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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
začíná jarní období, rozkvétají první
narcisky, tulipány, krokusy a další květiny, mnozí z Vás už stačili zasadit na zahrádkách, ale bohužel nám zkazil krásnou jarní pohodu vir, se kterým musíme
všichni bojovat podle státem daných
pravidel, i když si o tom můžeme myslet
cokoliv a mnohým z Vás se to nelíbí.
Takže bych začala COVIDEM-19.
Byla uzavřena škola a poté školka, obědy
pro veřejnost se vaří dál, ale vydávají se ze
dvora. Pošta zatím funguje do 16.00 hod.
Byl uzavřen obecní úřad a je otevřen
jen šest hodin týdně. Prodejna Jednota
COOP má otevřeno pouze do 16.00 hod.
Autobusové spoje jezdí tak, jako v době
prázdnin. Všechny potřebné informace naleznete na webové stránce obce,
na úřední desce a probíhá také hlášení
místního rozhlasu s aktuálními informacemi. Obec zajistila roušky /zatím ne pro
všechny obyvatele/ a roznášela je po obci
od nejstarších spoluobčanů i s informačním letákem. Pro některé již zajistila nákupy a léky. Takže, pokud budete mít nějaké problémy, obraťte se na obecní úřad
na telefonních číslech 519 324 502 nebo
724 746 240 a my Vám rádi pomůžeme.
Podrobné informace najdete uvnitř zpravodaje, ale jistě jste informovaní z televize, rádia a internetu. Některé zručné ženy
začaly šít roušky na ústa, kterých je nedostatek. Tyto jsou k dispozici v prodejně
COOP Jednota u vchodu. Chtěla bych za
jejich šití poděkovat paní Ludmile Froli-
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chové, Marice a Tereze Střelské, Ludmile
Králové, Nikole Milionové, Iloně Milotové, Marii Střelské a mnoha dalším, o kterých ale bohužel obecní úřad neví. Takže
ještě jednou velké díky. Poděkování patří
paní Marii Ženaté a panu Zdenku Vrbíkovi, kteří v současné chvíli pomáhají
s obchůzkami u starších spoluobčanů.
Bez ohledu na vir dál pokračuje
výstavba kanalizace, která je zhruba
v polovině. V současné chvíli jsou již
vyhotoveny první územní souhlasy na
kanalizační přípojky nemovitostí. V celé
obci provedla firma WOMBAT prohlídku stávající kanalizace a navrhla několik možných způsobů řešení její údržby.
Bylo pro nás překvapením, že i přes své
stáří je v poměrně dobrém stavu. Některé z Vás trápí, že došlo k pokácení několika stromů a keřů, můžu Vás uklidnit, že
po ukončení celé akce, což bude konec
listopadu letošního roku, dojde k náhradní výsadbě zeleně. Úprava hlavní
ulice Masarykovy je závislá na dohodě
s Jihomoravským krajem, protože silnice není v našem vlastnictví, ale je majetkem kraje. Ale nemusíte se obávat, že
by nedošlo k její opravě. Zkušební provoz čističky by měl být zahájen na konci
května letošního roku, podle zhotovitele
není termín ohrožen, ale doufejme, že
nám do toho nevleze vir.
Dostavbu hasičské zbrojnice - garáže
- také můžete sledovat, měla by být hotova v měsíci květnu, poté si z Lednice
hasiči přivezou novou hasičskou cisternu.

Bohužel Vás dnes nemůžu pozvat na
žádnou akci, protože nevím, do kdy bude
situace nouzového stavu trvat. Opatření
omezující pohyb osob však budou určitě
ještě prodloužena. Je mi velmi líto, že nemůžeme uskutečnit zájezd do Slovinska,
ale až to bude možné, tak se tam určitě
podíváme. Peníze vybrané jako záloha
Vám bude určitě vrácena, a to samé platí i pro zájezd do Slováckého divadla. Ti,
kteří už zaplatili, obdrží peníze zpět. Divadlo přislíbilo náhradní termín. O všem
Vás určitě budeme informovat.
Na závěr dnešního úvodního slova
bych chtěla velmi poděkovat hospodářům letošního fašanku, a to rodině
Padalíkové z ulice Masarykovy, rodině
Suchánkové z ulice Svobody a rodině
Tesaříkové z ulice Sportovní.
Poděkování patří také všem sponzorům a donátorům dětského karnevalu
a obecního plesu, určitě obě akce byly
velmi povedené a účast byla na obou akcích víc než hojná.
No a co bych Vám měla popřát za
současné virové situace do nadcházejících jarních dnů? Určitě velkou dávku
životního optimismu, pevné nervy, nepropadat depresím a panice, radovat se
z každodenních maličkostí, které vidíte
kolem sebe a užívat si opravdu každý
den tak, jak ho žijete. Vloni jsem použila v jarním zpravodaji latinské „carpe
diem“ a opravdu mi dnes nezbývá nic jiného, než ho letos použít znovu, protože
platí ještě více. CARPE DIEM.
Starostka Renáta Priesterrathová

OPATŘENÍ V NAŠÍ OBCI!
V souvislosti s rozšířením onemocnění COVID – 19 způsobené koronavirem vydáváme z preventivních důvodů následující doporučení a opatření:
1/ Od 20. 3. 2020 platí nově doba nákupu vyhrazená pro
seniory nad 65 let od 8:00 do 10:00 hodin, ale jen pro
prodejny nad 500 m²!

5/ Sběrný dvůr je do konce března uzavřen.

2/ U vstupu do prodejny COOP jsou krabice s rouškami,
které ušily místní šikovné ženy. Tak kdo nemá, může si
zde odebrat.

7/ Místní pošta bude otevřena jen do 16:00 hodin.

3/ ZŠ Ladná je od 11. 3. 2020 do odvolání uzavřena. Provoz
mateřské školy byl od 18. 3. 2020 přerušen. Rodiče dětí
do 13 let mají nárok využít ošetřovné při péči o dítě při
uzavření školy, a to oproti potvrzení, které vydává právě
ZŠ a MŠ Ladná. Jídelna nadále v provozu, strávníci si
pro oběd musí jít přes dvůr jednotlivě.
4/ Obecní úřad, prosím, navštěvujte pouze v záležitostech,
kde je nezbytná osobní účast. Obracejte se, prosím, na
úřad telefonicky či e-mailem.

6/ Místní knihovna je uzavřena.

8/ V souvislosti s usnesením vlády o omezení pohybu, žádáme občany a především seniory, aby zbytečně nevycházeli
ven a vyhýbali se bližšímu kontaktu s ostatními osobami.
9/ Vyzýváme spoluobčany, aby sledovali sdělovací prostředky a respektovali nařízení s epidemiologickou situací spojená.
10/ Do autobusů linek IDS je zakázáno nastupovat předními dveřmi a dále je zakázáno pohybovat se v autobuse
v prostoru první řady sedadel u řidiče. Tento prostor je
označen.
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DĚNÍ V OBCI
2. Adventní neděle
8. prosince 2019, tedy na druhou adventní neděli, vystoupili Lanštorfčané, kteří si pozvali ženskýý sbor Lipina z Hroznové

Lhoty. Zazněly adventní písně, koledy i naše slovácké lidovky. Na
cimbál doprovázel
p
Mgr.
g Tomáš Svačina.

Ženský sbor Lipina z Hroznové Lhoty

Společná závěrečná píseň

3. Adventní neděle
Třetí adventní neděli 15. prosince se po delší době v Ladné
představilo jazzové uskupení Flash Band. Zazněly vánoční melodie v zajímavých úpravách. Posluchači si spolu se zpěvačkami
mohli zazpívat melodie ze známých českých pohádek.

Flash Band

4. Adventní neděle
Na čtvrtém adventním koncertě, v neděli 22. prosince 2019, vystoupili Ladenští trubači. Trojici ladenských
rodáků Jan Sedláček – 2. trubka, Zdeněk Vrbík – trombon a František Sedláček – tuba doplnil na 1. trubce
Vít Baloun z Velkých Bílovic. Program byl z větší části
věnován Wolfgangu Amadeu Mozartovi, ale zazněly
i drobnosti dalších známých autorů jako Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn,
Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin, Georges Bizet
a autorů méně známých či téměř neznámých, jako např.
Barbara Strozzi, Johann Adolph Hasse, Josef Gabriel
Rheinberger, Leslie Searle, Marián Varga a dalších.
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ZÁJEZD DO MAHENOVA DIVADLA
Den před silvestrem jsme se vydali na
divadelní představení „Králova řeč“ do
Mahenova divadla v Brně, které zrežíroval
Martin Stropnický a hudbu k němu složil
Petr Malásek.
Hra, podle níž vznikl nejúspěšnější
film roku 2010 ověnčený mnoha cenami
včetně čtyř Oscarů, měla premiéru ve Velké Británii v únoru 2012. Příběh vychází ze skutečnosti: sleduje boj budoucího
anglického krále Jiřího VI. (1895–1952)
s handicapem, který by mohl ohrozit nejen jeho vlastní pozici, ale také celou spo-

lečensko-politickou situaci v zemi, stojící
na prahu druhé světové války. Vypjatá
doba si žádá ve svém čele pevného muže,
kterým jen stěží může být koktající král…
Proto následník trůnu za podpory své
ženy Alžběty (budoucí královny matky),
Winstona Churchilla, své rodiny a vlády
podstupuje svéráznou léčbu u australského odborníka jménem Lionel Logue, který
však nebyl jen logopedem, ale také svérázným terapeutem. Logue s neomylnou in-

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Tříkrálový koncert v Ladné se uskutečnil 5. 1. 2020 v místním
kostele sv. Archanděla Michaela. V podání dětského pěveckého
sboru Crescendo a Komorního orchestru Jana Noska ze ZUŠ
Hodonín zazněly české i zahraniční vánoční i tříkrálové skladby
v tradičních i netradičních úpravách a nejen duchovní skladby
od Franze Schuberta, Henryho Purcella, Ronalda Bingeho, Johna
Williamse, ale i dalších. Hostem koncertu byli Ladenští trubači.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V neděli 5. 1. 2020 proběhla v naší
obci Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity. Sešlo se několik skupin koledníků
a ty postupně navštívily všechny domácnosti. V odpoledních hodinách pak měli

koledníci se svými doprovody připravené
malé občerstvení v místní sportovní hale.
Vybralo se celkem 45 244,- Kč. Charita
děkuje všem štědrým dárcům i koledníkům.

tuicí otevírá bezpečný prostor, ve kterém
může král čelit svým vnitřním zraněním,
strachu a agresi, a zároveň navrací řeč
do jejího přirozeného živlu. Mezi králem
a jeho podivínským léčitelem se vytvoří
zvláštní pouto. Autor hry Seidler, který
sám v dětství trpěl vadou řeči, nezískal za
života královny matky souhlas k provedení hry. A teprve když v roce 2002 královna
zemřela, pustil se znovu do práce.
Všichni jsme byli zvědaví na známého
herce Ladislava Freje, který hraje Lionela
Logue, ale s úspěchem ho zastínil představitel krále brněnský herec Martin Sláma,
kterého znáte z Četnických humoresek
nebo reklamy na sýr.
Všem se hra líbila a těšili jsme se i na
další představení do Slováckého divadla v Uherském Hradišti, ale bohužel ze
známých důvodů bylo divadlo uzavřeno
a představení zrušeno. Podle informací
budeme mít náhradní termín.
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DĚTSKÝ KARNEVAL
V sobotu 11. 1. 2020 se uskutečnil
v Ladné tradiční Dětský karneval. Pro děti
bylo připraveno mnoho dětských her, tanečků, skákací hrad a dětské tetování. Letos mezi děti přišli šmoulové, se kterými
se vydováděly jak děti, tak i rodiče. Účast
byla vysoká, kolem 90 dětí v maskách
a téměř 150 dospělých. Na závěr si každé
z dětí vylosovalo v tombole nějakou cenu.
Sponzory letošního Dětského karnevalu byli paní Jana Polláková, manželé Kateřina a Martin Nešporovi, Cafe Industry
Michal Uher, Zámečnictví Radim Uher,
manželé Dana a Michal Škarvodovi, manželé Jana a Josef Kolibovi, manželé Marie
a František Kobrovi, paní Pavlína Kolá-

