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POZVÁNKA NA FAŠANK A OBECNÍ
ZABIJAČKU
Z
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HRAJE CIMBÁLOVÁ MUZIKA NOTEČKA
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Slovo starostky
Určitě jste si všimli, že v poli u letiště došlo k činnosti a mnozí
se ptají, co se to tam děje. MND zde provedou průzkumné vrty
k těžbě, a pokud budou úspěšné, bude se v těchto místech těžit
plyn, tak jak je tomu i za dálnicí, směrem na Moravský Žižkov.
Pokud si prostudujete návrh rozpočtu na rok 2012, zjistíte,
že obec čekají výdaje ve výši několka desítek milionů korun.
Můžu Vás ujistit, že tyto peníze má obec na svém bankovním
účtu a nebude nutné si peníze půjčovat u bankovních ústavů.
Všechny bych Vás ráda pozvala na Vánoční vystoupení mutěnských a ladenských mužáků 28. prosince v kostele sv.Archanděla Michaela a v únoru na obecní zabijačku a fašank.
Chtěla bych poděkovat všem spoluobčanům, kteří se aktivně
zapojují do života obce, nejsou lhostejní, starají se o vzhled svého okolí a pomáhají tak v údržbě obecního majetku. Poděkování patří i rodině stárků Radima a Michala Uhra, kteří se v letošním roce ujali pořádání tradičních krojovaných hodů.
Do nového roku Vám přeji vše dobré, především hodně zdraví a pozitivní přístup k životu, ač se někdy může jevit sebetěžší.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi v závěru letošního roku malé ohlédnutí.
Začátkem roku byla dokončena rekonstrukce hasičské zbrojnice, v současné chvíli probíhá její vybavení nábytkem, na který
obec získala finanční grant MND ve výši 70 tisíc korun.
Došlo k opravám některých vozovek a vybudování odstavného
parkoviště u ordinace praktického lékaře. Částečně byl zrekonstruován obecní rozhlas a v roce 2012 by měla být dokončena
celková jeho instalace.
Protože dojde k odstranění přístavku u základní školy, byla zakoupena pro pracovníky obecního úřadu maringotka.
Na dvoře mateřské školy byl vyspraven povrch komunikace a
na jaře bude proveden jeho nátěr speciální hmotou.
Obec nechala vyrobit pódium, které bude sloužit ke kulturním
účelům.
Pro nás nejdůležitější bylo dokončení projektové dokumentace na multifunkční objekt tělocvičny a kulturního domu a s tím
související přeložení plynu a vody. Výběrové řízení na dodavatele stavby bylo vypsáno v měsíci listopadu a jeho výsledek budeme vědět v lednu příštího roku a s výstavbou se začne během
jarních měsíců.

Renáta Priesterrathová, starostka

Tříkrálová sbírka 2012 v Ladné
Oblastní charita Břeclav pořádá ve dnech 1. 1. – 14. 1. 2012 tradiční charitní sbírku. V těchto dnech budou po obci obcházet koledníci, kteří budou pod dohledem dospělé osoby koledovat po domácnostech /sobota, neděle/.
Otevřete jim svůj dům a přispějte darem pro potřebné, například pro zasažené povodněmi, zemětřesením a jinými živly.
Pokud víte, že nebudete doma a chtěli byste přispět do sbírky, můžete svůj dar přinést paní Ludmile Střelské, Sportovní 35, která za tuto sbírku zodpovídá.
Mysleme na ty, kteří jsou na tom hůř než my a potřebují naši pomoc. Díky Vám!

Hody a hodky 2011
Tak jako každoročně předcházelo hodovému veselí Předhodovní zpívání lanštorfských mužáků. Letošní zpívání bylo v pořadí již
třináctým.
Tradiční krojové hody a hodky se konaly už podruhé v parku Rasovna. K tanci a poslechu hrála po všechny tři dny dechová hudba Skaličané. V letošním roce byly do tohoto prostoru umístěny i zábavní atrakce a k většímu poškození stromů, keřů a trávy nedošlo. Poděkování za vydařenou akci patří stárkům Radimovi a Michalovi Uhrovým a jejich rodině.
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Realizované akce
Klubovna v hasičské zbrojnici
Z grantu Energie z přírody společnosti MND a.s. Hodonín ve výši 69.588,-Kč byla zařízena nová klubovna pro malé hasiče v
nově zrekonstruované hasičské zbrojnici. Tato místnost bude zároveň sloužit i jako společenská místnost pro hasiče a také na různé akce. Klubovna byla vybavena novým nábytkem, který vyrobil pan Petr Dřevěný, dále byly zakoupeny mapy, nástěnky apod.,
které budou sloužit dětem k výuce během zimních měsíců.
Po dohodě obce se Sborem dobrovolných hasičů bude klubovnu využívat také včelařský kroužek, který tak získá kvalitní zázemí pro výuku a praktický nácvik dovedností malých včelařů.

Třída pro prvňáčky
Základní škola otevřela v letošním roce novou samostatnou 1.třídu, což znamenalo připravit dětem také novou učebnu. Díky
grantu společnosti NET4GAS, která poskytla naší škole částku 40.000,-Kč, bylo do vybavení investováno přes 80.000,-Kč. Dětem
slouží nová tabule, skříně nebo stůl na počítač.

→
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Podzimní výsadby
Z grantu Jihomoravské komunitní nadace z Moravské Nové Vsi bylo v listopadu vysazeno 13ks vzrostlých kaštanů. Sázení se
kromě členů Sdružení občanů Ladné, zaměstnanců obce a členů SDH Ladná v rámci ekologické výchovy zúčastnily také děti ze
základní školy.
U firmy Arboeko Smržice, která nám dodává stromy, jsme reklamovali 3 duby vysazené loni na podzim u kaple sv.Michala.
Tyto stromy nám firma zdarma nahradila, dále jsme doplnili alej u ranče, kde bylo vysazeno dalších 5 dubů letních.
Od občanů jsme dostali další stromky menší velikosti, které zaměstnanci obce vysázeli po obci a u zastávky ČD.

Parkoviště na Lipové
V říjnu bylo před budovou střediska na Lipové ulici vybudováno odstavné parkoviště pro dva automobily. Parkoviště vybudovali zaměstnanci obecního úřadu, náklady na materiál činily 5.800,-Kč.

Pořízení elektrocentrály pro JSDH
Z dotačního titulu Jihomoravského kraje, který poskytl 25.000,-Kč, byla zakoupena profesionální elektrocentrála pro JSDH,
obec Ladná přispěla částkou 28.135,-Kč, elektrocentrála bude k dispozici také obci.
Bohumila Tesaříková

VÝPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
fondu ZŠ a MŠ Ladná do rozpočtu obce
-navýšení příspěvku pro ZŠ a MŠ Ladná ve výši 221.700,-Kč
za účelem úhrady ztrát z minulých let
-dodatek č.1 Smlouvy o zajištění financování systému IDS
JMK
-OZV č. 2/2011 Řád veřejného pohřebiště v obci Ladná
-Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemku par.č. 1136/1 v k.ú. Ladná pro E.ON Distribuce a.s. pro stavbu „Ladná, přípojka NN, Miškeřík (ul. Na
Trkmance)
-Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje ve výši 25.000,-Kč na elektrocentrálu pro JSDH Ladná
-rozpočtové opatření č.3/2011

Zasedání č. 8 /2011
Zasedání se konalo dne 30. září 2011
Zastupitelstvo obce vyhovělo:
-připomínce manželů Ivičičových a Plotzových podané
k návrhu změny č.2 ÚPO Ladná
zastupitelstvo obce schválilo:
-vydání změny č. 2 ÚPO Ladná formou opatření obecné povahy
-výjimku z počtu žáků na školní rok 2011/12 pro ZŠ a MŠ
Ladná, a to pro základní školu, kde byla otevřena třetí třída
-Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Vegetační úpravy hřbitova v obci Ladná“
-Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí na pozemky
par.č. 952/6, 952/7, 953/2, 954/1, 957/1 v k.ú. Ladná od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (pozemky
v lokalitě „u mlýna“)
-kupní smlouvu č.OM/174/2011 na pozemek par.č. 692/2
v k.ú. Ladná s Městem Břeclav (pozemek v parku Rasovna)
-Smlouvu o grantovém příspěvku ve výši 69.588,-Kč s MND
a.s. Hodonín (klubovna pro malé hasiče)
-kupní smlouvu na pozemky par.č.1004/19 a 1004/22 v k.ú.
Ladná s manžely Buchtovými (pozemky v lokalitě Kaštánka)
-Mandátní smlouvu č.424/11 s firmou Milan Veselý na provedení výběrového řízení a technický dozor na akci Multifunkční objekt
-převod finanční částky ve výši 221.700,-Kč z investičního

