdělávání i ty naše nejmenší. Od tohoto
data je uzavřena také mateřská škola a předškolní děti plní své
úkoly také doma, se svými rodiči.
Prožíváme všichni těžké období. Chci poděkovat všem, kteří
tuto situaci zvládají na výbornou, a hlavně děkuji rodičům, kteří
se svým dětem opravdu pečlivě věnují a výborně s námi spolupracují.
Věřím, že se „covidová“ situace bude zlepšovat, a my se ve
škole s natěšenými dětmi opět brzy setkáme.
Mgr. Jana Mrázová, ředitelka školy

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY LADNÁ
Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v
němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která současný
školní rok provázejí, je potřeba organizaci zápisu přizpůsobit tak,
aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň
splněny všechny zákonné povinnosti.
Zapsány budou děti, které dovrší šestý rok věku do 31.8.2021,
tzn. děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015. Dále také děti, kterým byl při zápisu pro školní rok 2020/2021 povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok.

Formuláře naleznete na webu školy v záložce „Základní škola“
– „Dokumenty ke stažení“
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyplněné a podepsané formuláře můžete doručit následujícími způsoby

Zákonní zástupci vyplní tyto formuláře:
- Žádost o přijetí do 1. ročníku 2021/2022
- Zápisový lístek do 1. ročníku 2021/2022

Pokud nemáte možnost si formuláře vytisknout, budou Vám k
dispozici u ředitelky školy – tel. 725 776 449.

K vyplněným formulářům přiložte, prosím, také kopii rodného listu dítěte. V případě odkladu pouze: Žádost o odklad povinné školní docházky 2021/2022 s doporučením PPP a vyjádřením odborného lékaře nebo klinického psychologa

v období od 12.dubna do 16. dubna 2021
1. Poštou na adresu: ZŠ a MŠ Ladná, Sportovní 13, 691 46 Ladná –
doporučeně (rozhodující je datum podání na poštu)
2. E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na:
info@zsamsladna.cz
3. Do datové schránky školy: ID: wdvmeuw
4. Osobním podáním ve škole, a to ve výše uvedených dnech v
době od 12.00 - 13.00 hod.

Po obdržení žádosti bude zahájeno správní řízení. Na Váš
e-mail bude zasláno registrační číslo žádosti. O přijetí budete
informováni na webu školy, záložka „Úřední deska“, uvedením
registračního čísla a také elektronickou poštou na Váš e-mail
nejpozději 23. dubna 2021.
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis do mateřské školy se blíží a i tento rok proběhne vzhledem k epidemiologickým opatřením a nařízení MŠMT bez
přítomnosti zákonných zástupců a dětí distanční formou.
Přihláška o přijetí je ke stažení na
webových stránkách školy – www.zsamsladna.cz v záložce mateřská škola →dokumenty ke stažení https://www.zsamsladna.
cz/ms_dokumenty.php nebo si ji můžete
vyzvednout vytištěnou na obecním úřadě
Ladná.

Vyplněnou přihlášku máte možnost
podat od 2. 5. 2021 do 15. 5. 2021 následujícím způsobem:
•
•

•

prostřednictvím datové schránky školy
- wdvmeuw
emailem s uznaným elektronickým
podpisem - info@zsamsladna.cz (nelze
poslat prostý email)
poštou na adresu: ZŠ a MŠ Ladná, příspěvková organizace, Sportovní 13, 691
46 Ladná (doporučeně)

•

v obálce ji vhodit do schránky v budově
Mateřské školy

K přihlášce o přijetí doložte:
1. Potvrzení od praktického lékaře o očkování, které je přílohou přihlášky o
přijetí.
2. Kopii rodného listu.
V případě jakýchkoli dalších dotazů nás
prosím kontaktujte na email: msladna@
email.cz nebo tel: 519 355 108.