řová, paní Jiřina Holubová, firma ELEKTRO HRDLIČKA, manželé Milena a Josef
Miškeříkovi, manželé Zdeňka a Stanislav
Vaculíkovi, slečna Simona Pulkrábková,
paní Věra Svobodová, pan Milan Konečný, manželé Věra a Marian Šúňovi, manželé Michaela a Michal Koneční, Hostinec
U Parku, rodina Františka Šlichty /včelař/,
firma MIBAG ŠMÍD, paní Marie Černá,
manželé Hana a Pavel Čechovi, pan Kuchař Václav, paní Bohumíra Mlátilíková,
paní Eva Uhrová, paní Marcela Suchánková, Sdružení občanů Ladné a Obec Ladná.
Dětský karneval finančně podpořili
firma ALBA - METAL, firma BOS s.r.o.
Ladná, firma KOVO PRUDÍK, manželé

Jana a Stanislav Krůtilovi, Pedikúra Irena
Líznarová, pan Břetislav Rožnovják, Klub
seniorů Ladná, COOP Jednota Mikulov,
manželé Vladimíra a Karel Novozámští,
manželé Vojtěška a František Florusovi,
paní Lenka Mozgová, paní Zdenka Jankovičová, pan Libor Padalík a paní Lucie
Hanáková, manželé Petra a Jan Bajarovi,
paní Anna Mlátilíková, paní Jitka Lucká,
manželé Eliška a Vilém Škarvodovi, paní
Kateřina Mikuličová, paní Božena Bajarová, paní Marie Lysáková, paní Hana
Gajdošová, paní Hana Horáková, paní
Zdenka Skočíková, paní Marta Tesaříková, pan Miroslav Salajka, manželé Božena
a Josef Brtevníkovi

Elektro Hrdlička, manželé Jana a Tomáš
Pollákovi, pan Tomáš Horáček, manželé
Věra a Marian Šúňovi, firma ŠTOLL s.r.o.,
Myslivecký spolek Ladná, manželé Marie
a Zdeněk Hanáčkovi, Sdružení občanů
Ladné, manželé Antonie a Josef Blatovi,
manželé Ludmila a Miroslav Hrabcovi,
Kadeřnictví Simona Pulkrábková, Kadeřnictví Dagmar Michalovičová, manželé
Marta a František Tesaříkovi, manželé
Věra Koyšová a Josef Černý, paní Božena Bajarová, manželé Marcela a Stanislav
Vaculíkovi, manželé Milena a Josef Miškeříkovi, paní Marie Kurková a pan Josef
Jankovič, Farma Bílovice, paní Anna Sadílková, manželé Marie a František Kobrovi, manželé Vojtěška a František Florusovi, manželé Marie a František Černí,
paní Ludmila Střelská, Květinářství Ludmila Kasalová, Akademie ZFP - pan Ondřej Černý, Slovácké sdružení Lanštorfčané,
manželé Vladimíra a Josef Pulkrábkovi,
manželé Gabriela a Martin Vlkovi, Pedikúra Irena Líznarová, Státní zámek Lednice, manželé Blažena a Stanislav Jílkovi,
paní Jana Krajčovičová, manželé Pavla

a Ivan Filípkovi, firma TOP CARS Kosík,
manželé Michaela a Josef Markovičovi,
manželé Hana a Roman Příborští, paní
Jaroslava Hrdová, manželé Marie a Karel
Hrdličkovi, paní Tamara Otrusilová, paní
Ilona Milotová, paní Ivana Ťulpová a pan
Tomáš Ťulpa, manželé Nataša a Vladimír
Málkovi, manželé Alena a Stanislav Holubovi, manželé Vladislava a Karel Novozámští, firma Trefil Mont s.r.o., firma Alba
- Metal, paní Kateřina Nešporová, paní
Marie Polášková, manželé Marie a Rostislav Střelští, Klub seniorů Ladná, Čerpadla Michal Doležal, manželé Drahomíra
a František Kaňovi, manželé Marie a Stanislav Krůtilovi, manželé Anna a Ludvík Osičkovi, manželé Hana a Radomír
Ševčíkovi, rodina Františka Šlichty, Gym
for strong - Michal Uher, manželé Miroslava a František Sedláčkovi, pan Miroslav Čapka, paní Petra Pantůčková, firma
Biogena, manželé Jana a Josef Kolibovi,
COOP Jednota Mikulov, firma František
Král - Organic s.r.o., nejmenovaná paní,
Chovatelské potřeby - Dana Fajgarová,
manželé Sylva a Petr Míčkovi, manželé

VI. OBECNÍ PLES
VI. Obecní ples v Ladné, který se uskutečnil v sobotu 1. února 2020, byl plný
tance a dobrého jídla. Hudební doprovod
zajistily DH Zlaťulka a skupina The Teachers. V programu večera se představily
dámy ze Spolku elegantních dam z Brna,
a to hned třikrát. Nejprve to byly tance
v krinolínách, potom v mexickém rytmu
a na závěr divoký kankán. Se svým projektem Afrika obohatila večer Ing. Lenka
Žůrková a její taneční skupina N.C.O.D.
Pro návštěvníky byl připraven plesový
raut, který nachystal kolektiv kuchařek
z MŠ. Součástí plesu byla i bohatá tombola. Hlavní cenou bylo elektrokolo, jehož
výherce obkroužil sál. Celým plesem provázela paní Radka Kobrová. Plesové veselí
trvalo téměř až do rána.
Sponzory VI. obecního plesu byli
firma F&K&B a.s., firma KOVO Prudík,
firma BOS Ladná, firma IMOS a.s., Ranč
Ladná - pan Petr Vlašic, paní Věra Svobodová a pan Milan Konečný, manželé Eva
a Miroslav Šmídovi, manželé Jana a Libor
Vymysličtí, pan Stanislav Salajka, firma
AP Investing, paní Petra Pazderová, firma
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Jana a Stanislav Krůtilovi, manželé Monika a David Šudrlovi, firma ALCA PLAST,
firma AQUA PROCON, Masáže Edith
Pospišová, manželé Jiřina a Jiří Holubovi,
manželé Eva a Kamil Štollovi, paní Jarmila
Pazderová, paní Věra Garčicová, manželé
Jana a Ivan Fojtíkovi, paní Lenka Neuhauserová a Obec Ladná.
Finančně ples podpořili manželé
Dana a Jan Pištělákovi, firma Modrý projekt s.r.o., manželé Věra Koyšová a Josef
Černý, manželé Věra a Pavel Káňovi, manželé Eliška a Jiří Markovi, manželé Zdenka
a Antonín Košťálovi, paní Anna Pochylá, manželé Josefa a Josef Lučtí, manželé
Zdenka a František Vrbíkovi, paní Zdenka Skočíková, paní Zdenka Jankovičová
a pan Jan Dvořák, manželé Marie a Stanislav Zrůnovi, manželé Kateřina a Josef
Markovičovi, manželé Hana a Stanislav
Morávkovi, paní Zdeňka Šošková, manželé Božena a Josef Brtevníkovi, paní Marta
Trávníčková a paní Marie Polášková.
Za přípravu plesového rautu děkujeme kolektivu kuchařek školní jídelny
- paní Marii Hrdličkové, Jarmile Šimečko-

Lanštorfský zpravodaj
vé, Zdeňce Demčilové a jejich pomocníkům Marii Černé, Antonii Blatové a Jendovi Hrdličkovi.
Poděkování za organizační přípravu
plesu patří zaměstnancům obecního úřadu
paní Věře Svobodové, Vojtěšce Florusové

a panu Josefu Kubíkovi. Za pomoc děkujeme seniorkám Janě Krůtilové, Marii Černé,
Antonii Blatové a Zdeňce Skočíkové.
Poděkování patří také paní Věře Garčicové s Lenkou Neuhauserovou a Petrou
Duroňovou.

VÝSTAVA „VZPOMÍNKY NA DĚTSTVÍ A MLÁDÍ“
Ve dnech 8. - 9. 2. 2020 uspořádal Klub seniorů Ladná výstavu
fotografií pod názvem „Vzpomínky na dětství a mládí“. Na této
výstavě se sešlo celkem 744 fotografií a 5 obrazů často mapující
osudy ladenských rodáků od dětství až po současnost. K vidění
byly snímky dětí, chlapců ve vojenském stejnokroji, krojovaných
děvčat a šohajů a dalších místních osobností při každodenních

činnostech. Zahájení výstavy se ujal místní mužský pěvecký sbor
Lanštorfčané s písničkami Když sem byl malučký, Okolo Lanštorfa a Chovala mňa moja mamka. Poté jménem pořádajícího
spolku všechny přivítala a oficiálně zahájila výstavu Jana Krůtilová. Výstavu navštívilo přes 300 návštěvníků nejen z Ladné, ale
i z okolí.

Lanštorfský zpravodaj
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LANŠTORFSKÝ FAŠANK
Dne 22. 2. 2020 se uskutečnil tradiční Lanštorfský fašank
s obecní zabíjačkou. Kolem desáté hodiny již bylo možno ochutnat ovárek a další pochutiny. Slavnostní průvod masek vyšel od
kostela ve 13:00 hodin. Hospodáři letos byli Obecní úřad, rodiny Tesaříkova, Suchánkova a Padalíkova. Mezi maskami bylo
možné vidět Sněhurku se sedmi trpaslíky, námořníky, cikánku, mexikána, instalatéra, dyňáčky, partu uprchlých pacientek
z psychiatrické léčebny, smrtku, chemiky i s laboratoří, jedno-

rožce apod. Chasa zatančila Pod šable. Letošní průvod vedli
Staňa Maxa s Jiřím Holubem, který letos zastoupil Stanislava
Holuba, který měl po operaci kolene. Průvod byl zakončen ve
sportovní hale, kde všem zahrála Cimbálová muzika Moravica
Františka Macinky a zazpíval místní sbor Lanštorfčané. Tímto
bychom chtěli poděkovat všem, kdo se na přípravách této akce
podíleli. Velké poděkování patří řezníkům panu Josefu Kolibovi
a Františku Šlichtovi.

VÝPIS ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Zasedání zastupitelstva č. 10/2019
se konalo 10. prosince 2019
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu
• OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
• OZV č. 3/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství v obci Ladná
• OZV č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
• OZV č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
• OZV č. 6/2019 o místním poplatku ze vstupného
• Rozpočet obce Ladná na rok 2020 ve výši příjmů 54 783 000,- Kč,
ve výši výdajů 95 903 000,- Kč a ve výši financování 41 120 000,- Kč
• Střednědobý výhled obce Ladná na roky 2021 - 2031

•
•
•
•
•
•

•

•

Pověření pro starostku obce k provedení posledního rozpočtového opatření č. 7/2019
Rozpočtové opatření č. 6/2019 s příjmy ve výší 3 026 000,- Kč,
výdaji ve výši 20 000,- Kč a financováním ve výši -3 006 200,- Kč
Vzalo na vědomí odpis pohledávky s firmou Keltex ve výši
781 187,40 Kč, která vznikla v roce 2014
Přijetí sponzorského daru pro ZŠ a MŠ Ladná - čističku vzduchu
v hodnotě 7000,- Kč od paní Lenky Žůrkové
Veřejnoprávní smlouvu č. 7/2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce ve výši 20 000,- Kč na provoz kostela sv. Archanděla Michaela
Veřejnoprávní smlouvu č. 8/2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 3 000,- Kč na vydávání časopisu Malovaný kraj
v roce 2020
Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1143/4
v k.ú. Ladná s Gas Net s.r.o., Ústí nad Labem za jednorázovou
úplatu ve výši 605,- Kč
Stáhlo bod o Darovací smlouvě s TJ Sokol Ladná z programu
jednání
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Zasedání zastupitelstva č. 11/2020
se konalo 10. března 2020
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Rozpočtové opatření č. 7/2019 s příjmy ve výši 2 336 300,- Kč,
výdaji ve výši -273 200,- Kč a financováním ve výši 2 609 500,- Kč
• Neschválilo zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu
• Neschválilo zrušení OZV č. 6/2019 o místním poplatku ze vstupného
• Neschválilo OZV č. 1/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Ladná
• Název nové ulice v lokalitě ulice Mlýnské „Ulička“
• Směnnou smlouvu s ing. Drahoslavem Ryšavým na pozemky
parc.č. 69, 199 a 200 v k.ú. Ladná, kdy dochází ke směně pozemku u autobusové zastávky za pozemek s domkem č.p. 20 v ulici
Na Trkmance, a to bez finančního vyrovnání. Rozdíl v ceně činí
167 695,10 Kč v neprospěch obce
• Darovací smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene s TJ Sokol Ladná na pozemky parc.č. 914/1, 914/14, 915, 916 a 1288/3
v k.ú. Ladná za účelem zachování sportovních ploch v obci Ladná
• Sponzorský dar pro ZŠ a MŠ Ladná ve výši 17 951,- Kč od Spolku
rodičů a přátel školy pro školní družinu a mateřskou školu