Zasedání č. 9/2011
Zasedání se konalo dne 12. prosince 2011
Zastupitelstvo obce schválilo:
- rozpočet obce na rok 2012 na paragrafy
- rozpočet sociálního fondu obce na rok 2012
- rozpočtový výhled obce na roky 2012 – 2014
- dotaci pro Malovaný kraj ve výši 3 000,- Kč
- rozpočtové opatření č. 4/2011
- pověřilo starostku obce provedením posledního rozpočtového opatření č. 5/2011 v roce 2011
- pořízení nového územního plánu
- vypsání výběrového řízení na zpracovatele územního plánu
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- dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou s2s/projektová dokumentace na multifunkční objekt/
- objednávku s firmou Milan Veselý
- přílohu k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2011 o místních
poplatcích
- dodatku č. 1 k nájemním smlouvám 1/2010, 8/2010, 2/2008
/uživatelé zdravotního střediska/
- příspěvek na provoz ordinace praktického lékaře ve výši
6 000,- Kč ročně

- smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemenu s E.ON
Distribuce a.s.
- dotaci pro SDH Ladná od JMK ve výši 345,- Kč
- dodatek č. 4 k nájemní smlouvě František Král
- Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku od ČEZ
ve výši 44 154,- Kč
- odpisový plán obce na rok 2012
- hospodářský výsledek obce za rok 2010
B.Tesaříková

Účast zastupitelů na zasedáních a pracovních schůzích
Zastupitelstva obce Ladná v roce 2011
Celkem se konalo 7 zasedání Zastupitelstva obce Ladná a 7 pracovních jednání zastupitelstva.

Jméno

PriesterrathováRenáta
TesaƎíkováBohumila
ŠúŸováVĢra
KrƽtilStanislav
PulkrábekJosef
VlkMartin
StruhárJan
VrtalVáclav
JuraēkaZdenĢk

Zasedánízastupitelstva
ú
n
7
Ͳ
7
Ͳ
5
2
7
Ͳ
6
1
6
1
5
2
6
1
1
6

Pracovníjednání
ú
N
7
Ͳ
7
Ͳ
7
Ͳ
6
1
7
Ͳ
5
2
2
5
6
1
Ͳ
7

celkem
ú n
14 Ͳ
14 Ͳ
12 2
13 1
13 1
11 3
7 7
12 2
1 13

Vprocentech
ú
n
100% 0%
100% 0%
86%
14%
93%
7%
93%
7%
79%
21%
50%
50%
86%
14%
7%
93%

Činnost finančního výboru
Finanční výbor v tomto funkčním období a ve složení Šúňová, Málková, Černý se zatím sešel na pěti pracovních zasedáních :
1) vypracoval návrh rozpočtu obce Ladná na rok 2011;
2) provedl finanční kontrolu v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Ladná;
3) provedl finanční kontrolu hospodaření obce Ladná
4) provedl finanční kontrolu v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Ladná;
5) vypracoval návrh rozpočtu obce Ladná na rok 2012 a
Rozpočtový výhled;
Při finančních kontrolách jsou vždy pečlivě kontrolovány
všechny účetní doklady za dané období. O provedené kontrole musí být pořízen zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků.
Práce finančního výboru je sice nárazová, ale časově náročná a od členů vyžaduje především zájem o práci a také odborné předpoklady. Tyto dvě nezbytné podmínky pro práci ve finančním výboru paní Nataša Málková a pan Ondřej
Černý bezezbytku splňují. Za jejich práci ve finančním výboru jim i touto cestou děkuji a těším se s nimi na další spolupráci.

Zastupitelstvo obce Ladná je ze zákona povinno zřídit finanční výbor jako svůj iniciativní a kontrolní orgán v souladu s §117 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích.
Funkční období tohoto výboru je totožné s funkčním obdobím zastupitelstva, neboť jde o výbor jím ustavený.
Výbor tvoří předseda a členové výboru. Počet všech členů je
vždy lichý a musí být nejméně tříčlenný. Předsedou výboru
je vždy člen zastupitelstva obce ( Ing. Věra Šúňová ). Členy
výboru mohou být kromě členů zastupitelstva také jiní občané obce, kteří mají zájem a odborné předpoklady pro tuto
práci ( paní Nataša Málková a pan Ondřej Černý ). Členy
výboru nemohou být starosta, místostarosta, ani osoby, které zabezpečují rozpočtové a finanční operace obce. Předsedu a členy výboru volí a odvolává zastupitelstvo obce. Předseda výboru může předkládat zastupitelstvu ke schválení
změny případně doplnění členů výboru v průběhu funkčního období.
Výbor, jako iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva obce
svá stanoviska a své návrhy předkládá výhradně zastupitelstvu obce a ze své činnosti se zodpovídají pouze jemu.
Finanční výbor plní ve smyslu §119 odst.2 zákona o obcích
tyto úkoly:
a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními
prostředky obce
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

Ing.Věra Šúňová, předseda finančního výboru
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Přehled provedených akcí za rok 2011
ZAěAZENÍ
Rekonstrukce
obecního
majetku

AKCE
Rekonstrukce
hasiþské
zbrojnice

Rozvoj obce

Projektová
dokumentace –
Multifunkþní
objekt
PĜeložka plynu
a vody
(Multifunkþní
objekt)
Interaktivní
tabule, poþítaþe,
nábytek
ParkovištČ ul.
Lipová
Opravy vozovek
ul. Mlýnská,
Masarykova
Rekonstrukce
veĜejného
rozhlasu
Renovace
1.tĜídy

Výstavba

Školství
Pozemní
komunikace
Pozemní
komunikace
Rekonstrukce
obecního
majetku
Školství

DODAVATEL
Ladislav ýerný,
Zednictví
Stanislav KrĤtil,
Elektro Filípek
Ladná
s2s., s.r.o.
Moravský
Žižkov

NÁKLADY
Celkem
3 511. 962,-Kþ

MIBAG Šmíd,
Ladná

453.716,-Kþ

Baribal, Aleš
Zezula, BĜeclav

398.342,-

obec

5.787,-Kþ

Správa a údržba
silnic, BĜeclav

87.708,-Kþ

Empemont
Valašské
MeziĜíþí
obec
MalíĜství Petr
Baránek, Ladná
-

74.714,-Kþ

299.022,-Kþ

80.000,-Kþ

JSDH

Elektrocentrála

VeĜejná zeleĖ

Výsadba na
Kaštánce

obec

30.320,-Kþ

Opravy
obecního
majetku
PoĜízení
obecního
majetku
Školství

Klubovna pro
mladé hasiþe

Petr DĜevČný,
Ladná

69.900,-Kþ

Vybavení pro
vþelaĜský
kroužek pĜi ZŠ
Výmalby,
opravy
tČlocviþny a
MŠ, opravy
kotle ve ŠJ
Podium

-

30.047,-Kþ

MalíĜství
R.Ševþík,
MalíĜství
P.Baránek,
Zednictví KrĤtil
Zámeþnictví
Radim Uher

113.185,-Kþ

PoĜízení
obecního
majetku
PoĜízení
obecního
majetku

MaringotkasbČrný dvĤr

-

53.135,-Kþ

59.728,-Kþ
59.650,-Kþ
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DOTACE

EU peníze
školám
398.342,-Kþ

NET4GAS,
s.r.o.
40.000,-Kþ
Jihomoravský
kraj
25.000,-Kþ
Jihomoravská
komunitní
nadace
25.000,-Kþ
MND a.s.
Hodonín
69.800,-Kþ
Jihomoravský
kraj
25.400.-Kþ

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Kniha o obci – výzva občanům

Poplatek za psy

Chtěli bychom v roce 2012 – 2013 vydat publikaci o obci
Ladná. Žádáme spoluobčany o poskytnutí materiálů historických i současných – historické fotografie, dokumenty,
články k obci nebo jejímu dění v jakékoliv historické době.
Činnost jednotlivých spolků – myslivci, rybáři, sokol, hasič, chovatelé, zahrádkáři, dechová hudba, divadelní spolek,
chasa a jiné, které se v průběhu let v obci vyskytly.
Děkujeme spoluobčanům za spolupráci

Výše poplatku: 100,- Kč/pes
Termín zaplacení: 31. březen 2012
Způsob placení stejně jako u poplatku za odpad.

Hřbitov
Zamykání a otevírání obecního hřbitova se ujala paní Jana
Bartošová, která je ochotna vyhovět přání občanů, aby především v letním období byla prodloužena otevírací doba.
Pokud budete mít s otevírací dobou nějaké problémy, obraťte se na ni na tel. čísle 724 541 577.

Poděkování manželům Petrlovým
Děkujeme manželům Petrlovým z Masarykovy ulice za dva
svícny, které věnovaly na výzdobu Poklony sv. Anny.

Stolní kalendář na rok 2012
Na obecním úřadě je možno zakoupit posledních několik
kusů stolního kalendáře na rok 2012 Regionu Podluží za
60,- Kč.