POZVÁNKA NA BESEDU S ŘEDITELKOU ŠKOLY
Ve středu 7. dubna 2021 se bude konat schůzka rodičů budoucích prvňáčků s ředitelkou školy. Beseda se uskuteční v 15.30
hodin na zahradě mateřské školy. V případě, že budou již uvolněna opatření vlády, schůzka proběhne v základní škole a bude
spojena s prohlídkou školy. Budu se na vás těšit.
Mgr. Jana Mrázová, ředitelka školy

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Od nového roku navštěvovali školní
družinu pouze žáci první a druhé třídy. Byli
jsme rozděleni do dvou skupin a po celou
dobu jsme měli mít všichni roušky. I přes to
jsme se snažili, aby se děti v družině dobře
bavily a aby se hlavně nenudily. Stihli jsme
malovat ohňostroje a zimu, vyráběli hrady,
lodě, malovali ve sněhu, uvařili čokoládu
se šlehačkou, hráli na hudební nástroje,
užívali si sníh a tělocvičnu. Hráli jsme divadlo. Druháci sami vymysleli pohádku
O zakleté princezně a drakovi, kde využili
jako kulisy svůj vlastní hrad, vyrobili loutky, peníze, pozvánky a pozvali mladší děti
na představení. Měli velký potlesk, který je
motivoval k tomu, že v přestaveních budou
pokračovat.

Tři týdny jsme ve „volných chvílích“ v
družině „vařili“. Na našem jídelním lístku
najdete koláče, palačinky, ryby, špenát, špíz,
špagety, sushi, kotletu, knedlíky, pizzu anebo
květák, brokolici, salát a jiné dobroty. Moc
nás bavilo vymýšlet, co všechno jde vyrobit z
p p pěny
p y i potravin.
p
j
p
papíru,
Děkujeme
panu Ku-

bíkovi za izolační pěnu ze sběrného dvora a
paní Králové za trpělivost při úklidu máku,
kmínu a všech ústřižků… Všechna uvedená
jídla slouží jako výzdoba naší školní jídelny.
Marie Střelská, vychovatelka
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SBĚR PAPÍRU
Jak už jste si možná všimli, vyhlásila naše škola na 22.
duben sběr papíru, který se již více než rok nekonal. Na
podzim klesla cena papíru téměř na nulu, teď již je situace výrazně lepší a proto toho chceme využít. Abychom
dosáhli co největšího zisku, domluvili jsme s odběratelem, že papír rozdělíme na 2 části. V první bude jen čistý
papír – noviny, letáky, knihy bez pevných desek (bez veškerých provázků a šňůrek). Tento můžeme vykoupit až
za 3 Kč za kilogram. Ostatní budeme dávat do druhého
kontejneru, kde bude lepenka a ostatní směs.
Proto Vás prosíme, abyste s tímto rozdělením dopředu počítali. Starší děti zapojili do přípravy a mladším pomohli, abychom byli schopni co nejrychleji papír zvážit a
roztřídit. Doufáme, že jako každý rok se zapojí do sběru i
občané Ladné, kteří už třeba v naší škole děti nemají, ale
pravidelně nám papír vozí a podporují nás. Děkujeme.
Marie Střelská