Lanštorfský zpravodaj
•

•

•

•

•
•

•
•
•

Smlouvu o umístění stavby na pozemcích parc. č. 1279/77,
1279/38 a 1279/78 v k.ú. Ladná s manžely Čujanovými za účelem vybudování dlážděných nájezdů, vodovodní a kanalizační
přípojky pro rodinný dům na pozemku parc.č. 1279/55 v k.ú.
Ladná
Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 17 000,- Kč s SDH Ladná na akci „Májová zábava
2020“
Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 21 000,- Kč s SDH Ladná na akci „Závody mladých hasičů a provoz spolku“
Kupní smlouvu na spoluvlastnický podíl o velikosti ideální ¼ pozemky parc.č. 1179/222, 1181/41 a 1182/51 v k.ú. Ladná a spoluvlastnický podíl o velikosti ideální ½ na pozemek parc.č. 1182/172
v k.ú. Ladná s paní Stanislavou Orlovou za cenu 77 280,- Kč
Vyřazení majetku obce Ladná za rok 2019 ve výši 40 669,80 Kč
Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 100 000,- Kč pro TJ Sokol Ladná na akci „Dotace
na provoz a opravy v areálu TJ Sokol - tenisový oddíl
Záměr budoucího rozvoje ploch pro bydlení na ploše pozemků
parc.č. 1279/22 a 1279/67 v k.ú. Ladná
Stáhlo z programu jednání rozpočtové opatření č. 1/2020
Příspěvek ve výši 30 000,- Kč občanům obce Rohozná a Mysliveckému sdružení Rohozná na opravu škod po vichřici Sabine

Poděkování
Dobrý den,
jmenuji se Libuše Bezděkovská a bydlím v obci Rohozná na Jihlavsku. Naše rodina patří mezi nejvíce postižené vichřicí Sabine. Proto bych vám chtěla z celého srdce poděkovat za příspěvek, který jste poslali na náš transparentní účet. Těší
mne to o to víc, protože z vaší obce pocházela moje babička, narozená v roce 1901 jako Božena Sýkorová. Provdala se za
Františka Zajíce do Velkých Bílovic.
Ještě jednou vřelé díky, s pozdravem
L. Bezděkovská

Lanštorfský zpravodaj
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2019
PŘÍJMY
Daně
Odvody za odnětí půdy
Poplatek za svoz komun. odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veř. prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Příjem úhrad za dobývání nerostů
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z technických her
Vratka Podluží
Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu
Dotace Volby
Průtoková dotace ZŠ
Přijatá dotace na kanalizaci z MŽP
Příjatá dotace na kanalizaci z JMK
Silnice
Pošta
ZŠ
Knihovna
Rozhlas
Kultura
Sportovní zařízení v majetku obce
Byty – příjmy z nájmu, služeb
Nájem pohostinství, pošta
Pohřebnictví – nájmy hrobů
Komunální služby, pozemky + pronájem
pozemku - fotovoltaická elektrárna
Prodej popelnic
Sběr a svoz ostatních odpadů
Péče o vzhled obcí–odvoz větví ..
Místní správa – kopírování
Příjmy z úroků
Požární ochrana – prodej majetku
CELKEM i s neuvedenými položkami

KČ
17 636 185
117 902
534 240
23 700
14 944
1 316
1 687 529
72 070
754 655
2 320 370
30 000
265 900
29 000
390 225
23 458 535
4 836 200
45 200
240 908
107 776
3 800
5 520
544 274
144 355
173 952
140 000
17 586
1 192 670
9 540
183 199
13 918
1 725
507
25 000
55 022 706,-Kč

VÝDAJE
Deratizace, čipování
Lesní hospodářství - transfer
Silnice – opravy
Chodníky – stavby
IDS JMK - příspěvek na autobusy
Pitná voda
Kanalizace
Pošta
Příspěvek ZŠ a MŠ, rekonstrukce ZŠ
Knihovna
Rozhlas – služby, OSA
Zpravodaj
Kultura
Sportovní zařízení v majetku obce
Příspěvek na činnost TJ Sokol
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení – energie, opravy
Pohřebnictví
Komunální služby + koupě pozemků
Svoz nebezpečných odpadů
Svoz komunálního odpadu
Svoz ostatních odpadů
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
Péče o vzhled obce vč. platů
Sociální služby – transfery
Sbor dobrovolných hasičů
Zastupitelstvo
Volby
Činnost místní správy
Služby peněžních ústavů
Pojištění obce
Ostatní finanční operace
Vratky transferů
CELKEM i s neuvedenými položkami

KČ
20 357
50 000
81 910
42 000
62 100
3 970
43 980 719
374 682
2 283 666
155 982
20 294
91 919
896 298
1 765 129
120 000
92 450
89 572
190 339
30 281
401 844
22 939
944 875
35 860
74 558
1 530 594
60 050
551 819
1 091 942
22 062
1 603 390
13 651
40 398
-4 772 395
20 450
51 993 706,-Kč

PŘEHLED REALIZOVANÝCH AKCÍ 2019
Akce

Realizace

Náklady

Palašovské příděly - komunikace

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

1 543 092,00

Palašovské příděly - vodovod

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

424 350,00

Palašovské příděly - dešťová kanalizace

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

848 701,00

Palašovské příděly - splašková kanalizace

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

771 546,00

Palašovské příděly - veřejné osvětlení

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

270 041,00

ZŠ - doplnění sněhových háků

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

51 606,56

Tatra CAS

Obec Lednice

Kanalizace

IMOS, AP Investing, AQUA Procon

Přístavba hasička

Šlancarová, město Břeclav

MŠ

Heller, E-ON

Chodník k ALBĚ

Slatinský

265 786,00
41 607 678,00
73 365,00
474 171,00
42 000,00
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OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Ceník pronájmu haly
Tělocvična
Foyer
Kuchyň
Celý objekt

Den

1 h/kurt badminton

1h

1 100,-

110,-

275,-

550,550,2 200,-

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

Sběrný dvůr v letním období
Upozorňujeme všechny občany, že v období letního času je 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

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.

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 uloE-BOX na obecním úřadě
žit za poplatek, který stanovilo zastupitelstvo obce takto:
Do E-boxu na obecním úřadě můžete odkládat nefunkční drobVozík za auto
100,- Kč
né elektrozařízení, mobily, MP3, přehrávače, žehličky apod. a pouKára
30,- Kč
žité baterie.
Kolečka
10,- Kč

Propagační materiály obce
Na obecním úřadě si můžete pro svoji potřebu zakoupit tyto propagační materiály:
Pexeso

15,-

pohlednice

6,-

Samolepka se znakem obce

15,-

mapa Břeclavsko

50,-

Oficiální mapa LVA

32,-

info brožurka Ladná

25,-

Pamětní mince

180,-

Cyklostezky

40,-

Sklenice

71,-

mapa Podluží

15,-

CD Lanštorfčani

150,-

Almanach školy

100,-

Výletní noviny

zdarma

propisovací tužka

25,-

Kniha Obec Ladná v proměnách času

250,-

tužka s obalem

30,-

Čaj Pohodář Regionu Podluží

50,-

Lanštorfský zpravodaj
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Ceník inzerce v Lanštorfském
zpravodaji
Strana A4

400,-

Strana A5

200,-

Strana A6

100,-

Poplatky 2020
Upozorňujeme občany, že poplatky za komunální odpad a psy
mají být uhrazeny nejpozději do 31. března 2020. Kdo ještě poplatky
neuhradil, prosíme, aby tak v co nejkratším termínu učinil. Děkujeme

!Upozornění! - vysílání DVB - T2
Dovoluje si Vás upozornit, že přes avizované vypínání stávajícího vysílání DVB-T k 31. 3. 2020, k tomuto vypnutí
v tomto termínu nedojde. O nových termínech budete včas
informováni.

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.
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STAV OBYVATEL
K 31. 12. 2019
Přistěhování

37

Narození

8

Odstěhování

23

Úmrtí

14

Počet žen

631

Počet mužů

597

Věková skupina 0 - 5 let

60

6 - 17 let

135

18 - 29 let

149

30 - 39 let

152

40 - 49 let

216

50 - 59 let

165

60 - 69 let

151

70 - 79 let

150

80 - 89 let

46

90 - 99 let

4

Věkový průměr ženy

55,42

Věkový průměr muži

47,33

Celkový počet obyvatel v r. 2018

1 212

Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2019

1 228

JAK NAKLÁDAT S DOMOVNÍM ODPADEM
V DOBĚ PANDEMIE?
Domácnosti v karanténě nebo domácnosti s potvrzeným
onemocněním COVID-19:
1. Odpad netřiďte - veškerý odpad z domácnosti, to znamená
i papír, sklo a plasty, ukládejte společně do plastových odpadkových pytlů o tloušťce minimálně 0,2mm. V případě tenčích
odpadkových plastových pytlů je nutné použít dva kusy.
2. Pytel s odpadky pečlivě zavažte a v místě úvazu postříkejte
dezinfekcí (alespoň Savo, Sanytol,…)
3. Takto zabalený odpad uložte do černého kontejneru na směsný odpad, v případě domácností v rodinných domech do své
popelnice.
4. Odpad nikdy neukládejte vedle kontejneru nebo popelnice,
aby nedošlo k infikování osob, které odpady svážejí. Ostatní
domácnosti:

Nadále platí povinnost třídit odpad dle podmínek stanovených obcí.
• Použité roušky nejsou separovaný odpad – netřiďte je!
• Použité jednorázové roušky nebo kapesníky dávejte do uzavřeného plastového pytlíku (!) a ten potom do nádoby na komunální odpad!!!!
• Tento odpad v žádném případě nesmí končit v kontejnerech na
papír nebo v jakémkoliv jiném kontejneru na separovaný odpad!
Pokud se i naši zaměstnanci nakazí jakýmkoliv infekčním
onemocněním a budou nuceni zůstat v izolaci nebo v karanténě,
nebude kdo by Vám Váš odpad odvezl k likvidaci.
Děkujeme, že jste zodpovědní jak k sobě, tak k ostatním!
Hantály, a.s., Velké Pavlovice
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Obnova tůně v Prútníku
Již při nedávné obnově aleje za obcí směrem k Podivínu neunikl pozornosti nedaleký remízek „Prútník“. Jedná se o takovou oázu
či útočiště pro divokou zvěř v jinak poměrně velkých lánech orné
půdy. V minulosti zde bylo vlivem vysoké spodní vody několik tůněk, které sloužily jako přírodní napajedlo. S poklesem této hladiny
a nánosem sedimentů však došlo k jejich zániku. Rozhodli jsme se
v této lokalitě o obnovu alespoň jedné tůně. Na projektu pracoval

odborný garant pan Ing. Filip Šálek. Požádali jsme o dotace Ministerstvo životního prostředí, které nám poskytlo finanční prostředky
ve výši 53 462,- Kč z programu „Podpora přirozených funkcí krajiny“ (POPFK). Terénní práce provedla firma Mibag Šmíd. Vše se
podařilo a v současné době se zde nachází krásný mokřad. Podloží
je zde písčité, takže zde dochází k přírodní filtraci vody.
Zpracoval Martin Vlk

Region Podluží
XVII. ples Regionu Podluží
V pátek 31. ledna 2020 se konal XVII. ročník tradičního plesu se představili místní „ochotníci“. Bohatá tombola, ochutnávka
Regionu Podluží. Tentokrát se občané ze všech členských obcí sešli místních vín a výborný raut jsou již samozřejmostí. Přijďte se i Vy
v Obecním domě v Dolních Bojanovicích. K tanci a poslechu hrá- v příštím roce podívat a přesvědčit se.
la dechová hudba Bojané, cimbálová muzika Zádruha a skupina
Eremy. Ples byl zahájen polonézou žáků základní školy Dolní Bojanovice. Se zajímavým vystoupením „Tvoje tvář má známý hlas“

Rada starostů Regionu Podluží
Každé první úterý v měsíci se
schází starostové Regionu Podluží ke
svým poradám. Tentokrát se konala
ve čtvrtek 5. března v Ladné ve foyeru

sportovní haly. Dopoledne proběhlo jednání starostů a po obědě se ještě
diskutovalo o aktuálních problémech,
které starosty a jejich obce trápí.
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„MASka“ vloni pomohla regionu více než šedesáti miliony koru
un
Desítky úspěšných projektů a desítky
milionů korun získaných z dotací pro náš
region. To je vizitka Místní akční skupiny
(MAS) Jižní Slovácko za rok 2018 a 2019.
Odborná pomoc zaměstnanců MAS pomohla v práci městům a obcím, neziskovým organizacím, řemeslníkům, malým
a středním firmám, vinařům, dalším zemědělským podnikatelům, ale i školám.
Například v programu rozvoje venkova (PRV) šlo o 30 projektů s dotací
převyšující 12 mil. Kč. Díky nim podnikatelé získají traktory, tažené stroje, postřikovače, balíkovač, konstrukce do vinic
nebo vybavení na zpracování zemědělské
produkce. Podnikatelé v nezemědělských
činnostech získají finanční prostředky na
pořízení strojů pro kovovýrobu, pořízení
technologií pro minipivovar i kavárnu, či
například na nákup vybavení pro výrobu
domácích pečených dortů.