Obecní úřad mezi svátky
Oznamujeme všem občanům, že z technických důvodu bude
Obecní úřad Ladná v době od 27. 12. do 31. 12 2011 uzavřen. V případě nutnosti je možno kontaktovat pracovníky
úřadu na telefonním čísle 724 746 240. Děkujeme za pochopení.

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr bude v době prosinec – únor otevřen pouze v
sobotu , a to v době od 9. 00 – 11. 00 hod.
Dne 24. 12 a 31. 12. bude sběrný dvůr uzavřen.

Silvestrovské ohňostroje – výzva občanům
Na žádost některých spoluobčanů vyzýváme milovníky silvestrovských ohňostrojů k ohleduplnosti při jejich provozování dne 31.12., a to především s ohledem na psy, kteří jsou
přemírou ran a záblesků stresování /bojí se/ a mohou mít i
trvalé následky na psí duši.

Zvony Podluží – reklama pro podnikatele
Nabízíme podnikatelům reklamu ve čtvrtletníku Regionu
Podluží, kterého je obec členem. Zvony Podluží jsou distribuovány zdarma do všech domácností ve 14 obcích okresu
Břeclav a Hodonín. Bližší informace o ceně inzerce poskytneme na Obecním úřadě Ladná. Reklama sníží náklady na
vydání zpravodaje pro obec, ke které podnikatel patří.

Poplatky na rok 2012
Poplatek za odpad
Výše poplatku: 450,- Kč/osoba
Termín zaplacení: 31. březen 2012
Způsob placení: hotovostně v pokladně obecního úřadu
pondělí – čtvrtek 8. 00 – 17. 00 hod.
Bezhotovostně bankovním převodem na účet obce: 356979690237/0100, variabilní symbol je rodné číslo poplatníka.

Telefonní signál O2 a T-Mobile
Všichni určitě dobře víte, že se signály těchto dvou operátorů je v naší obci problém. O posílení signálu O2 jsem žádala
písemně dne 20.7.2010 a T-Mobile dne 26.9.2011.
Přináším Vám stručnou odpověď:
O2 – Na základě reklamace byla provedena kontrola stavu
pokrytí v lokalitě, která potvrdila, že příčinou zhoršení příjmových podmínek není porucha nebo vada sítě. V současné době nemůžeme odhadnout časový horizont zlepšení pokrytí, zlepšení v následujících měsících nelze očekávat.
T – Mobile – v současné době bohužel není v této obci ani
v jejím okolí plánována výstavba nového vysílače, který by
příjem signálu zlepšil. Za Vaše upozornění na nedostatečný signál Vám děkujeme a žádost o posílení jsme předali na
oddělení, které se zabývá dalším rozvojem sítě. Momentálně
Vám však bohužel nemůžeme sdělit konkrétní termín, kdy k
posílení signálu dojde.
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NÁVRH ROZPOýTU OBCE NA ROK 2012
PěÍJMY
DaĖové pĜíjmy
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek za psy
Poplatek za užívání veĜejného prostranství
Poplatek za provoz výherních hracích
pĜístrojĤ
Správní poplatky
PĜíjmy z dobývacího prostoru
PĜíjmy z kultury
PĜíjmy z pronájmu nebytových prostor
PĜíjmy z pronájmu pozemkĤ
PĜíjem za svoz a sbČr ostatních odpadĤ
PĜíjmy z úrokĤ
PĜíjmy celkem vþ. neuvedených drobných
položek
ZmČna stavu na bankovních úþtech
PěÍJMY CELKEM

9 650 000
550 000
26 000
20 000
100 000
50 000
4 000 000
60 000
155 000
1 060 000
90 000
200 000
16 110 000
26 262 400
42 372 400

VÝDAJE
Deratizace
Opravy silnic a znaþení + zametací stroj
Komunikace a chodníky
Výdaje na dopravní obslužnost
Platba za žáky II.stupnČ v BĜeclavi
PĜíspČvek ZŠ + MŠ
Knihovna
Opravy památek
Obecní rozhlas
Zpravodaj
Kultura
Multifunkþní hala
TJ Sokol
HĜištČ Rasovna-opravy
VeĜejné osvČtlení + opravy
PohĜebnictví + oprava zdi + úpravy hĜbitova
Územní plán
Komunální služby, mikroregiony, alej
Podluží
SbČr a svoz komunálního odpadu
Péþe o vzhled obce vþ. platĤ
Ochrana obyvatelstva - rezerva
Požární ochrana
Zastupitelstvo
ýinnost místní správy
PojištČní obce
PĜevod do sociálního fondu
VÝDAJE CELKEM vþ. neuvedených
drobných položek

40 000
315 000
2 440 000
63 000
230 000
1 000 000
151 000
125 000
75 000
45 000
498 000
27 000 000
200 000
20 000
200 000
4 105 000
1 000 000
418 000
825 000
1 027 000
200 000
91 000
918 000
1 056 000
45 000
40 000
42 372 400
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CO SE DĚJE?
Grant ČEZ na výsadbu

Úprava kostelní zahrady

Obec Ladná uspěla v grantovém řízení Nadace ČEZ a získala 44.154,-Kč na výsadbu stromů v obci. Sázení se bude týkat
ulic Sportovní a Za Hřištěm, na jaře 2012 bude vysazeno 6 ks
ořešáku a 9 ks okrasné třešně ptačí plnokvěté.

K 100. výročí kostela, které připadá na příští rok, se zastupitelstvo obce rozhodlo, že k této významné události přispěje
opravou zdi (u pošty) a úpravou kostelní zahrady. Ing. Jana
Drochytková připravila návrh obnovy zahrady. S úpravami
bylo započato na podzim, byly odstraněny 3 nevhodné a zastaralé dřeviny a vysázeno 35 ks keřovitých hortenzií.
Bohumila Tesaříková

Podání žádosti na pořízení stroje na úklid komunikací
Na konci listopadu podala obec Ladná žádost na Operační
program životní prostředí, prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. Žádost se týká pořízení stroje na úklid zpevněných cest a silničních komunikací za účelem snížení prašnosti (traktor s příslušenstvím). Obec Ladná žádá o 90% nákladů, příspěvek obce bude cca 112.tis.Kč.
Během zimních měsíců projde žádost několika kontrolami
a přibližně na jaře 2012 budeme vědět, zda naše žádost byla
úspěšná.

Návrh obnovy zahrady u kostela
sv. Archanděla Michaela

Mezi tyto keře budou po obvodu zahrady vysazeny další
kvetoucí dřeviny. Pro návrh byly vybrány dlouhokvetoucí
keře, které byly vždy používány na venkově a nesou s sebou
tradiční, často i symbolický charakter. Navrženy jsou keřovité hortenzie, bíle kvetoucí po celé léto a dorůstající výšky až 3m. Dále budou vysazeny šeříky v barvě temně fialové kvetoucí brzy z jara. Jako detail budou použity pnoucí a
keřové růže, opakovaně kvetoucí celé léto, jejich květy přecházejí v barvách od žluté, přes oranžovou až k růžové. Tento barevný detail vhodně doplňuje barevnost fasády kostela. V některých částech bude zeď ponechána pouze pro popnutí břečťanem.
V předpolí kostela budou využity stávající buxusové plůtky,
které budou dosazeny a do jejich vnitřních polí budou vysazeny trvalky v kombinaci s růžemi, nízkou hortenzií a přesazenými pivoňkami ze zadní části zahrady. Z trvalek se bude
jednat zejména o kosatce pro jarní efekt, v květu budou následovat pivoňky a růže, denivky, floxy a na podzim pokvetou fialové astry. Jako detail budou vysazeny bílé lilie – odvěký symbol čistoty Panny Marie.
Záhony by měly být odděleny od okolního trávníku lemem
z cihel a na vybraných plochách a po odstraňovaných keřích
by měl být založen nový trávník.

Zahrada u kostela sv. Archanděla Michaela je výrazným
kompozičním doplňkem tohoto pietního místa. Její základní nosná kostra ze vzrostlých stromů a letitých keřů je stále
v náznacích zachována, návrh obnovy této zahrady se snaží
o její rozvinutí směrem k zahradě pokoje a klidu plné kvetoucích keřů a trvalek pod korunami stromů.
Vzrostlé stromy – zejména lípy, javor a tisy – budou zachovány, pouze pěstebně nevhodní jedinci (vidličnaté větvení)
nebo jedinci se špatným zdravotním stavem a vitalitou budou odstraněni.
Stávající stromy vytváří ve vzdálenějších pohledech na kostel jakýsi jeho rámec a zdůrazňují tak jeho architekturu. Tento rámec je třeba zachovat a novými výsadbami zajistit jeho
pokračování i pro další generace. Vysazeno bude 5 solitérních stromů (4 lípy a 1 javor) zejména v zadní části zahrady.
Na řešeném území se nachází velký počet přestárlých keřů,
byly vysazeny jak u obvodové zdi, tak v prostoru travnatých
ploch. Umístění do prostoru působí velmi chaoticky a tyto
jedince je třeba odstranit, aby prostor získal opět řád a jednoduchost.
Perspektivní výsadby u zdí (zejména pustoryl a šeříky) budou zachovány, na jaře by však měly být výrazně zmalzeny
na výšku cca 20 cm od země. Zmlazení zajistí jejich delší životnost a zlepší jejich vzhled.

