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Vydává Obecní úřad Ladná

Obec Ladná Vás zve na
PÁLENÍ ČARODEJNIC
Dne 30. dubna 2018 od 17. 00 hod.
v parku Rasovna
Soutěže, táborák, soutěž o originální
dopravní prostředek
Od 19. 00 hod. k poslechu i tanci
hraje country skupina Čtyřlístek
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
dnešní úvodní slovo našeho zpravodaje
bude krátké, protože jsem se podrobněji rozepsala v jiných článcích uvnitř zpravodaje.
Dokončuje se oprava základní školy. Pracuje se na projektové dokumentaci
k nové školce a komunitním centru. Vyřizuje se stavební povolení na chodník
k Albě. Probíhají pozemkové úpravy. Byla
podána žádost o dotaci na kanalizaci a
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ČOV. Jestli bude obec úspěšná, se dozvíme
na přelomu května a června. Obec se věnuje Strategii rozvoje obce v dalších letech.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se
podíleli na akcích v začátku nového roku
- plesy, karneval, fašank. Bylo toho dost a
bylo to celkem náročné.
Pro odběratele vody z výtokového stojanu na Rasce jen informace, že došlo, ne naší
vinou, k zamrznutí vody a opět musel být
stojan opraven. Tentokrát je vina na straně
firmy VAK Břeclav. Ale je to opravdu důkaz

toho, že se musí voda na zimu vypouštět a
stojan se musí zazimovat.
Chtěla bych Vás pozvat na Jarní i Letní
výlet, okoupeme se v termálním koupališti
Velký Meder, na výlet pojedeme vlakem do
Brna. Pokud máte nápad, co bychom mohli
podniknout dál, tak prosím, sdělte nám to.
Věřím, že jste do nového roku vykročili tou správnou nohou a čekají Vás jenom
krásné a pohodové jarní dny.
Priesterrathová Renáta,
starostka obce

DĚNÍ V OBCI
Druhá adventní neděle
10. prosinec 2017 připadl
na 2. adventní neděli, kdy si
již adičně připravily program
děti ze ZŠ a MŠ Ladná. Po
úvodním proslovu paní ředitelky Mgr. Jany Mrázové se
na pódiu předvedly všechny
věkové skupiny školy a školy.
Zazněly tak různé koledy, písničky a říkadla. Součástí programu byl adventní jarmark,
kde bylo možno zakoupit
různé vánoční dekorace, které vyrobily šikovné ladenské
školní děti.

Zájezd na muzikál do Prahy
V sobotu 16. prosince se plný autobus vydal
směr Praha na muzikál
Mýdlový princ. Někteří
z nás navštívili Betlémskou kapli a výstavu
v Náprstkově muzeu o
Indiánech. Poté jsme
se nasytili u našich bratrů Číňanů a zamířili
do divadlo Brodway na
představení.
Divadlo
bylo vyprodáno, my jsme seděli v předních řadách a mohli jsme si tak prohlédnout účinkující. Vystoupili Martin Písařík, Tereza
Kostková, Ivana Jirešová, Václav Kopta, Michal Kavalčík alias Ruda z Ostravy, Jaromír Nosek, Jana Synková a mnoho dalších.
Někteří z nás si odnesli fotografie přímo z divadla. Písničky Václava Neckáře jsme si broukali ještě cestou domů. Všem se nám
muzikál velmi líbil. Snad se nám letos podaří navštívit muzikál Čas růží.
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Třetí adventní neděle
V rámci třetího adventního koncertu vystoupili Ladenští trubači. V
podání tohoto žesťového kvarteta,
které hrálo ve složení: Vít Baloun
(z Velkých Bílovic) – 1. trubka, Jan
Sedláček – 2. trubka, Zdeněk Vrbík
– trombon a František Sedláček –
tuba, zazněly skladby a melodie známé i neznámé od renesance přes baroko, klasicismus a romantismus až
po současnost od autorů známých
(Wolfgang Amadeus Mozart, Antonín Dvořák, Petr Iljič Čajkovský, Dmitrij Šostakovič) i méně známých (Carlo Gesualdo da Ve-

nosa, Jean-Baptiste Lully, Bohuslav Matěj Černohorský, Henry
Mancini).

Štěpánský swingový podvečer s Flash Bandem
26. prosince na Štěpána
uspořádala obec na přání občanů koncert jazzového uskupení
Flash Band. Kromě známých
koled zazněly různé melodie z
filmů a pohádek. Osm muzikantů doprovázelo vokálního trio
Zuzana Machová, Lenka Kubíková a Klára Sobotková.

Návštěva Slováckého divadla
Den před Silvestrem 30. prosince
jsme vyrazili do Uherského Hradiště na
představení Bez roucha aneb Sardinky,
sardinky!, což je situační a konverzační
komedie. Od představení jsme očekávali především zábavu a toto se v plném
rozsahu splnilo. Mnoho dveří, mnoho
sardinek, mnoho náhod, zmatení herci, cholerický režisér a mnoho dalších
doplňků hry. Na své si přišli i milovníci
erotična. Příjemným doplňkem ke vstupenkám byla lahev vína. Takže jsme do Nového roku vykročili zvesela již o den dříve.

Tříkrálová sbírka
V neděli 7. 1. 2018 proběhla v naší
obci Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity. Sešlo se několik skupin koledníků a
navštívili postupně všechny domácnosti.
V neděli pak měli připravené malé občerstvení v místní sportovní hale. Letos
se vybralo v celém okrese Břeclav téměř
3 000 000,- Kč. Do sbírky se zapojilo 70
obcí, bylo připraveno 520 kasiček a koledování se zúčastnilo na 1800 koledníků.
V naší obci se vybralo 42 297,- Kč. Charita děkuje všem štědrým dárcům.
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Novoroční koncert
Na Tři krále dne 6. 1. 2018
uspořádala Obec Ladná v místním kostele sv. Michaela Archanděla Novoroční koncert. V
podání Chrámového sboru a
orchestru z Velkých Bílovic pod
vedením Luboše Řehánka tak
zazněly melodie „Tichá noc“ od
Franze Xavera Grubera, Vánoční
pastýřská symfonie v úpravě již
zmíněného sbormistra a Česká
k b Jana Ryby.
b V rámci
á
h
mše vánoční „Hej mistře“ od Jakuba
tohoto
koncertu se představili sólisté Eliška Herůfková, Romana Šťavíková, Jana Oslzlá, Michal Tetur a Radovan Osička. Na závěr

všem hudebníkům, zpěvákům a občanům poděkoval pan farář
Slavomír Bedřich. Po závěrečném potlesku si všichni ještě zazpívali vánoční píseň „Narodil se Kristus Pán“.

IV. Obecní ples
IV. Obecní ples v Ladné, který se
konal 13. ledna 2018, přilákal opravdu
velké množství návštěvníků. V bohatém programu se představily mažoretky z Moravské Nové Vsi, taneční pár
Tanečního klubu Classic při SVČ Hodonín Lukáš Semela a Barbora Tomíková předvedl latinskoamerické tance,
se světelnou show vystoupil žonglér
Martin Hostinský a taneční uskupení N.C.O.D. K tanci a poslechu hrála
DH Túfaranka a skupina Graf. Hlavní
cenou bohaté tomboly byl motocykl
YUKI. Nechyběl bohatý raut připravený kolektivem kuchařek školní jídelny
v Ladné. Parket byl stále plný a návštěvníky po půlnoci překvapilo i nezvyklé zasnoubení jednoho z místních
párů. Všem se ples líbil a tanec trval
téměř až do rána.
Sponzory obecního plesu byli:
Firma F&K&B, a.s. – ing. Stanislav
Ivičič, firma BOS, spol. s r.o. Ladná – pan
Vladimír Osička, firma ŠTOLL s.r.o., manželé Jana a Jan Pištělákovi, paní Věra Svobodová, manželé Věra a Marian Šúňovi,
firma Megawaste, Elektro Martin Hrdlička, manželé Jana a Libor Vymysličtí, pan
Pavel Mendl st., Pohostinství U Parku, firma František Prudík, pan Tomáš Horáček,
firma Miroslav Šmíd, paní Jaroslava Hrdová a TAXI Kaskin, Firma NECHO s.r.o.,
Myslivecké sdružení Ladná, Myslivecký
spolek Poštorná - Háje, ČPP - pan Vladan
Jurča, SKD Krůtil, paní Jana Krajčovičová,
manželé Pavel a Barbora Stančíkovi, manželé Pavla a Ivan Filípkovi, paní Milena
Duhonská a paní Jana Balgová, paní Pantůčková Petra, Čerpadla Michal Doležal,
manželé Dagmar a Vítězslav Michalovičovi, manželé Marta a František Tesaříkovi,
manželé Anna a Ludvík Osičkovi, man-

želé Miroslava a Josef Vaňkovi, Slovácké
sdružení Lanštorfčané, manželé Hana a
Radomír Ševčíkovi, paní Marie a Zdenka
Michlovské, paní Marie Ženatá, manželé
Milena a Josef Miškeříkovi, manželé Antonie a Josef Blatovi, manželé Miloslava a
František Sedláčkovi, Přátelé obce, Sdružení občanů Ladné, Zámečnictví Uher
Radim, firma Crossfit - Michal Uher,
manželé Marcela a Bronislav Suchánkovi, manželé Nataša a Vladimír Málkovi,
manželé Iveta a Josef Babčákovi, manželé
Lucie a Matěj Filípkovi, manželé Marie a
František Černí, manželé Marie a František Kobrovi, paní Marie Kurková a pan Josef Jankovič, paní Ilona Milotová, manželé
Josefa a Josef Lučtí, manželé Marie a Karel
Hrdličkovi, Vinařství Karel Průša, manželé Vladimíra a Josef Pulkrábkovi, manželé
Marie a Rostislav Střelští, manželé Jana
a Miloslav Balgovi, paní Věra Koyšová,
manželé Jaroslava a Jaroslav Danielovi,

manželé Jana a Antonín Lučtí, paní Marika Střelská, manželé Vladimíra a Karel
Novozámští, manželé Jana a Václav Jurasovi, manželé Jiřina a Jiří Holubovi, paní
Božena Bajarová, Květinářství Ludmila
Kasalová, paní Milana Hanáčková, manželé Jana a Josef Kosíkovi, paní Marcela Vaculíková, manželé Růžena a Karel
Hůrští, manželé Drahomíra a František
Kaňovi, Hospůdka U Ivky, slečna Simona Pulkrábková, manželé Erika a Libor
Zálešákovi, manželé Jana a Dušan Kubíkovi, manželé Miroslava a František
Šlichtovi, firma TOP CARS Kosík, Pedikúra Kateřina Nešporová, Pedikúra Irena Líznarová, manželé Alena a Stanislav
Holubovi, paní Vojtěška Florusová, pan
Florus Fratnišek st., paní Yvetta Benešová - prádlo NAOMI, manželé Libuše a
Lubor Gajdošovi, pedagogický sbor ZŠ
Ladná, ZŠ a MŠ Ladná, slečna Brenda
Nešporová, firma Král František, orga-
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nic s.r.o., paní Kosíková Marie, manželé
Blažena a Stanislav Jílkovi, kolektiv zaměstnanců školní jídelny MŠ, manželé Marta a
Miroslav Holubovi, firma Alca plast, s..r.o.,
manželé Marie a František Valuškovi,
manželé Bohumila a Petr Dřevění, COOP
Jednota Mikulov a obec Ladná.
Finančně ples podpořili: manželé Lucie a Pavel Milotovi, manželé Jan a Marie
Sýkorovi, paní Trávníčková Marta, paní
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Šošková Zdeňka, Klub seniorů Ladná, Paní
Zdeňka Jankovičová a pan Jan Dvořák,
manželé Božena a Josef Brtevníkovi, manželé Kateřina a Josef Markovičovi, manželé
Zdenka a Josef Skočíkovi, manželé Pavla a
Miroíslav Salajkovi, pan Miroslav Čapka,
paní Františka Málková, manželé Drahomíra a František Kaňovi, manželé Marie a
František Valouškovi, manželé Zdenka a
František Vrbíkovi
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Za přípravu plesového rautu děkujeme kolektivu kuchařek školní jídelny
- paní Marii Hrdličkové, Jarmile Šimečkové, Zdeňce Demčilové a jejich pomocníkům Marii Černé, Antonii Blatové a Jendovi Hrdličkovi.
Poděkování za organizační přípravu
plesu patří zaměstnancům obecního úřadu a paní Věře Garčicové s Lenkou Neuhauserovou.

XV. Ples Regionu Podluží
XV. ples Regionu Podluží se konal 26. ledna 2018
v Ladné. K tanci i poslechu
hrála dechová hudba Zlaťulka a hudební skupina
Graf. Moderátorkou plesu
byla paní Svatava Rudolfová. O úvod plesu se postaral ladenský mužácký sbor
Lanštorfčané. Návštěvníci
z 14ti členských obcí Regionu Podluží pak mohli shlédnout dvě vystoupení taneční
skupiny N.C.O.D., starší tanečníci předvedli Policejní
akademii a mladší skladbu
Magnety. Latinskoamerické
tance zatančil Nikolas Novák
s partnerkou Julií Balákovou
a vítaným zpestřením bylo
vystoupení žongléra Martina
Hostinského s představením
Tenis. Kromě bohaté tomboly a jedinečného rautu mohli
zájemci ochutnat vína pana Stanislava Holuba a jako pozornost
obdržet skleničku s logem Regionu Podluží. Hlavní cenou bohaté tomboly byla vířivka. Tančilo se a zpívalo téměř až do rána.
Sponzory Plesu Regionu Podluží byli:
Pan Vojtěch Pospíšil, firma F&K&B, a.s. – ing. Stanislav Ivičič, firma BOS, spol. s r.o. Ladná – pan Vladimír Osička, firma
Swietelsky, paní Marie Ženatá a pan Zdeněk Hanáček, paní Věra
Garčicová, paní Věra Svobodová, LUTES Lužice, firma MIBAG
Šmíd, Elektro Martin Hrdlička, manželé Jana a Libor Vymysličtí, firma František Prudík, firma TESPRA Hodonín, firma SKD
Krůtil, Pohostinství U Parku, paní Jana Krajčovičová, manželé
Pavla a Ivan Filípkovi, paní Milena Duhonská, manželé Marta
a František Tesaříkovi, hospůdka U Korunky, manželé Anna a
Ludvík Osičkovi, Slovácké sdružení Lanštorfčané, slečna Simona Pulkrábková, manželé Milena a Josef Miškeříkovi, paní Marie
Michlovská, manželé Antonie a Josef Blatovi, manželé Miloslava a František Sedláčkovi, Přátelé obce, Sdružení občanů Ladné,
Crossfit - Michal Uher, Zámečnictví Uher Radim, paní Marcela
Vaculíková, fotbalový tým ulice Anenská, manželé Marie a František Kobrovi, paní Marie Kurková a pan Josef Jankovič, Vinicola
s.r.o. Břeclav, manželé Miroslava a František Šlichtovi, ZŠ a MŠ
Ladná, manželé Zdeňka a Antonín Košťálovi, manželé Jana a
Antonín Lučtí, manželé Hana a Josef Šilovi, manželé Vladimíra a
Karel Novozámští, manželé Jiřina a Jiří Holubovi, manželé Marie
a Jaroslav Čechovi, Květinářství Ludmila Kasalová, firma TOP

CARS Kosík, Pedikúra Irena Líznarová,
paní Ludmila Střelská, paní Vojtěška Florusová, paní
Edith
Pospišová,
pan Vojtěch Vozda,
rodina Balšínková,
COOP Jednota Mikulov, DSO Region Podluží, obec Dolní Bojanovice, obec Hrušky, obec Josefov, obec Kostice, obec Lanžhot, obec Lužice, obec
Mikulčice, obec Moravský Žižkov, obec Nový Poddvorov, obec
Prušánky, obec Starý Poddvorov, obec Tvrdonice, obec Týnec,
obec Ladná a paní Priesterrathová Renáta.
Finančně ples podpořili: manželé Taťána a Jan Pištělákovi,
manželé Stanislav a Blažena Jílkovi, manželé Jana a Josef Kosíkovi, manželé Pavla a Vítězslav Michalovičovi, manželé Marie a
Stanislav Zrůnovi
Za přípravu plesového rautu děkujeme kolektivu kuchařek školní jídelny - paní Marii Hrdličkové, Jarmile Šimečkové,
Zdeňce Demčilové a jejich pomocníkům Marii Černé s Antonií
Blatovou.
Poděkování za organizační přípravu plesu patří zaměstnancům obecního úřadu a paní Věře Garčicové s Lenkou Neuhauserovou.
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Dětský karneval
Hned v neděli 28.
ledna 2018 se uskutečnil Dětský karneval. Agentura CHABI
k nám zavítala již potřetí a opět měla u dětí
velký úspěch. Bylo pro
děti připraveno mnoho dětských her, kouzel, tanečků, skákací
zámek, dětské tetování
nebo malování na obličej. Letos mezi děti přišel Mickey Mouse
se svou kamarádou Minnie, se kterými
se vydováděly jak děti, tak rodiče. Účast
byla vysoká, kolem 80 dětí v maskách
a téměř 150 dospělých. Na závěr si každé z dětí vylosovalo v tombole jednu
z cen. Poděkování patří sponzorům a
všem, kdo se podíleli na přípravách karnevalu.
Sponzory dětského karnevalu byli:
Firma Hrdlička Elektro, pan Salajka Miroslav, paní Florusová Vojtěška,
paní Marie a Markéta Kališovy, manželé
František a Marie Kobrovi, paní Marie
Střelská, manželé Pavla a Ivan Filípkovi,
paní Marie Černá, paní Věra Svobodová,
manželé Věra a Marián Šúňovi, manželé
Marcela a Stanislav Vaculíkovi, manželé
Marie a Jaroslav Čechovi, paní Jaroslava
Pazderová, paní Střelská Marika, man-

želé Drahomíra a František Kaňovi, Zámečnictví Radim Uher,
firma CROSSFIT - Michal Uher,
Pedikúra Líznarová Irena, paní
Frolichová Ludmila, manželé
Hana a Radomír Ševčíkovi, paní
Zdeňka Vaculíková, slečna Simona Pulkrábková, paní Lucie
Hanáková a pan Lubomír Padalík, paní Angela Greinerová, firma NECHO s.r.o. a Obec Ladná.
Dětský karneval finančně
podpořili:
Paní Mikuličová Kateřina, paní Bajarová Božena, paní Bartošová Jana, manželé Eliška a Vilém Škarvodovi, manželé
Josefa a Josef Lučtí, manželé Josef a Michaela Markovičovi, paní Božena a Jitka Lucké, manželé Petra a Jan Bajarovi,
paní Střelská Ludmila, manželé Zdenka

Lanštorfský fašank a obecní zabíjačka
V sobotu 10. února 2018 se uskutečnil tradiční Lanštorfský fašank s
obecní zabíjačkou. Od desáté hodiny
bylo možno ochutnat ovárek, škvarky,
jitrnice, tlačenku, lalok a zabijačkovou
polévku. Slavnostní průvod masek vyšel od kostela ve 13:00 hodin. Zastávky
byly letos u obecního úřadu, u rodiny
Kolibovy na ul. Sportovní, rodiny Krůtilovy na ul. Růžová, u rodiny Střelské
na ul. Masarykova a rodiny Příborských na ul. Ořechová. Mezi maskami bylo
možné vidět kominíky, dráteníky, nevěstu
se ženichem, žabičky s vodníky, opici, jeptišky, mexikánky a také třeba Miss Fašank
2018. Chasa zatančila „Pod šable“ a také
různé jiné tance. Průvod byl zakončen ve
sportovní hale, kde všem zahrála Cimbálová muzika Moravica Františka Macinky
a zazpíval místní sbor Lanštorfčané. Tímto
bychom chtěli poděkovat řezníkům panu
Josefu Kolibovi a panu Vojtěchu Sadílkovi,
obecním zaměstnancům a všem, kdo se na
přípravách této akce podíleli.

a Luděk Jankovičovi, paní Anna Sadílková, paní Anna Osičková, manželé Marie
a Karel Hrdličkovi, paní Bohumíra Mlátilíková, paní Vlasta Čápková, manželé
Pavla a Vítězslav Michalovičovi, paní
Hana Gajdošová, paní Ludmila Kasalová, paní Zdenka Vrtalová, paní Květoslava Bílská, paní Marie Kolínková.
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Výstava „Hodoví stárci v Lanštorfě“
Poslední únorový víkend připravil
Klub seniorů v Ladné výstavu „Hodoví
stárci v Lanštorfě“. Byly vystaveny dobové fotografie, doplňující informace
ke kroji, lidový kroj, šátky a další drobnosti patřící k našim hodům. Na výstavě
zazpívali Lanštorfčané a mnoho našich
občanů si našlo cestičku na tuto pěknou
výstavu.