Z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pomohla místní akční skupina získat 52 mil. Kč. Obce
z těchto peněz zaplatí novou infrastrukturu a techniku pro hasiče, pět základních
škol získalo prostředky na nové vybavení
či modernizaci technického zázemí a ve
dvou obcích se bude lépe chodit po nově
vybudovaných chodnících.
Finanční prostředky se také rozdělovaly v dalších programech. MAS například podpořila letní příměstské tábory pro
děti, pomůže také dlouhodobě nezaměstnaným osobám. Zaměřuje se také podporu výsadby zeleně.
I letos MAS plánuje vyhlásit výzvy
k předkládání žádostí o podporu. Dotační prostředky tak budou moci opět
získat města a obce, zemědělci, drobní
podnikatelé i organizátoři příměstských
táborů.

Úspěšná realizace projektů vždy závisí především na zodpovědnosti žadatelů.
Všem přejeme, aby jejich projekty byly
úspěšně dokončeny a přispěly tak výraznou měrou k rozvoji Podluží a Hodonínska. Vložená důvěra žadatelů, očekávaná
pestrost jejich budoucích rozvojových záměrů i neustálé zlepšování podmínek pro
kvalitní život v našich obcích, jsou pro nás
tím nejlepším pohonem při započatých
přípravách na nové dotační období 20212027.
Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s. (MAS)
Kanceláře MAS:
Masarykovo náměstí 115/27,
695 01 Hodonín
info@jiznislovacko.cz
www.jiznislovacko.cz
Facebook @jiznislovacko

Zrealizované projekty, zdroj: archiv MAS

Z HISTORIE LADNÉ
Oběti 2. světové války
Války jsou staré jako lidstvo samo. I když postupem věků se
forma válek mění, nehledě na tuto změnu v nich lidé stále umírají. Ve válce není vítězů, jenom poražených. Každá válka je špatná a zlá, protože přináší obyčejným lidem jenom smutek, bolest
a utrpení. V plné míře platí, že „válka je vůl“ jak se zpívá v písni
známé brněnské skupiny Synkopy 61.
O to více se ti, kteří válku přežijí, vždy těší na další život
v míru. Nejinak tomu jistě bylo i u občanů Lanštorfa v dubnu
1945. V sobotu 14. dubna začalo osvobozování naší obce, v neděli
15. dubna byla obec osvobozena od německých okupantů postupující sovětskou armádou. Osvobození Lanštorfa si však vybralo
svoji krutou daň. Při osvobozování, nebo následně v souvislosti
s osvobozováním naší obce, přišlo o život šest našich spoluobčanů. O to bolestnější je, že tři z nich byly děti.
Připomeňme si krátce jejich smutné příběhy.
Jaroslav Michlovský
(* 21. 12. 1911 -  15. 4. 1945).
Jaroslav (bytem dnes Na Trkmance 37) byl
v sobotu 14. dubna 1945 při příchodu prvních

sovětských vojáků do obce spolu s Janem Mikuličem, Ludvíkem
Krůtilem a Františkem Michlovským u Košutků (bytem dnes Na
Trkmance 60). Jejich manželky byly schovány u Kašíků (bytem
dnes Na Trkmance 54) na dvoře ve vyhloubené jámě od brambor.
Za Slávkem přišel večer jeho otec, který bydlel na rohu
u poklony Sv. Vendelína (bytem dnes na rohu ul. Mlýnské a Růžové) a požádal ho, aby mu šel pomoci nasadit vyvrácená vrata
na domku a přečkal s ním noc na neděli. Chlapi, kteří s ním byli
ukryti u paní Košutkové mu to rozmlouvali, aby nechodil, že
ho může při návratu v neděli ráno potkat ranní palba. Jaroslav
přesto šel, a když se v neděli ráno vracel od otce, byl ruským vojákem zastřelen u hasičské zbrojnice. Ti měli své pozice na lanštorfském mlýně. Důvod jeho smrti se nikdo nikdy nedozvěděl.
Jaroslav byl nalezen v tratolišti krve s prostřelenou hlavou jeho
manželkou Ludmilou, která se k němu dostala z domu částečně vyschlým korytem Trkmanky. Peníze, které si s manželkou
před osvobozováním mezi sebe rozdělili pro případ, že by je
jednomu z nich zabavili, již u sebe neměl. Klíče od domu ležely
pohozeny vedle něj.
Pamětní deska je umístěna na budově hasičské zbrojnice.
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Antonín Hřebačka
( * 3. 12. 1914 - 17. 4. 1945).
Opis z Pamětní knihy katolických spolků:
„Již po tři noci podnikali vojáci Rudé armády nájezdy do zdejší obce, rabovali a znásilňovali
naše ženy. Podobně jak v jiných domech i bratři
Hřebačka (bytem dnes Masarykova 68) a jeho soused Krůtil odeslali své ženy do zdánlivého bezpečí ve sklepě u sousedů, a sami
dva hlídkovali v kuchyni u bratra Krůtila.
Před půlnocí uslyšeli na ulici křik a volání o pomoc. Vyběhli
ven a tu se k nim přihnalo několik důstojníků Rudé armády, kteří
byli opilí a začali na ně křičet.
Po kapesní prohlídce bratra Hřebačky, u něhož nalezli prázdnou zbraň, jej dvěma ranami do hlavy z těsné blízkosti zastřelili.
Zůstal ležet mrtvý, tváří k zemi v tratolišti černající krve u vrat
souseda Václava Krůtila, vedle Lidového domu. Jeho pohřeb se
konal ještě za dunění děl z blízké fronty. Rakev nesli staří činovníci a vystřídali je mladí členové Orla. Všichni byli v pracovním
oděvu a téměř bosí. Jednak proto, že šatstvo bylo z velké části
vyrabováno a zbytek byl v úkrytech, a jednak ani nebylo radno
ukazovat zejména obuv.“
Antonín Hřebačka byl náčelníkem místního Orla a členem
revolučního národního výboru v obci.
Pamětní deska je umístěna na štítu budovy Masarykova 68.

František Lucký
(*10. 10. 1910 -  27. 4. 1945).
Před příchodem fronty někteří obyvatelé obce utekli do okolních lesů, kde si vykopali
bunkry, ve kterých chtěli přečkat boje o Lanštorf.
Mezi těmito občany byla i rodina Františka Luckého (bytem dnes Masarykova 5), která si spolu s rodinou Pavla
Markoviče, Jakuba Holuba a Jana Poláška zbudovala v Lanštorfském lese, napravo od lesní cesty, bunkr. Byl vyhlouben do země
a vrchem zamaskován větvemi.
František byl však se svým otcem doma, kde hlídali dobytek. V sobotu 14. dubna již přicházeli první sovětští vojáci do
vsi. Němci se stáhli do Kačenárně. Františka napadlo, že sovětští vojáci budou pravděpodobně pronásledovat fašisty a můžou
skryté rodiny v lese najít. Proto se vydal k bunkru upozornit rodiny na toto nebezpečí. Cestou k bunkru, hned na konci vesnice,
byl František zraněn na hlavě, ramenu a noze, pravděpodobně

z vystřeleného dělostřeleckého granátu. Když ho otec našel zraněného, byl již okraden o peněženku a hodinky. Byl převázán
a převezen do Lanžhota k lékařskému ošetření. Protože jim byli
koně zrekvírováni pro vojenské účely, byl převezen kravským potahem, kde ležel na hasičských nosítkách. Do Lanžhota byl převezen proto, že na rozdíl od Podivína byl Lanžhot již osvobozen.
Vzhledem k tomu, že Břeclav ještě stále nebyla bezpečná, zvolili
trasu na Hrušky a odtud do Lanžhota. Když jej přišli navštívit
po čtyřech dnech, našli ho naprosto neošetřeného. Proto jej vzali
zpět domů, avšak zachránit se ho již nepodařilo. Pohřeb se konal
1. května 1945.
V neděli 27. května 1945 se pořádala oslava znovuodhalení
busty T. G. Masaryka, která byla začátkem okupace uschována
před fašisty (byla zakopána na dvoře Lidového domu). Místní
omladina v krojích šla průvodem s kapelou ke škole, kde se pomník nachází, položit věnec našemu prvnímu presidentu. Najednou se ozvala silná detonace…
Nehledě na oslavu, která právě probíhala, se skupina malých
dětí nechala zlákat dobrotou třešní, které právě zrály. Vypravily se
na ně na „třešňovou alej“ směrem k M. Žižkovu. Tam kromě třešní
bylo, jako pozůstatek války, i bojem vyřazené dělo s velkou spoustou použitých i nepoužitých dělových nábojnic. To se některým
stalo osudným. Tomáš Ševčík (nar. 3. 4. 1934) právě v koruně stromu trhal zralé třešně, když pod ním u stromu začal Antonín Čápek
(nar. 6. 6. 1932) a Stanislav Nešpor (nar. 1. 4. 1931) demontovat
doposud nepoužité nábojnice. Výbuch, který přivodili, usmrtil
okamžitě Antonína i Tomáše. Slávek výbuch přežil, ale byl vážně
zraněn. Matka ho z místa výbuchu vezla na povoze do Břeclavi
k doktorovi, avšak Slávek v místech dnešního Tesca zranění podlehl. Mrtvého Tomáše si otec odvezl domů na trakaři.
Menší zranění utrpěli i Rudolf Morávek (střepinou prostřelenou ruku nad loktem), Ludvík Morávek a Eduard Nešpor (oba
poranění hlavy střepinou).
J. Ševčík.