JARNÍ MYSLIVECKÉ POOHLÉDNUTÍ
Měsíc březen je pro mysliveckou veřejnost celoroční bilancování
za uplynulý rok a je také zakončením letošního mysliveckého roku
2020/2021, zároveň nás vítá první jarní den a počátek astronomického jara. I když to tak někdy nevypadá, protože při psaní tohoto
článku zrovna sněží a půjdu nejspíš uhrnovat sníh.
Vítají nás první teplé jarní dny, ze zimovišť začínají přilétat ptáci, vykvétají první byliny, celá příroda se probouzí a začíná se připravovat na nový život. Zvěř postupně přechází na vlhčí místa, kde
postupně vyhledává vyrašené pupeny, lístky, poupata a první květy
na bylinách, keřích a dřevinách. Zvěř začíná navštěvovat krmeliště
méně a začíná přecházet na zelenou paši. Přechod na zelenou skladbu potravy muže být provázen střevními katary a u slabších jedinců
končí úhynem. Proto je vhodné při přikrmování předkládat zvěři
letninu, kvalitní luční seno, jeřabiny, které svými tříslovinami mohou průjmy omezit a zlehčit tak zvěři přechod na zelenou paši. V
našem případě je v naší honitbě všude dostatek sena, vzhledem k
nadměrnému počtu koní, které ho spotřebují ve velkém množství, a
tím se přikrmí i srnčí zvěř. Vše souvisí se vším, něco zlé je i dobré. V
naší honitbě přikrmujeme jadrným krmivem, nejvhodnější z dietetického hlediska je oves, ten se hůře shání a proto krmíme ječmenem
a kukuřicí. Jen pro představu, za sebe jsem letos nanosil do čtyřech
zásypů pět metráků kukuřice a pořád je vybrané.
Samozřejmostí je sůl pro březí matky spárkaté zvěře a jiných živočichů. Protože měsíc březen je odvozen od březosti zvířat a divoké
zvěře, proto bychom měli v honitbách zachovávat především klid.
Při vycházkách se snažit o co nejmenší rušení zvěře. V honitbě můžeme sledovat průběh bažantího toku, parkování divokých kachen,
na mokřadu můžeme pozorovat tah a tok sluk, nad hlavou nám kejhají husy a les ožívá houkáním holubů, ale i dalších obyvatelů lesů a
polí. Kolem svodnice jsou celé kolonie nutrií, které mají mladé přírůstky a začíná tam být živo. Mají tam příznivé podmínky pro život
a klid, tak proč ne. Můžeme té zvěři vlasně i závidět, neřeší corona
situaci a její dopady na celou společnost.
Myslivecké spolky zastavily veškeré aktivity, které jim přinášely
finanční přínos zajišťující jejich chod. Celorepublikově se zastavil trh
se zvěřinou, od výkupu za nízké ceny až po dodávky zvěřiny do hotelů, marketů. V našem spolku to byl největší příjem z prodeje spárkaté zvěře - srnčí, tombola při posezení u poslední leče, novinkou je
lov dravcem na zajíce, a tradiční střelby. Některé spolky měly hlavní

Krmení v zásypu

Hon
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příjmy z plesů, letních nocí, pořádání zvěřinkových slavností atd.,
všechny tyto činnosti budou muset být nahrazeny úsporou a někdy i
dotací financí vlastních členů. Většina financí se spotřebuje na nákup
krmení, oprava krmného a lovícího zařízení. Jako všechny zájmové
spolky a živnosti se budou muset spolehnout sami na sebe. Někteří
členové si obstarávají krmení sami.
Dnes se nevyplatí zvěř ani lovit, poněvadž výkupní cena je tak
nízká, že je lepší, když zůstane zvěř v přírodě. A aby cena biopotraviny z přírody, byla o polovinu levnější než nadupané kuře ze supermarketu, které spatří první světlo svého života za jednadvacet dní
až na jatkách. Tak to je z mého pohledu trochu kontraproduktivní.
Co tak pozoruji již pět let, tak je u nás velký úbytek srnčí a černé
zvěře, který je rok od roku větší. Stavy zaječí a drobné bažantí zvěře se minulý rok zvedly, závisí to na úživnosti a pěstované aktuální
plodině v dané části honitby. Příčina je rozmach velkoplošného zemědělství s moderní chemizací, mechanizací, rychlopojezdy, velké
zaběry strojů, mnohahektarové technické kultury a nízká biodiverzita krajiny. Samozřejmě v mediích, internetu, v očích ochránců invazivních nepůvodních druhů, LČR je zvěř přemnožená, protože způsobila kůrovcovou kalamitu, může za špatné hospodaření v lesích
atd., a dozvídám se poslední dobou z médií, že vlastně zvěř nepatří
do přírody. Takhle jsme dopadli. Stačí aby se divoká prasata proběhla
někde kolem městské popelnice a jsou plná média přemnožení, myslivci zaspali a nikdo nic nedělá. Do toho nás EU odzbrojuje a snaží