Návštěva divadla v Boleradicích
V sobotu 3. března jsme se vydali do Boleradic na představení Jezinky a bezinky. Někteří
možná znají hru pod názvem Arsenik a staré
tety. Černá komedie amerického dramatika Josepha Kesselringa z roku 1939 nemá složitou
zápletku, ale přináší dost zapeklitých situací,
které nás dokázaly rozesmát. Sestry Abby a Marta
zvou na bezinkové víno starší osamělé pány, po
kterém umírají, protože bývá ochuceno jedem.
Jejich momentálně zaostalý synovec Teddy jim
kope ve sklepě hroby a věří, že kope Panamský
průplav. Do hry se zapojí další synovec, policie, pastor, zločinec Einstein. Vše končí umístěním sester a synovce Teddyho v ústavu pro
choromyslné. Těch vražd nakonec sestry spáchaly 13.
Pro zajímavost - hru nechal přeložit a uvést v Čechách r. 1958 Jan Werich.

Přehled hospodaření obce v roce 2017
PŘÍJMY
Daně

KČ
14 713 448

Odvody za odnětí půdy

116 325

Poplatek za svoz komun. odpadu

540 164

Poplatek ze psů

25 701

Poplatek za užívání veř. prostranství

13 890

Poplatek z ubytovací kapacity
Příjem úhrad za dobývání nerostů
Správní poplatky
Daň z hazardních her a loterií

1 568
1 158 437
26 590
3 453 036

Dotace EU – Úřad práce

167 544

Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

236 100

Dotace Volby

24 091

Dotace Hasiči

2 400

Průtoková dotace ZŠ

142 277

Knihovna

3 213

Rozhlas

4 960

Kultura

437 633

Sportovní zařízení v majetku obce

179 065

Byty – příjmy z nájmu, služeb

179 931
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166 614

Pohřebnictví – nájmy hrobů

48 107

Územní plánování - příjmy

80 102

Komunální služby, pozemky + pronájem pozemku - fotovoltaická elektrárna
Prodej popelnic
Sběr a svoz ostatních odpadů
Odvoz větví
Místní správa – nekapitálové příspěvky
Příjmy z úroků
CELKEM i s neuvedenými položkami

VÝDAJE

1 148 339
5 260
183 936
12 895
5 771
504
23 350 105,-Kč

KČ

Deratizace

31 948

Lesní hospodářství - transfer

50 000

Silnice – opravy

209 611

Chodníky – stavby

298 537

IDS JMK - příspěvek na autobusy, autobus.zast.

753 817

Pitná voda

1 596

Kanalizace

1 080 977

Příspěvek ZŠ a MŠ, rekonstrukce ZŠ

17 510 284

Knihovna

144 558

Rozhlas – opravy, bezdrátový rozhlas

103 514

Zpravodaj

60 499

Kultura

721 708

Sportovní zařízení v majetku obce

874 277

Příspěvek na činnost TJ Sokol, N.C.O.D

149 315

Využití volného času dětí
Bytové hospodářství

2 200
25 442

Nebytové hospodářství

100 813

Veřejné osvětlení – energie, opravy

144 795

Pohřebnictví

24 402

Územní plánování

23 230

Komunální služby + koupě pozemků

1 676 403

Svoz nebezpečných odpadů

22 955

Svoz komunálního odpadu

753 517

Svoz ostatních odpadů

40 414

Využívání a zneškodňování komun.odpadů

32 717

Péče o vzhled obce vč. platů

1 541 701

Sociální služby – transfery

61 100

Sbor dobrovolných hasičů

111 092

Zastupitelstvo

963 487

Volby
Činnost místní správy
Pojištění obce
Ostatní finanční operace
CELKEM i s neuvedenými položkami

17 185
1 330 788
40 398
342 429
29 245 709,-Kč
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Přehled realizovaných akcí v roce 2017
AKCE

REALIZACE

NÁKLADY

Chodník u víceúčelového hřiště

Zaměstnanci obce

51.714,- Kč

Dlažba u kostela

Zaměstnanci obce

90.425,- Kč

Venkovní žaluzie

Lomax

71.081,- Kč

Parkoviště u Jednoty

Stavba a údržba silnic

612.297,- Kč

Kanalizace

AQUAPROCON

Chodník + VO

Modrý projekt

91.710,- Kč

K Albě - projekt

MŠ

Suchánek, Kasala, Lidařík

41.020,- Kč

Projekty studny

Rozhlas – siréna

Kuběja

88.445,- Kč

Požární hlásič

Autobusová zastávka

F&K&B

1.037.650,- Kč

ZŠ

Trepart

16.952.160,- Kč

1.029.660,- Kč

POZNÁMKY

Sportovní hala

Projekt

VÝPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání zastupitelstva č. 23/2018 se konalo 20. února 2018
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Smlouvu o právu k provedení stavby na pozemcích parc.č.
108/1, 948 a 1360 s paní Lucií Zálešákovou na akci „Přípojky inženýrských sítí pro parcely č. 105/1, 105/6, 105/7
a 105/9“
• Vzalo na vědomí poslední rozpočtové opatření č. 7/2017
v r. 2017 s příjmy ve výši 3 474 900,- Kč, výdaji ve výši 1 980 500,- Kč a financováním ve výši - 5 455 400,- Kč
• Rozpočtové opatření č. 1/2018 s příjmy ve výši 368 400,Kč, výdaji ve výši 121 300,- Kč a financováním ve výši
247 100,- Kč
• Návrh dodatku č. 1 v předloženém znění k zakladatelské
smlouvě Regionu Podluží obsahující nové úplné znění
stanov Regionu Podluží. V rámci nového úplného znění
stanov se vypouští poradní orgán - rada starostů a snižuje se počet delegátů schůze za každého člena na l. osobu.
Členská schůze se nově bude scházet nejméně 10x ročně
a díky tomu bude dosaženo vyšší operativnosti. V souvislosti s tím se dílčím způsobem upravují některá související
ustanovení stanov
• Smlouvu o dílo s firmou Moderní škola s.r.o. na dodávku
a montáž nábytku pro ZŠ a MŠ Ladná za cenu 284 271,- Kč
bez DPH
• Smlouvu o dílo s firmou 24IT na dodávku a montáž nábytku za cenu 285 216,- Kč bez DPH
• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Ladná č. 1/2018 pro ZJ Sokol Ladná ve výši 150 000,Kč na projekt „Neinvestiční dotace na běžnou údržbu a
správu sportoviště“

•
•
•

•

•

•

•

•
•

Vyřazení majetku obce za rok 2017 v celkové výši
66 675,60 Kč
Přistoupení obce Ladná do Sdružení místních samospráv
ČR
Přijetí sponzorského daru - pískovničky s doplňky - pro
ZŠ a MŠ Ladná od MUDr. Martiny Kubové-Šeredové ve
výši 3 418,- Kč
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s E.ON Distribuce na pozemku parc.č. 948/1 v k.ú. Ladná
v rámci stavby „Ladná, Mlýnská, příp. NN, pí Rusu“ za
jednorázovou úplatu ve výši 1 000,- Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou FKB a.s. na akci
„Autobusová zastávka a městský mobiliář Ladná“, cena
díla se zvyšuje o 66 440,- Kč bez DPH
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy objektu základní školy v obci Ladná“ s firmou Trepart
s.r.o. n vícepráce ve výši 772 122,33 Kč. Celková cena díla
nyní činí 19 767 288,40 Kč
Projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce
na odpadové hospodářství v případě prosazení účelové
nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné
zdražení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo s podobnými novelizacemi zákona o odpadech nesouhlasí
Podání žádosti o dotaci JMK pro SDH Ladná na materiální vybavení, nákup nových hadic a opravu čerpadla
Dar členům okrskové volební komise v Ladné z rozpočtu
obce, kteří se zúčastnili obou kol volby prezidenta republiky
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Rekonstrukce základní školy
Rekonstrukce budovy základní školy se blíží
ke svému závěru. Termín ukončení prací je 30.
června tohoto roku. Práce
probíhají již jen v novém
druhém patře, na fasádě a
střeše školy. Bylo instalováno půlkruhové okno a tím
se přístup do nejvyššího
patra přesunul na schodiště
školy. Toto schodiště je jako
jediné z celé školy původní
a k jeho výměně se snad
přistoupí o letních prázdninách. V novém patře je
položena podlahová krytina, jsou provedeny sanitární obklady, instaluje se osvětlení a celkově probíhají dokončovací jak to ve škole bude vypadat, se dočkají dne otevřených dveří a bupráce. Po skončení prací dojde k úpravě okolí školy, proběhne nová dou si moci vše nové prohlédnout.
Renáta Priesterrathová
výsadba a budou instalovány nové úřední desky, které jsou součástí
výměny mobiliáře autobusové zastávky. Ti z Vás, kteří jste zvědaví,

Komplexní pozemkové úpravy
Pozemkový úřad zahájil v předloňském
roce komplexní pozemkové úpravy na katastru obce Ladná. O tyto úpravy požádalo více
než 50% vlastníků půdy. Pozemkové úpravy
se týkají pouze extravilánu obce. Pozemkový
úřad vypsal výběrové řízení na firmu, která
bude úpravy provádět. Soutěž vyhrála firma Ageris Brno. Pozemkový úřad zastupuje
ing. Mária Tisarová. Během loňského roku
probíhalo geodetické zaměřování pozemků
/mnozí z Vás se zúčastnili jednání přímo na
místě pozemků se zástupci firmy Ageris, Pozemkového úřadu a Katastrálního úřadu/.
Ve středu 21. března proběhlo úvodní jednání s vlastníky pozemků v obvodu

KoPÚ Ladná. Bylo obesláno celkem přes
600 subjektů, kteří se měli /ovšem nemusí/ jednání zúčastnit. Dostavilo se 140 zástupců vlastníků pozemků. Na úvodním
jednání byli účastníci seznámeni s tím, o co
při pozemkových úpravách jde. S každým
vlastníkem pozemků bude jednáno, bude
osloven, aby se vyjádřil, co by se svými pozemky chtěl. Samozřejmě nemusí chtít nic
a vše zůstává v takovém stavu jako doposud. Své zájmy při těchto úpravách má také
obec. Vytvoří tzv. plán společných zařízení. Dozvěděli jsme se, že pokud vše dobře
půjde, budou komplexní úpravy ukončeny
v roce 2021.

Na úvodním jednání byl zvolen tzv. Sbor
zástupců. Automaticky jsou členy tohoto
sboru starosta a za Pozemkový úřad ing.
Mária Tisarová. Dalších sedm zástupců a
dva náhradníky zvolilo plénum. Z celkového počtu 140 hlasujících se 5 hlasujících
zdrželo. Byli zvoleni pan Ladislav Novotný,
pan Josef Kubík, pan Jan Ševčík, pan Antonín Lucký, paní Marie Šmídová, paní Jitka
Ničová a pan Miroslav Nešpor. Náhradníky
byli zvoleni pan Stanislav Krůtil a pan František Tesařík.
Věřím, že vše bude probíhat ke spokojenosti vlastníků pozemků i obce.
Renáta Priesterrathová

Pošta PARTNER
Od 1. ledna 2018 funguje v naší obci pošta PARTNER, a
to pod hlavičkou obce Ladná. Téměř tři měsíce provozu jsou
téměř bez problémů.
A jak to vlastně funguje? Obec dostává příspěvek na paní
pošťačku, kterou všichni určitě znáte, protože je to Anička
Struhárová. Za provedené transakce na poště jsou pro obec
stanoveny pevné nebo procentní sazby. Po vyúčtování na
konci měsíce obdrží obec nějakou částku, vyplácí pošťačce
mzdu a samozřejmě hradí provoz pošty, zabezpečení, telefonní a datové služby. V tuto chvíli obec na provoz doplácí,
není to příliš, ale věříme, že po rozšíření služeb a sortimentu
si na sebe pošta vydělá a bude mírně v zisku.
Jak jste si určitě všimli, došlo ke změně provozní doby.
Zatím nebyla žádná stížnost na její rozložení. Zaznamenali
jsme pouze stížnost na to, že si nemůžete koupit na poště

předplatné na hromadnou dopravu. Bohužel jsme se snažili,
aby to i nadále bylo možné, ale firma KORDIS JMK nechce
uzavírat smlouvy na poskytování těchto služeb s jednotlivými obcemi.
Již si můžete na poště zakoupit tisk, snažíme se zavést terminál SAZKY a dojde k rozšíření sortimentu papírenského
zboží. Nadále se také budeme snažit o zkulturnění prostor
pošty, došlo již k vymalování, nátěrům, možná dojde k výměně dveří. Moc se nám do objektu investovat nechce, protože
jak víte, bude nová pošta v nové budově komunitního centra
naproti školy. Ale to nejdříve za dva až tři roky.
Prosím Vás, pokud máte podněty jak službu pošty zlepšit nebo máte potřebu si stěžovat, přijďte, prosím, na obecní
úřad a určitě to ke spokojenosti Vaší i naší vyřešíme.
Priesterrathová Renáta
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Prezidentské volby v Ladné
V průběhu ledna 2018 proběhly v naší obci volby prezidenta ČR. V 1. kole přišlo k urně 646 voličů z celkem 1014 oprávněných, což je celkem 63,71 %. Z toho bylo 641 platných hlasů. Ve 2. kole hlasovalo 695 spoluobčanů a jen jeden hlas byl
neplatný, takže celkem 68,07 %.
Výsledky prezidentských voleb v Ladné:
Kandidát

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

1. kolo

2. kolo

číslo

příjmení, jméno, tituly

hlasy

%

hlasy

%

1

Topolánek Mirek Ing.

Senátoři

BEZPP

10

1,56

X

X

2

Horáček Michal Mgr. Ph.D.

Občan

BEZPP

54

8,42

X

X

3

Fischer Pavel Mgr.

Senátoři

BEZPP

61

9,51

X

X

4

Hynek Jiří RNDr.

Poslanci

REAL

7

1,09

X

X

5

Hannig Petr Mgr.

Poslanci

Rozumní

5

0,78

X

X

6

Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.

Poslanci

ODA

2

0,31

X

X

*7

Zeman Miloš Ing.

Občan

SPO

316

49,29

408

58,78

8

Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.

Senátoři

BEZPP

50

7,80

X

X

+9

Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.

Občan

BEZPP

136

21,21

286

41,21

+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát
Zpracoval Martin Vlk

Oznámení obecního úřadu
Ceník pronájmu haly

Den

1 h/kurt badminton

1h

Tělocvična

1 100,-

110,-

275,-

Foyer

550,-

Kuchyň

550,-

Celý objekt

2 200,-

Poděkování
Paní Marie Ženatá by chtěla poděkovat všem zaměstnancům
obecního úřadu, školy a školky za výborný program a raut
obecního plesu a plesu Regionu Podluží. Těšíme se opět za rok.
Sběrný dvůr v letním období
Upozorňujeme všechny občany, že v období letního času je
sběrný dvůr otevřen ve středu v době od 16.00 - 18.00 hod. a v
sobotu v době od 9.00 – 11.00 hod. Na sběrném dvoře je třeba
dbát pokynů zaměstnanců obecního úřadu. Děkujeme
Ceník stavební suti na sběrném dvoře
Vzhledem k tomu, že občané mají velký zájem o likvidaci stavební suti na svěrném dvoře a obec není povinná tuto odebírat,
zvolila kompromisní řešení a stavební suť je možno na sběrném
dvoře uložit za poplatek, který stanovilo zastupitelstvo obce
takto:
Vozík za auto
100,- Kč
Kára
30,- Kč
Kolečka
10,- Kč
E-BOX na obecním úřadě
Do E-boxu na obecním úřadě můžete odkládat nefunkční drobné elektrozařízení, mobily, MP3, přehrávače, žehličky apod. a

použité baterie.
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:
Pexeso
15,pohlednice
6,Samolepka se znakem obce
15,mapa Břeclavsko
50,Oficiální mapa LVA
32,info brožurka Ladná
25,Pamětní mince
180,Cyklostezky
40,Sklenice
71,mapa Podluží
15,-
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CD Lanštorfčani
Almanach školy
Výletní noviny
propisovací tužka
Kniha Obec Ladná v proměnách času
tužka s obalem
Čaj Pohodář Regionu Podluží

Lanštorfský zpravodaj
150,100,zdarma
25,250,30,50,-

Ceník inzerce v Lanštorfském zpravodaji
Strana A4
400,Strana A5
200,Strana A6
100,Kompostéry
Upozorňujeme zájemce o kompostéry, že je k dispozici posledních 24 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.
Poplatky 2018
Upozorňujeme občany, že poplatky za komunální odpad a psy

měly být uhrazeny nejpozději do 31. března 2018. Kdo ještě
poplatky neuhradil, prosíme, aby tak v co nejkratším termínu
učinil. Děkujeme
Kácení dřevin
Všechny stromy, keře, květiny, které rostou na obecním pozemku, jsou majetkem obce, i když jste si někteří z Vás tyto
vysadili. Proto není možné, abyste pokáceli strom bez povolení. Jedná se o stromy, které mají ve výšce 130 cm nad zemí
obvod kmene nad 80 cm. U takových stromů je nutno požádat
na obecním úřadě a obec musí /nebo nemusí/ vydat povolení
k jeho pokácení. Kácet lze pouze v době vegetačního klidu,
což je od 1.12. do 31.3. Stejně se postupuje i u stromů, které Vám rostou na Vašich zahradách. Pokuta, kterou můžete
za nepovolené pokácení stromu obdržet, se pohybuje ve výši
do 10 000,- Kč, za památné stromy 50 000,- Kč. Takže buďte
obezřetní.
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.