Antonín Čápek

Stanislav Nešpor

Tomáš Ševčík

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Zimní období v naší mateřské škole
Děti z mateřské školy vyjely za vtipným loutkovým představením až do divadla Radost v Brně. Dobře se tam pobavily při veselé
pohádce „Jak Pejsek a Kočička chystali Vánoce“. Netradiční pojetí
s humornými dialogy se moc líbilo i paní učitelkám. Zajímavé je
i celé prostředí divadélka s mnoha vystavenými loutkami a fotografiemi. Rádi se do něho zase někdy vrátíme.
Muzikohrátky nám přivezla paní lektorka Klára Veselá z Brna.
Objevovali jsme zvuky kolem nás pomocí léčivých etnických nástrojů z celého světa s přirozeným laděním, které jsou vyrobené
především z přírodních materiálů. Úvod programu tvořila pohádka s poslechem hudebních nástrojů, které do příběhu vstupují
jako živly, zvířátka a osoby. Poté se děti postupně seznámily s jednotlivými nástroji a lektorka jim ukázala, jak se na ně hraje. Ve

třetí části se všichni stali hudbou, děti aktivně hrály a každý si mohl
vystřídat několik hudebních nástrojů. Všem doporučujeme. Byl to
krásný a nezapomenutelný hudební prožitek.
Nový rok začaly děti v obou třídách projektem o Třech králích.
Seznámily se s jejich příběhem, zadováděly si u zábavných her, vyráběly a zdobily královské koruny, malovaly, stříhaly a lepily obrázky, hrály si na putování králů a koledovaly v kostýmech. Hezkou
tečkou byla návštěva místního kostela a prohlídka vystaveného
betléma. Naše poděkování patří paní Ludmile Střelské, která nám
každoročně ochotně věnuje svůj čas.
Vesmírnou show jsme si pěkně užili, aniž bychom museli
opustit naši vesnici. Přesunuli jsme se pouze do prostor základní
školy, kde na nás čekal nafukovací zážitkový stan. V něm se děti
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pohodlně uložily na koberci a se zájmem sledovaly pohádku, ve
které je krtek se svými kamarády provedl naší sluneční soustavou.
Součástí promítání na kopuli stanu byl i dokument o kosmonautice. Ihned po projekci děti odpovídaly na otázky autora programu
a tím si mohly ověřit, jak byly vnímavé a pozorné. Následně jsme
se přesunuli do sportovní haly, kde jsme si hráli na planety i jejich
měsíce pohybující se vesmírem. Po ukončení děti ve skupinkách
skládaly puzzle k tématu a s sebou do školky si odnesly pracovní
listy i omalovánky.
V lednu jsme zahájili edukačně stimulační program pro předškolní děti, který v naší školce probíhá již šest let. Hravou formou
podněcuje schopnosti a dovednosti, má pomáhat předškolním dětem postupně si zvykat na cílenou práci, soustředit se na činnosti,
dodržovat pravidla, pracovat a komunikovat v kolektivu apod. Je
zároveň jakýmsi návodem pro rodiče, jak se svými ratolestmi pracovat doma a ulehčit jim tak co nejvíce vstup do základní školy.
Jedna z lekcí s názvem „Škola hrou“ se uskutečnila v první třídě ZŠ.
Předškoláci si vyzkoušeli několik aktivit v opravdových školních
lavicích a hodně je zaujala práce na interaktivní tabuli. Dokázali
svým rodičům i paní učitelkám, jak jsou šikovní a svědomitě se
na vstup do první třídy připravují. Na závěr si všichni mohli prohlédnout celé prostory nedávno krásně zrekonstruované základní školy. Děti jsou na „edukačkách“ snaživé, jednotlivé úkoly plní
zodpovědně a pečlivě a vždy si zažijeme také kus legrace. Děkuji
jejich rodičům za trpělivost, ochotu a výbornou spolupráci a věřím, že tento program bude přínosný pro každé dítě, které se chystá
na zahájení povinné školní docházky.
Do naší školky zavítal písničkář pan Martin Miki Zábranský se
svou Toulavou kytarou. Sám o sobě říká: „Hudebník s diagnózou
praktická hluchota, hrající na čtyři nástroje najednou, mající pouze
osm zdravých prstů – to není vtip. To jsem já.“ Tento handicapovaný novojičínský hudebník si píše texty, skládá hudbu, hraje, zpívá,
často koncertuje a moderuje. Jeden z novinářů o něm napsal, že
jeho neustále dobrá nálada je nakažlivá a jiný dodává, že je důkazem toho, že zázraky se občas dějí, i když si to třeba ani neuvědomujeme. S námi si sympatický písničkář zazpíval známé i nové dětské písničky, které doprovázel na svoji dvanáctistrunnou kytaru.
Také jsme si užili vytleskávání rytmu, napodobování zvuků, hru na
tělo, pohyb a tanec. Děti se krásně zapojily a dobře pobavily. Byla
to příjemně a vesele strávená dopolední hodinka. Přejeme panu
Zábranskému hodně dalších pracovních i osobních úspěchů, a aby
ho jeho dobrá nálada nikdy neopustila.
Kuřátka s paní učitelkami se zúčastnila další knihovnické lekce.
Probíhající viróza nás inspirovala k projektu zdraví a nemoc, čistota a hygiena. S tímto tématem jsme pracovali i v knihovně. Paní
knihovnice si pro děti připravila krátkou besedu, potom děti malovaly bacily, předvedly, co se naučily ve školce, zarecitovaly a zacvičily si. Naše pohádková babička paní Štollová přečetla pohádku
a děti jí ukázaly, jak se myjí, čistí si zoubky apod.
Vystřihovaly a kreslily noční košilky, které jsme si vystavili na
nástěnku v šatně. Také jsme zhlédli veselý příběh Macha a Šebestové, kteří pomocí kouzelného sluchátka pomohli spolužákovi zbavit
se bacilů při angíně. Závěrečná část patřila prohlížení a čtení dětských knih a encyklopedií a zodpovídání zvídavých otázek o místní knihovně. Při loučení děti dostaly od paní Florusové kapesníčky
a sladkost.
V období masopustů a fašanků jsme si také v naší školce uspořádali dětský maškarní karneval. Již od brzkých ranních hodin
se ve třídě scházely děti i paní učitelky v zajímavých, nápaditých
a krásných kostýmech. Po svačince se do našeho karnevalového
veselí zapojily také v maskách naše pohádkové babičky z Klubu seniorů v Ladné. V hezky vyzdobených třídách jsme si všichni užili
spoustu zábavy. Tančili jsme, hráli rozmanité hry s balonky, klo-
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Vesmírná show

Edukačky v ZŠ

Toulavá kytara
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bouky, smetákem a jiné. Příjemně unaveni jsme akci zakončili přípitkem. Několik lahví dětského šampaňského nám věnovala paní
Hana Malinkovičová.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat paní inženýrce Lence
Žůrkové za zakoupení dvou čističek vzduchu, které nám již od ledna slouží v obou třídách. Také děkujeme všem rodičům a příznivcům, kteří dětem poskytli dárečky či výtvarné materiály, umožnili
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nám exkurze, provedli drobné opravy nebo nám jakkoliv pomáhají. Vážíme si ochoty a spolupráce všech.
V nastávajícím jarním období připravujeme pro děti spoustu
dalších výchovných, vzdělávacích, sportovních i zábavných programů. Budeme o nich příště zase informovat. Na stránkách školy
si můžete také prohlédnout fotografie z našich akcí.
Marie Kobrová

Karneval

Knihovna

Události v základní škole
Plavecký výcvik
6. 1. žáci zahájili plavecký výcvik v hodonínském bazénu. Podle
svých dosavadních plaveckých dovedností byli žáci rozděleni do družstev. V závěru hodiny se mohli vyřádit v bazénu. V bazénu bylo teplo,
plavčice byly usměvavé. Děti si nakonec koupily párek v rohlíku.

Sférické kino
8. 1. jsme ve sférickém kinu shlédli pořad o vesmíru. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o planetách naší sluneční soustavy, o prvních zvířatech, která letěla do vesmíru, o kosmonautech.
Po filmu si žáci poskládali puzzle sluneční soustavy, vyplnili pracovní listy k tématu.
První vysvědčení našich prvňáčků
Ve čtvrtek 30. ledna 2020 byl našim prvňáčkům předán výpis
pololetního vysvědčení. Všichni se moc těšili a samé jedničky vykouzlily úsměv na jejich tvářích. Ke spokojenosti přispěl i druhý
díl matematiky a také skutečnost, že mohou psát perem.
Sběr papíru 2019
Ve čtvrtek 30. 1. rozdala paní ředitelka dětem odměny za sběr
papíru. Všechny dostaly diplom a sladkosti, děti které přinesly
papíru nejvíce knihu.

Vesmírná show

Toulavá kytara
11. 2. nás v Základní škole navštívil hudebník s toulavou kyta-
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rou a dalšími nástroji. Zazpívali jsme si spoustu známých i méně
známých písniček.
Pošta Břeclav
7. února navštívili žáci 4.
a 5. třídy hlavní poštu v Břeclavi. Seznámili se, jak pracovat
s terminálem na pořadové čísla, poslali jsme dopis, ochotní
zaměstnanci ukázali dětem
přepážku přání a stížností,
nové známky, kde si mohou
sjednat pojištění, a dokonce
nám dali malé dárky a sladkosti, za což jim patří náš dík.
Cestou zpět jsme nakoupili
knihy do Bradavické knihovny ve třídě, takže můžeme číst
i o přestávkách....
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Poděkování
Děkuji tímto srdečně za školní družinu všem rodičům, kteří
nás jakýmkoliv způsobem podporují. Ať už to jsou různé krabičky,
role, látky, knoflíky, sádrové odlitky, hračky a jiné věci, ze kterých
mohou děti vyrábět, anebo si hrát. Je to např. paní Štollová, Poláková, Suchánková, Bachmanová, Konečná.... Děkuji také manželům
Filípkovým za péči o naše dvě morčata o jarních prázdninách, zakoupení krmení a domečku pro ně. Paní Linda Černá, se o morčata
starala o prázdninách vánočních a také nakoupila vitamíny a krmení - díky. Poděkování také patří paní Jiřině Mendlové, která už
děti ani vnoučata v naší škole nemá, ale přesto nám už několikrát
darovala krásné látky a stužky.
Marie Střelská

Projekt zdraví
14. 2. byla ve škole
ochutnávka exotického
ovoce, která zakončila celotýdenní projekt
zdraví. Žáci se seznámili
s chutí manga, granátového jablka, avokáda, kaki...K rozšíření poznatků
bylo video se spoustou
dalšího ovoce a popisu
jeho chuti.
Knihovna Břeclav
- Macourek, Mikulka
V pátek 6. března navštívili
žáci 4. a 5. třídy knihovnu v Břeclavi. Tentokrát na téma knihy
a dílo Miloše Macourka a Aloise
Mikulky.

Vážení přátelé
V současné době prožíváme všichni nelehkou situaci. Na
základě jednání vlády a jejích nařízení v souvislosti s protiopatřeními ohledně šíření nemoci COVID-19, škola musela rychle
reagovat. Jak jistě víte, od 11. března je základní škola až do
odvolání uzavřena. Učitelé pracují z domova tzn. že zadávají
dětem úkoly. Jednou za týden se s vyučujícími scházíme na poradách a hodnotíme naše postupy. Úkoly dostávají děti pravidelně každé pondělí a čtvrtek prostřednictvím našeho školního webu. Kromě plnění úkolů v rámci školního vzdělávacího
programu, který je nutno plnit podle týdenních tematických
plánů, mají možnost si učivo procvičovat na různých internetových portálech. Tyto portály umožňují stažení učiva zdarma.
Dokonce i Česká televize uvádí od 16. března výukový program
nazvaný UčíTelka. Chápu, že v tuto chvíli je to pro rodiče značně nezvyklá a náročná situace, protože v některých případech
musí dětem i učivo vysvětlit. Také jim musí vysvětlit i to, že
tohle nejsou prázdniny a že musí pracovat. Věřím ale, že rodiče
se tohoto úkolu zhostí rádi, s trpělivostí a pochopením.