Anticovidový úsměv

se měnit náš nejlepší nejpřísnější zákon o zbraních na světě, teď vymýšlí zákaz použití olova pro zbrojní průmysl. Nebojte rybáři i vám
chtějí sebrat olůvka. Ještě, že se najdou aktivní lidé / Liga Libe atd./,
kteří bojují za nás a chtějí udržet smyslnost dobrých zákonů a neprosadit nesmyslné paskvily EU.Tak si říkám, kam to všechno spěje, zda
se vytratil zdravý rozum v celé té nakřivené společnosti. V poslední
době postrádám ve společnosti v lidech pokoru, respekt, vážení si
jeden druhého a ohleduplnost. Všichni chtějí všechno hned a teď už
je pozdě. Všechno je poplatné téhle rychlé a uspěchané době. Nechci
zabíhat do detailů problémů dnešní doby.
Chtěl jsem vzpomenout na nedávné úmrtí manželů Škarvodovi, kteří byli několik let součástí ladenské myslivosti. Paní Eliška se
starala o kuchyň a přípravu jídla na poslední leči a pan Vilém byl
dlouholetý člen, hospodář, vášnivý myslivec a profesně lesák, a kde
myslivost byla součástí jejich života. Dále na nedávné úmrtí mého
kamaráda Martina Juračky, 48 let, který podlehl velmi mlád zákeřné nemoci. Prožili jsme krásné dětství, krojové zábavy, nejednou mě
doprovázel při lovu a byl vždy nápomocen. Měl osobitý humor a měl
rád život. Čest jejich památce a velké díky.
Vážení, mějte se dobře a zdravě v této covidové době a nezapomínejte, že zdravá mysl je víc jak tisíce negativních zpráv kolem.
Myslivosti a péči o zvěř zdar!
Za MS Ladná dne 22.3.2021
V úctě dr.Jindřich Nešpor

Martin při boji se zákeřnou nemocí

VELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ
Drazí přátelé, v minulém roce jsme
sklidili nemilé překvapení, když nám byla
oznámena tehdejší nepříjemná situace nebudou se moci slavit Velikonoce. No, co
se dalo dělat. Skutečnost světové pandemie
byla vážná a my všichni jsme k ní museli
zaujmout bojový postoj. Objevil se nepřítel
přinášející zlo a smrt. Bylo jej třeba rychle a
rázně zneškodnit. Zapojili se všichni, hlavně ti, kteří mají silnější moc, vědci, zdravotníci a politici. Mnohé se jim podařilo, vyvinula se vakcína a povedla se spousta dalších
věcí. Ale po roce, který byl pro mnohé vyčerpávající, jsme zjistili, že onen nepřítel je
stále mezi námi, je opravdu velmi mocný a
že má ještě mnoho sil. Jistě s ním budeme
bojovat i nadále a vypadá to, že tomu pad-

nou za oběť nejen i ty letošní velikonoční
svátky. Opět je budeme slavit doma v úzkém kruhu svých blízkých, žijících v jedné
domácnosti, v očekávání věcí příštích. Ano,
snad již příště budou veřejné, radostnější a
to teprve bude oslava.
Zničení nepřítele, toho, který lidstvo
sužuje svými neduhy a přivádí jim smrt,
je zároveň poselstvím křesťanských Velikonoc, které každoročně prožíváme především v našich chrámech, jako projev
vykoupení ze smrti a darování svobody
lidstvu, která už není a nebude nikdy ničím omezena. Obraz světové pandemie
nám tuto rovinu více připomíná, že my,
lidé, ve svém životě stále bojujeme s nekonečným rozměrem různého zla naší

existence, do které vstoupil sám Bůh svým
lidstvím. Chtěl bojovat s námi a bojoval v
čele lidského šiku na prvním místě. Zvítězil. Z toho pramení ono slavné vítězství,
které vede až za hrob, jež nakonec zůstal
prázdný. Zlo je již poraženo a budoucnost
už bude navždy těžit z nekonečné studnice
této síly.
Ať jsou letošní svátky ve znamení hodnot velikého očekávání a nesmírné naděje,
které zvláště dnes potřebuje celé lidstvo a že
ono vítězství nad zlem, je zde stále s námi
přítomné v Tom, který je Věčný, Slavný,
Nekonečný, plný Lásky a Života, kterým
navždy obdaroval každého z nás.
Hezké a požehnané Velikonoce.
P. Slavomír Bedřich, farář
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Z FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ SVATÉHO
ARCHANDĚLA MICHAELA
Zima nám končí, začíná krásné jarní období, i když jsme stále
omezeni koronavirem. Mohlo by se říci, že se v zimě v kostele
nic zvláštního neděje, ale opak je pravdou. Vánoční svátky jsme
prožili s velkým omezením.
Po svátcích znovu začaly restaurátorské práce na stropu kostela, které trvaly až do poloviny března. Z tohoto důvodu se zde
nekonaly bohoslužby. Bylo třeba rozdělat lavice, aby se mohlo posouvat po kostele lešení. Mše svaté pro naše farníky byly slouženy
v Podivíně. Dnes už je kostel znovu vyčištěn od spousty prachu
a špíny a může sloužit ke konání bohoslužeb, i když v omezeném
počtu věřících.
Velké poděkování patří všem, kdo přišli na tento nebývale
velký úklid. Díky, díky!
Určitě jste si všimli, že kolem kostela byly prořezány a ořezány
stromy. Úklid v zahradě provedli zaměstnanci obce. I jim patří za
tuto službu velký dík.
I když s omezením počtu věřících na bohoslužbách budeme
slavit velikonoční svátky i v našem kostele.
Květná neděle - mše svatá v 9.30 hod. s žehnáním ratolestí.
Zelený čtvrtek - mše svatá v 17 hodin.
Velký pátek - pobožnost křížové cesty v 15 hodin a uctívání
kříže.