Ing. Jana Drochytková
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
Základní škola v Ladné je po osamostatnění obce otevřena již pátým rokem. Tvoří jeden právní subjekt se školou
mateřskou. Letos ZŠ navštěvuje 31 žáků, kteří jsou vyučováni ve třech třídách, 25 z nich chodí odpoledne do školní
družiny. I v letošním školním roce mají žáci ladenské školy možnost navštěvovat různé zájmové kroužky a nepovinné předměty. „Náboženství“ vyučuje pan farář Pavel Křivý,
„Včelařský kroužek“ pracuje pod vedením pana Josefa Vošvrdy, „Klubíčko“ s rozmanitou náplní pro nejmladší děti z
1. a 2. ročníku řídí paní učitelka Vlastimila Bartošíková, vedoucí kroužků „Zobcová flétna“ a „Sportovní hry“ je paní
učitelka Marie Kobrová, děti v „Přírodovědném kroužku“
má na starost asistentka pedagoga Alena Čechová, ve „Výtvarném kroužku“ pracují děti s vychovatelkou Lucií Střelcovou a starší žáci s paní Janou Kořénkovou. Speciální pedagog, paní učitelka Zdeňka Skřivánková, odborně napravuje
vady řeči v „Logopedické poradně“ a stará se o žáky s poruchami učení v „Dyslektickém kroužku“.
Škola získává postupně stále nové a modernější vybavení,
neustále pracujeme na zkvalitňování výuky. Třídy i školní
družina jsou vybaveny počítači, žáci mají přístup k internetu, při vyučování jsou používány dvě interaktivní tabule i
počítačová učebna.
Přesto, že je naše škola počtem žáků stále ještě malá, nejrůznějších aktivit v ní máme mnoho. Od začátku školního roku
jsme připravili pro děti spoustu akcí. Některé z nich byly
společné pro děti ze základní i mateřské školy, dalších se
účastní i děti z jiných škol, mládež, rodiče a veřejnost. Spolupracujeme s obecním úřadem, spolky, sdruženími a organizacemi v obci.
14. 9. žáci ze základní školy navštívili Muzeum v Břeclavi,
kde si na výstavě s názvem „Uč se synu moudrým býti aneb
pradědeček po škole“ prohlédli i vyzkoušeli, jak se děti učily dříve. Seznámili se s tehdejší třídou, přísnými učiteli, dřívějšími pomůckami, kabinetem, oslovskou lavicí, tělesnými
tresty a dalšími záležitostmi této již dávno uplynulé doby.
Všichni závěrem usoudili, že výstava byla zajímavá, ale rozhodně by se svými pradědečky a prababičkami měnit nechtěli.
22. 9. pozvala paní učitelka Žáková do mateřské školy rodiče
dětí ze třídy Berušek na schůzku „Bylinková čajovna“, kde si
popovídali o svých ratolestech a činnostech v MŠ.
26. 9. se děti z MŠ i ZŠ se zápalem zapojily do vystoupení,
které v tělocvičně školy předvedlo kouzelnické „Duo Waldíni“. Marně se děti pokoušely přijít některým trikům na
kloub. Zažily spoustu překvapení a hodně legrace.
1. 10. se na fotbalovém hřišti konala již tradiční „Drakiáda“.
Letos nám obzvláště přálo počasí, sluníčko svítilo a vítr vynesl desítky draků opravdu vysoko. Účast byla hojná a nálada výborná. Každý majitel draka byl odměněn diplomem
a sladkostmi. Občerstvení bylo možné zakoupit v připraveném bufetu. Na závěr se opékalo a povídalo u táboráku.
11. 10. proběhla na dvoře mateřské školy „Dýňová slavnost“. Děti, za pomoci rodičů i prarodičů, vyřezávaly a zdo-

bily dýně. O zajímavé zpestření se postaral pan Václav Kozina, který bravurně předvedl vyřezávání květů do melounu. Naše poděkování patří panu Luckému a Královi, kteří
věnovali dětem dýně a dále paní Zemánkové a Struhárové,
které připravily pro všechny na ochutnání dýňové dobroty.
Děti si nad ohýnkem opékaly špekáčky a také si za své výtvory odnesly domů diplomy. Rozsvícené dýně byly vystaveny kolem mateřské školy. Završením celé akce byl lampionový průvod obcí.

31. 10. - 4. 11. proběhl ve škole „Týden pro zdraví‘“. Různé aktivity tohoto projektu byly vkládány do všech vyučovacích předmětů i odpolední činnosti školní družiny. Ve škole byly také nástěnky a výstavky plné různých obrázků, výrobků, koláží, zeleniny a ovoce, krabiček, obalů od potravin i výstřižků, kde bylo možné se poučit, co je pro náš život zdravé a co ne.
4. 11. prožily děti ze školní družiny zábavné hádankové odpoledne s názvem „Hádej, hádej, hadači“ v místní knihovně.
Nejdříve se usilovně snažily vyřešit hádanky, které pro ně
připravila paní knihovnice Vojtěška Florusová, poté následovalo vyhlášení vítězů a předávání cen i sladká odměna pro
všechny zúčastněné. Na závěr se role vyměnily a děti dávaly
malované hádanky paní knihovnici a vychovatelce.
8. 11. absolvovaly děti z obou škol exkurzi, při které si prohlédly sběrný dvůr v Ladné. Děti soustavně vedeme ke kladnému vztahu k přírodě a nutnosti její ochrany, také je učíme
odpad třídit. Sběrným dvorem je provedl zaměstnanec obce
pan Salajka, který jim vše ukázal a vysvětlil. Závěrem dětem ochotně a trpělivě zodpověděl spoustu otázek. Ve škole si potom děti povídaly o získaných poznatcích, vyplňovaly pracovní listy, zpracovaly připravené testy, kreslily obrázky a dokonce vyrobily sběrný dvůr jako model z krabice a kartonu.
9. 11. poslali žáci základní školy své obrázky na téma „Kreslíme mimozemšťana“ do výtvarné soutěže pořádané časo-
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pisem Pastelka. Škola se každý rok zapojuje do výtvarných
soutěží pořádaných různými subjekty v celé naší republice a
několikrát již byly v těchto soutěžích naše děti oceněny.
11. 11. jely starší děti z MŠ spolu se žáky 1. - 3. třídy ZŠ do
kina Koruna v Břeclavi na divadelní představení s názvem
„Veselé pohádky s kamarády“. Podobná představení v podání herců divadla Kamarádi z Brna jsme navštívili již několikrát. Vždy jsme se nejen hodně nasmáli a dobře pobavili,
ale také jsme si odvezli některá životní moudra a ponaučení.
Ve stejnou dobu se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili sázení stromů
na Kaštánce. V rámci ekologické výchovy se aktivně podíleli na výsadbě, se členy Sboru dobrovolných hasičů zalévali jámy a poté i nově vysazené stromy. Také měli čas na hry v
přírodě a s vedoucí přírodovědného kroužku Alenou Čechovou se učili stromy poznávat.

31. 10. - 4. 11. proběhl ve škole „Týden pro zdraví‘“. Různé aktivity tohoto projektu byly vkládány do všech vyučovacích předmětů i odpolední činnosti školní družiny. Ve škole byly také nástěnky a výstavky plné různých obrázků, výrobků, koláží, zeleniny a ovoce, krabiček, obalů od potravin i výstřižků, kde bylo možné se poučit, co je pro náš život zdravé a co ne.
4. 11. prožily děti ze školní družiny zábavné hádankové odpoledne s názvem „Hádej, hádej, hadači“ v místní knihovně.
Nejdříve se usilovně snažily vyřešit hádanky, které pro ně
připravila paní knihovnice Vojtěška Florusová, poté následovalo vyhlášení vítězů a předávání cen i sladká odměna pro
všechny zúčastněné. Na závěr se role vyměnily a děti dávaly
malované hádanky paní knihovnici a vychovatelce.
8. 11. absolvovaly děti z obou škol exkurzi, při které si prohlédly sběrný dvůr v Ladné. Děti soustavně vedeme ke kladnému vztahu k přírodě a nutnosti její ochrany, také je učíme
odpad třídit. Sběrným dvorem je provedl zaměstnanec obce
pan Salajka, který jim vše ukázal a vysvětlil. Závěrem dětem ochotně a trpělivě zodpověděl spoustu otázek. Ve škole si potom děti povídaly o získaných poznatcích, vyplňovaly pracovní listy, zpracovaly připravené testy, kreslily obrázky a dokonce vyrobily sběrný dvůr jako model z krabice a kartonu.
9. 11. poslali žáci základní školy své obrázky na téma „Kreslíme mimozemšťana“ do výtvarné soutěže pořádané časopisem Pastelka. Škola se každý rok zapojuje do výtvarných
soutěží pořádaných různými subjekty v celé naší republice a
několikrát již byly v těchto soutěžích naše děti oceněny.
11. 11. jely starší děti z MŠ spolu se žáky 1. - 3. třídy ZŠ do

