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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
rok 2016 se blíží ke svému závěru, a proto mi dovolte jeho zhodnocení z pohledu
obce.
V letošním roce došlo pouze k jedné
investiční akci, a to výstavbě víceúčelového hřiště v areálu TJ Sokol Ladná. V plánu
byla generální oprava a nádstavba budovy
základní školy, ale z její realizace bohužel
sešlo. Na počátku ledna bude vypsáno nové
výběrové řízení a opravy školy se snad dočkáme do konce příštího roku.
Během roku se pracovalo na několika
projektových dokumentacích, a to na výstavbu nové mateřské školy s komunitním
centrem, na výstavbu chodníku k firmě Alba-Metal, na nové parkovací plochy před
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obchodem COOP Jednota a na výstavbu
nové autobusové zastávky a úpravy jejího
okolí. Byla prodána lokalita Padesátky investorovi, který zde vybuduje inženýrské sítě
a vznikne několik nových stavebních parcel. V parku Rasovna jsme dětem vyměnili
dřevěnou houpačku, pro myslivecký spolek
byla pořízena další mobilní buňka, v lokalitě
Ovčačky se rozběhla výstavba nových rodinných domů. Přímo v obci i v jejím okolí
bylo vysazeno několik desítek nových stromů. Do sportovní haly byly pořízeny nová
klimatizace a myčka. Důležitým byl také
nákup automobilu pro JSDH. Obec i nadále
vykupovala pozemky od občanů.
K avizovanému čištění Ladenské strouhy nedošlo, protože Povodí Moravy muselo
vypsat výběrové řízení na dodavatele, ale
v příštím roce se určitě bude realizovat.

Stejně jako avizované komplexní pozemkové úpravy - zdánlivě se zatím nic neděje.
Byla vybrána firma Ageris z Brna, která po
celý příští rok bude provádět v naší obci
přípravné práce.
Chtěla bych poděkovat všem lidem,
kteří po celý rok nezištně pomáhali a pracovali ve prospěch obce, zaměstnancům
obce, školy a členům spolků, kteří svou
drobnou činností přispívají k lepšímu žití
v naší příjemné obci. Poděkování patří
panu Petru Baránkovi za opravu božích
muk u nádraží, paní Jitce Jílkové, která věnovala obci vzrostlý stříbrný smrk a šikovné ruce členek klubu seniorů jej nazdobily.
Pohodové prožití svátků vánočních a
správné vykročení do nového roku 2017
Vám přeje
Renáta Priesterrathová, starostka obce

DĚNÍ V OBCI
PŘEDHODOVNÍ ZPÍVÁNÍ
V pátek dne 16. 9. 2016 se uskutečnilo již 18. Předhodovní zpívání v Ladné. Na
úvod se představila Cimbálová muzika Jožky Severina s primášem Ing. Janem Blažkem.
Následoval blok písní v podání domácích
Lanštorfčanů. Dále potěšili nejen zpěvem
mužáci z Týnce, kde jejich vedoucí František
Čech přidal i několik humorných příběhů
„ze života“. Folklorní kroužek při ZŠ Ladná
si letos připravil dva vstupy, v tom prvním
zazpívaly místní děvčata a v tom druhém
spolu s chlapci předvedli taneční pásmo
pod názvem Námluvy. K nejpočetnějšímu
uskupení účinkujících patřil mužský sbor
Šatavan ze Žabčic, který prezentoval písničky z tamního regionu. Letos se poprvé
představil v Ladné ženský sbor z Moravské
Nové Vsi pod vedením Jaroslavy Sečkářové.
Zazpívaly krásné písničky z Podluží. Posledním sborem byli mužáci z Prušánek, kteří se

v Ladné cítí jako doma, s Lanštorfčany mají
dlouholetou „družbu“. Závěr programu patřil hostům pořadu panu Janu Zaviačičovi a
jeho dceři Janě z Brumovic. Jenda Zaviačič
je znám především jako umělecký vedoucí

KROJOVANÉ HODY A HODKY
Letošní hody připadly na 17. a 18. 9.
2016 a hodky 24. 9. 2016. K tanci a poslechu
hrála dechová hudba Legrúti. Začátek byl
vždy ve 14:00hod., a to krojovaným průvodem z parku Rasovna. Letošní krojovanou
chasu tvořili Petr Mendl, Vojtěch Struhár,
Filip Novák, Filip Střelský, Stanislav Stehlík,
Jan Bartoš, Jan Hrdlička, Lukáš Příborský,
Gabriela Vlková, Eliška Valášková, Adéla
Teturová, Simona Pulkrábková, Kristýna
Hrdová, Vendula Pazderová a Žaneta Kociánová. Počasí hodům přálo a tak se všichni
veselili až do brzkých ranních hodin.