Bílá sobota - kostel otevřen k soukromé modlitbě u Božího
hrobu od 13 do 15 hodin.
Velikonoční neděle - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, mše
svatá v 9.30 hod.
Pondělí velikonoční - mše svatá v 9. 30 hod.
Přání požehnaných a milostiplných svátků prozářených světlem Kristova Zmrtvýchvstání a radostí nového života. Krásné
jarní dny.
Při všech bohoslužbách vždy prosíme i za končení pandemie
koronaviru, za nemocné lidi, za lékaře i ošetřovatele a veřejné činitele, také za ty, kdo na následky pandemie zemřeli.
Mše svaté s omezením věřících na bohoslužbách v sobotu v 18
hod. a v neděli v 9.30 hod. Změny budou oznámeny v kostele i na
nástěnce u obchodu.
Z charity:
Poděkování Vám všem, kdo jste jakýmkoliv způsobem přispěli do letošní Charitní Tříkrálové sbírky. Darovat jste mohli různě,
na účet či DMS nebo do pokladniček, které byly na OÚ a v kostele. Do těchto pokladniček jste darovali 25 113,- Kč. Charita Vám
všem za Vaše dary děkuje. Sbírka oblečení bude oznámena.
Připravila Ludmila Střelská

20

Březen 2021

Lanštorfský zpravodaj

MÍSTNÍ KNIHOVNA
Pravidla pro půjčování a vracení knih
v Místní knihovně se ani po zpřísnění pravidel od 1.3.2021 nemění. V praxi to znamená pouze výdej a vracení přes výdejní
okénko, které je otevřeno vždy v úterý a
čtvrtek od 15.00hod. do 17.00hod. Na vyžádání vám knihovnice připraví objednané
knihy, nejlépe přes internet. Seniorům jen
knihy mým výběrem. Starším čtenářům,

kteří mají zdravotní potíže, na požádání
přivezu knihy domů. Tuto službu si můžete objednat na tel. 734 405 524 pouze SMS
zprávou.
V naší knihovně máme ve fondu celkem 10 955 svazků. V loňském roce bylo
nakoupeno 227 nových knih za 26 456,Kč. Časopisy v celkové hodnotě 3 544,-Kč
nakupujeme jako remitendní tisk od zásil-

kové služby VaRa distribuce. Z Výpůjčního
fondu bylo zapůjčeno 573 knih.
V letošním roce máme naplánovanou
revizi knižního fondu. Kontrola bude probíhat od 7.4. do 9.4.2021. Knihovna v tuto
dobu pro čtenáře zavřena.
Malá vzpomínka na loňské akce s dětmi v době před pandemií.
Vojtěška Florusová, knihovnice