Co se týká mateřské školy, vedení školy vydalo opatření
ohledně omezení jejího provozu. To znamená, že mateřskou
školu by měly navštěvovat pouze děti, jejichž rodiče musí chodit do zaměstnání. Prozatím nenastala situace, že by musel
zřizovatel mateřskou školu úplně uzavřít.
Další opatření bylo nařízeno ohledně výdeje obědů pro veřejnost. Ti, kteří odebírají obědy z naší školní jídelny, nesmí
vstupovat do budovy MŠ, ale obědy jsou jim vydávány ze dvora u vstupu do školní kuchyně.
V tuto chvíli, kdy píšu tato slova víme, že Vláda ČR republiky přistoupila ještě k přísnějším opatřením, která potrvají do 24.3.2020. Doufám, že jsme rozumní lidé a chápeme,
že jde o zdraví každého z nás. Proto se chovejme tak, aby se
tato situace, která momentálně je, ještě nezhoršila. Nebuďme bezohlední a sobečtí a hlavně nepanikařme a mysleme
na naše děti.
Mgr. Jana Mrázová
ředitelka školy
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TISKOVÁ ZPRÁVA
O první adventní neděli, 1. prosince 2019, vystoupili Ladenští
trubači jako trio v kostele sv. Bartoloměje v Hlohovci. Program
koncertu byl sestaven z drobných tříhlasých skladeb nejen duchovních ale i světských.
Na domácím adventním koncertě vystoupili Ladenští trubači v místní sportovní hale o čtvrté adventní neděli, 22. prosince
2019, tentokrát v kvartetu. Trio ladenských rodáků doplnil na
1. trubce Vít Baloun z Velkých Bílovic. Program byl z větší části
věnován Wolfgangu Amadeu Mozartovi, ale zazněly i drobnosti
dalších známých autorů jako Georg Philipp Telemann, Johann
Sebastian Bach, Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Frédéric
Chopin, Georges Bizet a autorů méně známých či téměř neznámých, jako např. Barbara Strozzi, Johann Adolph Hasse, Josef
Gabriel Rheinberger, Leslie Searle, Marián Varga a dalších.
V neděli 5. ledna 2020 spoluúčinkovali Ladenští trubači na
Tříkrálovém koncertě v kostele sv. Michaela Archanděla v Ladné.
Trio ladenských rodáků tentokrát doplnil na 1. trubce slovenský

trumpetista Pavol Prostredný. Dalšími účinkujícími byly dětský
pěvecký sbor Crescendo a Komorní orchestr Jana Noska ze ZUŠ
Hodonín. Zazněly české i zahraniční vánoční a tříkrálové písně
v tradičních i netradičních úpravách a nejen duchovní skladby
od Franze Schuberta, Henryho Purcella, Ronalda Bingeho, Johna
Williamse a dalších.

JEŠTĚ JEDNOU OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝM ROKEM 201
19
Milé překvapení nám v Domě seniorů
připravili žáci ze školní družiny s paní učitelkou Marií Střelskou. Děti nám zazpívaly
koledy a obdarovaly nás dárky, které samy
vyrobily. Vážíme si toho, že se na nás seniory nezapomíná a za to jim patří dík, myslím
i jménem ostatních zde bydlících seniorů.

A když už jsem se odhodlala k tomuto
psaní, ráda bych připojila rovněž poděkování zastupitelům obce především paní starostce a panu místostarostovi. Je tomu totiž
již rok, co jsem měla to štěstí a mohla se nastěhovat do zdejšího Domu seniorů. Jsem
zde nadmíru spokojená po všech stránkách,

pro nás důchodce jde o výhodnou lokalitu,
kde máme vše po ruce, jak poštu, obchod,
úřad, jídelnu, tak to aspoň vidím já a jsem
vděčná těm, kdo Dům pro seniory prosadili a nechali postavit. Přeji Vám všem zdraví
pohodu a pevné nervy.
Trávníčková Marta

SLOVÁCKÉ SDRUŽENÍ LADNÁ
LANŠTORFČANÉ
Závěr roku náš sbor připravil již tradiční adventní koncert, který se uskutečnil 8.12.2019. Naše pozvání přijal ženský sbor Lipina
z Hroznové Lhoty. Za doprovodu Mgr. Tomáše Svačiny na cimbál
zazněly adventní, vánoční i lidové písničky.
Rok 2020 pro nás začal již v únoru, kdy jsme zazpívali místním
seniorům na výstavě Vzpomínky na dětství a mládí. Tuto výstavu
navštívilo mnoho nejen místních, ale i přespolních pamětníků.
Následoval tradiční Lanštorfský fašank, který se konal 22.2.2020,
kde náš sbor opět svým zpěvem obohatil průvod masek obcí. Počasí
nám přálo a tak se akce zúčastnilo víc návštěvníků jako loni.
Bohužel do společenského života zasáhla celosvětová pandemie
viru Covid-19 a tím došlo ke zrušení kulturních akcí. Zatím nevíme,
do kdy toto omezení bude trvat.

Naše budoucí akce:
16.5.2020 – Přehlídka mužských pěveckých sborů Podluží
23.5.2020 – Otevřené sklepy Zaječí
30.5.2020 – Předhodovní zpívání v Rakvicích
31.5.2020 – Předhodovní zpívání v Hovoranech
Dále připravujeme tradiční předhodovní zpívání v Ladné.
Zpracoval:
p
Martin Vlk

Adventní koncert

Lanštorfský fašank

Výstava Klubu seniorů
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KLUB SENIORŮ
Po nejkrásnějších svátcích roku jsme se
opět začali scházet v klubu.
Odstrojili jsme vánoční stromeček,
který byl pro mnoho lidí velmi zvláštní,
ale pěkný. Pro dobrou náladu k nám přišli
harmonikáři pan Polda Morávek a pan Emil
Korčák. Zahráli krásné písničky a hodně
členek si s nimi zazpívalo.
Taky paní učitelka Iveta Žáková se přišla
mezi nás podívat a vyprávěla nám o sobě,
odkud přišla a též o školce, kde je vedoucí
učitelkou. Co děti dělají, jaké mají aktivity.

Největší prioritou našeho klubu byla příprava na výstavu „Vzpomínky na mládí a dětství“. Výstava měla velký ohlas u návštěvníků, kterých bylo hodně. Nasbírali jsme 744
fotografií a 5 obrazů. Práce s tím bylo hodně, ale odměnou byla spokojenost a uznání
všech lidí, kteří na této výstavě byli.
Paní Ludmila Frolichová nám udělala
pěknou přednášku k 100. výročí Orla v Lanštorfě. Viděli jsme i dobové fotografie. Velmi
zajímavé a poučné.
Další větší akcí, kterou jsme si uspořáda-

li sami sobě, byl fašank v našem klubu. Některé členky si vytvořily masky a udělaly si ze
sebe legraci. Hlavním bodem byla tombola
a ta měla velice zajímavé ceny. Atmosféra
i nálada byla vynikající.
Mezinárodní den žen je velikým svátkem pro všechny ženy. Tak jsme jej oslavily,
jak se patří.
Tímto bych chtěla našim členkám i členům popřát hodně zdraví, a pozvat je na
další středeční schůzky v klubu.
Jana Krůtilová

KNIHOVNA
Všem je jistě známo, že v Ladné provozujeme neprofesionální
knihovnu. Za podpory obce hospodaříme s rozpočtem 30 000,-Kč /
rok na nákup knih a časopisů. Pro někoho je to málo, ale v porovnání
se stejně velkými knihovnami je to částka nedostupná. S profesionálními knihovnami se jistě fondem knih srovnávat nemůžeme. Proto
se snažím každé dva měsíce půjčovat knihy z Útvaru regionálních
služeb. Za loňský rok jsem půjčila 812 knih, nakoupeno bylo 240
nových knih. To vše pro celkem 98 registrovaných čtenářů. Někteří čtenáři si za rok půjčí 150 až 230 knih. Mezi oblíbené spisovatele
patří Roberts Nora, Bauer Jan, Vondruška Vlastimil, Walden Laura,
Brynza Robert, nebo severské krimi a knihy z australského prostředí.
Březen - měsíc čtenářů. Pro tuto příležitost jsme do fondu
knihovny již nakoupili 19 nových knih a přivezli z Útvaru regionálních služeb 190 výpůjček. Přeji všem našim čtenářům pěkný výběr
zajímavých knih.
V knihovně nejenže půjčujeme knihy, ale probíhají zde i malé
kulturní akce pro děti z MŠ a družiny ZŠ. V jarních měsících děti
ze tříd Kuřátek a Berušek přivítaly jaro. Žáci z družiny se zúčastnili
soutěže ,,Staň se mladým ilustrátorem“ nebo setkání na téma ,,Ladův
podzim“. Podzim taktéž patřil dětem ze třídy Kuřátek. Nejpěknější
předvánoční překvapení bylo, když děti ze třídy Kuřátek pod vedení
paní učitelky Kobrové přišly s přáním pěkných Vánoc a nového roku.
Děkuji za pěknou spolupráci paní Střelské Marii a žákům družiny,
kteří pomáhají s výzdobou knihovny. Taktéž máme dobrou spolupráci s klubem seniorů, kteří pomáhají coby čtecí babičky.
V tomto roce nezahálíme a děti s radostí navštěvují knihovnu.
Třída Kuřátek měla na programu aktuální téma ,,Zdraví a hygiena“.
Děti byly poučeny jak dodržovat zásady hygieny, předvedly správné
čistění zoubků a s říkankou ukázaly správné mytí rukou. Poslechly
čtenou pohádku od naší čtecí babičky paní Štollové ,,O noční košilce“.
Za úkol vymalovaly a vystříhaly košilku, kterou vyzdobily nástěnku
v MŠ. Na zpestření zábavy shlédly pohádku ,,Mach a Šebestová“.

O jarních prázdninách se uskutečnilo zábavné odpoledne
v knihovně. Děti školou povinné měly možnost zúčastnit se „Turnaje hraní pexesa”. Odpoledne v pěkném prostředí knihovny s malým
občerstvením bylo plné napětí. Soutěžících se dostavilo sice jen 7, ale
o to zajímavější byl průběh samotného klání. Hrálo se systémem každý s každým. Hráči předvedli svůj postřeh, paměť a chuť si zasoutěžit.
Po ukončení her musel následovat rozstřel o 1. až 3. místo. V závěru se na 3. místě umístila Terezka Bartošová, druhá skončila Natálie
Hrdá a vítězství získala Alenka Julínková. Ve hře byly pěkné knihy,
drobné dárky a samozřejmě sladká odměna pro všechny hráče.
V březnu, těsně v den vyhlášení nouzového stavu, děti ze třídy
MŠ Berušek pod vedení paní učitelky Žákové měly besedu na téma
,,Voda v přírodě“. Přišly jen v omezeném počtu 7 dětí. Na návštěvě se
dověděly, z čeho vzniká voda, k čemu všemu je zapotřebí. Paní Tesaříková poutavě přečetla pohádku o ,,Zvědavé štěňátku“. Děti vystřihaly kapičky vody, které společně nalepily na velký mrak. Ten je vystavený na nástěnce v knihovně. Touto cestou chci poděkovat dětem
z naší družiny za veselý obraz, vystavený na hlavní stěně v knihovně.
Knihovnice Vojtěška Florusová

P
Pexeso

Berušky
k březen
b

Kuřátka
k únor
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Z FARNOSTI
Každý rok našeho života nás zve ke znovu zastavení a zamyšlení se nad lidskými
hodnotami, nad tím kdo jsme a kam jdeme. Jaro stojí přede dveřmi a otevírá nám
bránu k letošním Velikonocím. Pro některé
to bude pár dní volna, pokud nás jich ovšem nečeká více, vzhledem k vyvíjející se
situaci kolem šíření virového onemocnění.
Pro mnohé to bude jistě a opět prožitek
hluboké skutečnosti o daru života, který je
největším tajemstvím v celém nekonečném
vesmíru. Života, který disponuje proměnou
stoupající do široké, ba nekonečné dimenze
své jedinečnosti. Života, který je tak tajemný a originální a uvědomující si sebe sama.