Stav obyvatel k 31.12.2017
Přistěhování

23

Narození

13

Odstěhování

29

Úmrtí

12

Celkový počet obyvatel v r. 2016

1 232

Celkový počet obyvatel k 31.12.2017

1 227

Výzva - Zpravodaj - Kronika
Obec Ladná hledá zájemce z řad občanů o činnost v redakční radě Lanštorfského zpravodaje.
Dále hledá pro psaní obecní kroniky někoho, kdo má pěkný rukopis a byl by ochoten za finanční úplatu
přepisovat text do kroniky obce Ladná.
Zájemci se mohou hlásit přímo na Obecním úřadě Ladná nebo na telefonním čísle 519 324 502,
724 746 240 nebo na e-mailu info@obecladna.cz
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Region Podluží
Ples Regionu Podluží
V pátek 26. 1. 2018 se konal XV. ročník plesu Regionu Podluží, tentokrát ve sportovní hale v Ladné. K tanci a poslechu
hrála hostům Dechová hudba Zlaťulka a taneční skupina Graf.

Ples proběhl v příjemné atmosféře, ke které přispěla i bohatá
tombola a především výtečný plesový raut. Přijďte se příště
také podívat.

Turnaj v kuželkách v Lanžhotě
I letos se konal v Lanžhotě U Bartošů mezi - obecní turnaj v kuželkách. Semifinálová kola proběhla ve dnech 20. a 21. 2. 2018, během kterých postoupilo
do celkového finále 6 čtyřčlenných družstev s nejvyšším skóre. Družstva z obcí
Ladná a Josefov se omluvila z důvodu nemoci. Po napínavém večeru zvítězilo
družstvo z Prušánek a získalo tak putovní pohár starosty obce. Na druhém místě
se umístili borci z Nového Poddvorova a na třetím nejhezčí družstvo (3 dámy) z
Lužic. Cenu nejlepšího hráče si tentokrát vybojoval starosta obce Prušánky, Ing.
Lubomír Zahradník.
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Z historie Ladné
Josef Dostál – lanštorfský učitel a ornitolog
Dne 18. března letos uplynulo 150
let od narození Josefa Dostála, který po
většinu své kariéry působil jako učitel
v Ladné, tehdejším Lanštorfě. Jeho otec
Josef Dostál byl půlláníkem, nájemcem
pily, účetním záložny a varhaníkem
v Olšanech. Rodina patřila k těm početnějším, jen chlapců bylo pět. Pedagogická studia absolvoval na učitelském
ústavu v Brně, své první učitelské místo
nastoupil v Podivíně, kde se také roku
1893 oženil s Amálií, rozenou Kubíčkovou, rovněž z Olšan. Od roku 1896
působil Josef Dostál v Hroznové Lhotě,
odkud přešel k 1. listopadu 1897 do Ladné, kde nejdříve působil jako „zatímní
učitel“. Následně Vysoká zemská školní
rada výnosem č. 272 ze dne 13. ledna
1899 jmenovala Josefa Dostála „učitelem“. Po smrti stávajícího „nadučitele“
Josefa Sedláčka byl ustanoven „zatímním správcem“ zdejší školy až do příchodu nového správce Fabiána Štefana dne
1. dubna 1901. Funkci řídícího učitele a
správce zdejší školy opět vykonával po
odchodu F. Štefana do Dubňan, a to od
února 1911 až do své smrti.
Josef Dostál byl horlivým, svědomitým a dobrým učitelem s všestrannými
zájmy, všeobecně oblíbený pro svou milou povahu a příjemný až aristokratický
zjev. Jeho učitelská činnost byla mnohokrát oceněna školskými úřady. Při
významných příležitostech proto také
zastupoval celou obec. Přes dvacet let
působil ve zdejší obci i jako rádce občanů v jejich soukromých záležitostech.
Byl velkým znalcem a milovníkem přírody a dobrým kreslířem. Byl dovedným
technickým pracovníkem, vyřezával a
zhotovoval pro školu nejrůznější pomůcky. Výborně se vyznal v botanice,
především pak v ornitologii (věda o
ptácích). Poznal každého ptáka po letu,
ztraceném pírku i po hlase. Jako preparátor ptáků byl proslulý v širokém okolí.
Zásoboval vycpanými ptáky mnohé školy, své známé, ale též Moravské muzeum,
kam posílal i celé preparované ptačí rodiny aranžované v hnízdech. Přispíval
také do odborných časopisů, a to i do
německých. Měl velmi dobré kontakty
s některými významnými zoology své
doby – profesory Jiřím Jandou, Emilem
Bayerem z Vysoké školy zemědělské a J.
Zavřelem z Hodonína. Jako nimrod udr-

žoval přátelské styky s mnoha lovci, lesníky a revírníky nejen z lednického lichtenštejnského panství, ale i ze Slovenska
a dokonce z ruského Kavkazu. Školní zahradu udržoval v tak perfektním stavu,
že byla ve své době pověstnou po celém
okrese. Podával také podrobné národopisné informace o životě a kultuře lidu
na Podluží, které pak profesor J. Klvaňa
zapracoval v Moravském Slovensku.
Nejvýznamnějším činem Josefa Dostála jako ornitologa bylo upozornění na
jediné známé hnízdiště velmi vzácných
poštolek jižních v českých zemích –
v luhu mezi Ladnou a Lednicí. Základní
ornitologickou publikací Josefa Dostála, vyšlou v roce 1906 jako „Zpráva č.
4 Zoologického oddělení Komise pro
přírodovědecké prozkoumání Moravy“
je dílo „Ptactvo okolí lanštorfského“, ve
kterém stručně, ale výstižně a úplně popsal místní avifaunu v počtu 178 druhů.
Z dnešního pohledu má tento výčet velkou historicko – ekologickou hodnotu.
Josef Dostál se taky velmi zajímal
o lanštorfskou raritu –
lichtenštejnskou kačenárnu, kde pozoroval
na 12 druhů kachen. Ta
vždy od konce července
sloužívala k odchytu divokých kachen. Uveřejnil přesný popis, plánek
a fotografii tohoto zařízení v další práci z roku
1913. Zde mimo jiné
sděluje, že se každoročně ulovilo v kačenárně 3
tis. až 5 tis. kachen, převážně březňaček. Avšak
v roce 1911 se jich odchytlo neuvěřitelných
14,5 tis. kusů!
Dostál byl citlivý
k zásahům do přírody
a ve své práci o kachnách (1913) jasnozřivě
napsal: “Mluví se však
neustále o regulaci Dyje,
a je jisto, jakmile se tak
stane, promění se louky v řepná a ječmenná
pole, kde jaký keř bude
vyseknut, a zprávy o
ornitologicky tak zajímavém koutu Moravy

budou patřit
minulosti.“
Dokladem
správnosti tohoto odhadu
jsou bohužel
výsledky výzkumu ptáků
hnízdících podél Dyje mezi Ladnou a
Starou Břeclaví (Hubálek 1997). Dostál
se mýlil pouze v jediném, že řepu dnes
nahradila spíše kukuřice a řepka. Zánik
místních nivních luk je ovšem absolutní.
Přemíra nepříjemných povinností
kladených na bedra mnohých vesnických učitelů během 1. světové války
(zásobování, příděly potravin, kontroly,
rekvizice) způsobila jeho přepracovanost a psychickou vyčerpanost. Všechny tyto funkce konal s vrozenou jemu
přesností a svědomitostí. Místo uznání
však u některých občanů sklidil naopak
nevděk. Svůj díl problémů se zdravím
přidala i rodová dědičnost. Na jaře 1919
prodělal Josef Dostál mozkovou mrtvi-
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ci, trpěl nervovými záchvaty. Koncem
měsíce května 1919 byl cestou z Břeclavi, vracejíce se z informační porady o
chystaném soupisu oseté plochy, stižen
silným nervovým záchvatem. Po tomto
záchvatu částečně ochrnul, ulehl a více
již nepovstal. V červenci byl převezen do
nemocnice v Brně, ale již v srpnu vrácen
do Ladné. Jeho choroba se však stále horšila, trpěl nesnesitelnými bolestmi hlavy
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a v horečce blouznil. Na lanštorfské hody
30. září se mu ulevilo, o hůlce došel do
kostela a dokonce hrál při „hrubé“ mši na
varhany. Za týden po hodech se mu ale
přitížilo a 26. října 1919 v časných ranních hodinách zesnul na následky mozkové mrtvice v lanštorfské škole ve věku
51 let. Jeho ostatky byly 29. října převezeny k pohřbu do rodných Olšan.
Josef Dostál měl syna MVDr. Jožu Do-
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stála, známého národopisce. Jožův přínos
spočíval především v trvalém a soustavném studiu lidové kultury na Podluží, byl
vynikajícím kreslířem. Je autorem drobné
publikace „Soumrak moravského Podluží“ a „Žudra a malůvky na Podluží“.
Místo řídícího učitele a správce školy
převzal po Josefu Dostálovi pan František
Veselý z Líšně.
J. Ševčík

Strom svobody v Ladné
V tomto roce si připomeneme 100. výročí vzniku Československé republiky. Na počest této události byly v obcích a městech vysazovány tzv. Stromy svobody. I u nás v Ladné máme
tokový památný strom. Je jím lípa před ZŠ Ladná. Dle školní
kroniky byla slavnostně vysazena z jara roku 1920. Slavnosti
se ujal místní Sokolský spolek ve spolupráci s Obcí Lanštorf.
Strom byl zaregistrován na portálu www.stromysvobody.cz.
V současné době je dle arboristy nutná redukce z důvodu stabilizace stromu. Instalace dynamické vazby včetně zdravotního řezu. Ve spolupráci s Nadací Partnerství byla založena
sbírka na financování ošetření stromu. Přispět je možno zde:
https://www.darujspravne.cz/lipa-svobody-ladna

Výzva
LÍPA SVOBODY KE 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
Letos oslavíme 100. výročí vzniku Československa. Při této příležitosti bychom chtěli vysadit
druhou lípu svobody v obci. Je ovšem otázkou, kde tuto vysadit. Najít to správné místo pro
národní strom. Proto se obracíme na Vás s prosbou o pomoc při hledání vhodného umístění
takového stromu. Pokud máte nápad, kde by lípa mohla být vysazena, neváhejte, a přijďte nám
to říct na obecní úřad. Děkujeme za pomoc a inspiraci.

Jak se bránit nejčastějším trikům podomních prodejců?
Podomním prodejcům se stále ve velké míře daří nekalými taktikami přesvědčit zákazníky ke změně dodavatele
energií. Ti ale namísto úspor mohou přijít až o tisíce korun,
pokud je podvodníci napálí. Neseriózní prodejci obcházejí domácnosti s nabídkou zdánlivě výhodných smluvních
podmínek, přitom jejich hlavním záměrem je získat díky
předloženým fakturám snadný přístup k soukromým údajům. Jak se bránit lživým taktikám podomních prodejců?
Domácnosti jsou stálým cílem obchodníků, jejichž praktiky mohou důvěřivého člověka dostat do problému. Podle průzkumu energetické společnosti E.ON se s nekalým jednáním
ze strany obchodního zástupce setkalo 72 % Čechů. Mezi nejčastější triky patří nabídka nové smlouvy na plyn či elektřinu
nebo třeba hra na jiného dodavatele. „Podomní prodej je stále

jedním z nejčastějších problémů, které řešíme v našich bezplatných spotřebitelských poradnách. Také proto byl v mnoha
obcích a městech zakázán obecním nařízením,“ říká o problému podomního prodeje Tomáš Palla, vedoucí osobní poradny
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace.
Přišli jsme zapsat hodnoty na elektroměru
Za pracovníky distribuční společnosti se podomní prodejci vydávají poměrně často a návštěvu odůvodňují kontrolou elektroměrů. „Odečet měřidel je vždy dopředu oznámen
a provádějí ho pouze zástupci místní distribuční společnosti,
kteří se prokážou příslušným průkazem,“ podotkl k problému Vladimír Vácha, tiskový mluvčí společnosti E.ON. Podomního prodejce může zákazník poznat i podle toho, že si ke
kontrole měřidla vyžádá fakturu za elektřinu nebo smlouvu na
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dodávky energie a opisuje z ní údaje.
Jak se bránit: Ve chvíli, kdy váháte, zda-li do svého domova
někoho vpustíte, ověřte si jeho totožnost, a to nejlépe hned na
příslušné telefonní lince. Veškeré informace musí být shodné s
těmi, které poskytuje váš dodavatel. Odečty provádějí zástupci
místních distributorů (v případě elektřiny ČEZ, E.ON, PRE a
v případě plynu RWE, Pražská plynárenská a E.ON), kteří o
svém příchodu vždy dopředu informují.
Máme pro vás výhodnější nabídku
Jedním z triků, který se stále opakuje, je využití nepozornosti zákazníka. Stává se, že prodejci nabídnou zvýhodněný
produkt, ale už se nezmíní o tom, že jde o smlouvu s novým
dodavatelem. V tomto případě si člověk vůbec nemusí všimnout, že přímo během rozhovoru s prodejcem došlo k podepsání dvou různých smluv. Namísto kopie pak drží v rukou
nový dokument o dodávce energií.
Problémy se objevují také ve chvíli, kdy chce člověk od
smlouvy odstoupit. V tomto případě je vhodné obeznámit se
s aktuálním zněním energetického zákona, který v ustanovení
§ 11 obsahuje: „V případě smlouvy o dodávce elektřiny, plynu
nebo tepelné energie (…), kterou uzavřel zákazník v postavení spotřebitele s držitelem licence distančním způsobem nebo
mimo obchodní prostory držitele licence, běží čtrnáctidenní
lhůta pro odstoupení od smlouvy podle zvláštního zákona 1)
ode dne jejího uzavření.“Také podle občanského zákoníku
může spotřebitel od smlouvy odstoupit do 14 dnů od uzavření
smlouvy, v případě že jde o službu.
Jak se bránit: Dealeři využívají chvíle nepozornosti. Předtím, než podepíšete vystavené dokumenty, si je v klidu pročtěte. Seriózní prodejce na vás nebude tlačit a poskytne vám
prostor pro nastudování obchodních podmínek a ceníků. Pokud jste již smlouvu podepsali, můžete od ní dle energetického zákona odstoupit do 14 dnů.
Váš dodavatel zkrachoval, ale nezoufejte, máme řešení!
Tvrzení o ukončení činnosti dodavatele je dalším z častých
triků, které mají pouze vyvolat stres a nepozornost. Pokud
skutečně dojde například ke krachu obchodníka, česká legislativa zajišťuje odběratelům náhradní dodávky energie a dostatečnou ochranu. „V případě krachu dodavatele by zákazníci
dostali napřed zprávu. Následně by dodávky převzal příslušný
distributor elektřiny, takzvaný dodavatel poslední instance,
definovaný energetickým zákonem. Zákazníkům je vždy poskytnut dostatek času, aby si mohli pečlivě zvážit výběr nového obchodníka,“ vysvětluje Vladimír Vácha ze společnosti

Lanštorfský zpravodaj
E.ON.
Jak se bránit: Zkrachování dodavatele energií a následné
řešení této situace není v kompetenci podomního prodejce.
Na jeho nabídku proto nemusíte reagovat. Vždy si tyto informace ale můžete ověřit z dalších dostupných zdrojů, například na zákaznické lince vašeho dodavatele, na jeho webu a
podobně.
Víte, že vám brzy skončí smlouva?
Pokud vám podomní prodejce přijde oznámit blížící se
konec vaší smlouvy nebo nutnost jejího prodloužení, pravděpodobně překračuje svoje pravomoci. Energetické společnosti
nabízejí smlouvy na dobu neurčitou nebo určitou, přičemž v
druhé z uvedených možností obvykle dochází k automatickému prodloužení. Smlouva představuje soubor důležitých informací, které zákazníkům přicházejí poštou. Informace, zda
smlouvu máte na dobu určitou, či neurčitou, máte uvedeny ve
smlouvě a jejích obchodních podmínkách.
Jak se bránit: Záměrem je v tomto případě vyvolat obavy zákazníka, které se pojí s ukončením smlouvy a případnými následky. Pokud bude prodejce argumentovat ukončením smlouvy,
nemusíte být zaskočeni. Její platnost si můžete ověřit též přímo u
svého současného dodavatele.
Přicházíme k vám z Energetického regulačního úřadu
Někteří dealeři se neostýchají vystupovat v roli, jež jim nepřísluší. V některých případech se tak vydávají za pracovníky Energetického regulačního úřadu (ERÚ), kteří přicházejí na kontrolu
– třeba správně nastaveného tarifu nebo sazby.
Podomní prodejci se mohou vydávat rovněž za jiné dodavatele. S tímto má negativní zkušenosti například energetická
společnost E.ON, která již nevyužívá klasických podomních prodejců, ale spolupracuje pouze s vlastními školenými obchodními
zástupci. „E.ON používá výhradně vlastní síť zástupců, kteří jsou
s námi ve velmi úzkém spojení. Zákazník se proto může v případě pochybností obrátit s dotazem přímo na naši společnost.
Zástupci jsou námi školení a ctí přísné zásady jednání se zákazníkem,“ upřesňuje Vladimír Vácha. Na webových stránkách společnost uvádí konkrétní popis, jak mohou lidé zaručeně poznat
obchodníka E.ON.
Jak se bránit: Pokud u vašich dveří zazvoní osoba, která se
bude vydávat za zaměstnance ERÚ, neváhejte zavolat policii nebo
kontaktovat ERÚ, například na telefonní lince 564 578 666. V případě nutnosti ověřit si obchodníka společnosti E.ON můžete využít E.ON zákaznickou linku zdarma na čísle 800 77 33 22.
Zdroj: E.ON

Řešíte volbu nebo změnu povolání?
V Centru vzdělávání všem zdarma poradí
Stejně tak, jako se v průběhu života mění naše potřeby v
jakékoli oblasti, může se vyvíjet také náš zájem o konkrétní
profesní či vzdělávací směr. Pro někoho je daný obor celoživotním posláním, pro jiného zastávkou po určitý čas.
Jak to máte aktuálně vy? Jste v práci/ve škole spokojení,
nebo přemýšlíte o změně? Kde a jak se ale realizovat? Dnešní
doba nám dává na výběr z mnoha možností. O to těžší může
být rozhodování. Co je pro nás v pracovním životě „to pravé“?
Na nalezení odpovědi nemusíte být sami.

Centrum vzdělávání všem (CVV) se kariérovým poradenstvím zabývá dlouhodobě. Za dosavadních pět let fungování
této jedinečné služby prošlo bezplatnými osobními konzultacemi téměř tisíc klientů při více než dvou tisících konzultacích.
Co dělá kariérový poradce?
Kariérový poradce je odborník, který umí pracovat s dětmi, dospívajícími i dospělými napříč profesemi či vzděláním
formou individuálních či skupinových aktivit. Kariérový po-
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radce vám podá pomocnou ruku, pokud tápete, kam dál ve
svém profesním životě. Bude vaším průvodcem na cestě k
lepšímu uplatnění. Většina zájemců o kariérové poradenství v
CVV absolvuje tři až čtyři konzultace. Záleží ale pouze na vás
a vašem tématu, kolik konzultací budete chtít využít. Poradce
je k dispozici zdarma všem zájemcům od 14 let. Tedy i žákům
a studentům, kteří zrovna řeší výběr vhodné školy.
Individuálních konzultací můžete využít přímo na pobočkách v regionu. „Po předchozí domluvě termínu jsme k dispozici na čtyřech pobočkách v Jihomoravském kraji – v Brně,
Boskovicích, Hodoníně a ve Znojmě. Stále častěji odpovídáme zájemcům o profesní rozvoj také online. Na live chatu při
databázi dalšího vzdělávání pomáháme s výběrem vhodného
kurzu. E-mailová poradna řeší dotazy týkající se profesního
uplatnění,“ popsala další služby vedoucí centra Hana Rozprýmová.
Udělejte první krok
Objednejte se na nejbližší pobočku CVV. Poradce se vám
ozve a v nejbližším možném termínu proběhne osobní schůzka.