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
O skoku (nejen) vysokém a vzývané Panence skákavé
Vysoký jalovec
vysoký jako já
přeskoč ho, má milá
rovnýma nohama
Jalovec (Juniperus) je rod stálezelených
jehličnatých keřů či stromů borovicotvarého řádu čeledi cypřišovitých. U nás v Evropě roste celkem 10 druhů jalovců. Např.
jalovec obecný se v přírodě vyskytuje nejčastěji jako vzpřímený keř, dorůstající do
výšky 4 až 6 m, výjimečně jako 10 až 12 m
vysoký strom.
O jalovci z výše citované písničky, jenž
má být přeskočen rovnýma nohama, čili
snožmo, víme, že je vysoký jako dospělý člověk. Historie skoku vysokého zná 5
technik přeskoku laťky,1 které splňují důležitou podmínku, že skokan se odráží vždy
pouze jednou nohou (není tedy přípustné
provádět přes laťku salta, přemety či jiné
akrobatické prvky).
Dnes jednoznačně dominující styl zvaný flop, se kterým přišel americký skokan
Dick Fosbury (*1947), označil časopis Times za „nejabsurdnější techniku skoku do
výšky, jaká byla kdy použita.“2 Všichni se
Fosburymu smáli a jeho styl byl posměšně
1 jsou to: nůžky, sweeney, horine, straddle a flop
2 “the most preposterous high jumping technique
ever devised”

nazván „Fosburyho flop“ (žuch, žbluňk,
plesk). Nový styl dokonce vyvolal spory,
zda je v souladu s pravidly a jestli je možné ho používat a takto skákat při skokanských soutěžích. K velkému údivu všech
odborníků Dick svůj styl nejen neopustil,
ale naopak jej zdokonalil natolik, že s ním
v roce 1968 vyhrál skokanskou soutěž na
Olympijských hrách v Mexiku! Výkonem
2,24 m zároveň stanovil nový světový rekord.
V soutěži žen získala na stejných hrách
zlatou olympijskou medaili česká skokanka do výšky Miloslava Rezková, později
provdaná Hübnerová (1950 - 2014) za výkon 182 cm, která skákala ještě jedním ze
starých způsobů, konkrétně stylem straddle. Pokud bychom si odvodili koeficient
vyjadřující poměr fyzické výšky k výšce
dosažené přeskokem (v daném případě
laťky), pak v případě Dicka Fosburyho,
který měří 193 cm, má tento koeficient
hodnotu 1,16; v případě Miloslavy Hübnerové, která měřila 174 cm, má tento koeficient hodnotu necelých 1,05 (zaokrouh-

leno směrem nahoru).
Momentálně drží mezi muži světový rekord ve skoku do výšky, který má
hodnotu 245 cm, kubánský výškař Javier Sotomayor (*1967); při jeho tělesné
výšce 195 cm, činí sledovaný koeficient
úctyhodných 1,25. Mezi ženami má světový rekord hodnotu 209 cm a drží jej
bulharská výškařka Stefka Kostadinovová (*1965); při její výšce 180 cm, činí
sledovaný koeficient 1,16. Je tedy shodný
s koeficientem Dicka Fosburyho. Naopak
suverénně nejslabší je koeficient české
skokanky, na jejíž obhajobu je třeba znovu připomenout, že skákala ještě starým,
méně efektivním stylem skoku. Uvážíme-li ovšem, že technika odrazu z obou nohou, čili snožmo, kdy nelze použít druhou, neodrazovou nohu jako švihovou ke
zvýšení efektu odrazu, je ještě méně efektivní,3 evokuje to otázku výškového roz3 Technika flop obnáší, jak již bylo řečeno, že skokan
nebo skokanka přiběhne čelem k laťce a v místě
odrazu se k ní otočí zády (a takto otočen ji následně překonává). Jestliže, jak se dozvídáme z další
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dílu mezi partnery v citované písni, což
lze obecně rozšířit na otázku výškového
rozdílu mezi partnery vůbec.4
Ale vraťme se k případu Dicka Fosburyho, který dnes uvádějí učebnice
managementu (přinejmenším ty tzv. „alternativní“) jako příklad toho, že se (občas) vyplatí porušit obecně zažité zvyky
a zkusit něco nového, protože konvenční
„moudrost“ a konzervativní přístup bývají
překážkou k dosažení úspěchu či pokroku.
Podobným příkladem je tzv. V-styl
ve skoku na lyžích. Zatímco dříve měli
skokani lyže při skoku rovnoběžně,5 při
V-stylu skokan po odrazu přejde do postavení, kdy lyže tvoří písmeno „V“. Tento
styl prosadil švédský skokan Jan Boklöv
(*1966). Začal jej používat v roce 1985,
sloky uvedené písničky, se dotyčná ráda točí, tato
skokanská technika by ji zřejmě vyhovovala více,
jalovec by s ní přeskočila a nemusela na chlapce
zapomenout. Proč tento trvá na skoku snožmo, je
záhadou, která nebude zřejmě nikdy rozluštěna.
4 Otázce věkového rozdílu mezi partnery byla věnována úplně první úvaha publikovaná v Lanštorfském zpravodaji v září 2011.
5 proto se hovořilo o tzv. „paralelním skoku“