kina Koruna v Břeclavi na divadelní představení s názvem
„Veselé pohádky s kamarády“. Podobná představení v podání herců divadla Kamarádi z Brna jsme navštívili již několikrát. Vždy jsme se nejen hodně nasmáli a dobře pobavili,
ale také jsme si odvezli některá životní moudra a ponaučení.
Ve stejnou dobu se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili sázení stromů
na Kaštánce. V rámci ekologické výchovy se aktivně podíleli na výsadbě, se členy Sboru dobrovolných hasičů zalévali jámy a poté i nově vysazené stromy. Také měli čas na hry v
přírodě a s vedoucí přírodovědného kroužku Alenou Čechovou se učili stromy poznávat.
15. 11. se děti ze třídy Kuřátek pod vedením paní učitelky
Vojtekové rozloučily s krásným podzimem pásmem s názvem „Podzimní zpívání“. V MŠ se sešla spousta rodičů i
prarodičů. Děti zazpívaly písničky, zarecitovaly básně a zatančily tanečky o podzimu a zvířátkách. Odměnou za jejich
úsilí jim byl nadšený potlesk všech diváků.

V listopadu jsme opět zapojili do charitativního projektu
Fondu Sidus, který pomáhá malým pacientům v českých nemocnicích a naše škola s ním spolupracuje již pátý rok. Tentokrát přispěli někteří rodiče zakoupením pracovního sešitu
Sidusáček pro nejmladší školáky.
Prosinec je měsícem pořádání mnoha rozličných akcí v duchu veselé mikulášské a slavnostní vánoční atmosféry. 5. 12.
nadělil balíčky Mikuláš s čertem a andělem všem dětem v
mateřské i základní škole. Děti je vítaly básničkami a písničkami, které nacvičily s paní učitelkami. Večer žáci 2. a 3.
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třídy spolu s dětmi ze zájmového kroužku Zobcová flétna
pod vedením paní učitelky Kobrové přispěli svým kulturním
programem k „Mikulášské nadílce“ u kostela, kterou každoročně pořádá Sdružení občanů Ladné. Děti zde zahrály písně a koledy, zarecitovaly básně o Mikuláších, čertech i andělech a také zazpívaly.

7. 12. jsme si odnesli hezké hudební zážitky z výchovného
předvánočního koncertu s názvem „Jak smyčec putoval do
světa“ určeného pro děti z obou škol. Pečení vánočního cukroví za vydatné pomoci ochotných paní kuchařek se ve školní jídelně účastní děti z mateřské i základní školy se svými
učitelkami. 13. 12. pořádáme v prostorách mateřské školy již
tradiční „Vánoční dílny“. Jsou určeny pro všechny zájemce,
kteří si chtějí vyrobit vánoční svícny, vazby, dekorace a přáníčka. 13. 12. probíhá v mateřské škole besídka s předáváním dárečků. Nese název „Rozsvěcení stromečku“ a její program pilně nacvičují děti ze třídy Kuřátek. 16. 12. je pro rodiče přichystána další „Vánoční besídka“ spojená s nadílkou
pro děti. Se stejnou houževnatostí ji připravuje třída Berušek.
19. 12. srdečně zveme rodiče, prarodiče i veřejnost do školní
tělocvičny na „Školácké vánoční vystoupení“, které s nadšením chystají společně děti všech tříd základní školy. Na programu jsou scénky, recitace, zpěv písní a koled, někteří ško-

láci zahrají na hudební nástroje. Pro diváky mají přichystáno i malé pohoštění. 21. 12. se dopolední výuka školáků promění na „Vánoční vyrábění“. Každý žák základní školy si po
ukončení odnese domů čtyři výrobky, které si postupně zhotoví v jednotlivých dílničkách, připravených paní učitelkami. 22. 12. ve školce nezapomínají ani na zvířata, pro která je hledání potravy v této roční době obtížné. Děti s paní
učitelkou ze třídy Berušek mají připravenou vánoční nadílku pro zvířátka, kterou jim do zimního lesa zanesou. Tento
poslední den kalendářního roku ve škole patří akci nazvané
„Vánoce ve třídách“. Děti předvádí krátký kulturní program
pro navození vánoční atmosféry, povídají si, hrají, soutěží,
dávají si dárečky, dostávají občerstvení a vybírají si činnosti dle svého přání.
Každý rok čeká na děti v obou školách pod stromečkem bohatá vánoční nadílka v podobě hraček, společenských her,
stavebnic a rozličných pomůcek. Slavnostní pohoštění vždy
zajišťují paní kuchařky ze školní jídelny.
Naše poděkování patří všem, kteří se školních akcí účastní,
jakkoliv se na nich podílejí, pomáhají a přispívají. Odměnou
pro nás dospělé je jistě především radost a spokojenost dětí.
Jeden kalendářní rok pomalu končí a my už máme spoustu plánů do toho nového, který brzy začne. O dalších akcích
budeme veřejnost opět pravidelně informovat.
30. listopad byl posledním pracovním dnem dlouholeté zaměstnankyně ladenské školy paní Marie Černé, která od
roku 1982 zastávala funkci školnice v základní škole a v posledních letech pracovala jako uklízečka ve škole mateřské.
Nyní ji čeká zasloužený odpočinek v důchodu a my se s ní
jen neradi loučíme. Byla vždy bezvadnou kolegyní pro své
spolupracovníky a hodnou tetou pro všechny děti. Za všechno, co pro nás s láskou, trpělivostí a obětavostí sobě vlastní
po celá dlouhá léta vykonávala, jí ze srdce děkujeme. Zároveň jí do dalších let přejeme všechno nejlepší a pevné zdraví.
Závěrem bych chtěla popřát dětem pěkné zimní prázdniny
a hezké dárky pod stromečkem. Zaměstnancům obou škol,
rodičům i všem občanům Ladné kouzelné Vánoce plné klidu
a pohody. Do nadcházejícího nového roku 2012 především
hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, osobních i pracovních úspěchů.
Marie Kobrová, ZŠ a MŠ Ladná

SPOLKY A SDRUŽENÍ

SDRUŽENÍ OBČANŮ LADNÉ
ka Vrtalová, paní Jiřina Holubová, paní Zdenka Demčilová, paní Hana Konečná, paní Františka Vošvrdová, paní Marie Hrdličková, paní Anna Struhárová, paní Jaroslava Hrdová, paní Jana Polláková, paní Božena Bajarová, paní Jaroslava Kubíková, paní Jitka Jílková, pan Petr Dřevěný, pan Miroslav Hrabec, pan Martin Vlk, paní Anna Hromková, pan
Stanislav Krůtil, Růžová ul., paní Zuzana Frolichová, paní
Libuše Štollová, paní Božena Zálešáková, paní Zdena Skočíková, paní Zdenka Povolná, pan Josef Pulkrábek, paní Monika Vintrlíková, rodina Petráskova, Zaječí, JZD M+M aneb
Lihovar u svaté Kateřiny, pan Stanislav Holub

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 2011
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu letošní Mikulášské nadílky.
Dárci Mikulášské nadílky:
paní Jaroslava Sauerová, rodina Mendlova, pan Miroslav
Nešpor, paní Bohdana Hříbová, paní Kateřina Bajarová,
paní Bohdana Rabušicová, paní Ludmila Frolichová, paní
Marie Kosíková, Ořechová ul., kolektiv prodavaček Jednoty
Ladná, paní Jitka Lůcká, paní Jarmila Šimečková, paní Gabriela Bachmanová, paní Marie Šmídová, paní Marta Tesaříková, paní Hana Šílová, paní Olga Kališová, paní Zden-
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Poděkování za spolupráci:
Paní Ludmila Střelská, kolektiv kuchařek MŠ, paní Marie
Kobrová, Slovácké sdružení Lanštorfčané, pan Petr Vlašic, Ondřej Černý, Gréta Nešporová, David Morávek, Li-

bor Hůrský, Gabriela Vlková, paní Anna Holubová, paní
Jaroslava Zálešáková, paní Marta Tesaříková, paní Věra
Janulíková.