17

Martina Milotová
Kariérová poradkyně - Brno
milotova@vzdelavanivsem.cz
+420 702 157 701
www.vzdelavanivsem.cz

Miluše Těthalová
Kariérová poradkyně - Hodonín
hodonin@vzdelavanivsem.cz
+420 702 165 343
www.vzdelavanivsem.cz

Radka Kučerová
Kariérová poradkyně – Znojmo
znojmo@vzdelavanivsem.cz
+420 727 969 592
www.vzdelavanivsem.cz
Pavla Frňková
Kariérová poradkyně – Boskovice
frnkova@vzdelavanivsem.cz
+420 727 965 847
www.vzdelavanivsem.cz

Město je na houby, Běhej lesy, a to už za měsíc
Je pro tebe běhání životní styl, způsob
hubnutí, cesta jak být sám, nebo naopak s
někým? A také tě už nudí běhání ve městě
a na tvrdém povrchu? Pak ti dáváme naprostý souhlas, město je na houby, běhej
lesy, protože tam máš čerstvý vzduch, lesní cesty, krásné výhledy a čistou přírodu.
Vyraz s námi na nová místa, poznej osm
malebných koutů naší země
v běžeckém tempu. Ale neboj, trasy máme pro pokročilé i začátečníky.
14. dubna: Lednice
Nádherné prostředí významné svými památkami
i krásnou přírodou je velmi
atraktivní lokalitou nejen pro
turisty. Rozběhni se přímo
ze zámecké zahrady Státního zámku Lednice a poznej
v běžeckých botách Lednicko-valtickým areálem zapsaným na listině světového dědictví UNESCO. Trasa vede
ze zámeckého parku přes
hráz lednických rybníků, kolem chrámu Tří Grácií i okolo „paláce pro koně“ Nový
Dvůr. Na delší trase se můžeš

těšit rovněž na Apollonův chrám, trojbokou kapli Sv. Huberta a proběhneš se
i pod vítězným obloukem Rendez-vous.
Užij si přátelskou atmosféru závodu v
krásném prostředí jako z pohádky.

Státní zámek Lednice, Jihomoravský kraj
ČASOVÝ LIMIT: 3,5 hodiny (21 km), 3
hodiny (13 km)
DOPORUČENÁ OBUV: silniční, povrch: zpevněné cesty

TERMÍN: Sobota 14. 4. 2018
MÍSTO: Lednice, areál zámeckého parku

Pozor, registrace jsou v omezeném
počtu. Přihlas se na www.behejlesy.cz.
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Jak si zařídit třídění v domácnosti?
Chcete třídit odpad nebo už třídíte, ale překáží vám neuspořádaný stoh z novin, prázdných PET lahví a sklenic od
vína? Nezoufejte. Chce to jen vymyslet systém, který bude přehledný, jednoduchý a v souladu s vašimi prostorovými možnostmi. Tady je pár tipů:
Pro začátek Vám poslouží několik použitých krabic, např.
od nových domácích spotřebičů. Také v obchodech seženete
přepravní krabice třeba od piškotů či oplatek, které Vám určitě
na požádání dají. Ty si můžete popsat barevným popisovačem
nebo si třeba na www.jaktridit.cz vytisknout barevné samolepky pro každý druh odpadů.
Stejnou službu, jako papírové krabice, udělá i trojice starých igelitek, ve kterých jste si přinesli nákup z obchodu. Po-

kud máte více prostoru a můžete tříděný odpad déle střádat,
pak se nabízejí igelitové pytle na odpad, které buď popíšete
fixem, polepíte nebo si rovnou pořídíte pytle v barvách, na
které jste zvyklý z kontejnerů na třídění.
Moderním řešením jsou pak barevné tašky na třídění odpadu, které distribuuje prostřednictvím obcí společnost EKO-KOM. Tašky jsou spojené suchým zipem, takže je možné jejich obsah jednotlivě vytřídit. Podobné tašky lze ale zakoupit i
v obchodě nebo na internetu. Pokud pak můžete do třídících
nádob více investovat, můžete už si dnes poříditi moderní koše
na třídění, které jsou zabudované v kuchyňské lince. Možností
je celá řada a každý to má u sebe doma zařízené jinak, tak, jak
mu to nejvíc vyhovuje.

ŠKOLNÍ OKÉNKO
U nás v mateřské škole
V naší mateřské škole usilujeme o to, aby se děti učily především formou prožitku a hry, která je tomuto věku nejpřirozenější. V prosinci děti naplno prožily vánoční atmosféru nejen se stromečkem a dárky, ale i s předvánočními přípravami
od výzdoby společných prostor po pečení lineckého cukroví
s našimi „pohádkovými babičkami“ (spolupráce s Klubem
seniorů v Ladné). Naučily se, že i obdarovat druhé přináší

radost. Volně žijícím zvířátkům přinesly nadílku v podobě
jablíčka nebo sladké mrkvičky. Rodiče a prarodiče potěšily
svým adventním vystoupením v kulturním domě. Na jarmarku jsme také nabízeli jejich krásné vánoční ozdůbky, které
samy vyráběly. Vánoční atmosféru jsme začátkem ledna završili prožitkovou hrou „Na tři krále“ a prohlídkou betléma
v místním kostele.

Lanštorfský zpravodaj
A protože jsme nový rok 2018 chtěli zahájit opravdu zvesela, pozvali jsme si do školky „orchestr“. Pomohl
nám pan Urbánek se svým vynikajícím hudebně výchovným koncertem pro mateřské školy – Já nic, já muzikant.
Za jeho asistence děti utvořily orchestr a zahrály si na hudební nástroje jako heligón, ukulele, housle, flétnu, ozvučená dřívka. Poznaly také úplně nové nástroje, které nikdy
neviděly, třeba dudy nebo tahací harmoniku. Děti napodobovaly na nástroje zvuky zvířat, příjezd pana krále a zhudebnily celou pohádku. Dokonce se mezi nimi našel i dirigent!
Veselo u nás bylo i v únoru, kdy jsme měli karneval. Děti již
od rána přicházely v maskách. Už od dveří nás vítali Spider
men, Pipi dlouhá punčocha, myšky, kočky, pejsek či princezna
Elza a další úžasné masky. Překvapením pro děti byly masky
pohádkových babiček, které se přišly veselit s dětmi na karnevalový rej. Společně jsme si zatančili, zahráli karnevalové hry.
Děti se radovaly a celý den jsme si pěkně užili.
Děkujeme všem rodičům, kteří nám darovali odměny na
karnevalové veselí. Poděkování patří i rodičům, kteří zakoupili pro potřeby mateřské školy výtvarné či didaktické pomůcky
nebo hračky.
Pro letošní zimní období jsme se rozhodli zařadit do výchovně vzdělávací práce téma pohádek, které u dětí navozuje
pocit rodinného tepla a bezpečí. Například při dramatické hře
„Sněhová královna“ na motivy pohádky H. CH. Andersena si
děti vyzkoušely Zrcadlo - imitaci druhého, zmrzly a pak zase
roztály, sbíraly kousky rozbitého zrcadla, překonaly překážky
při hledání kamaráda Kaje, staly se z nich ledové sochy, přimrzly k sobě různými částmi těla. Sněhovou královnu pomocí
látek ztvárnily, hmatem hledaly kamaráda, sněžily a schovaly
se před královnou…Jindy jsme si stavěli z kostek divadlo. Zahráli jsme si v něm pohádku O třech prasátkách. Seznámi-
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li jsme se, jak se správně zachází s knihou a povídali si nad
obrázky. Také jsme se naučili písničku „Tři čuníci“ a prasátka
jsme doprovodili při cestě do světa na rytmické nástroje. Díky
prožitku z pohádky už také víme, v jakém pořadí šla prasátka za sebou. Kdo byl první? A poslední? Kdo byl uprostřed?
Kdo šel v řadě za prvním prasátkem? A kdo byl předposlední?
Prasátkům jsme vyrobili domečky ze slámy, dřeva a cihel, aby
si po té dlouhé cestě měli kde odpočinout. Ale hlavně jsme
poznali, že práce kvapná je málo platná a lenost se nevyplácí. Hezký den s pohádkou jsme měli i začátkem března, kdy
k nám přijelo maňáskové divadlo. Herci dětem zahráli klasické pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký, O koblížkovi a O
třech prasátkách.
Naše mateřská škola i letos nabídla předškolním dětem a
jejich rodičům edukačně stimulační program. Tento program
začal v únoru. S jeho pomocí chceme hravou formou podněcovat schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládnutí
trivia (tj. budoucí čtení, psaní a počítání). Program pomáhá
předškolákům postupně si zvykat na cílenou práci a ulehčuje
dětem vstup do 1. třídy základní školy. Na návštěvu do zdejší
základní školy se naši předškoláci s paní učitelkou také vypravili. Podívali se, co už jejich kamarádi v první třídě umí.
Vyzkoušeli si sedět v lavici, zapojili se do grafomotorických
cvičení, tj. procvičování ruky pro budoucí psaní.Zveme Vás
také k zápisu nových dětí na školní rok 2018/2019, který se
koná 3. 5. od 15:30 do 17.00. S sebou si prosím, přineste vyplněnou přihlášku, evidenční list potvrzený lékařem (je nutné
potvrzení o očkování ještě před zápisem), rodný list dítěte a
občanský průkaz. Přihlášku i evidenční list najdete na našich
webových stránkách nebo přímo v MŠ.
Za kolektiv mateřské školy
Iveta Žáková, vedoucí učitelka MŠ
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U nás v základní škole
Soutěž „Matematický klokan“
Dne 16. března 2018 se žáci naší školy zúčastnili již tradiční matematické soutěže nazvané MATEMATICKÝ KLOKAN.
Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu,
takže žáci absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Jedná se o testové úlohy, přičemž
žák vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení.
V kategorii Cvrček bylo možno dosáhnout maximálního
počtu 90 bodů, v kategorii Klokánek 120 bodů.

Tentokrát nejlepšími řešiteli byli:
V kategorii Cvrček (2. a 3. ročník):
FRANTIŠEK ŠALÉ - 90 bodů
V kategorii Klokánek (4. a 5. ročník):
VOJTĚCH JULÍNEK – 87 bodů
Jana Mrázová

Angličtina s rodilým mluvčím
Již podruhé v tomto školním roce se
naše škola zapojila ve výuce anglického
jazyka do projektu s rodilým mluvčím.
Spolupráce nám byla nabídnuta ze strany
Jazykové školy MORAVIA Hodonín. Neváhali jsme a nabídku jsme přijali.
První projekt byl na téma WINTER
– ten proběhl v lednu, a v březnu to byl
projekt s tématem EASTER.
Využili jsme metodu, která je nazvána IN CLASS. Jedná se o tematicky
založené aktivní učení zábavným způsobem pod vedením školeného lektora

z anglicky mluvící země. Za námi přijel
lektor, který pochází z Ameriky, přímo
z New Yorku. Projekty velmi dobře zapadly do našeho školního vzdělávacího plánu a pěkně doplnily standardní
výuku anglického jazyka na naší škole.
Zaměření na rozvoj komunikačních dovedností žáka s klíčovými kompetencemi, především porozumění mluvenému
slovu a schopnosti verbální komunikace
bylo přínosem, protože na naší škole vyučujeme anglický jazyk již od prvního
ročníku. V obou případech bylo využito

metody učení prostřednictvím příběhů,
což bylo pro děti velmi atraktivní. Všechno probíhalo na interaktivní tabuli, a to
je dnes již neodmyslitelná pomůcka moderní výuky. Jako doplněk při školní výuce cizího jazyka využít možnost zapojit
do vzdělávání rodilé mluvčí, je podle mě
dobrá volba. Děti poslouchají správnou
výslovnost rodilého mluvčího, takže lépe
a rychleji pochopí cizí jazyk.
Tuto formu výuky jsme si velmi
oblíbili a chtěli bychom v ní pokračovat.
Jana Mrázová

Štěstí přeje připraveným
Mezinárodní poradenská firma PwC odhaduje, že během
následujících 20 let v Evropě až 40 procent pracovních míst
nahradí automatizace a robotizace. Nemá smysl robotům konkurovat. Smysl má naučit se je ovládat a používat je. Je důležité
držet krok s technologiemi, jako jsou chytré telefony a počítače
atd.
I ministerstvo školství si uvědomuje, že bude potřeba dnešní desetileté děti naučit základům programování a spouští vel-

kolepý program PRIM. Naše škola byla oslovena z Jihočeské
Univerzity v Českých Budějovicích panem profesorem Janíčkem (autorem dosavadní učebnice informatiky), zda bychom
v pilotním programu nevyzkoušeli materiály programování
nové učebnice pro žáky 5. ročníku a staly se tak pilotní školou
tohoto programu.
Vycítili jsme příležitost posunout vzdělávání našich žáků o
notný kus vpřed, protože předmět informatiky se od nástupu

Lanštorfský zpravodaj
„Internetu do škol“ vůbec nezměnil. Paní ředitelka byla svolná,
aby žákům v 5. ročníku dala 1 hodinu týdně právě na výuku
programování. Poté jsme všichni společně začali připravovat
projekt na naší škole.
Jsme ve spojení s panem profesorem Ivanem Kalašem a jeho
asistentkou Karolínou Mayerovou z bratislavské univerzity, kteří
podobný program rozjížděli už v Anglii a na Slovensku. Díky jejich
vypracované metodice se do programování pustily i děti v Ladné.
Máme za sebou první modul nazvaný Bádání, který byl rozdělen do 6 lekcí a na sebe navazujících kroků, aby děti samy
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objevovaly zákonitosti, jak sestavit jednoduchý scénář, aby program tento scénář vykonal. Pan profesor Kalaš nebo jeho asistentka (popř. oba) jsou na každé vyučovací hodině přítomni a
sledují pokroky žáků, konzultujeme, co by se dalo vylepšit, co
přidat, aby práce žáky těšila a jejich objevování programování
jim přinášelo radost.
Jsem přesvědčena, pokud žáci budou i na jiných školách pokračovat v práci na počítačích a programování, budou jistě pro
budoucí trh práce náležitě připraveni.
Mgr. Jana Malinová

Škola v přírodě
Stejně jako v loňském roce i letos pořádáme pro žáky školy
výjezd do Školy v přírodě v Horní Lipové. Škola bude probíhat
v termínu 4. -8. 6. 2018. Rodiče budou podrobně informováni na
třídní schůzce.
Program je opět koncipován tak, aby žáci viděli co nejvíce
z daného místa a užili si jiného prostředí. Takže místo klasického
vyučování budou vycházky do přírody, seznámení s místní florou i
faunou, přírodními zajímavostmi a historickými památkami.
Vše je už objednáno a program je určen dětem všech věkových kategorií i žákům 1. ročníku. Rodiče nemusí mít obavy, že
by program jejich dítě nezvládlo.
A na co se mohou děti těšit,
• Oblíbené minikáry na Ramzové nebo pro starší možnost
bobové dráhy v nedalekém Petříkově
• Faunapark v Horní Lipové

•
•
•
•
•
•
•

Jeskyně na Špičáku
Lesní bar
Rejvíz, Velké mechové jezírko
Velké Losiny – papírna s workshopem – děti si vyrobí papír
Velké Losiny – prohlídka zámku
Karlova Studánka
A další hry a soutěže.
Budeme moc rádi, když se jarního dubnového sběru zúčastní opravdu všichni žáci, program je bohatý a finančně náročný.
Budeme rodičům vděčni za sponzorské dary v podobě cukrovinek na ocenění vítězů.
A samozřejmě bychom i letos velmi ocenili, stejně jako loňského roku, kdyby nám rada obce a paní starostka povolili odvoz zavazadel na školu v přírodě.
Mgr. Jana Malinová

Akce základní školy
Plavání v Hodoníně
V lednu nám opět začal plavecký výcvik. Letos jsme se rozhodli pro nový plavecký bazén v Hodoníně. Díky velmi milým

plavčícím a mnoha zajímavým pomůckám se dětem v bazénu
líbilo-žádné se nebálo vody. Výcvik byl ukončen závody a předáním mokrého vysvědčení.
Mezi prvňáčky se na 3. místě umístila T. Bartošová, na 2.
místě J. Duhajský a na 1. místě N. Duhajská. Mezi žáky 2. a 3.
ročníku se na 3. místě umístil A. Mrva, 1. a 2. místo bylo obsazeno žáky z Týnce. Ve 4. a 5. ročníku patřilo 3. místo D. Střelskému, 2. místo N. Albrechtovi, 1. místo získal A. Zekaj.
Angličtina s rodilým mluvčím
Žáci všech tříd si formou soutěží procvičili slovní zásobu na
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téma zima a Velikonoce a dozvěděli se spoustu nových informací
. Hodiny byly zajímavé a zábavné.

Vida centrum Brno
Pro zpestření výuky jsme v zimě navštívili Vida Centrum
v Brně. Děti se na chvíli staly průzkumníky , mohly se účastnit
různých pokusů a seznámit se s různými funkcemi lidského těla.

Přednáška zdravé zoubky
Dentální hygienistky děti poučily, jak se má o zoubky správně
pečovat. Přednáška byla s názornou ukázkou, děti se dozvěděly
něco nového o stravě, která prospívá zubům.

Velikonoční dílny
Jako každé jaro proběhlo v MŠ velikonoční tvoření. Na pěti
stanovištích byl pro děti nachystán jiný materiál i nápad pro tvoření . U stolečků letos nově pomáhaly děti ze základní škly. Paní
kuchařky upekly výborný mazanec a udělaly jednohubky.

Předávání pololetního vysvědčení
Předávání pololetního vysvědčení proběhlo ve všech třídách
s dobrou náladou.