ale od rozhodčích, kteří vyžadovali paralelní styl, dostával vysoké bodové srážky.
A stejně jako Dick Fosbury se stal terčem
posměchu. Jeho V-styl byl považován za
nepohledný a zkrátka špatný. Jenže Boklövův styl měl výsledky! I přes nepřízeň
stylových rozhodčích vyhrál 10. prosince
1988 v Thunder Bay svůj první závod Světového poháru ve skocích na lyžích a nakonec vyhrál i celý ročník Světového poháru v sezóně 1988 - 1989.6 Následné testy
aerodynamiky prokázaly, že při V-stylu
vzduch zvedá lyže o 28 %. Skok s V-stylem
je také bezpečnější. Mezinárodní lyžařská
federace přestala časem V-styl penalizovat
a během pár let byl paralelní styl zapomenut. Již v roce 1992 V-styl dominoval.
Situace se tak zcela obrátila a dnes styloví rozhodčí naopak penalizují bodovými
srážkami „nestylové véčko“!
6 Jan Boklöv byl bezpochyby hlavním průkopníkem
V-stylu, avšak podobný styl měli dříve či ve stejné
době i jiní skokani. V Polsku to byl koncem šedesátých let (20. století) Mirosław Graf, z našich
skokanů skákal „véčkem“ Boklövův současník Jiří
Malec.

A jak je to s tou vzývanou Panenkou
skákavou? Nejde o žádnou atletku, tj.
skokanku do výšky nebo do dálky. Toto
zlidovělé rčení vyjadřující údiv s největší
pravděpodobností pochází ze zkomoleného názvu obrazu Panny Marie skokovské,
tj. z kostela Navštívení Panny Marie v zaniklé vsi Skoky u Žlutic (v dnešním Karlovarském kraji), v němž byl umístěn kdysi
velmi známý a desítkami tisíc poutníků
uctívaný barokní obraz „pasovské“ Panny
Marie Pomocnice (Mariahilf) - tedy obraz
Panny Marie Pomocnice ze Skoků. Obraz
namaloval v roce 1717 pro tehdy vybudovanou kapli ve Skocích regionální barokní
malíř, působící na přelomu 17. a 18. století v západních Čechách, Johann Wolfgang
Richter.
Užití úsloví Panenko skákavá lze v českém tisku nalézt již na přelomu 19. a 20.
století jako ilustraci lidové mluvy, a sice v
Nedělní zábavné příloze Národních listů k
číslu 76 ze 17. března 1901 (ranního vydání) na str. 9, v momentce, kterou zachytil
Fr. Flos.
Zdeněk Vrbík

Společenská kronika
JUBILEA
Všem jubilantům přejeme vše nejlepší a mnoho
zdraví do dalších let
leden
91 let
75 let
70 let
60 let

Salajková Ludmila, ul. Lipová
Lysáková Marie, ul. Lipová
Blata Josef, ul. Úlehlova
Sadílek Vojtěch, ul. Sportovní
Ježková Jana, ul. Ořechová

únor
75 let
70 let

Mendlová Jiřina, ul. Sportovní
Frolich Jaroslav, ul. Ořechová
Novotná Jana, ul. Anenská

březen
90 let Svoboda František, ul. Mlýnská
80 let Příbranská Františka, ul. Lužní
70 let Uher František, ul. Svobody
Vaněk Josef, ul. Anenská
65 let Gajdošová Jitka, ul. Ořechová

ÚMRTÍ

NAROZENÍ

Rozloučili jsme se s občany:

listopad
Blahopřejeme manželům Černým k narození syna Marka.
Blahopřejeme manželům Buchtovým k narození dcery Melity.

leden
Ivančic Josef, ul. Anenská
únor
Škarvoda Vilém, ul. Ořechová
Střelská Marika, ul. Masarykova
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únor
Blahopřejeme manželům Pavkovým k narození dcery Anety.

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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