Cimbálové muziky Vonica z Krumvíře. Jeho
dcera je neméně známá lidová zpěvačka,
která vystudovala konzervatoř a nyní se věnuje výuce na LŠU. Zazpívali písničky z regionu Hanáckého slovácka a Podluží.
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PODZIMNÍ VÝLET
1.října jsme se vydali na výlet do Sloupsko - šosůvských jeskyní, zámku Čechy
pod Kosířem a města Mohelnice. Jeskyně
tvoří komplex rozsáhlých dómů a propastí, jeskyně Eliška má vynikající akustiku, a
proto se zde konají koncerty. Jsou významným nalezištěm koster jeskynní fauny medvědi, lvi, hyeny. Trasa je propojena s

Zámek

jeskyní Kůlna, kde byly nalezeny části lebky
neandrtálského člověka.
Klasicistní zámek Čechy pod Kosířem
je obklopen přírodně krajinářským parkem, patří k nejcennějším objektům historické zeleně na Moravě. Zámek je známý
pobyty malíře Josefa Mánese. Byl zpřístupněn v dubnu letošního roku. V obci jsme

skalní útvar u vstupu do jeskyně

Před vstupem do jeskyně

Uličky Mohelnice

2. ROČNÍK MEMORIÁLU
TONDY ČERNÉHO
Letošního 2. ročníku memoriálu Tondy Černého se zúčastnilo
na 25 cyklistů. Trasa cyklovýletu vedla z Ladné přes Sedlec, Mikulov, Milovice, Rakvice a zpět do Ladné. Na jednotlivých zastávkách se účastníci občerstvili mimo jiné i výborným burčákem.

navštívili muzeum kočárů a hasičské muzeum. Poté jsme se přesunuli do města Mohelnice, které je známé svými čarodějnickými procesy. Pro naši obec je zajímavostí,
že zde bydlí Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová,
právní zástupce obce. Na jarní nebo letní
výlet se můžete těšit na návštěvu Kuksu.
foto LANO

oranžérie

náměstí s morovým sloupem a fontánou

DRAKIÁDA
V sobotu 22. října se konala již tradiční Drakiáda na místním
fotbalovém hřišti. Pouštět své papírové i umělohmotné draky přišla spousta dětí, hlavně v doprovodu svých rodičů. Draci se díky
větru vznášeli vysoko do oblak. Děti obdržely diplom za účast a
drobné sladkosti. Na závěr Drakiády si mohly opékat špekáčky.
Poděkování patří paní Marii Kobrové a Věře Svobodové.
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VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ VOJTĚCHA VOZDY
A SBÍREK OBČANŮ LADNÉ
Ve dnech 19. - 20.11.2016 uspořádal Klub seniorů v Ladné Výstavu fotografií Vojtěcha Vozdy a sbírek občanů Ladné. Kromě zmiňovaných fotografií zde bylo k vidění třeba sbírky půllitrů, zvonečků, panenek nebo také starých fotoaparátů. Akce se těšila hojné účasti
návštěvníků.