Lanštorfský zpravodaj
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Školní družina
Ve školní družině momentálně vrcholí příprava na jaro a Velikonoce. Děti vyrábí různé ptáčky, ovečky, kraslice, slepice, ale
také přání svým nejbližším. Jako každý rok, děti vyrobily i Moranu, kterou jsme 27. března vynesli za vesnici, zapálili a hodili do
Dyje. Ozdobené větve na znamení přivítání jara, jsme cestou zpět
nesli do Ladné. Snažíme se, aby Morana byla celá jen z papíru a
dřeva.
A čím jsme se přes zimu bavili? Kromě oblíbených deskových
her děti rády hrají karty a šachy, proto jsme uspořádali turnaj
v karetní hře UNO a především kluci hráli turnaj v šachu. Zú-

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok
2018/2019
se uskuteční ve středu 25. dubna 2018 od 16.00 hodin v budově základní školy.
Zápis se týká dětí narozených v období od 1.9.2011 do
31.8.2012 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.
Zákonný zástupce se u zápisu prokáže platným občanským
průkazem a předloží rodný list dítěte.
Rodiče, kteří budou pro dítě žádat odklad povinné školní
docházky, vyplní žádost o odklad a doloží vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické
poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře.
Nabízíme: - Příjemné pohodové prostředí
- Výuka AJ již od 1. ročníku
- Spoustu zajímavých akcí a projektů
- Školu v přírodě
- Moderní vybavení tříd, nově zbudovanou moderní
polytechnickou a multimediální učebnu a školní družinu
v půdní vestavbě budovy školy
- Školní družinu a zájmové kroužky zdarma

častnili jsme se tří výtvarných soutěží a to na téma – Zahrádka
pro všechny generace, Vodní zdroje a Příroda kolem nás. Dětmi
oblíbené vaření mělo před měsícem veliký úspěch. Smažili jsme
totiž palačinky. Všem moc chutnalo, smažili jsme 3 hodiny…
Rádi chodíme do knihovny, kam si děti přinesly své nejoblíbenější knížky. Zjišťovali jsme co se komu líbí číst a proč.
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SPOLKY A SDRUŽENÍ
Slovácké sdružení Lanštorfčané
Rok 2018 začal pro Lanštorfčany již v 26.1.2018 na Plese
Regionu Podluží, který se letos uskutečnil v Ladné, kde náš
sbor ujal slavnostního zahájení a zazpíval několik písniček
z nichž hned první, „Za lanštorfsků dědinů“ složilo autorské
duo Zdenek Vrbík a Stanislav Jílek.
Následovala již tradiční akce a to Lanštorfský fašank, který
se konal 10.2.2018, kde náš sbor doprovázel průvod masek k
místním „hospodářům“ lidovými písničkami.
Místní Klub důchodců Ladná uspořádal ve dnech 24.
– 25.2.2018 výstavu fotografií pod názvem „Hodoví stárci
v Lanštorfě“, na které jsme zavzpomínali a přitom si zazpívali
hodovní písničky.
Důchodci z Ladné nás také pozvali na své pravidelné posezení dne 25.4.2018, kde si společně zazpíváme a zavzpomínáme, jak se dřív v Lanštorfě žilo.
Ve dnech 19. – 20.5.2018 proběhne již tradiční akce „Zaječské otevřené sklepy 2018“, kterou opět obohatíme lidovou

písničkou a ochutnáme kvalitu místních vín.
Ve stejný dne tj. 19.5.2018 nás čeká také tradiční Přehlídka
mužských sborů Podluží, které se letos uskuteční v Josefově.
Hned v následujícím týdnu 22.5.2018 jedeme zpívat do
Pardubic na MORAVSKÝ VEČER, který připravila Společnost
pro výživu ve spolupráci s firmami AG FOODS Group a.s. a
Biogena CB, spol. s r.o. Součástí večera bude vernisáž obrazů
„Libor Vymyslický - Krajinou jižní Moravy“ a degustace moravských vín.
Dne 28.6.2018 pojedeme zazpívat do Havlíčkova Brodu na
Zahradní slavnost Domova pro seniory.
O prázdninách 11.8.2018 jsme byli pozváni do Hroznové
Lhoty na místní folklorní odpoledne. A koncem srpna zazpíváme na tradiční Svatovavřinecké neděli u kapličky v Zaječí.
Dále se připravujeme na Předhodovní zpívání v Ladné,
kde si pro diváky nachystáme překvapení.
Připravil: Martin Vlk

Sbor dobrovolných hasičů Ladná
Uplynulé události:
Dne 20.1.2018 se konala Výroční valná hromada. Sbor dobrovolných hasičů v Ladné má dnes 43 členů.
Z toho:
10 mladí hasiči
8 dorost
17 členů věk 18 - 60let
8 členů věk nad 60 let (důchodců)

Dne 27.4. se koná v 18 hodin sraz všech členů SDH Ladná v hasičské zbrojnici.

Mladí hasiči se zúčastnili 17.2. závodů v uzlování v Perné a
3.3. závodů v uzlování v Bořeticích.

Dne 16.6. se bude slavit výročí 140 let založení SDH Vlasatice.
Všichni jste zváni od vlasatických hasičů.

Dne 4.3. se v Moravské Nové Vsi konalo zasedání starostů
sborů našeho okrsku. Zúčastnil se Střelský R. a Polášek Vlastimil.

Trénink mladých hasičů bude probíhat nadále každé úterý od 17 18hodin a trénink dorostu od 18-19hodin.

Budoucí události:
Dne 21.4 plánujeme výlet na Pálavu mladí hasiči a dorostenci.

Dne 6.5. na svátek svatého Floriana patrona hasičů, bude v kostele
mše za ladenské hasiče.
ZÁVODY MLADÝCH HASIČŮ V LADNÉ SE KONAJÍ 9. 6.2018.
BUDEME RÁDI, KDYŽ NÁS PŘÍJDETE PODPOŘIT.

Jménem všech hasičů přejeme hodně zdraví a radosti do dalších let
panu Františku Zalešákovi k 75. narozeninám, panu Jiřímu Glosarovi k 70. narozeninám a Mirkovi Nešporovi k 50. narozeninám.
Starosta SDH Ladná Rostislav Střelský
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Aktuálně MS Ladná
S jarem vstupuje do přírody nový
život. Příroda se probouzí ze zimního
spánku a při procházce honitbou je v ní
hned veseleji. Začínají kvést jarní byliny,
keře a stromy. V honitbě můžeme spatřit první mláďata zajíců. V březnu se
v přírodě setkáváme s nově příchozími
návštěvníky, posly jara. Přilétají skřivani, holubi, špačci, sluky a husy. Probíhají první toky bažantů a začínají hnízdit
kachny březňačky.
Pro nás myslivce je to konec přikrmování a konec intenzivní kontroly
krmných zařízení, které jsme každý týden navštěvovali. Kde jsme zvěři předkládali pochutiny ve formě obilnin, dužnatého krmiva a sena. Zvěř přestává být
postupně závislá na naší péči, přechází
na zelenou potravu, což jí při větším
příjmu může způsobit zažívací potíže,
střevní katary a následné úhyny. I když
navštěvují krmná zařízení méně, stále
se k nim vrací, proto v krmelcích ještě
předkládáme menší množství kvalitního jádra a zejména podáváme solný liz.
Především srnčí zvěř v období přechodu na zelenou potravu, parožení srnců
a intenzivního vývoje plodu v těle samic
potřebuje minerály a stopové prvky více
než kdy předtím.
V našem spolku i přes malý počet členů, provádíme neustálou údržbu
krmných a loveckých zařízení, ty neustále snesou nějakou celoroční údržbu,
poněvadž se na nich podepisuje zub
času. Někteří členové jsou více aktivnější a někteří pasivnější, ale ve výsledku se
vždy udělá vše, co je naplánované. Další
nedílnou součástí myslivosti je tlumení
škodné - liška, kterou se nám daří lovit
ve velké míře. Letos byl splněn plán odlovu srnčí zvěře, která je jedinou větší
příjmovou položkou do naší pokladny,
kromě dotace od obce Ladná - za kterou
jsme vděčni.
Měsíc březen je ve většině dobrovolných spolků měsícem celoročního bilan-

cování. Proto i v našem spolku proběhla MS Charvátská Nová Ves. Vše se neslo
výroční schůze, kde jsme se pochválili v dobrém duchu vzpomínek a také zpějak jsme šikovní a jedeme na stodeset vové nálady.
procent, jinak to ani neumíme. Kontroly
Jinak mi nedá se nezmínit o aktufinancí, agendy MS proběhly ke vší spo- ální nákazové situaci - afrického moru
kojenosti. Myslím, že fungujeme bez ně- prasat / AMP /. Jak víme, v okrese Zlín
jakých větších obtíží - je to jen o komu- se nachází divoká prasata, která jsou nanikaci a hlavně nesmíme zapomenout, kažena morem. Jedná so o ohnisko náže jsme dobrovolná, nezisková, neplace- kazy, červená zóna I. 409 km2 a zóna II.
ná, zájmová organizace. Kde si musíme 3953 km2 tzv. oblast intenzivního odlovytvořit takové podmínky, aby jsme se vu, ohraničená dálnicí Bratislava - Brno
navzájem nenasírali, ale rádi se viděli a - Ostrava. Statisticky jsou čísla od vypomáhali si. Což je v dnešní době poma- puknutí nákazy ulovených a uhynulých
lu vzácností.
divočáků velice vysoká. V rámci ohniska
Když si vemete ostatní zájmové or- a v úzkém okolí se jednalo celkem o více
ganizace - rybářství, chovatelsví, mysli- než 600 ks ulovených / 16 pozitivních
vost, některé sporovní aktivity - tak zjis- kusů / a 300 uhynulých, tzn. pouze na
títe, že jejich členská základna upadá a o nejohroženější části území okresu Zlín
tyto koníčky nemá nikdo zájem, protože se jedná o více než 900 divočáků, kteří z
zde musíte vynakládat více času, financí, této oblasti ,, zmizela “.
a sama sebe, bez nějakého osobního zisJak to cítí zůčastněné osoby, které se
ku. Půměrný věk těchto členů je padesát podílejí na likvidaci AMP. Citace předlet a více. Nemyslím si, že se v budoucnu sedy OMS Zlín Mgr. Zdeněk Hluštík,
něco změní, vše nese dnešní doba - ne- ve zkratce - Smutnou ukázkou určitého
máme na sebe čas, nevedeme naše děti k nezájmu o hlubší poznání AMP z pohlenějaké povinnosti a odkazu, který budo- du již dříve ,, postižených států “ byla
vali naši předkové.
neúčast zástupců KVS / veterina / na meNa schůzi kromě bilancování byl od- zinárodním semináři pořádaném ČMMJ
pasován a přijat mezi myslivce jeden náš spolu s Krajským úřadem Zlínského
spolehlivý a ochotný mysliveček Jirka kraje 7.11.2017 v Luhačovicích. Je pro
Vrba z Velkých Bílovic. Je to ještě jeden nás zarážející, že naše veterinární správa
z mála chráněných druhů lidí, který má nepotřebuje slyšet poznatky a zkušenosti
zápal pro myslivost, po všech stránkách z Lotyšska, Estonska a Polska z úst odco k ní patří. Další naší krásnou povin- borníků zmíněných států, včetně našich
ností bylo se zůčastnit oslav 80 let naro- vědeckých kapacit z oboru.
zení pana Josefa Meda z Havlíčkova Brodu, který více jak padesát let,
jezdí k nám na hony a myslivecké
akce. Jeho optimismus a zapálenost
pro věc, v jeho věku je obdivuhodná. Každoročně se zůčastnuje honů
a naháněk s úsměvem a dobrou náladou. Sám nevím, kde ti někteří
lidé berou štávu a nadhled. Musím
se ho příště zeptat, co pije za vodu.
Oslavy se zůčastnili i bývalí členové MS Ladná a současní myslivci
Oslavenec Josef Med, 80 let
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Po určité době byla svolána další porada zástupců mysliveckých spolků v červené zóně - ohnisku, na kterou jsem se
,, vetřel “, neboť zástupci OMR nebyli na
žádnou takovou akci zváni. Na této akci
nám bylo dáno na vědomí, že v následujícím týdnu nastupují do akce odstřelovači
Policie ČR. Zde je nutno podotknout, že
do tohoto okamžiku nesměli myslivci v
ohnisku nákazy nic lovit, dnem rozhodnutí jim bylo povoleno lovit pouze dospělou zvěř černou, policisté mohli lovit
veškerou zvěř černou bez omezení.
Důležitá je v této souvislosti skutečnost týkající se nezbytného servisu pro
odstřelovače. Členové MS měli za povin-

Lanštorfský zpravodaj
nost rozvést policisty na lovná zařízení,
u kterých byla pochopitelně zaběhnutá
vnadiště, v případě lovu zvěř odklidit a
vyřídit nezbytnou agendu.
Všechny tyto záležitosti řešili myslivci zpravidla ve svém osobním volnu,
často pomocí soukromých vozidel a ráno
pak nastupovali do zaměstnání, zatímco
odstřelovači se stěhovali na odpočinek na
základnu. Na tomto místě se ptám: kdy
konečně uslyšíme z úst ,, řídících orgánů
“ / rozuměj veterinární a státní správa /
větu, že bez stodesetiprocentního servisu
vykonávaného členy MS v červené zóně a
bez pochopení ostatních členů MS a HS
okresu Zlín, by tento pokus o likvidaci

této zákeřné choroby byl neproveditelný, resp. zatraceně drahý ! Zatím slyšíme
pouze pochvalná slova na počty ulovených prasat odstřelovači policie, jejichž
příspěvek k likvidaci nakažených jedinců, byl solidní, ale bez zázemí vytvořeného myslivci z postiženého regionu, by se
potýkali s obrovskými problémy.
Takže na úplný závěr: chlapi, myslivci, díky za váš čas, peníze, ochotu a
toleranci ve vztahu k úřednímu šimlovi.
Jen jsem Vám chtěl pro vaši představu přiblížit, co musí myslivci všechno
obětovat, aby vše fungovalo jak má.
Mějte se krásně a v úctě
za MS Ladná MVDr. Jindřich Nešpor

Klub seniorů Ladná
Přinášíme krátké poohlédnutí za činností našeho klubu.
Jaké bývaly plesy v Ladné, zavzpomínala paní Marta Tesaříková. Kolik bývalo plesů a kdo je pořádal. Jak se pekl bufet,
které muziky hrály a příhody, které se tam staly.
Besedy s panem Ladislavem Novotným se všem moc líbily, jenom velká škoda, že jsme se dozvěděli, co všechno už
v našich lesích není včetně různých květin, které už nikdy nespatříme.
Co jsou Hromnice, nám pověděla paní Šmídová.
Připravily jsme si také náš fašank, na kterém jsme se pobavily a některé naše členky si nachystaly masky, ve kterých se
zúčastnily karnevalu i v mateřské škole.
Uspořádaly jsme spolu s obcí výstavu „Hodoví stárci
v Lanštorfě“ a moc se líbila. Přišlo mnoho občanů Ladné.
„Dobroty z tvarohu“ pro ženy velmi oblíbené jako ochutnávka, tak výměna receptů, jak si doma zpestřit jídelníček.
Vzpomínky na školu jsou pro nás nezapomenutelné a rádi
si o nich vyprávíme.
Všichni očekáváme jaro a také se těšíme a všem přejeme
pěkné velikonoční svátky.
Jednou z nepříjemných překvapení pro seniorky bylo zjištění krádeže ozdob, které si vlastnoručně uháčkovaly na vá-

noční stromeček ve foyeru sportovní haly. Stromek byl opravdu nádherný, ale chování některých našich spoluobčanů je
nepochopitelné.
Upozornění! Podařilo se nám dojednat návštěvu zámku
v Židlochovicích. V tento den bude tedy Letní výlet, který se
uskuteční 30. června.
Miroslava Vaňková
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N.C.O.D. tanečníci bodovali
Taneční studio N.C.O.D., působící i v Ladné, vyrazilo v sobotu 17.3.2018 poměřit si své síly s ostatními tanečními skupinami na regionální soutěž „O Valašský Klobúk“ , jak už název
vypovídá, kam jinam než do Valašských Klobouk. Nejmladší
skupinka dětí (do 8 let) byla na soutěži vůbec poprvé a přivezla si 3. místo, stejně tak seniorská kategorie (25 a výše let)
vybojovala bronzovou pozici. Děti, junioři a dospělí soutěžili
každý se dvěma skladbami, jednou starší, kterou secvičovali
od září do prosince, a druhou zcela novou, jejíž příprava trvala pouhých 10 vyučovacích lekcí od ledna do soutěže. Děti
(8 až 12 let) bohužel skončili těsně pod stupni vítězů na 4. a
5. místě, junioři (11 až 15 let) však uspěli s oběma skladbami,
dovezli 2. a 3. místo. Dospěláci (hlavní věková kategorie 15+)
pak doplnili medaile ještě o jednu stříbrnou. I když si někteří
poplakali, že jim při odjezdu na krku nic necinká, celý den
jsme si moc užili. Nyní nás čeká postupová mezinárodní sou-

těž MIA Festival, jejíž finále bude v Pražské Lucerně, tak nám
držte palce
Pokud i vy se k nám chcete přidat a sdílet s námi skvělé
zážitky, budeme jedině rádi
– hala Ladná – každý čtvrtek 18:00 až 19:00
Ing. Lenka Žůrková, tel: 723 665 935,
www.ncod.cz, ncod@seznam.cz

Knihovna
Tak jak každý rok i letos něco málo ze statistiky knihovny.
Za minulý rok čítá knižní fond celkem 10 998 knih. Přibylo
291 nových knih, z výměnného fondu bylo zapůjčeno 727 knih.
Registrovaných čtenářů bylo 96, celkově navštívili knihovnu 1 770x, půjčili si celkem 4 448 knih a časopisů. V knihovně
máme čtenáře i s 212, 194
vypůjčenými knihami.
Velmi dobře spolupracuji s MŠ a ZŠ. Naše děti
od nejmenších po školáky navštívily knihovnu
celkem 19x. Například
se školní družinou probíhal do konce školního
roku Čtenářský kroužek.