SLOVÁCKÉ SDRUŽENÍ LADNÁ LANŠTORFČANÉ
20.8.2011 jsme si zazpívali na Předhodovním zpívánív Moravském Žižkově
3.9.2011 jsme se zapojili do soutěže Zelňačka Cup opět na
Rasovni.
10.9.2011 jsme navštívili Slavnosti vína v Uherském Hradišti, který svou návštěvností zajisté konkuruje Pálavskému vinobraní v Mikulově.
17.9.2011 následovalo Předhodovní zpívání v Ladné, kde se
také představili sbory ze Šardic a Žabčic a dále taneční soubor Pohárek z Týnce. O hudební doprovod se postarala CM
Jožky Severina.
1.10.2011 patřil Pochodu Moravanů v Brně, kde jsme již vystupovali podruhé.
5.12.2011 Zpívání před kostelem v Ladné na Mikulášské nadílce
10.12.2011 jsme zpívali v Podivíně.
17.12.2011 vystoupení na koncertu v Šakvicích
24.12.2011 Vánoční zpívání na hřbitově v Ladné
28.12.2011 se budeme podílet na Vánočním koncertu u nás
v Ladné spolu se sborem z Mutěnic.

Končícím rokem 2011 nastává opět čas malého ohlédnutí
po našich činnosti. Pro naše sdružení byl letošní rok neméně úspěšný jako ten 2010, kdy jsme účinkovali na mnohých
koncertech a folklórních akcích v našem, ale ostatních regionech.
Již v lednu jsme opět doporovodili svým zpěvem Výstavu Libora Vymyslického v Brně. Dále jsme zpívali na Plese ve Starovičkách.
V únoru letošního roku jsme úspěšně navázali na novou tradici spolu s Chasou Ladná, kterou byl Fašank v Ladné. Součástí této akce byla kromě průvodu masek také obecní zabíjačka se spoustou tradičních dobrot.
1.5.2011 náš sbor reprezentoval naši obec na Dnu lidových
řemesel v Moravské Nové Vsi.
21.5.2011 jsme se podíleli svým vystoupením na v pořadu
Den pro Ladnou.
Týden na to 28.5.2011 jsme zpívali v Prušánkách v Nechorech na Májovém zpívání.
11.6.2011 jsme se úspěšně účastnili prvního Guláš Cupu v
Ladné na Rasovně, kde jsme se umístili na 1. místě s Gulášem mužáckého stárka.
16.7.2011 následovalo Hodovní zpívání v Pohořelicích.
7.8.2011 vystoupení u kapličky v Zaječí, které již patří k tradičním.

Za sdružení Martin Vlk
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Potíže se srdcem aneb Hudební logika
důležitější deklamace
Ked sa dívča vydávalo, šohajek pod oknem stál
a na svoju starú mamku přežalostně zavolal
Ej vy stará mamičko, poďte sa vy podívat
jak mňa nemá srdce bolet, když ju vidím s druhým stát

V minulém čísle Lanštorfského zpravodaje padla zmínka o tzv. oidipovském komplexu, tj. přílišné vázanosti syna na matku.
Výše citovaný text lidového verbuňku (byl-li napsán podle skutečné události) lze považovat za historický důkaz výskytu oidipovského komplexu také u nás na Moravském Slovácku. (Naproti tomu stojí píseň „Keby ste to, mamko moja věděly, jaký
su já bez frajárky nezdravý…“, kdy se naopak syn se svými problémy matce nesvěřuje.) Pomiňme teď ale tento psychologický problém a otázku, zda by si člověk měl své největší prohry prožívat sám (ať už je svým založením introvert či extrovert)
a pokud ne, pak s kým tedy, protože tato lidová píseň je zajímavá také pro hudebně-teoretický rozbor.
Po formální stránce se sice jedná o nikterak neobvyklou tzv. malou písňovou formu s návratem, jejíž schéma je A, B, A (prosté ani případné mírně variované opakování motivu nemění formu). Docela zajímavý je ale podrobnější rozbor rytmického schématu čtyřtaktové periody níže označené písmenem A. Protože tečka u noty prodlužuje délku jejího trvání o polovinu (a praporek naopak délku noty o polovinu zkracuje), hovoří se u takovéto kombinace not dlouhá – krátká o tzv. tečkovaném rytmu. V prvních dvou taktech periody A najdeme kromě klasického tečkovaného rytmu (dlouhá – krátká) také jeho
zrcadlovou variantu, tj. nejprve krátká a potom dlouhá. (Celý takt tak vlastně tvoří rytmický palindrom.) Vedle tzv. „moravské modulace“, kdy píseň harmonicky přechází (vybočuje) do jiné tóniny – zpravidla z moll do paralelní dur a zpět (jedná se o tzv. rychlou diatonickou modulaci pomocí dominanty), je tento obrácený (zrcadlový) tečkovaný rytmus dalším typickým rysem moravské lidové hudby.
Dosadíme-li k notám ve druhém taktu text, zjistíme, že ve dvou ze tří případů (pokud je mi známo, píseň má pouze jednu
sloku) vyjde na krátkou notu dlouhá slabika a na dlouhou notu slabika krátká (podobně proti přirozené deklamaci se frázuje např. verbuňk Dalmácija) a ani ve třetím případě nenastává po stránce zpěvní deklamace ideální situace. Jako snadné
řešení se nabízí přizpůsobit délku not deklamaci textu, tj. složit celý druhý takt ze zrcadlového tečkovaného rytmu tak, jako
je tomu v případě třetího taktu. To by ale narušilo hudebně-rytmickou logickou stavbu písně:

A1
A2

Perioda označená A1 má logické rytmické schéma | a | a | b | c |, zatímco perioda označená A2 má rytmické schéma | a | b |
b | c |, které už tak logicky nevyznívá. (Píseň je upravena i na pochod pro dechovku. Tam je zápis v taktu alla breve, ale rytmické schéma je ve vzájemném poměru délek jednotlivých not shodné s naším zápisem označeným A1.)
Jak již bylo řečeno, ve dvou ze tří případů vyjde na krátkou notu dlouhá slabika a na dlouhou notu slabika krátká. (Tento
jev píseň ozvláštňuje a blíží se jedné ze zásad interpretace předklasicistní hudby nebo jazzu, kdy krátké noty se mírně zkracují a dlouhé noty naopak mírně prodlužují.) Ve třetím případě (tj. při třetím opakování tohoto rytmického schématu) dokonce nezbývá, než zazpívat dlouze první slabiku slova „srdce“. Zpěvák tak musí rozkmitat jazyk, aby dlouze zazpíval (zavibroval) souhlásku „r“. Spíše nelibozvučné dlouhé „r“ se v běžné české mluvě (poté, co výrazně ubylo kočích zastavujících
koňské povozy citoslovci „Prrrr!“) téměř nevyskytuje. Jinak je tomu v příbuzném a velmi blízkém slovanském jazyce – nám
měkce a zpravidla libozvučně znějící slovenštině, kde existují slova jako vŕba, vŕtať, tŕň, pŕhľava, omŕzať, kŕmidlo, tŕň, tŕnie, kŕč nebo mŕtvy.
I zpěvná italština zná dlouhé „r“, které se narozdíl od slovenštiny nezapisuje čárkou nad písmenem ale jeho zdvojením,
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např. ferro – železo. Toto zdvojené (delší) a jednoduché „r“ by se mělo ve výslovnosti rozlišovat, protože existují případy,
kdy délka souhlásky „r“ mění význam slova, např. serra – hráz (sera – večer) nebo carro – vůz (caro – drahý). Zpěvnost italského jazyka je dána více-méně především pravidelným střídáním souhlásek a samohlásek. Shluk tří souhlásek je již docela
vzácný a shluk čtyř (či dokonce více) souhlásek se (téměř) nevyskytuje. Výjimkou je snad spojení slov „per stranieri“ (pro
cizince), „con strumenti“ (s nástroji) apod.
Třebaže italské slovo pro srdce (cuore) také obsahuje souhlásku „r“, oč lehčí to mají kněží v italštině (právě díky onomu pravidelnějšímu střídání souhlásek a samohlásek), když zvolají: „In alto i nostri cuori.“, zatímco v češtině kněz při vrcholu mše
zpěvem zvolá „Vzhůru srdce!“ (Jenom pro zajímavost; italská varianta přísloví „I mistr tesař se někdy utne“ říká „Sbaglia
anche il prete a dir la messa.“ - I kněz se přeřekne, když odříkává mši. / Podobně v němčině, byť zastarale: Der Pfarrer auf
der Kanzel verspricht sich auch. – Farář na kazatelně se také přeřekne.)
Ale zpět k srdci. Třebaže podle rčení v mnoha jazycích láska prochází žaludkem (např. v italštině „L´amore passa attraverso lo stomaco.“ nebo v němčině: „Die Liebe geht durch den Magen.“), je v mnoha kulturách spojováno s láskou především
právě srdce. V Evropě k tomu napomohla úcta k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, které je v katolické církvi symbolem boží
lásky k člověku. Souvislost mezi srdcem a láskou potvrzují i moderní vědecké výzkumy. Podle kardiologů z Vanderbiltovy univerzity v americkém státě Tennessee je tím nejlepším pro udržení našeho srdce ve zdraví a dobré kondici pocit skutečné lásky, nikoliv pouhé zamilovanosti. (Láska vydrží v odloučení, zamilovanost ne. Také se říká, že pravá láska je taková, která probouzí u druhého lásku.)
Se srdcem bývají občas potíže (o kterých vypráví nejedna lidová či umělá píseň) a to nejen co se týče jeho výslovnosti při
zpěvu. Konec konců italština má přísloví „Ogni cuore ha il suo dolore“, které se rýmuje také v němčině „Jedes Herz hat seinen Schmerz“ – Každé srdce má svou bolest.
Zdeněk Vrbík