Života, který není určen k záhubě a tím je
dokonalejší, než si vůbec dovedeme představit. Života a v něm intelektu, kterého
je nositelem každý z nás. Života, který je
v dobrém slova smyslu tikající bombou,
jejíž výbuch, či expanze je neodvratitelná
a pak bude všechno jinak. K této expanzi
života jsme povoláni.
Je pro nás neuvěřitelné, že by mohlo
být ještě něco jinak, než na co jsme zvyklí.
Ale vidíme to kolem sebe, jak se den ze dne
mohou věci změnit a to velmi dramaticky.
Ten, který je Zdrojem života nám dal vědět,
že cesta vede dál, vede vstříc tomuto Zdroji
v duchu nového zrození, které nám otevře

dveře z otroctví hmoty. Zbaveni tohoto otroctví budeme otevřeni pravému Životu,
který teprve budeme milovat naplno, tak
jak si to zaslouží. Nebudeme jej milovat
sami v sobě a pro sebe, ale v Něm samotném, ze kterého budeme žít věčně. V tomto očekávání a duchovním napětí chceme
znovu prožívat velikonoční poselství v atmosféře vzkříšení Ježíše Krista, ve kterém
Život demonstroval vítězství nad smrtí,
kterou si lidstvo přivodilo už kdysi, v prvním člověku.
Přeji sobě i všem obohacující prožitek
velikonočních svátků
P. Slavomír Bedřich

Z kostelního společenství v Ladné
Začíná jaro, které nám přináší více sluníčka a ožívá a rozkvétá
příroda. Já se však ohlížím za obdobím slavení vánočních svátků
a dnů nového roku. Slavení vánočních svátků je svým způsobem
stejné, ale vždy jiné. Jsou to zvláště pro děti svátky radosti a lásky.
Letos, dříve než jsme mohli zasednout ke štědrovečerní večeři
a rozbalit si doma u stromečku dárky, měli jsme možnost slavit
i s menšími dětmi a staršími lidmi tzv. „Půlnoční mši svatou“,
už v podvečer. Noční „Půlnoční mše“ byla sloužena ve farním
kostele v Podivíně. Děti u nás na začátku této mše svaté přinesly
Betlémské světlo a sochu malého Ježíška, které od dětí přijal pan
farář. Od Betlémského světla byly zapáleny ostatní svíce a světlo
bylo přechováváno po celou dobu vánoční. Sochu Ježíška vložil
pan farář do jeslí u oltáře. Tato mše svatá byla obětována zvláště
za děti a jejich rodiče v Ladné. Mší svatou zněly koledy. I další dny byly oslavou narození Ježíše Krista, připomínka sv. Štěpána, kdy měli svou mši chlapci a muži. V neděli mohli přijat
požehnání manželé a novoroční mše už tradičně patřila zvláště
ženám a požehnání všem do všech dnů nového roku. Téměř na
konci vánoční doby slavíme svátek Tří králů s žehnáním vody,
kadidla a křídy. Slavnostními bohoslužbami nás provázel místní chrámový sbor. Už tradičně se konal také vánoční, nebo dá
se říct Tříkrálový koncert, hrát a zpívat přijely děti z „Lidušky“
z Hodonína.
Už dvacet let se konají v naší vlasti Tříkrálové charitní sbírky.
Také v naší obci se taková sbírka konala. Přes všechny problémy
s koledníky chci poděkovat všem koledníkům a jejich doprovodu
a Vám všem, kteří jste svým darem do sbírky přispěli. Darovali
jste 45 243,- Kč včetně cizí měny. Koledníkům připravila paní
Svobodová pohoštění, které zajistil OÚ. Letos koledovali pan
Struhár s dcerou Janičkou a s Veronikou a Slávečkem Čechovými. Paní Frolichová s vnukem Denisem Hrdou, s Vojtou Nešporem a Bárou Šimečkovou. Paní Hříbová s Luckou Demčilovou,
s Kubíkem Kučerou a Šarlotkou Petrlovou. Paní Bachmanová
koledovala se svými syny Vítkem a Markem a Samem Petrlou.
Pan Mrva koledoval se svými dětmi Adamem a Verunkou a s Patrikem Povolným. Já jsem doprovázela své vnuky Štěpánka, Šimonka a Dominika Střelské. Někteří koledníci se také jako poděkování zúčastnili promítání komedie v kině v Břeclavi. Všem
ještě jednou dík.
Věřící putují na různá poutní místa prosit i děkovat za dar
zdraví, za dar víry, za různé problémy v rodinách. K nám do na-

šeho kostela doputovala poutní milostná socha Panny Marie Fatimské, která putuje po farnostech, ale i v rodinách. Čtrnáct dnů
jsme se scházeli k modlitbám.
Popeleční středou začala doba svatopostní, začínají pobožnosti Křížové cesty. Je to doba zamyšlení se nad sebou, nad svým
způsobem života. Připomínáme si život a poslední dny a umučení Ježíše Krista. Vyvrcholením této doby je Slavnost Zmrtvýchvstání Ježíše Krista - Velikonoce. Bohužel nás zasáhla už ve
druhém postním týdnu pandemie koronaviru. Za nařízení vlády
a biskupů nejsou slouženy mše svaté za účasti veřejnosti. Věřícím
je doporučeno sledovat mše svaté na televizních obrazovkách
nebo po rozhlasových vlnách. Toto platí do odvolání, informace
na nástěnce u obchodu. Poděkování za všechny služby a dary pro
kostel.
Letos jsme se rozloučili a doprovodili na místo jejich posledního odpočinku pana Čeňka Příbranského a pana Jana Krůtila.
Začátkem února proběhla charitní sbírka oblečení. Darovali jste oblečení asi 70 pytlů a 45 krabic. Na odvoz jste přispěli
650 Kč. Děkujeme všem dárcům.
Pokud bude příznivá situace, jste zváni do našich kostelů na
Velikonoce na bohoslužby a mše svaté.
V Ladné:
Zelený čtvrtek - mše svatá v 17.30 hod., adorace
Velký Pátek - pobožnost křížové cesty a uctívání svatého kříže
v 15 hodin
Bílá sobota - kostel otevřen k soukromé adoraci u Božího hrobu od 13 do 16 hodin
Neděle
- Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - mše svatá v 9.30
hodin s žehnáním pokrnů
Pondělí
- Velikonoční mše svatá v 9.30 hod.
Pátek
- mše svatá v 18 hodin, neděle 9.30 hod.
Slavení svátků v Podivíně:
Zelený čtvrtek - mše v 18.30, adorace
Velký Pátek - Velkopáteční obřady a uctívání svatého kříže od
17.30 hod.
Bílá sobota - kostel otevřen k soukromé adoraci u Božího
hrobu, večer ve 20 hodin Vigilie Zmrtvýchvstání
Páně s obřady - žehnání ohně, Paškálu, obnova
křestních slibů, žehnání vody a slavná mše svatá
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Nedělní a pondělní mše svatá bude sloužena a slavena v 11
hodin. Nebudou-li bohoslužby, bude kostel otevřen k soukromé
modlitbě.
Slavnost Těla a Krve Páně u nás v ladné bude slavena ve čtvrtek 11.6. v 18 hodin i s Eucharistickou adorací. V Podivíně v ne-
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děli 14.6. asi v 10 hodin s Eucharistickým průvodem po mši svaté.
U nás bude mše svatá asi v 8 hodin - bude vše oznámeno.
Krásné slunné jarní dny, ale také zamyšlení se nad sebou, plné
Boží lásky, naděje a zdraví do všech dnů.
Připravila Ludmila Střelská

O INSPIRACI V PŘÍRODĚ
Skoro ráno vlaštověnka létala
až sa ona černej zemi týkala
Doletěl k ní krahulíček, švarný pták
kdy sa budeš, vlaštověnko, vydávat?
Dříve, než se pustíme do podrobnějšího
rozboru dnešní písničky, si zrekapitulujme
její následující děj.1 Vlaštovka odpoví krahujci, že se vdá, až se bude zelenat suchá
lípa. Lze se domnívat, že vlaštovka předpokládá přirozené ozelenění suchého stromu, což je téměř nemožné, a vyjadřuje tak
vlastně svoji neochotu ke vdávání. Krahujec
ovšem vymyslí fintu, chcete-li lest. Zaletí
do obchodu, kde nakoupí zelené hedvábí,
s nímž onen suchý strom omotá, a po splnění vlaštovkou dané podmínky, byť jinými
než implicitně předpokládanými prostředky, se dožaduje sňatku s vlaštovkou.
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) je
tažný pták z čeledi vlaštovkovitých. Podobně vypadající ptáci, kteří jsou někdy za ni
považováni, jsou příbuzní jiřička obecná
a břehule říční, a nepříbuzný rorýs obecný.
Ten má ovšem delší křídla, takže by nízko
nad zemí zřejmě nelétal. Riskoval by totiž
nouzové dosednutí na zem v případě nějaké nepředvídané události. Kdyby dosedl na
zem, už by (právě kvůli délce svých křídel)
nevzlétl, čehož si je jistě dobře vědom.
Jestliže vlaštovka létala tak nízko, až se
dotýkala zemi, bylo zřejmě před deštěm.2
Vlaštovky létají před deštěm nízko nad
zemí proto, že hmyz, který loví, je velmi citlivý na změnu tlaku a létá tudíž blíže k zemi.
Naproti tomu krahujec obecný (Accipiter nisus) je malý dravec z čeledi jestřábovitých. Kdysi býval dokonce považován za
škůdce drobného ptactva a pernaté zvěře.
Vlaštovka by se s ním neměla cítit bezpečně, protože by ji mohl sežrat. Jak by asi dopadlo takové nesourodé manželství krahujce s vlaštovkou? Hypotetická otázka, možná
si říkáte. V bajce, podobně jako v blízkém
literárním útvaru – pohádce, v níž se zcela běžně vyskytují nepřirozené jevy, je ale
všechno možné.
1 V dobách, kdy se v televizi vysílali seriály, v nichž
děj z předchozího dílu navazoval na následující,
se naopak před začátkem nového dílu stručně
připomínal děj dílu předchozího.
2 Je-li výše zmiňovaný strom skutečně už suchý,
nedává mu naději na přirozené zazelenání se ani
blížící se déšť.

A text této vrtěné vlastně vypráví bajku!
Mohu se mýlit, ale myslím, že mnoho lidově zhudebněných bajek bychom na světě
nenašli!3 Bajka je literární útvar, který vznikl pravděpodobně v 6. století př. n. l. Za jejího zakladatele bývá považován otrok Ezop,
který ale není prokazatelnou historickou
postavou. Prvním ze dvou nejcharakterističtějších rysů bajky je alegorie, kdy se zvířata chovají (tj. mluví a uvažují) jako lidé.
Je-li tomu naopak (tj. že se lidé chovají jako
zvířata) pak je to, jak poznamenává Zdeněk
Galuška, tragédie.
Zvířata mívají v bajkách lidské vlastnosti, jež se pro ně stávají typickými (např.
liška je chytrá, až vychytralá, osel hloupý,
vrána důmyslná, kočka požitkářská, páv
marnivý apod.). Kromě toho se zvířatům
přisuzují standardizované role (ovce, případně jehně nebo kůzle vystupuje v roli
oběti, vlk zase jako škůdce). Etologicky vzato zvířata nemusí být nositeli těchto vlastností, lidé jim je však připisují na základě
zjevu nebo chybného, avšak kanonizovaného pozorování, zejména antických přírodovědců. Tyto vlastnosti jsou pak u daného
zvířete zesíleny do podoby, kdy se stává jejich ztělesněním a archetypem.4
Z bajek by mělo vyplývat nějaké po(na)učení, existuje ale i případ, kdy z bajky
vzešla zlidovělá metafora. Obojí si lze demonstrovat na následujícím příkladu: Slovní spojení lví podíl bývá chápáno nepřesně.
Lví podíl není většinový podíl, jak si většina
lidí myslí, ale stoprocentní podíl.
V jedné Ezopově bajce nabídl lev oslu,
že budou společně lovit.5 Osel, velmi poliNěkomu by ovšem představa krahujce nakupujícího v obchodě mohla spíše než bajku
připomínat scénu z Hitchcockova hororu Ptáci
(1963).
4 S přisuzováním lidských vlastností zvířatům
by zřejmě nesouhlasil rakouský zoolog Konrad
Lorenz (1903 - 1989), zakladatel moderní etologie, tj. vědního oboru, který se zabývá chováním
živočichů.
5 V této Ezopově bajce lev osla (také) nesežral,

chocen takovou nabídkou, s tím souhlasil.
Jednou šli kolem jeskyně a všimli si, že se
do ní uchýlilo stádo divokých koz. Lev se
zastavil před vchodem do jeskyně a čekal,
až kozy vyjdou z jeskyně ven.6 Osel se tajně
vetřel do jeskyně a pak začal ukrutně hýkat,
čímž vyvolal v jeskyni naprostý zmatek. Nebohé kozy vylekané oslím hýkáním se začaly hnát z jeskyně ven. Vychytralý lev je hned
před jeskyní všechny zakousl. Když z jeskyně vyšel jako poslední osel, prohlašoval,
jaký je skvělý lovec. „Opravdu“, řekl mu na
to lev. „Už jsem se obával, že jsi zapomněl,
že jsi jen osel.“ Spokojený osel pak šel spásat
trávu, zatímco lev si dopřál skvělou hostinu,
protože měl veškeré maso sám pro sebe.
Ponaučení, které z této bajky plyne, je
následující: Lidé s nízkým sebevědomím,
kteří si svůj komplex léčí tím, že se přehnaně chlubí, s kým se přátelí, mohou být těmito svými přáteli zneužiti či nějak oklamáni.
Cílem bajky je také kritizovat konkrétní
společenské nešvary, moralizovat, působit
na lidi a vychovávat je k odstranění těchto
nešvarů. Nejčastěji se tak děje humornou
formou, pomocí ironie a satiry.7 Bajky byly
původně určeny dospělým posluchačům
a čtenářům, v 19. a 20. století se pak začaly
stále více posouvat do dětské literatury.
Bajkou je tak nejen vyprávění dánského pohádkáře Hanse Christina Andersena o ošklivém káčátku (1843), nebo Liška
Bystrouška (1920) Rudolfa Těsnohlídka, ale
také alegorický satirizující román George
Orwella Farma zvířat (1945).
Jestliže bajka vypráví příběh, ve kterém
se zvířata chovají jako lidé, je vhodným
prostředkem pro metafory tržního a eko-