Na moji prosbu se děti zapojily do výtvarné soutěže „S RUMCAJSEM ZA ČESKÝMI TRADICEMI“ vyhlášenou Nadačním
fondem Jičín – městem pohádky a knihovnou Václava Čtvrtka
v Jičíně. Na začátku školního roku byla vyhlášena soutěž „Mladý
spisovatel“. Žáci přicházeli pravidelně do knihovny čerpat inspiraci a pochlubit se s pokračující prací.
Děti z MŠ navštívily knihovnu před Velikonocemi, nepravidelně v průběhu roku v rámci procházky. Velikonoční, podzimní
a vánoční náladu načerpaly jednoduchou ruční prací a čtenou
pohádkou. Pohádky přichází číst babičky z Klubu seniorů. Doufám i nadále ve skvělou spolupráci.
Vyhodnocení soutěže
„MLADÝ SPISOVATEL“
V lednu jsme s vychovatelkou družiny paní Střelskou vyhodnotily pořadí soutěže „MLADÝ SPISOVATEL“. Ti nejúspěšnější
získali za odměnu malou knihou.
Na prvním místě se umístilo trio Vojta
Julínek, Adrianka Hurská a Adam Zekai.
Druhé místo obsadili žáčci z druhé třídy
Anička Kočíbová a Tomášek Sedláček. Třetí
skončil Natan Albrecht.
V únoru žáci z družiny představili své
vlastní knihy z domova. Každý svými slovy povyprávěl krátký obsah. Tak jsem získala představu, jaká četba děti zajímá.
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Pohádkové dopoledne
Děti z MŠ v doprovodu paní učitelky Kobrové přišly na „Pohádkové dopoledne“. Každé dítě si samo vybralo z regálu knihu,
kde poznávalo pohádkové postavičky. Malý čtenáři překvapili svou znalostí spousty pohádek. K poslechu dětem přečetla
paní Černá z Klubu seniorů poutavý příběh „O mluvícím ko-

couru Mikešovi“. Domů si každý školáček odnesl vlastnoručně
vymalovaný obrázek pohádkové postavičky.
Před Velikonocemi máme v plánu s MŠ malou dílničku s
pěknou pohádkou.
Vojtěška Florusová

Kostel sv. archanděla Michaela v Ladné
Hloubka Velikonoc
Své první Velikonoce již velmi dávno, v době faraonů, prožila pospolitost
Izraele žijící v Egyptě, pospolitost, která
byla postupem času zotročena, ale která
si zachovala víru v jediného Boha. Tento
Bůh svůj lid neopustil a získal jim svobodu. Celý přechod k této svobodě měl svůj
příběh.
Jednou z nejdůležitějších momentů
byl příkaz k zabití mladého jednoročního
beránka. Jeho krví pak měli pomazat futro
dveří svých příbytků. Tato krev nevinného
zvířete byla znamením k tomu, aby se jim
vyhnula záhuba, která zabíjela vše prvorozené žijící v jednotlivých domech. Toto se
Egypťanům nevyhnulo. Ona záhuba byla
jednou z deseti ran, které měly tehdejšího
faraóna přesvědčit, aby izraelský lid pro-

pustil ze své země na svobodu. Propustit
otroky, zbavit se levné pracovní sily, bylo
velmi těžké. Ale stalo se. Tento příběh vrcholí během přechodu Rudého moře a pak
čtyřicetiletými úskalími života na poušti,
než lid dosáhl slíbené a svobodné země.
I my jsme v zajetí „pomyslného
Egypta“, ze kterého se máme odebrat
vstříc věčné svobodě. Také zde má sehrát svou důležitou roli krev beránkova,
kterou máme potřít veřeje svých srdcí.
Tímto beránkem se stává vtělený Bůh
ve svém lidství, stává se obětníkem pro
lidskou vinu, kterou před Boží spravedlností nelze zamést pod koberec.
O Velikonocích tedy Bůh v Kristu
řeší naše vysvobození pro věčný život,
do kterého lze vstoupit jen s čistým srd-

cem, bez jakékoliv viny. On ji vzal na
sebe a platí za ni svým životem, je ukřižován, umírá. Jeho moc je ale silnější
než smrt - byl vzkříšen.
Tuto událost slavíme první neděli,
kterou nazýváme „Velikonoční“. Ostatní
neděle jsou odleskem této veliké skutečnosti, kterou Církev již přes dva tisíce
let stále slaví, protože je co slavit. Ano,
slavíme Život, kterým jsme všichni obdarováni nikdy nekončícím darem.
Ať tedy tyto letošní Velikonoce
jsou pro nás novým povzbuzením pro
svobodnou a nabízenou budoucnost
v Bohu. Je to veliká nabídka, važme si jí
a pojďme jí vstříc. Hezké Velikonoce.
Za podivínskou farnost
P. Slavomír Bedřich

Z farního společenství našeho kostela
Na přelomu minulého a letošního roku jsme prožili krásné chvíle vánočních svátků plné radosti, lásky, rodinné pohody, Boží milosti
a krásných koled, které zaznívaly v našich domovech i v kostele. Také
vánoční doba byla krátká, ukončil ji vánoční nebo chcete-li novoroční koncert. Zazněly koledy i „Rybovka“ v provedení sboru z Velkých
Bílovic. Díky všem kdo se zasloužili a přispěli ke krásné vánoční atmosféře po celou dobu.
V neděli 7. ledna už tradičně navštívili naše domovy Tříkráloví
koledníci. Přicházeli s přáním všeho dobrého do nového roku, přáli
štěstí, zdraví a Boží požehnání, aby pro potřebné vykoledovali od nás
nějaký finanční dar. Díky Vám! Darovali jste 42 297,- Kč, 4,4 €, 25.
Poděkování patří také koledníkům a to malým i velkým, kteří obětovali svůj čas pro dobrou věc. Koledovaly dvě skupiny dospěláckých
koledníků, a to Vojtěch Struhár se svými spolužáky Janem Škápíkem
a Antonínem Moravcem a Adéla a Karolína Teturové, Helena Struhárová a Eliška Nováková. Dále děti s doprovodem, pan Struhár doprovázel dceru Janičku, s Verunkou a Slávečkem Čechovými. S Barunkou Šimečkovou a Vojtou Nešporem koledovala paní Frolichová.
Dominika Střelského, Patrika Povolného a Matěje Krutáka doprovázela paní Hřibová a se mnou koledovali Adam Mrva, Šimonek a
Štěpánek Střelští a Vítek Bachman. Některé děti koledovaly poprvé.
Všem patří dík. Poděkování patří také paní V.Svobodové, která nám
připravila teplý čaj a malé pohoštění. Odměnou koledníkům bylo
promítání pohádky v břeclavském kině.
Skončila doba plesů, veselí, fašank. Popeleční středou jsme
vstoupili do doby usebranosti - svatopostní, která nyní vrcholí. Na
Květnou neděli jsme si připomněli slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma
„Hosana“, začíná „Svatý týden“. Na Zelený čtvrtek si připomínáme

Ježíšovu poslední večeři se svými učedníky, odchází do zahrady se
modlit a je zrazen. Velký pátek - den umučení Pána Ježíše Krista
- nekonají se mše svaté neboť Ježíš je oběť sama. Konají se pobožnosti křížové cesty, kdy s Ježíšem putujeme na Golgotu, ve farních
kostelích se konají Velkopáteční obřady. Bílá sobota - sobotní klid,
návštěva Božího hrobu nebo kostela k tiché modlitbě. Ve čtvrtek
večer zmlkly zvony, nehrají varhany, posvátné ticho přeruší vítězné
Aleluja o sobotní noci, o VELKÉ NOCI, kdy Ježíš vítězí nad smrtí.
Tma se mění v světlo Kristovo, které se šíří od PAŠKÁLU. Ve světlo, kterým se naplní celý chrám i každé srdce. Po bohoslužbě slova
zaznívá ALELUJA, křestní obnova a slavnost eucharistie. Zaznívá
ALELUJA, Kristus z mrtvých vstal! V tom je křesťanská víra a naděje. Prožíváme tedy největší křesťanské svátky, svátky velké LÁSKY.
Liturgicky velikonoční doba končí slavností Sesláním Ducha Svatého 20.5. V tomto období prožijeme, jak doufáme několik krásných
chvil. Pojedeme na farní pouť spolu s farníky z Podivína. 6.5. v neděli
bude už tradičně mše svatá za hasiče, za malé i velké a také za ty, kteří
už odpočívají na hřbitově.
Slavnost Božího Těla u nás mše svatá a eucharistická adorace ve
čtvrtek 31.5., v Podivíně pak mše svatá s průvodem v neděli 3.6. Začátkem prázdnin se tradičně konají Cyrilometodějské poutě - Podivín, Mikulčice, Velehrad. V polovině července a to v neděli 15. bude
odpoledne kostel otevřen a také možnost vyjít na věž.
Ve středu 11.4. je pozván do senior klubu náš farář, otec Bedřich,
můžete se zeptat na různé záležitosti z farnosti a duchovního života.
Ve středu 18.4. jsou pozvání zaměstnanci Charity Břeclav - beseda
- Hospicová domácí péče, a využití Tříkrálové sbírky. Pečovatelská
služba a jiné na co se zeptáte.
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Charitní sbírka oblečení bude v měsíci květnu, pravděpodobně
v týdnu od 14. do 20. května. Vše bude ještě upřesněno a zveřejněno na nástěnce u obchodu a vyhlášeno místním rozhlasem. Darovat
můžete pánské, dámské a dětské oblečení, deky, ložní prádlo, ručníky, záclony a závěsy, ubrusy, hračky, batohy, spacáky, obuv.
Na konci minulého roku jsme se rozloučili s panem Pavlem
Markovičem a s paní Věrou Janulíkovou. Letos nás na začátku roku
opustila paní Anna Popovičová, která dlouhé roky vykonávala službu pro kostel, uklízela a okopávala v zahradě okolo kostela i hřbitova.
Díky. V únoru jsme se rozloučili s panem Františkem Sedláčkem.
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Letos byly pokřtěny dvě děti a jeden pár si řekl své ANO, uzavřel
svátost manželství.
Panovi Miroslavu Nešporovi je třeba poděkovat za opravu věžních hodin a jejich stálé seřizování, které je třeba. Jsou citlivé na změny teploty.
Paní Tréšková z Kostic organizuje poutní zájezdy pro okolní farnosti. Jedná se o pouť na Velehrad 12.5. cena asi 200 Kč, autobus i
od našeho kostela. Informace jsou k dispozici u mne. V červnu by se
měla konat pouť na Turzovku SR, bude upřesněno začátkem dubna.
Připravila paní Ludmila Střelská

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
Lovecký doprovod
K náplni práce lesníka, zaměstnaného
u státní organizace LČR, hospodařící v tzv.
„ Režijní honitbě“, což znamená, že obhospodařuje vlastní revír ve svém vlastnictví,
ze svých vlastních finančních prostředků,
patří také, jako jedna z neméně důležitých
funkcí - Doprovod loveckých hostů, ať
už tuzemských, nebo i zahraničních na
poplatkových lovech. Na těchto akcích se
vlastně zhodnocují všechny ekonomické
náklady, vydané na provoz honitby, které nejsou nikterak zanedbatelné a jejich
výše se musí nejen pokrýt, ale také přinést dostatek prostředků k hospodaření
v roce dalším. Jedná se především o zajištění chovu, lovu zvěře a veškeré legislativy s těmito činnostmi spojené. K těm
největším položkám patří třeba každoroční zimní přikrmování zvěře, léčebné a
medicinální prostředky, jejichž množství
může jít mnohdy do desítek tun. K dalším
patří také náklady na výrobu krmných a
loveckých zařízení, náklady na ubytování
loveckých hostů, náhrady za ubytování
a služby tlumočníkům, vyhotovení přesných smluv každému zákazníkovi a tak
by se dalo ještě dlouho pokračovat. Popisuji to zde proto, abych čtenáři přiblížil
tuto problematiku trochu z pohledu praxe, protože řekne-li se doprovod loveckého hosta, může to u někoho představovat
loveckou procházku, zakončenou ulovením zvěře, jako třešničkou na dortu, což
je doufám z toho, co jsem předeslal už teď
jasné, že tomu tak není. Podíváme-li se na
věc z hlediska loveckých hostů, především
nám dojde, že to rozhodně pro ně nebude
záležitost levná a pro obyčejného člověka
skoro nedostupná. Proto se také z řad loveckých hostů rekrutují, podnikatelé, vedoucí velkých podniků a firem, majetné
šlechty, diplomatů a podobně. Tito lidé
jsou většinou lidé se světovým přehledem,
mají většinou myslivost jako své hobby a
tudíž ví, co mohou za své peníze žádat a
také to do důsledku vyžadují. Z těchto dů-

vodů se také lesní personál musí snažit ve
všech ohledech, jak je to jen možné vyhovět, protože spokojenost loveckého hosta
je tu nejvyšší prioritou. Doprovod je zde
v pravém slova smyslu sluhou zákazníka a
je třeba, aby zákazník byl spokojen, jinak
bývá pro další lovy ztracen, což je pro organizaci především samozřejmě ztrátou finanční. Pokud se nejedná o společné lovy
na drobnou zvěř, především bažantí, popřípadě divokých kachen, nebo husí, při
nichž je organizace trochu jiná, jde především o lovy osamělé (tedy host s průvodcem, popřípadě ještě s tlumočníkem) na
zvěř spárkatou, což může být jelen, daněk,
muflon, srnec a zvěř černá, nebo-li divoká
prasata. Co se týká zástupců jelenovitých,
v rámci republiky může jít ještě o jiné druhy, jako např. jelenec běloocasý, nebo jelen
sika atd.
Dostane-li tedy lesník přiděleného
hosta, je jeho prvořadou povinností požadovaný druh, požadované bodové hodnoty, neboť od ní se především odvíjí požadovaná cena lovecké trofeje uloveného
kusu, ulovit s hostem takovým způsobem,
aby si dotyčný z lovu odnesl hodnotný lovecký zážitek se vším, co k tomu neodlučitelně patří, zejména se jedná o myslivecké
zvyky a tradice, na něž je česká myslivost
zvlášť bohatá a zejména zahraničními lovci vyhledávaná. Což tedy především znamená, že musí mít požadovaný kus zvěře
ve svém revíru tzv. obeznaný (musí vědět,
kde se momentálně zdržuje) a musí lovce
k ní dovést na tzv. mysliveckou vzdálenost
(což je přeloženo pro laika něco jako účinný dostřel). Před výstřelem je povinen přesvědčit se dalekohledem zda se skutečně
jedná o obeznaný kus a pak dá lovci pokyn
k výstřelu. Host je zásadně povinen tohoto
pokynu vyčkat a v žádném případě nesmí
vystřelit bez povelu. Už jen z tohoto úkolu
vidíme, že zdárné ulovení je pro doprovod povinností. Ale nejen to je povinností
loveckého průvodce. Povinnosti a hlavně

– zodpovědnost – ho provází od převzetí
až po skončení lovu a předání hosta nadřízenému, protože zodpovědný je především za osobu lovce, kterého musí předat
zpět hlavně živého a zdravého, což nemusí
být vždycky úplně jednoduché, jak by se
zdálo. Prioritní je při této činnosti manipulace se střelnou zbraní, poněvadž každý
ví, že jakmile jednou je stisknuta spoušť,
už to nejde žádným způsobem vrátit.
Je tedy nanejvýš doporučitelné si hosta
při manipulaci se zbraní bedlivě všímat,
protože jedním z potenciálních terčů se
může při neopatrnosti stát především
sám průvodce, poněvadž při takzvané
šoulačce (německy Pirst), což je v myslivecké mluvě tiché přibližování se ke zvěři
pomalou, neslyšnou chůzí, musí jít průvodce celou cestu vpředu a host ho následuje s nabitou zbraní v závěsu za ním.
Zbraň by měla být zajištěna.? Čeká-li se
na zvěř na loveckém posedu, musí jít doprovod až k samému posedu zase vpředu.
Samozřejmě že bez platného loveckého
dokladu a zbrojního průkazu, jehož prověření se provádí ze všeho nejdříve, se
žádný z hostů k lovu nedostane, i přes to
je nezbytné věc neponechávat náhodě,
poněvadž, jak nám říká selský rozum „do
hlavy nikomu nevidíme“. V některých
revírech bývá dobrým zvykem před vstupem do honitby zkušební rána do terče,
aby se zjistilo je-li zbraň správně nastřelena u čehož si také můžeme nepozorovaně
všimnout, jak střelec se zbraní zachází a
jaké má návyky. Používáme-li loveckého posedu, myslivecky „ kazatelny“, na
níž s hostem na zvěř čekáme, je tu další
zodpovědnost pro doprovod – kazatelna
-. Protože je v našem revíru a v naší správě a jsme loveckým doprovodem, jsme
zodpovědní i za to, když se pod hostem
prolomí příčka na žebříku (často bývají
dobře živení) a zlomí si žebra, končetiny,
nebo něco horšího, poněvadž bezpečnost
je jen naše starost a nikoho jiného. Proto
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je potřeba včas před loveckou sezonou
všechna tato lovecká zařízení velmi důkladně zkontrolovat, aby nemohlo dojít
k maléru. - Osobně se mi při jednom
doprovodu stala tato příhoda: posed, u
kterého jsem měl obeznaného lovného
srnce jsme s lesními dělníky týden před
hostovým příjezdem zkontrolovali, co
bylo potřeba, bylo opraveno a v klidu
jsem očekával jeho příjezd, domnívaje se,
že není třeba se ničeho obávat. To jsem si
však jen bláhově myslel. Host se ráno dostavil včas v očekávání perfektního loveckého zážitku. Ještě za šera jsme zaparkovali
jeho vůz as i dvě stě metrů od posedu a vedl
jsem ho s tichým našlapováním s dobrým
větrem (foukal proti nám, což je velmi důležité, jinak bychom srnce takzvaně „ zradili“, tedy přeloženo, srnec by nás navětřil a
tím samozřejmě by lov tento den na tohoto
srnce skončil). Všechno se povedlo, přišli
jsme k posedu, a protože mám nezvyku,
než hosta na posed pustím, nejprve tam
vylézt sám a všechno uvnitř zkontrolovat,
udělal jsem to na štěstí i tentokrát. Ani jsem
nemusel nic kontrolovat, když jsem otevřel
dřevěná dvířka, zahučelo to jako při náletu a zevnitř proti mně vylétlo hejno překvapených sršňů a za nimi další. Dlouho
jsem nečekal, jen jsem si stačil všimnout,
že ve vrcholíku střechy „kazatelny“ (mysl.
název , pro vícemístný lovecký posed se
střechou) je čerstvě postavené sršní hnízdo
velikosti lidské hlavy a sjel jsem se žebříku
jako blesk. Dole stál host, také překvapený,
ale jinak docela klidný. Sršni nahoře sice
bzučeli a rozčileně poletovali, ale nijak na
nás neútočili. Byli totiž také překvapení nedobrovolným ranním budíčkem. Mě bylo
z toho dost trapně a v hlavě se mi honilo
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tisíc myšlenek co teď. V blízkosti místa,
v druhém konci louky stála ještě jedna
kazatelna, kterou jsem chtěl použít, kdyby
snad vítr foukal jiným směrem, odkud ale
už nebyl tak dobrý výhled, jako tady a také
vítr by nás mohl prozradit, kdyby se trochu
pootočil. Právě jsem udělal posunek, že vyrazíme k druhé kazatelně, když mi můj svěřenec položil ruku na rameno. Říkám mu
potichu, že tady je to nebezpečné a že tu
zůstat nemůžeme. On jenom mávl rukou a
řekl, že sršně zná a že tady dole nám neublíží, když si jich nebudeme všímat. Vzhledem k tomu, že jsem ho znal už z několika
loveckých sezon, a také jsem ho úspěšně
doprovázel, věřil jsem, že si nebude stěžovat, nechal jsem se tedy „na oko“ přesvědčit
a zůstali jsme na místě pod posedem. Ve
skutečnosti jsem v duchu velebil Svatého
Huberta za to, že mu osvítil rozum vnuknutím této spásné myšlenky a nemuseli
jsme se nikam stěhovat, protože by se při
tom mohly přihodit další nepříjemnosti, o
něž jsem rozhodně nestál. Než jsem já vše
dopředu promyslel, on už měl z ruksaku
vytaženou malou podušku, kterou tentokrát na dvakrát přeložil, položil ji na spodní příčku a usedl. Mě ukázal vedle sebe na
vodorovnou vzpěru posedu a nezbylo mi,
než usednout taktéž. Ovšem bez podušky,
neboť až takový komfort jsem sebou do
lesa nenosil. Dobře jsem mu rozuměl, proč
podušku přeložil několikrát, jestli totiž srnec nevyjde brzo, nebo alespoň v dobu,
kdy vycházel normálně, což by mohlo být
tak do půl hodinky, budou naše hýždě za
ten čas na šprušlích jako dobře naklepané
řízky. Naštěstí nás už Svatý Hubert dál nezkoušel. Seděli jsme sice ještě dobrých dvacet minut, což stačilo dostatečně k tomu,

abychom oba poposedávali a hledali partie,
na nichž naše těžce zkoušená pozadí ještě
nespočinula. Jakmile se na okraji louky naproti nám objevila rezavá skvrna, stačil mi
jeden pohled dalekohledem a věděl jsem,
že je to on. Nebylo to sice právě nejblíže, ale
cítil jsem už na sobě hostův tázavý pohled,
a protože jsem věděl, že je dobrý střelec a
zbraň má opřenou o posedovou stojku,
kývl jsem. Rána byla ukázková, přesná
komora jak se patří a na jaké byli všichni
od Johana zvyklí, tak se totiž, jako správný
Rakušan jmenoval křestním jménem. Alois
Mikula totiž v jedné ze svých knih píše, že
Rakousko je zemí Johanů, Sepů a Franclů.
Když jsem po předání „Úlomku“ a přání
„Lovu zdar“, což je také neopomenutelnou
povinností loveckého doprovodu, neboť
se jedná o zažitý myslivecký zvyk, srnce
vyvrhoval, začali se k nám sršni sletovat,
přilákáni vůní čerstvé zvěřiny, ale nás si
při tom vůbec nevšímali, z čehož by jeden
mohl usoudit, že je to hmyz mírumilovný.
To však není zdaleka vždy pravda. Úplně
jinak se chovají, pokud jim jde o život, při
likvidaci jejich hnízd, třeba zrovna na kazatelnách, kde se jim obzvlášť líbí. Tam je třeba nedělat hrdinu a vzít si k tomu alespoň
včelařskou kuklu a rukavice, protože jedno
bodnutí pro alergika bez včasné pomoci
může být fatální, jak praví odborníci. Od
těch dob jsem si vždy dva dny před lovem
s hostem, posed jel prohlédnout jestli tam
nejsou nezvaní nájemníci, kteří se do týdne dovedou docela slušně zabydlet.
Povinností loveckého průvodce je hodně a příběhů, k nim se vážícím také, takže
další vám povím rád zase příště.
Ladná 11.2.2018
LaNo