KNIHOVNA
Akce v knihovně

Revize knihovního fondu
Jak jistě čtenáři vědí, v říjnu byla provedena v knihovně revize knihovního fondu. Celkem mělo být zrevidováno 12 823
knih. Knihy z VF se nerevidovaly, stejně jako periodika, která se do revize nezahrnují.
Systém vykázal ztrátu 596 chybějících knih, což nebylo
vzhledem k záznamům možné. Proto byla provedena kontrola záznamů v systému a bylo zjištěno, že došlo k chybě při
převodu záznamů v systému Clavius – úbytky – při odtržení
tehdejší pobočky Ladná od MěK Břeclav. Proto bylo nutné
požádat servisního technika, aby se pokusil chybu napravit
nebo poradil, jak problém zlikvidovat, aby evidence v systému vykazovala jen správný počet svazků. Technik doporučil
knihy z databáze knihovního systému Clavius vymazat a tím
srovnat stav provedený revizí. Technicky bylo již nemožné
tyto knížky do úbytkového seznamu importovat.
Ve skutečnosti tedy byly tyto knihy již z fondu knihovny
(ještě pobočky) v minulosti odepsány a nemohou být vedeny jako ztráty při revizi.
Skutečný stav knižního fondu knihovny k 18.říjnu 2011 celkem: 10 823 knihovních jednotek.

Hádej, hádej, hadači
Ve spolupráci s družinou ZŠ proběhla 4. listopadu soutěž
pro děti v hádání lidových hádanek. Soutěž probíhala v soutěživém a napínavém duchu.
Prvňáčci i starší děti se předháněly, kdo získá více žetonů za
správně zodpovězenou otázku. S nejvíce žetony skončila tři
děvčata: Struhárová Evička, Povolná Sabinka a
Mikuličová Adélka
Na závěr děti malovaly hádanky pro mne a paní učitelkou
Střelcovou. Všichni jsme se nasmáli a užili legrace.

Nové knihy
V listopadu jsme nakoupili dalších 67 nových knih a přivezli
101 knih z VF pro děti i dospělé čtenáře např.:
Brodyová Jessica-Zkouška věrnosti, Coetzee John - Deník
špatného roku, Wallsová Jeannette - Skleněný zámek,
Gardiner Meg - Případ Mission Canyon , Hart John - Dole
u řeky, Rose Marcia - Stíny
Lichoděd Vitalit - Sen medvídka Míši, Středa Ludvík - Knoflík pro štěstí
Úplný seznam naleznete na web stránkách knihovny.

16

KOSTEL SV. ARCHANDĚLA MICHAELA
se bohoslužeb. Díky za úklid jak v kostele, tak kolem kostela. Velké poděkování patří našim dříve narozeným zpěvačkám, které již končí se svou službou. Všechny zpívaly
od svých mladých let, zkrášlovaly bohoslužby, doprovázely naše zemřelé na jejich poslední cestě. Těm mladším přejeme hodně elánu, chuti a síly, aby hřivna, která jim byla
dána, rozmnožily a znásobily a nezakopaly.
Charita
V letošním roce proběhly dvě humanitární sbírky oblečení a na začátku roku už desátá Tříkrálová sbírka. Za těchto
deset let jsme vykoledovali 267.741,-Kč. Humanitární sbírky probíhají déle. Svými dary jste udělali hodně, Vám všem
patří velký dík, protože jste nebyli lhostejní k těm nejpotřebnějším, při povodních, zemětřesení, k lidem v azylových domech apod.
Na počátku roku 2012, a to od 1. do 14. ledna je vyhlášena
další Tříkrálová sbírka. Koledníci navštíví v těchto dnech
Vaše domovy, aby koledovali pro potřebné. Už dnes děkujeme za Vaši štědrost a koledníkům za jejich ochotu. Prosíme koledníky, aby se během svátků nahlásili u paní L.Střelské.

Naplňuje se čas roku
2011. Pro jedny z nás byl
rokem dobrým, radostným, pro některé smutným. Skončily slavnosti hodů a díkuvzdání, připomněli jsme si 100.výročí položení a posvěcení základního kamene kostela,
letošní jubilanti mohli přijít poděkovat za svůj život
a vyprosit si požehnání do dalších let, nezapomněli jsme
ani na naše zemřelé ve svých vzpomínkách a motlitbách.
Prožíváme dobu adventní a jsme v očekávání a přípravě na nejkrásnější svátky roku, svátky rodin, dětí, pokoje a
lásky - Vánoce. Slavíme narození Ježíše Krista, který je Láska. A tak jste srdečně zváni prožít tyto svátky také duchovně v kostele. Načerpat duchovní krásu Vánoc a vyprosit si
u jesliček zdraví, pohodu a požehnání do dalších dnů našeho života a nadcházejícího roku.

Pozvání na mše
Lednová humanitární sbírka v našem kostele
24.12.2011 Štědrý den - mše svatá ve 22.00hod. ve farním
kostele v Podivíně
25.12.2011 Hod boží vánoční - mše svatá v Ladné v 10.45
hod.
26.12.2011 svátek sv. Štěpána-mše svatá v 9.30hod za chlapce a muže, odpoledne ve 14.00hod. pobožnost u jesliček
31.12.2011 ve 14.00hod. poděkování za uplynulý rok
1.1.2012 Nový rok-Slavnost Matky boží P. Marie –mše svatá v 9.30hod. za dívky a ženy
6.1.2012 Slavnost zjevení Páně-mše svatá v 17.00hod. se
svěcením vody, kadidla, křídy, popř. zlatých řetízků, medailonků, křížků apod.
8.1.2012 Svátek křtu Páně - končí doba vánoční
O svátcích budou v kostele při mši svaté sbírky na opravy.
Během roku bývají sbírky na opravy téměř vždy třetí neděli
v měsíci. Stále je třeba co opravovat, např. schody do kostela, malby a jiné drobné opravy. Děkujeme za Vaši štědrost.
Rok 2012 bude pro nás významným rokem, sto let od posvěcení kostela. Prvním lednem začne také devítiměsíční
duchovní příprava. Každou první neděli v měsíci odpoledne se bude konat duchovní obnova a požehnání, meditace.
Je zván každý z vás.
22.února začíná pro věřící další část liturgického roku,
doba postní, začnou jako každoročně pobožnosti Křížové
cesty. Tato doba trvá od popeleční středy do Velikonoc.
Poděkování všem, kdo přispívají svou službou ke krá-

Pondělí 23.1. od 9.00 do 9.30hod.
Pátek 27.1. od 18.00 do 19.00hod.
Sobota 28.1. od 8.30 do 9.30hod.
Přinést můžete čisté oblečení k okamžitému použití, obuv,
hračky, kočárky, ručníky, deky. Věci balte do pevných pytlů
nebo krabic. V případě dotazů nebo nevyhovujícího termínu kontaktujte paní Ludmilu Střelskou, Sportovní 35 nebo
v kostele. Další sbírka proběhne pravděpodobně v květnu.
Paní Ludmila Frolichová je ochotná na požádání aplikovat injekce na doporučení lékaře nebo aplikovat převazy ve vaší domácnosti, abyste nemuseli jezdit k lékaři do
Břeclavi.
Výzva
Prosíme o zapůjčení fotografií o našem kostele jak z dřívější doby, tak ze současnosti. Jedná se o zachycení oprav
kostela, foto ze svateb, křtin, 1. sv. přijímaní, poutí a procesí a jiných slavností. Fotografie bychom chtěli použít na
výstavu a k vydání knížky ke stému výročí posvěcení kostela. Podepsané fotografie přineste do konce ledna do kostela nebo k paní L.Střelské. Děkujeme.
Přeji radostné a požehnané svátky všem lidem dobré vůle
a do roku 2012 zdraví, pohodu, radost a požehnání.
Ludmila Střelská

Příspěvky, zajímavé články, připomínky, fotografie
- příspěvky do zpravodaje možno zasílat na info@obecladna.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILEA
Všem jubilantům přejeme vše nejlepší a mnoho zdraví
do dalších let
říjen
85 let Vlasta Trávníčková, ul. Růžová
75 let Emilie Babčáková, ul. Masarykova
Jitka Jílková, ul. Úlehlova
70 let Marie Kurková, ul. Růžová
65 let Jan Dvořák, ul. Sportovní
Josef Lucký, ul. Růžová
60 let Jana Mozgová, ul. Masarykova
Jiřina Pokorná, ul. Masarykova

listopad
85 let Zdenka Brtevníková, ul. Masarykova
80 let Drahomíra Michlovská, ul. Anenská
65 let Emilie Švehlová, ul. Masarykova
František Valušek, ul. Růžová
60 let Hana Gajdošová, ul. Lipová
Jaroslav Daniel, ul. Masarykova
prosinec
80 let Marie Šudrlová, ul. Růžová
75 let Bohuslav Sobotka, ul. Ořechová
70 let Renata Nemcová, ul. Lipová
65 let Eva Vrbová, ul. Mlýnská

ÚMRTÍ
Rozloučili jsme se s občany:
září
Emílie Lucká, ul. Masarykova
říjen
Jakub Krůtil, ul. Lužní

Žádáme občany, kteří si nepřejí zveřejnění svých osobních údajů,
aby to nahlásili na obecním úřadě. Děkujeme.