NÁVŠTĚVA PRAHY A STAVOVSKÉHO DIVADLA
V sobotu 12. listopadu jsme se vydali na návštěvu, tak jako každý rok, hlavního města Prahy. Do Prahy jsme dorazili kolem poledne a každý se vydal za svým individuálním programem. Někteří
na Vyšehrad, na Pražský hrad, někdo za nákupy a návštěvami přátel a rodiny. Večer v 19.00 hod. jsme se všichni sešli ve Stavovském
divadle na představení Tři sestry od A.P.Čechova. Hra od světového autora však všechny z našeho zájezdu nezaujala, ale některé
opět dohnala k slzám zjištěním, že nám nezbývá nic jiného než žít

a pracovat. Tečku za představením udělat Václav Postránecký v roli
Ivana Čebutykina prohlášením, že stejně je to všechno jedno. Je
pravdou, že představení bylo náročné, a to nejen svou délkou, ale
i obsahem. Ovšem zpracování bylo na velmi dobré úrovni. Vzhledem k tomu, že tragického žánru již bylo dost, vydáme se v příštím roce za něčím lehčím - byl navržen muzikál. Upozorňuji ale
zájemce, že se jedná finančně o drahou záležitost. Cena vstupenky
se pohybuje kolem tisíce korun. Tak si začněte šetřit do prasátka.

VÁNOČNÍ NÁKUPY V POLSKU
V sobotu 3. prosince jsme vyrazili v 5.30
hod. na nákupy do polské Kudowy - Zdroje. Sice autobus nebyl zcela zaplněn, ale bylo
nás mnohem více než v loňském roce. Počasí
bylo chladné, ale celý den nám svítilo sluníčko a pro zahřátí si někteří přivezli RUM a jiní

konzumovali čaj a kávičku. Nákup se určitě
vydařil, protože jsme měli nejen plná sedadla, ale i oba kufry autobusu. Většina účastníků požaduje, abychom se sem vydali i v
příštím roce. Někteří se ptají, proč nejedeme
do Českého Těšína. Zjišťovala jsem a tržnice

v tomto městě připomíná spíše vietnamské
prodejce. V Kudowe-Zdroji je jiné zboží než
na této tržnici a kvalitnější. Tak Vy, kteří jste
s námi ještě nebyli, a chtěli byste se zájezdu
zúčastnit, můžete počítat se sobotním termínem na přelomu listopadu a prosince 2017.

I. ADVENTNÍ KONCERT
V neděli 27.11.2016 se uskutečnil I. Adventní koncert. Zahájení se
ujala starostka obce, která představila Jana Huňaře ze Staré Břeclavi.
Tento zde vystavil vyřezávané a kované Betlémy. Po seznámení s prací
řezbáře a uměleckého kováře zazpíval a zahrál na „gajdy“. V programu
se dále představili domácí mužský sbor Lanštorfčané, mužský sbor z

Kyjova a sólistka Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů Kamila Šošovičková. Adventní atmosféru nádherně dokreslila tetička Štěpánová z Ježova, která mezi písněmi pronesla staré pranostiky a
pověsti. Zazněly zde jak adventní písně, koledy tak i slovácké písničky.
Po oficiální části večera následovala volná beseda s lidovou písničkou.

Lanštorfský zpravodaj

Prosinec 2016

5

II. ADVENTNÍ KONCERT
V rámci druhého adventního koncertu vystoupili v místní
sportovní hale Ladenští trubači ve složení: 1. trubka: Alena Valčuhová (ze Svatobořic), 2. trubka: Jan Sedláček, trombon: Zdeněk Vrbík, tuba: František Sedláček. V podání tohoto žesťového
kvarteta zazněly melodie známé i neznámé od renezance přes
baroko a romantismus až po současnost od autorů známých (Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Franz Schubert, Johann
Strauß) i méně známých (Vincenzo Galilei, Jean-Joseph Mouret, Scott Joplin). Nakonec zazněla směs písniček od legendární
švédské skupiny ABBA.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
V pondělí 5.12.2016 uspořádalo Sdružení občanů Ladné Mikulášskou nadílku. Začátek byl v 16:45, kdy před kostelem zazpívali koledy děti ze ZŠ Ladná. Po nich se nesly koledy v podání
domácího mužského sboru Lanštorfčanů. Následovalo rozsvícení vánočního stromu. Pak asi v 17:00h. přišel sv. Mikuláš se svou

družinou, který děti odměnil nadílkou. Pro dospělé zde byl připraven svařák nebo horký čaj. Na prostranství u kostela se sešla
téměř celá obec. Součástí akce byl i Mikulášský jarmark, kde si
mohli návštěvníci koupit různé výrobky místních šikovných kutilů. Děkujeme všem, kdo se na přípravě nadílky podíleli.