O kameni, který stavitelé zavrhli

Lanštorfčanů doma néni
jeli do hor na kamení
Na kamení, na široké
pro to dívča černooké
Doba kamenná (cca 3 miliony let př. n. l. - 4. tisíciletí př. n. l.) je
jedno z období pravěku, v němž lidé hojně využívali na výrobu nástrojů právě kámen, podle něhož se celé časové období nazývá. Protože kámen byl užitečný, mohl se časem stát (v ekonomickém slova
smyslu) vzácným, a tudíž splňoval dva nejdůležitější předpoklady

k tomu, aby se v té době spontánně stal (byť primitivním) platidlem.
To by mohlo být odpovědí na otázku, na co jsou černookému
děvčeti široké kameny. Mohlo také jít o tzv. barterový obchod (např.
směna kamení za chleba – jak káže křesťanská etika), nebo zkrátka
muži chtěli tomu děvčeti zaimponovat a šlo o jakýsi (řečeno dnešním jazykem) hec, kdo narube širší kámen nebo větší množství kamenů určité šířky.
K celé řadě spekulací proč vlastně vznikl megalitický Stonehenge
v Anglii (vybudovaný okolo roku 3100 př. n. l.) a k čemu sloužil, tak
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lze přidat ještě další, a sice že se mohlo jednat o monumentální
pomník lásce, podobně jako podstatně mladší indický Tádž Mahal, který je postaven z mramoru, jenž byl na stavbu nepochybně
pracně dopravován z 300 km vzdáleného lomu! (Což rozhodně
není vzdálenost, jak se říká, co by kamenem dohodil.)
Z historie i z jiných písní tak víme, že zamilovaný muž je
někdy ochotný udělat kvůli ženě cokoliv, podstoupit jakékoliv
dobrodružství, dokonce i riskovat svůj život. Je-li vícero zájemců o jedno děvče, pak se tzv. štengrují,1 kdo udělá z lásky větší
šílenost. Např. v jedné písni se zpívá o sázce mezi chlapci, kdo
přeplave Dunaj. Touto písní mohl být inspirován český rockový zpěvák Jiří Schelinger (1951 - 1981), který zahynul tragicky
v Bratislavě při skoku nebo pádu do Dunaje. Jeho tragická smrt
je dodnes opředena řadou záhad. Spekuluje se, že mohlo jít o pokus o emigraci, ale také o sázku (kvůli holce - otázkou ale je, zda
Schelinger onu písničku znal2) nebo zoufalý čin (sebevraždu)
z nešťastné lásky.
Vraťme se ale k naší hypotéze, že kamenů pro černooké dívča
bylo použito jako platidla. V roce 1903 pobýval americký lékař,
etnograf a antropolog William H. Furness (1866 - 1920) na ostrově Yap v tichomořském souostroví Karoliny, kde objevil zcela
unikátní peněžní systém. Ten pak vylíčil ve své knize Ostrov kamenných peněz (The Island of Stone Money, 1910).3
„Protože … ostrov neposkytoval žádné kovy, uchýlili se
[místní obyvatelé] ke kameni. Svůj prostředek směny nazývají fei
a sestává z velkých4 kamenných kol, majících ve středu otvor, do
kterého lze zasadit tyč, aby ulehčila přemisťování. Tyto kamenné ‚mince‘ z vápence nalezeného na ostrově vzdáleném čtyři sta
mil byly tam dobývány a opracovány a poté odvezeny na ostrov
Yap jakýmisi odvážnými domorodci na kánoích a vorech. Pozoruhodným rysem těchto kamenných peněz je, že není nutné, aby
je jejich vlastník držel. Po uzavření obchodu, jehož cena vyžaduje
fei, který je příliš velký (než aby se dal snadno přemístit), se jeho
majitel spokojí s prostým uznáním vlastnictví, které je doloženo
značkou, zatímco ‚mince‘ zůstává nerušeně v prostorech, kam ji
uložil minulý vlastník.“
Jak vidíme z citovaného svědectví, v Mikronésii se platilo kamennými penězi ještě začátkem minulého století. (A možná je
tomu tak dodnes.) U nás se v té době platilo již kovovými mincemi a papírovými bankovkami. Vzhledem k tomu, že rozebíraná píseň nepochází z doby kamenné, kdy kameny (pro jejich
vzácnost a univerzální využití) mohly sloužit i jako platidlo, a je
mladší, jak mohlo dojít k tomu, že se (opět) staly prostředkem
směny? Vezměme si zde na pomoc (alternativní) ekonomickou
teorii. Mohl by to totiž vysvětlit tzv. Greshamův zákon. Thomas
Gresham (1518/1519 - 1579) byl anglický obchodník a finančník,
který v roce 1565 založil londýnskou Královskou burzu.5 Gresham, jehož závěry empirických pozorování dnes nejsou součástí ekonomické6 teorie hlavního proudu, říká, že „špatné peníze
vytlačují ty dobré“ (bad money drives out good). Pro vysvětlení
tohoto tvrzení asi nestačí dodat, že špatné peníze vytlačují z oběhu
ty dobré, ale bude potřeba si nejprve zopakovat dvě základní funkce peněz (jakožto hotovostního platidla): Peníze jsou prostředkem
směny (usnadňují směnu a umožňují tak specializaci) a zároveň jsou
uchovatelem hodnoty (byť představa, že si někdo zašije úspory v hotovosti do matrace je dnes už poněkud archaická).
V době, kdy Gresham hovořil o penězích, měl na mysli mince.
První bankovky byly v Evropě zavedeny až roku 1661 (čili více než
80 let po Greshamově smrti) ve Švédsku.7 Lidé je zpočátku odmítali,
protože je měli za bezcenné kusy papíru. Mince byly tehdy raženy
ze vzácných kovů a měly předepsanou hmotnost. Pokud nějaký panovník chtěl ušetřit a přikázal svému mincmistrovi, aby do slitiny,
z níž se nové mince odlévají, přidal nějakou příměs z méně vzácných
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nebo úplně obyčejných kovů, mohl být následkem toho kov měkčí,
nebo celá mince lehčí, případně obojí.8 Panovníci si mohli (stejně
jako dnes) dovolit vlastní nařízení v tichosti porušovat.9 Protože
nic se neututlá (platilo to tehdy i dnes), tato informace pronikla
mezi prostý lid a ten hned zkoušel, zda se jedná o starší kvalitní
nebo novější méně kvalitní platidlo kousáním do mince nebo, pokud měl (někde v „terénu“) tu možnost, vážením.10
Představme si sedláka, který šel do města na trh prodat dojnou krávu a za část utržených peněz měl koupit jalovici. Za krávu
dostal dvě nominální hodnotou shodné a na první pohled stejné
mince, ale jedna byla lehčí než druhá, tzn. vyrobená z „ošizeného“
materiálu, který se nošením po kapsách brzy ošoupe. Horší kvalita
materiálu se ale relativně snadno, po krátkém prozkoumání, pozná
i u nové nepoškozené mince. Kterou minci se asi náš sedlák bude
snažit utratit a kterou bude chtít donést domů, aby si ji uložil do
slamníku na horší časy? Prodejce jalovice bude s utrženou „nehodnotnou“ mincí zacházet stejně.
Výše zmiňované dvě základní funkce peněz si tak vlastně odporují (čímž se vlastně doplňují; je to jeden z přirozených mechanizmů dosahování rovnováhy na monetárním trhu) a je na každém (dočasném) držiteli peněz, jak se rozhodne, že s nimi naloží.
Pokud ale jsou peníze (panovníky, vládami, guvernéry centrálních
bank apod.) „uměle“ znehodnocovány,1 převažuje jejich využívání jako oběživa na úkor jejich využití coby prostředku k uchování
hodnoty, např. spoření na budoucí investice. Dnešní ekonomická
teorie hlavního proudu jaksi zapomíná, že půjčit si peníze na investice není jedinou možností, jak získat prostředky na investice.
Klasická ekonomie tvrdí, že „prostředky na investice vznikají odložením spotřeby“.
Greshamův zákon platí i dnes, kdy se lidé snaží zbavovat devalvující, inflací zmítané, (špatné) měny (v papírové i kovové podobě, případně virtuální formě) a vyměnit ji buď za hmotné statky
(nemovitosti, umělecká díla, drahokamy), nebo jinou, kvalitnější,
měnu, která je likvidnější než hmotné statky. (Hovoří se o tzv. „inflačním očekávání“.) Lid se tak mohl v v písni blíže neurčené době,
k níž se text písně vztahuje,2 vrátit k archaické platbě kameny (jakožto oběživa), protože staré (nebo cizí/zahraniční) v té době hodnotné
(bez problémů likvidní) mince z drahých kovů si doma schovával na
(ještě) horší časy, nebo na větší investice do (řečeno dnešním jazykem) modernizace (čehokoliv).
pokračování příště
Zdeněk Vrbík
1. Nářečové sloveso štengrovat - provokovat, vyzývat (se) / podněcovat
(se navzájem) k nějakému činu - pochází pravděpodobně z němčiny,
kde der Stänker / Stänkerer podle německého výkladového slovníku
znamená Streitsüchtiger, tj. ten, kdo vyhledává hádky / spory. Nicméně
sloveso „stenkern“ (ani žádné podobné) v němčině neexistuje. Pouze
podstatné jméno (kompozitum) der Steinkern – doslova kamenné jádro; užívá se hlavně v geologii.
2. Pokud Jiří Schelinger tu písničku znal, musel vědět jaké riziko (dobrovolně) podstupuje, protože v dané písničce se našel pouze jeden jediný pán, který ten Dunaj přeplaval.
3. Následující stať ze zmiňované knihy cituje americký (monetaristický) ekonom, nositel Nobelovy ceny za ekonomii z roku 1976, Milton
Friedman (1912 - 2006) ve své knize Za vším hledej peníze (1992).
4. lze chápat i jako širokých
5. Inspiroval se přitom burzou v Antverpách, která začala jako první
na světě fungovat o více než 30 let dříve.
6. ještě přesněji řečeno monetární
7. Ve Švédsku byla roku 1656 zřízena i první centrální banka na světě
(Sveriges Riksbank) a švédský profesor Anders Berch (1711 - 1790) zavedl, rovněž ve Švédsku, výuku ekonomie již roku 1741, tj. o 35 let dříve, než skotský filozof Adam Smith publikoval své Pojednání o podstatě
a původu bohatství národů považované za zakladatelské dílo nového
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vědního oboru zvaného klasická ekonomie.
8. V numismatice se poměr mezi množstvím drahého kovu v minci a
množstvím příměsí odborně nazývá zrno.
9. „Od doby Karla Velikého ve Francii a Viléma Dobyvatele v Anglii byl
poměr mezi librou, šilinkem a penny zřejmě vesměs týž jako nyní, přestože jejich hodnoty se velmi lišily. Neboť v každé zemi na světě lakomství a nespravedlivost vládců i vlád zneužívaly … důvěry poddaných a

ono skutečné množství kovu, které bylo původně v mincích obsaženo,
postupně zmenšovaly.“ [Adam Smith: Pojednání o podstatě a původu
bohatství národů. Liberální institut, Praha 2001, str. 26-27]
10. Podobně vzniklo rčení „nestát ani za zlámanou grešli“. Označení
mincí, které se začaly razit za Marie Terezie, grešle vzniklo počeštěním
německé zdrobněliny Gröschel, tj. malý groš. O menších než tereziánských grešlích,

Mé dětství na Rasovni
Tato část Ladné se nachází na východním okraji naší vesnice a tvoří ji prostor
mezi ulicemi Růžová, Úlehlová a části
ulice Mlýnské. V padesátých letech vypadala Rasovňa, stejně jako celá obec, jinak. Na Úlehlové ulici stály jenom domy
Havlovičových a Sadílkových. Začali tam
stavět Svobodovi, Mozgovi, Hanáčkovi,
Bartolšicovi a na kraji Tesaříkovi. Ostatní zástavba proběhla v pozdějších letech.
V té době ještě nebyla zastavěna druhá
strana této ulice. Na ulici Růžové se začaly stavět rodinné domy Horáků, Anthů,
Vozdů, Šudrlů, Morávků a Zelinků. Na
Mlýnské ulici nebyly postaveny domy
Čechů, Snovických, pana Čapky a manželů Petrlových. Uprostřed nestála obludná
stavba jídelny bývalého JZD ani dnešní
hospoda a ani dům Ivičičových. Silnice
nebyly nijak zpevněny, byly to vlastně
polní cesty. Na jaře a za letních bouřek se
měnily v moře bahna. Poklona sv. Vendelína stála uprostřed křižovatky. Celá
Rasovňa byla asi o jeden metr níž, celá
byla později zavezena. Na několika místech byly malé vodní plochy, pozůstatek
těžby štěrku. V rohu u Vendelínka bylo
menší hřiště, říkalo se tomu „Sokolovňa“,
dřív si tuto plochu upravila tělovýchovná
jednota Sokol pro své sportování. Od silnice byla Sokolovňa oddělena betonovým
soklem asi metr vysokým. Od silnice bylo
toto hřiště odděleno živým plotem z planého rybízu. Celý tento prostor od ulice
Mlýnské až po zahradu Helešiců (dneska Vidlářovi).,byl zarostlý travinami a
různými keři, bylo to ideální místo pro
všelijaké dětské hry. Obyvatelé Rasovně
sem vypouštěli na pastvu husy, kačeny a
také kozy. V rohu u křižovatky ulic Mlýnská a Úlehlová byly stohy slámy, kterou
tam měli uskladněnu někteří zemědělci,
například pan Sedláček (Jakubica), pan
Grünwald a někteří další.
Každé jaro se objevil na polní cestě
od letiště drátař Jakub ze Slovenska s dřevěnou krosnou na zádech a křičel „ drátovať, flikovať“. Kluci za ním pokřikovali
„Jakube máš gatě na dubě“. Jeho první
zastávkou byl dvojitý dřevěný sloup u
Cupalových (Šmídovi). Z krosny vytá-

hl malou stoličku a kovadlinku a začal
nýtovat děravé hrnce, které mu přinesly
na opravu místní ženy. Uměl krásně drátovat tenkým drátem kameninové hrnce
a nádoby. Na jaře přijeli Valaši s žebřiňákem plným výrobků ze dřeva. Byly to
všelijaké žebříky, hrabě, kosiska, dřevěné
vidle na seno, tragače, vangle (necky), vařajky, hračky, hrkače, klepače a další. Čas
od času přijel s vozem, taženým silnými
koňmi, prodavač nehašeného vápna a
křičel „vápno kupte“. Na konci vozu měl
menší plošinku, kde měl váhu decimálku.
Lidé si kupovali různé množství, podle
potřeby. Na zahradě si vykopali potřebnou jámu a zhasili si vápno. To používali
na opravu omítek, líčení dvorů a chlévů.
Protože občas z různých důvodů nevydrželo v oknech sklo, tak chodil s krosnou
plnou skla na zádech sklenář a zasklíval
rozbitá okna. Také sem zajížděli výrobci keramiky ze Záhorí a prodávali svoje
výrobky. Nejvíc byly potřebné čepáky,
neglazované džbány na vodu, které měly
duté ucho a upravený otvor pro pití vody.
Lidé si v něm nosili vodu na pole. Čepák
měl vynikající schopnost udržet v horku
chladnou vodu. Záhoráci se ohlašovali
pokřikem „čepáky kupte“, od děcek se
nesla odezva „paliců po chrbtě“. Ze Staré Břeclavi chodil brusič v doprovodu
svého psíka. Před sebou tlačil pojízdnou
brusku na nožní pohon a nabrousil co
bylo potřeba nabrousit. V padesátých letech jezdili v košinových vozech Cigáni
a prodávali měděné kotle. Utábořili se v
rohu u Vendelínka, rozdělali ohně a jejich děti se rozeběhli po dědině a žebrali.
Obvykle ráno už po nich zůstalo jenom
ohniště a s nimi zmizela v dědině nějaká
slepice či pes.
Vyjmenovat všechny možné dětské
hry je s odstupem času obtížné. Protože
to bylo krátce po válce a pod vlivem ruských válečných filmů, které místní kino
často promítalo, jsme se často hráli „na
vojáků“. Skoro v každém baráku byl nějaký pozůstatek války, ať to byla německá nebo ruská helma, plynová maska či
bodák. Zbraně – pušky, samopaly nebo
pistole jsme si vyřezávali z desek. Naším

velitelem byl většinou Staňa Jílek, protože
měl šavli po strýčkovi. Pod jeho vedením
jsme Němce vždycky porazili.
Pořádali jsme závody ve střelbě z gumovic nebo luků, pravidelně vyhrávali
Vašek Michlovský nebo Jožka Melichar.
Další naše zábava byly při vyšším stavu
vody v jazérkách námořní bitvy ve vanglách.
Tenkrát v zimě ještě mrzlo a padal
sníh. Sáňkovali jsme u Sadílkových a u
Nešporových. Na ledě jsme bruslili, hráli
hokej. Tenkrát jsme měli brusle kačenky
nebo kolumbusky, to byly brusle, které se
dali pomocí kličky připevnit na kožené
boty – komisňáky. Před Oslzlých a Nešporových jsme měli udělanou „kĺzačku“,
nejdřív jsme ušlapali sníh a polili vodou.
Postupně vznikla ledová dráha dlouhá
asi 30 metrů. Využívali jsme skutečnost,
že v těchto místech je veřejné osvětlení a dlouho po setmění jsme tam řádili.
Křik spousty děcek některým některým
blízko bydlícím vadil, většinou jsme však
šli domů skrz mokří, hladoví a plní baráckých vší. Starší generace ví, co to je.
Potom jsme doma seděli u kamen a dlouho tyto barácké vši z tepláků vybírali.
Když se blížilo jaro a byl dost pevný led,
byla naší oblíbenou zábavou plavba na
„skřencách“. To je vlastně kus ledu, který
unese na hladině jednoho kluka. Vysekali
jsme to sekerkama, nepotřebný led jsme
vytahali na břeh a už jsme se mohli plavit.
Často to skončilo nedobrovolnou koupelí. To jsme hned mazali domů, přesto, že
nám hrozil nějaký ten postih. Když už
ten led nebyl dost pevný, tak jsme po těch
menších kusech ledu zkoušeli přeběhnout. Tady existovalo velké nebezpečí,
že se „opereme“ nebo si aspoň nabereme
vodu do gumáků. Zvlášť nešikovný při
této zábavě byl můj bratranec Jindra Nešpor, který tu byl na prázdninách u stařečka Nešpora. Byl sice rychlý (divoký),
ale neměl tu praxi, co jsme měli my, žil v
té době v Moravské Třebové, kde strýček
Jozin Nešpor byl velitelem vojenské školy. Během jednoho dne se stačil „oprat“
celkem sedmkrát.
Míčové hry – bylo jich nepřeberné