INZERCE
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Kadeřnictví Jitka Šindelková

Pedikúra Irena Líznarová

Lipová 12, Ladná

Lipová 12, Ladná

Nabízí tyto služby:
- stříhání dámské, pánské a dětské – dle nejnovějších
módních trendů
- barvení a melírování - různých barev prováděné kvalitní vlasovou kosmetikou
- trvalou ondulaci klasickou i moderní kadeření vlasů

Nabízí tyto služby
- Pedikúra
- Odlakování a nalakování nehtů
- Depilace
Otevírací doba
čtvrtek 9.00 – 17.00 hod
především dle objednání, tel: 724 959 012

Otevírací doba:
pondělí a čtvrtek 10.00 – 16.00 hodin
především dle objednání, tel: 605 426 737
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Nový jízdní řád platný od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012

574

BĜeclav - Ladná - Podivín

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Linka 729574: PĜepravu zajišĢuje: BORS BĜeclav a.s.,Bratislavská 26,690 62 BĜeclav

Informace a podnČty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz

Platí od 11.12.2011 do 8.12.2012

PRACOVNÍ DNY
ýíslo spoje:
Úsek Zóna

575
575
575
575
575
575
575
575
565
565
565
565
565
565

Zastávka
BĜeclav, Gumotex
BĜeclav, aut.nádr.
BĜeclav, poliklinika
BĜeclav, nám.TGM MČÚ
BĜeclav, cukrovar
BĜeclav, Stará BĜeclav, Skopalíkova
BĜeclav, Stará BĜeclav, kult.dĤm
BĜeclav, St.BĜeclav, kĜiž.Ladná
Ladná, Mlýnská (z)
Ladná, žel.st.
Ladná, škola
Podivín, mech.stĜ. (z)
Podivín, Tylex (z)
Podivín, Besední dĤm

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

101

103

105

V
6:05
6:10
I
6:13
6:15
6:17
I
6:18
6:25
6:26
6:28

V

Vde

V

V

V

V

V

V

V

V

V

4)

4)`e

7:13
I
7:16
7:18
7:20
I
7:21
7:28
7:29
7:31

8:10
8:14
8:17
8:19
8:21
I
8:22
8:29
8:30
8:32

10:10
10:14
10:17
10:19
10:21
I
10:22
10:29
10:30
10:32

13:00
I
13:03
13:05
I
13:07
13:10
13:17
13:18
13:20

14:05
14:09
14:12
14:14
14:16
I
14:17
14:24
14:25
14:27

15:10
I
15:13
15:15
I
15:17
15:20
15:27
15:28
15:30

16:10
16:14
16:17
16:19
16:21
I
16:22
16:29
16:30
16:32

17:10
17:14
17:17
17:19
17:21
I
17:22
17:29
17:30
17:32

18:10
18:14
18:17
18:19
18:21
I
18:22
18:29
18:30
18:32

20:10
I
20:13
20:15
20:17
I
20:18
20:25
20:26
20:28
20:30
20:33
20:35

V
22:25
22:30
I
22:33
22:35
22:37
I
22:38
22:45
22:46
22:48
22:50
22:53
22:55

4)

6:54
I
6:57
6:59
7:01
I
7:02
7:09
7:10
7:12
7:14
7:17
7:19

V
14:25
14:30
I
14:33
14:35
14:37
I
14:38
14:45
14:46
14:48
14:50
14:53
14:55

7:20
I
7:23
7:25
7:27
I
7:28
7:35
7:36
7:38

12:30
I
12:33
12:35
12:37
I
12:38
12:45
12:46
12:48

17:30
I
17:33
17:35
17:37
I
17:38
17:45
17:46
17:48

¯ 555 Lednice, Valtice
¯ 556 V. Bílovice, Hodonín

7:23
20:48

565 Podivín, žel.st.

7:20

14:56

¯ R5 Brno
¯ 555 Rakvice

20:36 22:56
20:48

14:57

VysvČtlivky:
¯ spoje navazující na linku 574
(z) zastávka celodennČ na znamení
V jede v pracovních dnech

574

SOBOTA + NEDċLE

1

111118
4
)
`e
de

jede v sobotu
jede v nedČli a ve státem uznávané svátky
nejede 24.12.
nejede od 23.12. do 2.1. a od 2.7. do 31.8.

ŠĨastnou cestu s IDS JMK

Podivín - Ladná - BĜeclav

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Linka 729574: PĜepravu zajišĢuje: BORS BĜeclav a.s.,Bratislavská 26,690 62 BĜeclav

Informace a podnČty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz

Platí od 11.12.2011 do 8.12.2012

PRACOVNÍ DNY
ýíslo spoje:
Úsek Zóna

565
565
565
565
565
565
565
565
575
575
575
575
575
575
575

SOBOTA + NEDċLE

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

102

104

106

Zastávka
Podivín, žel.st.
Podivín, Besední dĤm
Podivín, Tylex (z)
Podivín, mech.stĜ. (z)
pĜíj.
Ladná, škola
odj.
Ladná, škola
Ladná, žel.st.
Ladná, Mlýnská (z)
BĜeclav, St.BĜeclav, kĜiž.Ladná
BĜeclav, Stará BĜeclav, Skopalíkova
BĜeclav, Stará BĜeclav, kult.dĤm
BĜeclav, cukrovar
BĜeclav, nám.TGM MČÚ
BĜeclav, poliklinika
BĜeclav, aut.nádr.

V
5:07
5:08
5:10
5:13
5:15
5:15
5:17
5:18
5:25
5:26
I
5:28
5:30
I
5:33

V

V
7:02
7:03
7:05
7:08
7:10
7:15
7:17
7:18
7:25
I
7:28
7:30
7:32
I
7:35

Vde

V

V

V

V

V

V

V

V

4)

4)`e

8:35
8:37
8:38
8:45
8:46
I
8:48
8:50
8:53
8:57

10:35
10:37
10:38
10:45
10:46
I
10:48
10:50
I
10:53

13:20
13:22
13:23
13:30
13:31
I
13:33
13:35
I
13:38

14:28
14:30
14:31
14:38
14:39
I
14:41
14:43
14:46
14:50

15:35
15:37
15:38
15:45
15:46
I
15:48
15:50
15:53
15:57

16:35
16:37
16:38
16:45
16:46
I
16:48
16:50
I
16:53

17:35
17:37
17:38
17:45
17:46
I
17:48
17:50
17:53
17:57

18:35
18:37
18:38
18:45
18:46
I
18:48
18:50
I
18:53

V
21:07
21:08
21:10
21:13
21:15
21:15
21:17
21:18
21:25
21:26
I
21:28
21:30
I
21:33

4)

7:35
7:37
7:38
7:45
7:46
I
7:48
7:50
7:53
7:57

V
14:47
14:48
14:50
14:53
14:55
14:55
14:57
14:58
15:05
15:06
I
15:08
15:10
I
15:13

7:40
7:42
7:43
7:50
7:51
I
7:53
7:55
I
7:58

12:50
12:52
12:53
13:00
13:01
I
13:03
13:05
I
13:08

17:50
17:52
17:53
18:00
18:01
I
18:03
18:05
I
18:08

¯ 570 Lednice
¯ 571 Valtice
¯ 572 Hodonín

5:42
5:52
5:47

575 BĜeclav, Pohansko rozc.
575 BĜeclav, Gumotex
VysvČtlivky:
¯ spoje navazující na linku 574
(z) zastávka celodennČ na znamení
V jede v pracovních dnech
4 jede v sobotu

5:35
5:37

6:30
6:32
6:33
6:40
6:41
I
6:43
6:45
6:48
6:52

9:12
7:52
7:45

13:42

16:12

18:12

15:22
13:47 14:57

13:40
13:42

21:35
21:37
111118

) jede v nedČli a ve státem uznávané svátky
`e nejede 24.12.
de nejede od 23.12. do 2.1. a od 2.7. do 31.8.

ŠĨastnou cestu s IDS JMK

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: 420, vydáno: prosinec 2011; příští číslo: březen 2012
Tiskne: Tisk Pálka Břeclav
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