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
Obec Ladná vybudovala nové víceúčelové hřiště s umělým
povrchem, které vyšlo na 1,3 mil. Kč. Na tomto hřišti lze hrát
malou kopanou, tenis, volejbal, basketbal nebo florbal. Prozatím
bude hřiště přístupné nepřetržitě. Uživatelé jsou povinni dodržovat pokyny k provozování areálu. V případě vandalismu nebo
zvýšeného zájmu o využití hřiště, bude návštěvnost regulována
rezervační aplikací.
V souvislosti s užíváním hřiště byly vydány pokyny pro uživatele sportoviště.
V celém areálu hřiště je přísně zakázáno:
• jezdit na kole, koloběžce, kolečkových bruslích a
skateboardu
• vstupovat se psy či jinými zvířaty
• vstupovat v nevhodné obuvi a manipulovat s ostrými
předměty (kopačky s kolíky, boty na špičatém podpatku apod.) doporučena je sálová obuv, případně
speciální obuv na umělý povrch
• kouřit, pít alkoholické nápoje, užívat omamné látky,
jíst jídla všeho druhu a manipulovat s otevřeným ohněm
• přinášet nápoje ve skleněných obalech
• rozlévat tekutiny, plivat na umělý povrch, znečišťovat
umělý povrch vyplivnutou žvýkačkou
• manipulovat s konstrukcemi na košíkovou, brankami
a držáky na stojany
• zavěšovat se na ploty, koše a brankové sítě, přelézat plot

•

•

přinášet střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie
a jiné látky ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat
provádět veřejnou produkci, která by ohrožovala klidné užívání hřiště a klid obyvatel bydlících v nejbližším okolí

Dále jsou návštěvníci areálu povinni se řídit provozním řádem, který je vyvěšen na webu obce Ladná.
Martin Vlk, místostarosta
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LADENSKÉ ÚSPĚCHY
LADNÁ MÁ MISTRA SVĚTA
Martin Hrabec z Ladné se stal v říjnu
2016 mistrem světa v tzv. mrtvém tahu. Je
to disciplína, při které se zvedá do pasu nejvyšší váha. Na mistrovství světa WUAP federace, které se konalo v Německu, závodil
v kategorii „junior do 110kg váhy“. Soutěže
se ve všech kategoriích zúčastnilo přes 550
závodníků z celého světa. Martin vyhrál
výkonem 290kg, jeho rekord v soutěži je
305kg. Letos se v rámci přípravy na mistrovství zúčastnil několika závodů v České
republice, v červenci vyhrál Mistrovství
Evropy (mezinárodní soutěž Victoria Cup
deadlifting), které se konalo na Slovensku.
Martin se od 15let věnuje posilování
a o dva roky později už soutěžil v silovém
trojboji. V současné době ho připravuje
trenér Zdeněk Radkovič, který je zároveň i
poradcem přes výživu a regeneraci. Mimo
závodní sezonu cvičí Martin třikrát týdně,
v době přípravy musí do posilovny každý
druhý den.

V letošním roce ho podpořili majitelé firmy HTC servis Brno Tomáš Tvrdoň
a Hana Hradešínská, kteří sponzorsky
hradili stravu a trenéry, ostatní náklady si
hradí sám.
A jaké jsou plány do budoucna? V
programu na rok 2017 je účast na mist-

rovství Evropy a také na mistrovství světa
v Austrálii. Dále by rád založil federaci a
věnoval se trénování mladých závodníků a
organizování soutěží. Přejeme Martinovi,
aby mu vše vyšlo a přivezl do Ladné další
medaile.
Připravila: Bohumila Tesaříková

VÝPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání zastupitelstva č. 15/2016 se konalo 25. listopadu 2016
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Kupní smlouvu na pozemky parc.č.
459/3, 460/49, 461/41, 462/2, 1261/89 v
k.ú. Ladná s paní Jarmilou Krůtilovou
za cenu 143 813,- Kč
• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb
psů na veřejném prostranství v obci
Ladná
• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Ladná č. 8/2016
pro Sdružení občanů Ladné ve výši 15
000,- Kč na projekt „Neinvestiční dotace na činnost sdružení“
• Přijetí sponzorského daru pro ZŠ a MŠ
Ladná od paní Mgr. Hany Maděřičové stojany na koloběžky v hodnotě 8 530,Kč
• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Ladná č. 9/2016
pro Podivínskou farnost ve výši 25
000,- Kč na projekt „Vybavení kostela a
provozní náklady“
• Zastupitelstvo vzalo na vědomí vystoupení městyse Moravská Nová Ves z Regionu Podluží
• Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozhodnutí Členské schůze Regionu Podluží,

•

•

•
•

•

•

•

že v souvislosti s vystoupením městyse
Moravská Nová Ves nevznikl pro městys žádný nárok na výplatu podílu z majetku Regionu Podluží
Návrh dodatku č. 3 k zakladatelské
smlouvě Regionu Podluží, obsahující
dohodu o vystoupení městyse, nové
úplně znění zakladatelské smlouvy Regionu Podluží a nové úplně znění stanov Regionu Podluží
Rozpočet obce na rok 2017 ve výši příjmů 17 497 100,- Kč, ve výši výdajů 27
164 900,- Kč a ve výši financování 9 667
800,- Kč
Rozpočtový výhled na roky 2018 - 2023
Rozpočet sociálního fondu obce pro
rok 2017 ve výši příjmů 70 000,- Kč a ve
výši výdajů 70 000,- Kč
Rozpočtové opatření č. 5/2016 s příjmy
ve výši 954 300,- Kč, výdaji ve výši 123
100,- Kč a financováním ve výši 831
200,- Kč
Pověření k provedení posledního rozpočtového opatření č. 6/2016 v roce
2016 starostku obce, na prvním zasedání zastupitelstva v roce 2017 bude opatření schváleno
Plán inventur na rok 2016

•

•

•

•

•

•

•

Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozúčtování skutečných nákladů obce na
sběr a svoz komunálního odpadu za rok
2015, kdy se náklady na osobu a rok pohybují ve výši 544,- Kč
Dodatek č.1 Směnné smlouvy s firmou
Greeninvest energy týkající se zřízení
služebnosti ve prospěch firmy F§K§B
a.s. na pozemku parc.č. 1279/24 v k.ú.
Ladná
Navýšení rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ladná na činnost o 220
000,- Kč
Platbu 50,- Kč na obyvatele a rok na
spolufinancování sociálních služeb v
ORP Břeclav v roce 2017
Příkazní smlouvu s firmou Violette
s.r.o. na zajištění výběrového řízení za
cenu 40 000,- bez DPH na akci „Stavební úpravy základní školy“
Darovací smlouvu pro Oblastní charitu Břeclav na poskytnutí pečovatelské
služby pro paní Ludmilu Zrůnovou ve
výši 12 581,- Kč
Kupní smlouvu na pozemky parc.č.
1182/216, 1322/9, 1325/9, 1326/7,
1327/7, 1328/16, 1331/13 s paní Jitkou
Jílkovou za cenu 128 505,- Kč
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
Volby se konaly 7. - 8. 10. 2016, k volbám přišlo v naší obci 325 občanů, volební účast tak byla 31,49 %. Pouze jeden hlas byl neplatný.
V Jihomoravském kraji kandidovalo celkem 21 stran a uskupení.
Pořádí:

ODS

21

DSSS-Imigranty, islám nechceme! 2

ANO 2011

76 hlasů

Koalice TOP a „Žít Brno“

18

Koruna Česká

KDU-ČSL

49

Svobodní a soukromníci

14

ČSSD

37

Zelení a Piráti

13

KSČM

32

Starostové pro Jižní Morava

29

Úsvit s Blokem proti islami- 5
zaci

Koalice SPD a SP“

22

Moravané

Žádný hlas neobdržely: Volte Pravý Blok
www.cibulka.net, Svoboda a síla, Národní
demokracie, NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI-PEN.PRO LIDI, Konzervativní strana,
SPR-RSČ M.Sládka a Patrioti HOZK, SPR-REP.STR. ČECH, MORAVY, SLEZSKA.
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ÚČAST ZASTUPITELŮ NA ZASEDÁNÍCH A
PRACOVNÍCH SCHŮZÍCH ZASTUPITELSTVA OBCE
LADNÁ V ROCE 2016
V letošním roce se konalo 6 zasedání Zastupitelstva obce Ladná a 3 pracovní jednání zastupitelstva. O tom, jak Vaši zastupitelé v
letošním roce pracovali, vypovídá následující tabulka.
Jméno