Lanštorfský zpravodaj
množství, ať už to byla třeba školka, zaháněná, vybíjená, samozřejmě fotbal a později volejbal. Ve fotbale jsme se utkávali
každý rok Rasovňáci proti Svatojánským.
Jednou jsme se dokonce složili společně
na skleněný pohár. Oporou nás Rasovňáků byl Jenda Helešic, Svatojánští měli ve
svém středu Tondu Lůckého (Tonečka),
Káju Martínka a když si uhádali Jožku
Melichara, který bydlel v uličce naproti
škole, tak nás porazili. Naším kapitánem
byl Luďoš Osička protože jako jediný měl
kopačák.
Střed volejbalového hřiště byl přibližně v místě vrat domu p. Hany Šílové (za
svobodna Sýkorové). Po dlouhá léta se
tam hrál volejbal, síť a balón byly uskladněny u Kašníků. Odpoledne začínali děti,
později přicházeli starší a navečer, až
udělali domácí práce, tak si přišli zahrát
ti nejstarší. Je třeba se o některých zmínit. Byli to strejda Pavel Kašník, p. Staňa
Kubík, Jenda Cupal, Laďa Špaček, Gusta
Melichar, Joža Sýkora a další. Z pozdější
generace to byli například Jenda Ševčík,
Fana Florus, Slávek Beránek, Vašek Sadílek. Hrávala s námi také děvčata –Sylva Sýkorová, Lidka Zemčíková, Jindra
Dragounová (moje sestřenice, která sem
jezdila z Prahy na prázdniny), Ivanka a
Zdenka Kašníkovy, Dana Kubíková. Jak
jsem se zmínil, naproti hřiště bydleli Sýkorovi. Pan Sýkora byl stolař, v zimě také
chodil zabíjet prasata, pěstoval včely a
měl v oblibě stromy, to byly bohulibé činnosti. Za živým plotem z planého rybízu
zasadil strom. My jsme ani nevěděli co
je to zač. Později jsme se to dozvěděli od
něho. Jednou nám při hře odletěl balón
tak nešťastně, že přistál na tom stromě.
Sundávali jsme ho však tak nešikovně, že
jsme ten stromek zlomili. Pan Sýkora to
zjistil a bědoval, že jsme mu zlomili jeho
oblíbený strom olivu. Zmizel za vratama
a za chvilku vyběhl s dvoumetrovou latí
v ruce a hnal se na nás. Přece jsme byli
naštěstí o něco rychlejší a prchli jsme
přes celou Rasovňu. Pan Sýkora od nás
pachatelů získal uznání jakou dokázal
vyvinout ve svém věku rychlost, ale také
přezdívku, která měla něco společného s
tím stromem.
Na podzim jsme pouštěli draky. Oni
to vlastně ani draci nebyli, ale ve většině případů hvězdy. Draci se prodávali v
Narpě a to bylo pro většinu z nás nedostupné. Fanda Buchta měl ve starých junáckých časopisech návod, jak si takovou
hvězdu snadno vyrobit. Stačily k tomu
tři špidlíky, kus balícího papíru, lepidlo
– arabská guma (když nebyla, tak stačila
lžička mouky a trochu vody) a špulka silnějších nití. Když nebyl balící papír, tak
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postačily noviny. Tři špidlíky se svázaly
uprostřed do hvězdy a po obvodě obtáhly
nití a bylo hotová kostra. Položilo se to na
papír a obstřihlo asi 5 centimetrů za obvodovou nití. Natřelo lepidlem a přehnulo. Stačilo udělat uchycení a ocas a vyrazit
na Rasovňu. Když byl příznivý vítr, tak se
nad Rasovňů vznášelo několik draků. Po
niti jsme k drakovi posílali psaníčka.
Jednou za mnou přišel uplakaný Jožka Lůcký a chtěl abych mu udělal draka.
Říkal jsem mu „Jožko neřvi, běž dom a
ukradni mamě špulku nití“. Za chvilku doběhl a v ruce měl niti, za krátkou
dobu jsme šli na Rasovňu a po určitých
úpravách jsme draka vytáhli. V očích měl
nefalšovanou dětskou radost. Tato radost
netrvala bohužel dlouho, protože při
změně větru mu drak přistál na zemi poblíž naší koze a ta mu ho sežrala. Dětská
radost se změnila v srdcervoucí pláč. Slib,
že mu udělám druhého draka ho utišil.
Další naše hra byla na schovávanou
„na skovku“, a to nejvíc v keřích planého rybízu a ve stohách. Chodník v místě,
kde má dům pan Petrla, byl nejvhodnější
terén pro hraní kuliček. Hrávali jsme na
čáru a nebo na “paše“. Mezi nejlepší hráče patřili Jožka Melichar a Rosťa Střelský.
Ten proslul chlubením, že má 978 kuliček, tři skleněnky a dvě „rozduplé“.
Zdá se, že není ani možné, abychom
toto všechno absolvovali. Je však nutné si
uvědomit, že v tu dobu nebyly televizory
ani počítače ani mobily. V dědině byly asi
dva telefony pevné linky, auta dvě a několik motorek. Myslím si, že všichni neměli
v té době ani radio. Díky tomu jsme měli
spoustu času na různé druhy zábavy. Samozřejmě jsme měli doma různé povinnosti přiměřené našemu věku. Například
pasení husí a koz, zajištění trávy pro králíky, kopřivy pro housata, sekání otépek,
různá pomoc při polních pracích. Úlohy
do školy byly až na posledním místě. Já
jsem si je psával večer a někdy ráno než
jsem šel do školy. Moji spolužáci z naší
ulice Jožka Kosík a Luďoš Osička to doma
někdy nestihli a opisovali ode mě na
schodku u Vendelínka.
Rád bych se zmínil o některých (pro
mě) zajímavých spoluobčanech z Rasovně. Byl to například můj soused Joža
Morávek, který v tu dobu měl velký zdravotní problém, a proto byl doma. Protože
měl pěkný vztah k dětem, tak s námi vyrobil loutkové divadlo a hrávali jsme to
pro děcka u nich pod návratím. Potom
odešel na Jesenicko a učil tam řecké děti,
které k nám byly evakuovány před občanskou válkou. Jednou přivezl o prázdninách celou třídu. Spávali na Rasovni ve
stanech, paní Morávková vařila polévku
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v obrovském hrnci a knedle v kotli. Když
potom zemřel, v Jeseníku mu přišlo na
pohřeb obrovské množství lidí, byl tam
velmi oblíben.
Dále to byl pan František Buchta,
dlouholetý velitel hasičů, obětavý zdravotník a nadšený ochotnický herec a režisér.
Pan Jaryn Havlovič, vysoký, štíhlý
chlap, byl elektrikář a také vášnivý rybář.
Občas jsme u nich pod návratím ve velké vaně obdivovali obrovské ryby, které
ulovil. Někdy musel vyměňovat žárovky
veřejného osvětlení, které se nějakým
nedopatřením potkaly s našimi kameny.
Užasle jsme potom hleděli, jak lezl na
sloup pomocí drapačů. Jeho dalším důležitým úkolem bylo na hody při stavění
máje vypnout v transformátoru elektřinu, pro případ, že by mája spadla na dráty. Dědina bez proudu nebyl až takový
problém, protože nebyly ledničky, mrazáky ani elektrické sporáky.
Pan Slávek Ivičič nás udivoval svou
gymnastikou. Studoval na nějaké vojenské akademii a když byl doma na prázdninách, tak si sestavil hrazdu v místě,
kde si postavil později dům. V bílém
gymnastickém úboru nám užaslým klukům předvedl náročné gymnastické cviky, například veletoče a stojky na hrazdě.
Můj strýc Kašník,“strejda Pavel“, jak
jsme mu říkali, byl stavební odborník
a projektant, někdy jsem ho s obdivem
pozoroval, když rýsoval plány rodinných domů. Byl to inteligentní, veselý člověk, v mládí výborný fotbalista.
Pro svoji vyšší postavu měl přezdívku
„Čára“. Až do své smrti pracoval obětavě
jako funkcionář TJ Sokol.
Paní učitelka Marie Sýkorová přišla
učit tenkrát ještě do Lanštorfa v roce
1950. Byla to mladá, laskavá a hodná
učitelka. Bylo to úplně něco jiného než
tuhý režim v první třídě u řídícího Bařiny.
Pan Josef Němec měl přezdívku
„hvězdář“. Jeho koníčkem bylo pozorovat oblohu, v létě stál uprostřed ulice v
dlouhých černých trenkách a v modrém
tričku. Na hlavě měl velký slaměný klobouk a stále sledoval co se děje na nebi.
Později jsme se přesvědčili o jeho schopnostech. Fotbalisti jsme připravovali
karneval a vozili jsme na hřiště stoly a
židle. Byla zamračená obloha a u školky jsme pana Němce potkali. Zdeněk
Kurka se ho zeptal, jestli nemáme udělat
karneval raději v hospodě. Zkušeně si
prohlédl oblohu a řekl nám ať to uděláme na hřišti, že pršet začne až ráno. O
půl čtvrté ráno začalo pršet.
„Rasovňák“ Franta Tesařík
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World of chilli
Dobrý den,
rády bychom se tímto způsobem představily vám všem, kdo
právě čtete tento článek.
Jsme dvě majitelky malé firmy, která se zabývá pěstováním
a následně zpracováním chilli papriček. Pojmenovali jsme se
„světově“ WORLD of CHILLI, ne proto, že je to módní, ale proto, že odrůdy námi pěstované jsou slavné všude ve světě, ale v
Česku je málokdo zná, pěstuje, viděl, nebo dokonce ochutnal.
Tak jsme ten „svět chilli“ chtěly trošku přenést k nám, do
Čech.
Ve foliovnících, které jsou v katastru vaší obce už pěstujeme
chilli papričky několik let, a obě jsme si uvědomily, že vy o nás
vlastně vůbec nic nevíte.
Existujeme od roku 2012, a v České republice jsme největší
na trhu, v rámci Evropy patříme do první desítky. A to především proto, že chilli papričky se svojí vysokou ostrostí se nekupují na kilogramy, ale na kusy.
Přesto jsme v roce 2016 sklidili 3.500kg chilli papriček, a
všechny vlastnoručně zpracovaly.
Tady u vás v Ladné je pro nás absolutní začátek všeho, a jsme
moc vděčné, že jsme zde našly pochopení pro naše podnikání.
Vypěstované papričky vozíme do Brna, kde máme skoro v
centru, na ulici Pekařská 68 – (kousek od nemocnice u svaté
Anny) obchod a malý prostor na zpracování a výrobu.
V obchodě nabízíme přes 100 druhů výrobků, papričky nakládané, sušené, vmíchané do omáček, marmelád, máme čokoládu s chilli, víno s chilli (od Osičků), pivní tyčinky s chilli,
med s chilli – prostě možné i nemožné, co vás jen napadne.
Nakládáme ostrý utopence, ostré hermelíny, a máme také malé
bistro, kde si můžete (když k nám zavítáte) dát i docela ostrý
oběd či večeři.
Ostré chilli papričky nás velmi baví, jsou to nádherné – až
okrasné – keře, plné plodů tak barevných, až oči přechází.
A s rozumem přiostřené jídlo je doporučeno všemi odborníky na výživu, to je stará známá pravda.
A proč vlastně chilli jíst? Tady jsou důvody:
Kapsaicin působí hlavně preventivně. Ideální je zařazovat
papričky do stravy, zhruba čtyři průměrné papričky týdně.
HUBNUTÍ - pravidelná konzumace polévkové lžíce mletých papriček denně zrychlí váš metabolismus až o 20 % - uvádí
výzkumy. Chilli papričky navíc obsahují bílkoviny, tudíž nejen
při redukci váhy vám budou skvělým společníkem. Kapsaicin
působí na centrum nasycenosti v mozku, takže přestane s jídlem na talíři podstatně dříve, podporují trávení, jsou přírodním projímadlem a při dlouhodobé konzumaci snižují chuť
na sladké a tučné.navíc jsou nízkokalorické. Konkrétně ve 100
gramech se nachází zhruba 40 kalorií.Zvyšuje i produkci žluči a
žaludečních šťáv, což působí příznivě na lepší rozklad potravy a
trávení příliš tučných jídel. Kyselé žaludeční šťávy kromě toho
fungují anti-bakteriálně a tím ničí choroboplodné zárodky ve
střevech. Mizí křeče, nadýmání, zvyšuje se aktivita střevní peristaltiky a potrava nezahnívá.
Některé salony krásy nabízejí dokonce chilli zábaly. Ty prokrvují tělo zvenčí a to napomáhá odstraňovat celulitidu.
PROTIRAKOVINÝ ÚČINEK - kapsaicin funguje i jako
obrana proti nádorovým onemocněním. Molekuly kapsaicinu
se naváží na rakovinové buňky a zahájí sebedestruktivní proces. Studie ukazují jeho účinnost v boji proti rakovině prostaty,
pozitivní vliv na léčbu rakoviny plic a slinivky, i jako prevence
rakoviny žaludku. Ideální je zařazovat 400 mg kapsaicinu tři-

krát týdně, což odpovídá zhruba čtyřem průměrným chilli papričkám
DOPLNĚK VÝŽIVY - Ve 100 gramech feferonek se nachází
13 % doporučené denní dávky železa, 14 % mědi a 7 % draslíku.
Mimo jiné pak obsahují i mangan a hořčík. Konzumací jedné
červené chilli papričky dodáte tělu 0,5 mg železa, což je oproti
jiným druhům zeleniny výrazné množství. (Pro představu: Za
bohatý zdroj železa se označuje například i brokolice, která na
100 gramů obsahuje poloviční množství.)
IMUNITA - chilli papričky s obsahem vitaminu A, B, draslíku železa a vápníku, patří mezi plody výrazně podporující náš
imunitní systém. Kapsaicin působí jako antioxidant, chová se
také jako přírodní antibiotikum. Chilli papričky jsou bohaté i
na vitamin C. Ve 100 gramech najdete 240 % potřebné denní
dávky. Stačí tedy jedna středně velká paprička, a máte vystaráno. Vitamin C je skvělý v boji proti infekcím a snižuje projevy
virů chřipky a nachlazení.
RÝMA, UCPANÝ NOS - kapsaicin je rovněž účinný v prevenci chronických zánětů dutin a proti ucpanému nosu. Ostrá
pálivost podporuje sekreci a pomáhá očišťovat sliznici nosu.
CHILLI A CHOLESTEROL - další z vynikajících schopností látky kapsaicinu je regulace LDL cholesterolu v krvi. Zajišťuje jeho rozpuštění a následné vyloučení z těla. Papričky tak
mají pozitivní vliv na kardiovaskulární systém a snižují riziko
srdečních infarktů a mrtvice.
CHILLI A DIABETES - díky kapsaicinu jsou chilli papričky přímo zázračné tím, jak snižují množství inzulinu po jídle.
Údajně je to o více než 50 procent. Obsahují hodně vlákniny,
která zpomaluje rychlost vstřebávání cukru do těla. Pro diabetiky velmi vhodné.
CHILLI JAKO BOJOVNÍK PROTI DEPRESÍM - kapsaicin má vliv i na duševní rozpoložení. Na výskyt této látky v krvi
tělo reaguje produkcí hormonů endorfinu a serotoninu, které
jsou známé jako hormony štěstí.
CHILLI A CÉVY - kapsaicin a dihydrokapsaicin brání
vzniku krevních sraženin. Účinky chilli by mohly nahradit aspirin, který kardiaci užívají na ředění krve a to bez neblahých
vedlejších účinků, jak v prevenci onemocnění srdce, tak při již
rozvinuté chorobě. V zemích, kde se chilli používá velice často,
mají lidé mnohem méně srdečních infarktů, mrtvice a plicní
embolie.
CHILLI A LÉČBA BOLESTI - Kapsaicin obsažený v krémech a mastech zmírňuje bolesti kloubů při revmatismu, artritidě, a při zánětlivých onemocnění podpůrných tkání (šlachy a
vazy kloubů). Různé masti a mazání s obsahem chilli papriček
ulevují při bolesti hlavy. Kapsaicin podporuje produkci tepla v
těle. Při potírání podbřišku mastí s obsahem chilli se silně prokrví sliznice, významně se sníží menstruační bolesti a urychlí
cely proces cyklu.
CHILLI A POTENCE - chilli papričky jsou považovány za
přírodní afrodiziakum. Kapsaicin stimuluje krevní oběh a tím
dochází k lepšímu prokrvení celého těla. Prokrvením pohlavních orgánů se následně zvyšuje jejich citlivost.
Kdo by se měl chilli vyhnout
Lidé s přecitlivělým žaludkem, s žaludečními vředy, s vředy
dvanácterníku
Děkujeme, že jste si článek o nás přečetli, snad vás něčím zaujal. Více o nás najdete na www.woch.cz a nebo máte-li jakýkoliv dotaz, klidně volejte Alena 775208256 (občas potřebujeme
někoho na brigádnickou výpomoc)
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Společenská kronika
JUBILEA
Všem jubilantům přejeme vše nejlepší a mnoho zdraví
do dalších let
leden
92 let Krůtilová Jarmila, ul. Masarykova
75 let Mikuličová Blažena, ul. Na Trkmance
60 let Povolná Zdenka, ul. Za Hřištěm
únor
75 let Pochylá Anna, ul. Anenská
Konečná Hedvika, ul. Úlehlova
70 let Masařík Řehoř, ul. Na Trkmance
65 let Vaňková Miroslava, ul. Anenská
60 let Morávek Rudolf, ul. Masarykova
Beneš Luboš, ul. Úlehlova
březen
75 let Jílek Stanislav, ul. Růžová
Zálešák František, ul. Růžová
65 let Jüngling Jozef, ul. Na Trkmance
60 let Pazdera Václav, ul. Masarykova

ÚMRTÍ
listopad
Ivičič Stanislav, ul. Mlýnská
Pokorný Josef, ul. Masarykova

prosinec
Markovič Pavel, ul. Ořechová
Janulíková Věra, ul. Ořechová
leden
Popovičová Anna, ul. Na Trkmance

NAROZENÍ
listopad
Blahopřejeme paní Lence Brázdové a panu Lukáši
Pavkovi z ulice Mlýnské k narození syna Matyáše.
prosinec
Blahopřejeme manželům Pažoutovým z ulice Ořechové k narození dcery Terezy.

Žádáme občany, kteří si nepřejí zveřejnění svých
osobních údajů ve zpravodaji, aby to nahlásili na
obecním
cním úřadě nebo na telefonním čísle 5519 324
502. Děkujeme.

35

36

Březen 2018

Lanštorfský zpravodaj

Registrováno u MK ČR E 14585, odpovědný redaktor: Renáta Priesterrathová, vydává Obecní úřad Ladná;
tel: 519 324 502, příspěvky možno zasílat na info@obecladna.cz.
Počet výtisků: 450, vydáno: březen 2018; příští číslo: červen 2018
Grafická úprava a tisk: Tiskárna Brázda, www.TiskarnaBrazda.cz