3

podobně jako v naší vrtěné nesežral krahujec
vlaštovku.
6 Ačkoliv etologové zpravidla nemají rádi, když se
zvířatům přiřazují lidské vlastnosti, lze říct, že lev
je v podstatě docela líné zvíře.
7 Např. z bajek německého osvíceneckého básníka,
spisovatele, kritika a filosofa Gottholda Ephraima
Lessinga (1729 - 1781) srší dodnes aktuální a tudíž
nadčasový humor.
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nomického chování lidí? Zvířata mezi sebou nesměňují8 a málokterý predátor loví
do zásoby (tj. myslí na horší časy), přesto
se najdou zvířata, která se stala symbolem
dobrého hospodaření.
Například včela byla symbolem prvorepublikových družstevních záložen, protože
shromažďuje pyl, tedy pracuje a „spoří“.
Někdy se připomíná také veverka, která si
dělá zásoby na zimu, tj. myslí do budoucna.
V Maďarsku se ve druhé polovině 19.
stol. centrum spotřebních družstev sídlící
v Budapešti (pod které v dobách Rakouska-Uherska spadala i družstva slovenská)
jmenovalo Hangya - maďarsky mravenec blízký příbuzný včely.
Konec konců na začátku formování
klasické ekonomické teorie jakožto samostatné vědy byla (ještě před Adamem
Smithem9) mimo jiné také satirická bajka Bernarda de Mandevilla (1670 - 1733)
„O včelách, aneb soukromé neřesti – veřejný prospěch“ (The Fable of the Bees, or
Private Vices, Public Benefits) z roku 1714,
tj. z období, kdy byla všeobecně uznávána
tzv. merkantilistická doktrína. V Anglii
usazený Holanďan Mandeville ve své bajce
popisuje, jak přepych, obžerství a luxus dávají práci a výdělek a jsou tak vlastně základem prosperity. Včely, které se daly na cestu
ctnosti, končí v jeho příběhu neslavně - úl
vymírá a zbytek živořících včel nakonec vyžene jiné včelstvo.
8

Zvířata v bajkách nepoužívají peníze. Zmínka
v naší písničce / bajce o tom, že krahujec koupil
hedvábí, za které zřejmě zaplatil penězi, je tak zřejmě bezprecedentní.
9 Smith doslova říká, že „Člověk je zvíře, které
obchoduje, což nedělá žádné jiné zvíře. Žádný
pes si,“ podle Smithe, „nevymění kost s jiným
psem.“ Toho, že psi se o kost spíše perou, než aby
směňovali, si dlouho před Smithem povšiml i Jan
Hus (1370 - 1415), když hlásal: „Psi se hryžou
o kost. Vezmi jim ji a přestanou.“

Lanštorfský zpravodaj
Italský ekonom Silvano Borruso
(*1935) ve svém v jedné z předchozích
úvah již citovaném článku nazvaném „Ekonomické zákony, etika a paradoxy - Existuje východisko?“ jízlivě napsal: „Kdyby existovala Nobelova cena za dob Ezopa, pak by
na ni byla prvotřídním kandidátem liška,
která donutila promluvit [přesněji řečeno
otevřít zobák] vránu, aby získala kus sýra.“
Bajka ovšem může plnit i úlohu politického vtipu. Ve 2. pol. 80. let minulého
století koloval mezi lidem následující vtip,
který je variací na výše Borrusem zmíněnou Ezopovu bajku: Na stromě sedí vrána
a v zobáku má kus chleba. Vedle na svahu
se učí liška lyžovat. Když jede poprvé, spadne a pořádně si namlátí. Vrána si v duchu
říká: „Mám se tomu smát, nemám se tomu
smát? Když se zasměju, vypadne mně chleba ze zobáku“ a nezasměje. Liška ale pořád
padá a vrána pokaždé řeší stejné dilema se
stejným závěrem. Nezasměje se. Když už
ale liška jede po sedmnácté, udělá takový
karambol plný kotrmelců, že to vrána nevydrží a škodolibě se zasměje, následkem
čehož jí ten chleba přece jenom ze zobáku
vypadne. Z této bajky plynulo následující
poučení: Kdo se směje XVII. sjezdu, přijde
o chleba!10
O podobnosti mezi přírodou a obchodem se vyjádřil i anglický kazatel, podnikatel, politický publicista a spisovatel Daniel
Defoe (1660 - 1731), autor knihy Robinson
Crusoe, námořník z Yorku, jeho život a neobyčejná dobrodružství (1719), když napsal:
„Nic se neřídí přírodními zákonitostmi tak
striktně jako obchod, příčiny a následky se
zde střídají jako den a noc.“11 Defoe obcho10 XVII. sjezd KSČ se konal ve dnech 24. - 28. března
1986 a byl posledním v éře, kdy měla tato státostrana ústavou (a sice článkem č. 4) danou vedoucí
úlohu v zemi.
11 Nothing obeys the course of nature more exactly

Obr. 1 Zleva struktura ledu, vody a páry

doval mimo jiné také s vínem. Výsledky
jeho obchodní činnosti byly tak střídavé,
že sám o sobě mohl říci: „Třináctkráte jsem
zbohatl a zase zchudl.“12
Inspiraci v přírodě ale mohou hledat i jiné, ekonomii blízké, obory, např.
management.13 Jedním z velkých témat
managementu je otázka nejvhodnější organizační struktury pro danou organizaci
v dané vývojové fázi, nebo pro určitý dlouhodobější projekt. Jedna teorie z oblasti alternativního managementu tvrdí a demonstruje na příkladu z přírody – konkrétně na
třech skupenstvích vody, že nejlépe fungují
jednoduchá schémata, a naopak složité systémy jsou nejméně výkonné, neřku-li doslova nevýkonné.
Ledové krystaly jsou vysoce organizované útvary, mají rozvinutou strukturu, ale
mají v sobě velmi málo energie. Ta, kterou
měly při jiném skupenství, byla použita
právě na vytvoření oné složité struktury.
Když na tyto ledové krystaly necháme působit teplo (energii), změní se na vodu, která má strukturu o něco jednodušší. V dalším stadiu se voda změní na vodní páru,
která nemá už vůbec žádnou strukturu, ale
za to má mnoho energie.
Aplikovat takové jednoduché organizační schéma (tzv. organigram), přesněji
řečeno zvladatelný chaos, je ale možné jen
v malých organizacích, tj. v malých sociálních skupinách, kde se lidé navzájem znají.
Zdeněk Vrbík
than trade, causes and consequences follow as directly as day and night.
12 „… thirteen times I have been rich and poor."
13 Ačkoliv George Soros (*1930), americký multimiliardář židovského původu narozený v Maďarsku jako Schwartz György, tvrdí, že „Společenské
vědy utrpěly tím, že se snažily napodobovat přírodovědu." („…social scientists have gone to great
lengths to imitate natural science.“)
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Společenská kronika

DĚTSTVÍ
Ó, jak by si přál být dítětem

JUBILEA

a usmíval se rád

Všem jubilantům přejeme vše nejlepší
a mnoho zdraví do dalších let

se zářícími očky

říjen
65 let Podrazil Václav, ul. Lipová

na každého z Vás.
Jak já dětem závidím
tu krásu kouzel ve vzduchu

listopad
75 let Katucký Andrej, ul. Anenská

co jen ony vidí
a že jen ze dne na den žijí.

leden
90 let Salajková Ludmila, ul. Lipová
80 let Šmídová Marie, ul. Masarykova
Lůcká Božena, ul. Mlýnská
70 let Kruták Jiří, ul. Mlýnská
60 let Kaňová Drahomíra, ul. Úlehlova

Jak bych si přál snít s radostí
o věčnosti třpytek
o růžových mracích
o kouzlech a dracích.
S otevřeným srdcem
pozoroval duhu
hledal princeznu ve vysoké věži
co ji krutá kletba střeží.
Hledal bych kouzla ve hvězdách
a věřil pohádkám
co rodiče vypráví
snad všem, které znám.
Lucci

únor
65 let Kolibová Jana, ul. Sportovní
Vozda Ladislav, ul. Růžová
březen
80 let Trávníčková Marta, ul. Masarykova
65 let Kunická Vlasta, ul. Mlýnská
Černá Marie, ul. Masarykova

ÚMRTÍ
Rozloučili jsme se s občany:
prosinec
Hanzlíková Jindřiška, ul. Masarykova
leden
Příbranský Čeněk, ul. Lužní
únor
Krůtil Jan, ul. Anenská

NAROZENÍ
prosinec
Blahopřejeme paní Heleně Kotové a panu
Marianu Bartošovi z ulice Masarykovy
k narození syna Martina.
leden
Blahopřejeme manželům Kolářovým z ulice Ovčačky k narození dcery Karin.
Žádáme občany, kteří si nepřejí zveřejnění
svých osobních údajů ve zpravodaji, aby to
nahlásili na obecním úřadě nebo na telefonním čísle 519 324 502. Děkujeme.

Realitní poradna Jakuba Faráře - Jak prodat nemovitost
Jak často prodáváte nemovitost? Většina lidí jednou až dvakrát
za život a zpravidla jde o tu největší část jejich majetku. Proto
je důležité, aby vše proběhlo hladce, bezpečně a abyste za svou
nemovitost dostali odpovídající částku.
Pro takový úspěšný prodej je zapotřebí udělat několik zásadních kroků. Dnes se podíváme na první z nich.
1. díl - Prověření právního stavu nemovitosti
Nemovitost, kterou prodáváte, byste měli znát skutečně do posledního detailu. Prověřením právního stavu ještě před zahájením prodeje předejdete budoucím problémům při prohlídkách nebo ještě hůře před podpisem kupní smlouvy.
Právní stav nemovitosti se ověřuje zejména na Listu vlastnictví
(LV), který získáte na katastrálním úřadě, na poště, u notáře,
nebo na internetu na stránkách https://nahlizenidokn.cuzk.cz/.
Jde o ten nejdůležitější dokument, z kterého se dozvíte například:
• jména, adresy a rodná čísla majitelů, případně podíly při
spoluvlastnictví
• omezení vlastnického práva (zástavní právo (hypotéka),
exekuce, věcná břemena)
• u bytů např. podíl na společných částech domu,
• nabývací titul (kupní smlouva, darovací smlouva, aj.)

•

aktuální probíhající řízení (změna majitelů, vklad zástavního práva, omezení), atd.

Mně jako makléři se nezřídka stává, že na Listu vlastnictví nemovitosti najdu omezení, o kterém majitelé ani netuší. Např.
věcné břemeno chůze a jízdy sloužící sousednímu pozemku,
exekuci, nesmazané zástavní právo, atd.
Existují i omezení právního stavu, která z listu vlastnictví nevyčtete, např. nájemní právo, nebo trvalý pobyt. Ochranu proti
těmto omezením je potřeba pečlivě zakotvit v kupní smlouvě.
Pokud máte pro kupujícího připravené všechny informace týkající stavu nemovitosti, nic mu následně nebrání v konečném
rozhodnutí a podepsání rezervační smlouvy.
Strach kupujícího z nejasností kolem právního stavu vaší nemovitosti může vést až k tomu, že nemovitost nekoupí.
Prodeji nemovitostí se věnuji denně a rád vám ušetřím váš čas,
nervy i peníze.
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