Zasedání
zastupitelstva

Pracovní
jednání

celkem

V procentech

Ú

N

Ú

N

Ú

N

Ú

N

Priesterrathová Renáta

6

-

3

-

9

-

100 %

0%

Tesaříková Bohumila

6

-

3

-

9

-

100%

0%

Šúňová Věra

5

1

2

1

7

2

78%

22%

Krůtil Stanislav

6

-

3

-

9

-

100%

0%

Dřevěný Petr

4

2

2

1

6

3

67%

33%

Vlk Martin

6

-

2

1

8

1

89%

11%

Holub Stanislav

6

-

3

-

9

-

100%

0%

Maxa Stanislav

6

-

3

-

9

-

100%

0%

Novozámský Karel

5

1

1

2

6

3

67%

33%

ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU OBCE
LADNÁ ZA ROK 2016
Finanční výbor obce Ladná pracuje ve složení: předsedkyně –
Věra Šúňová, členové – Nataša Málková, Ondřej Černý. Plán práce
Finančního výboru zastupitelstva obce Ladná pro rok 2016:
1. Kontrola evidence majetku;
2. Kontrola plnění rozpočtu – správnost čerpání finančních prostředků, správnost rozpočtových opatření;
3. Kontrola konečných cen smluv o dílo – vícepráce, méněpráce,
skutečná fakturace;
4. Kontrola hospodaření příspěvkové organizace, návaznost na
rozpočet obce;
5. Kontrola nákupů vybavení obecního úřadu ( technika, kancelářské potřeby, náklady na telefonní hovory, kontrola plateb);
6. Kontrola služebních cest, cestovné, proplácení náhrad ( refundace);
7. Kontrola čerpání mzdových prostředků v souladu se schváleným rozpočtem, kontrola důvodů výplat mimořádných odměn;

8. Kontrola výdajů na vzdělávání úředníků, obsah školení, efektivita školení;
9. Kontrola výdajů za energie
10. Sestavení návrhu rozpočtu obce;
Finanční výbor zasedal v roce 2016 celkem 4x.
1x kontrola příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ladná;
2x kontrola účetnictví obce Ladná;
1x sestavení návrhu rozpočtu na rok 2017;
Všechny zprávy o kontrolách byly řádně předloženy a projednány na jednáních zastupitelstva obce Ladná.
Na tomto místě bych ráda poděkovala za obětavou práci paní
Nataše Málkové, panu Ondřeji Černému a také účetní obce paní
Mileně Duhonské. Všem občanům Ladné přeji krásné a klidné
prožití vánočních svátků a mnoho zdraví v Novém roce.
Věra Šúňová

Prosinec 2016
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ZPRÁVA Z ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU
ZA ROK 2016
Kontrolní výboru pracuje ve složení:
předseda Stanislav Krůtil, členové Kamil
Štoll a Ladislav Novotný. Na začátku ledna
kontrolní výbor dokončil fyzickou inventarizaci majetku na sběrném dvoře, na obecním úřadě, v tělocvičně, hasičské zbrojnici,
Workout, dětském hřišti a zdravotním stře-

disku a 18. 1. 2016 zkontroloval a podepsal
inventurní soupisy.
Kontrolní výbor se v roce 2016 sešel
4x, zkontroloval usnesení zastupitelstva č.
8-9/2015 a 10-14/2016. Dále kontroloval
kupní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy
o věcném břemeni, smlouvy o dílo pode-

psané v roce 2016. V listopadu a prosinci
zahájil kontrolní výbor inventarizaci, dosud
byla zkontrolována tělocvična a knihovna,
kde nebyli shledány rozdíly.
Děkuji členům výboru za obětavou práci.
Stanislav Krůtil

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017
Přijmová část
Položka

Text

1xxx

Daňové příjmy (veškeré daňové příjmy,
poplatky)

14 067 000

2xxx

Nedaňové příjmy (nájmy budov, pozemků, úroky)

3 124 000

3xxx

Příjmy z prodeje pozemků

4xxx

Dotace

8115

Financování (použit zůstatek na ZBÚ z
min.let)

Celkem:

Částka

0
306 100
9 667 800
27 164 900

Výdajová část

3631

Veřejné osvětlení

250 000

3632

Pohřebnictví

36 000

3635

Územní plánování

40 000

3639

Komunální služby a územní rozvoj

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

10 000

3722

Sběr a svoz komunálnícho odpadů

650 000

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů

25 000

3725

Využívání a zneškodňování komun.
odpadů

74 000

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

4359

Ostatní služby a činnosti sociální

5212

Ochrana obyvatelstva

200 000

5512

Požární ochrana

114 000
927 000

1 195 000

1 860 000
70 000

Paragraf Text

Částka

1014

Ozdravování hosp.zvířat, pol.plodin

40 000

Ostatní zemědělská a potravinářská
činnost

6112

Zastupitelstva obcí

1019

10 000

6171

Činnost místní správy

1099

Ostatní výdaje na lesní hospodářství

50 000

6310

12 000

2212

Silnice

Obecné příjmy a výdaje z finančních
operací

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

2310

Pitná voda

2321

Odvádění a čištění odpad.vod

3113

Základní školy

3314

Činnosti knihovnické

3341

Rozhlas a televize

82 000

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

40 000

3399

Ostatní záležitosti kultury

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

3421

Využití volného času dětí a mládeže

60 000

3612

Bytové hospodářství

75 000

3613

Nebytové hospodářství

70 000

180 000

1 284 000

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

45 000

3 500 000

6330

Převody vlastním fondům

70 000

63 000

6399

Ostatní finanční operace

300 000

4 000

6402

Vratka voleb

100 000

Celkem:

5 900
27 164 900

13 263 000
159 000

508 000
1 593 000
200 000

PŘEHLED PŘÍJMU
DOTACÍ V ROCE 2016
Hasičské auto - od JM kraje

712 750

Dotace Úřad práce

549 001

Akceshopnost JSDH
Celkem
K 30.11.2016

4 000
1 265 751

Lanštorfský zpravodaj
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REGION PODLUŽÍ
Nejdůležitější změnou ve svazku obcí je v závěru letošního roku
vystoupení obce Moravská Nová Ves ze svazku. Se slovy … že už
toho bylo dost…, odcházejí po několika letech z tohoto dobrovolného uskupení obcí a zůstanou osamoceni, protože ostatní obce jsou
členy tohoto svazku. V našem ORP Břeclav pouze naše obec Ladná
je členem dvou svazků, a to Regionu Podluží a Lednicko-Valtického
areálu.
Obec Moravská Nová Ves si nenárokuje žádný majetek. Vystoupení ze svazku schválila mimořádná členská schůze, všechny obce /
svazek tvoří 15 obcí/ musely na svých zastupitelstvech vzít na vědomí a schválit novou zakladatelskou listinu a stanovy svazku.
V Hruškách se konal 12. října pod záštitou Regionu Podluží
Štafetový běh o pohár Boba Zháňala. Čestnými hosty akce byl pan
Bohumír Zháňal a zlínská atletka Kateřina Hálová. Pro vítězství se
doběhly domácí Hrušky.
Region Podluží vydal svůj každoroční kalendář a nechal vyrobit
nový čaj Dobrá nálada z Podluží. Oboje je možné zakoupit na obecním úřadě.

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Ceník pronájmu haly od 1.9.2016
Tělocvična

Den

1 h/kurt badminton

1h

1 100,-

110,-

275,-

Foyer

550,-

Kuchyň

550,-

Celý objekt

2 200,-

Obecní úřad mezi svátky
Obecní úřad bude v době mezi svátky uzavřen od 23. 12.
2016 do 1. 1.2017. Otevřen bude opět od pondělí 2. ledna 2017.
V případě nutnosti je možno kontaktovat pracovníky úřadu na
telefonním čísle 724 746 240.

Prodej kalendářů a čajů
Na obecním úřadě se prodává kalendář Regionu Podluží za
50,- Kč a bylinkový čaj Dobrá nálada z Podluží za 45,- Kč. Sdružení občanů Ladné zde prodává vlastní Lanštorfský kalendář za
80,- Kč.

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

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

Sběrný dvůr v zimním období
Upozorňujeme všechny občany, že v období zimního času je
sběrný dvůr otevřen pouze v sobotu v době od 9.00 – 11.00 hod.
Na sběrném dvoře je třeba dbát pokynů zaměstnanců obecního
úřadu. Děkujeme

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

Pexeso
pohlednice
Samolepka se znakem obce
mapa Břeclavsko
Oficiální mapa LVA
info brožurka Ladná
Pamětní mince
Cyklostezky
Sklenice

15,6,15,50,32,25,180,40,71,-

mapa Podluží
CD Lanštorfčani
Almanach školy
Výletní noviny
Kniha Obec Ladná
v proměnách času
propisovací tužka
tužka s obalem

Ceník inzerce ve zpravodaji
Strana A4

400,-

Strana A5

200,-

Strana A6

100,-

15,150,100,zdarma
250,25,30,-
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Kompostéry

Pro potěšení

Upozorňujeme zájemce o kompostéry, že je k dispozici několik posledních kompostérů. Tyto se dávají do výpůjčky zdarma na dobu 5-ti
let. Jejich pořizovací cena v obchodě se pohybuje okolo 4 tisíc korun.
Zájemci o kompostér se dostaví na obecní úřad k podpisu smlouvy o
výpůjčce a poté jim bude kompostér vydán na sběrném dvoře v řádné
provozní době. Kompostér má objem 1 m3. Pokud bude z Vaší strany
zájem, můžete obdržet kompostérů více.

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.

Poplatky na rok 2017
Poplatek za odpad
Výše poplatku: 450,- Kč/osoba
Termín zaplacení: 31. březen 2017
Způsob placení: hotovostně v pokladně obecního úřadu, bezhotovostně bankovním převodem na účet obce 35-6979690237/0100, variabilním symbolem je rodné číslo poplatníka.
Protože dochází dle zákona ke změnám, uvádíme část vyhlášky obce
v plném znění o tom, kdo platí poplatky. Celou vyhlášku si můžete
přečíst na webových stránkách obce nebo na obecním úřadě.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po
dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k
individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické
právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna
osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě
může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí
poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození
osob, za které poplatek platí.
Nejdůležitější změnou tedy je, že se platí i za domy, ve kterých nikdo nebydlí nebo slouží jako rekreační domy a chaty a cizinci, kteří
nejsou ze zemí EU s trvalým pobytem v naší republice.
Poplatek za psy
Výše poplatku: 100,- Kč/pes
Termín zaplacení: 31. březen 2017
Způsob placení stejně jako u poplatku za odpad

Z HISTORIE LADNÉ
Partyzán
Dne 27. října 1944 kolem půlnoci byl
omylem v prostoru Podivín – Břeclav
uskutečněn sovětský výsadek tříčlenné
paraskupiny „TOLA“. Bombardér amerického typu „Boston“ odstartoval na tajném
polním letišti Kalinovka u města Vinnica
na Ukrajině a měl trojici parašutistů vysadit v prostoru západního Slovenska u Šaštína, kde se měla tato trojice pevně usadit
a konat průzkumnou činnost v týlu nepřítele, zejména podávat hlášení o pohybu
německých vojsk na východní frontu.
Výsadek byl tříčlenný. Velitelem byl
Josef Kraus z Pezinoku, zástupcem velitele
a radistou byl Vlastimil Žák a třetím členem skupiny byl František Fiala ze Stráže
- Šaštína. Skupina „TOLA“ byla vybavena
silnou vysílačkou značky „Tenzor“. Jako
první vyskočil s vysílačkou četař Vlastimil Žák, který dopadl v katastru obce

Ladná, na pole vzdálené asi 500 m od Širokého dvora. Za ním vyskočil velitel výsadku Kraus, který dopadl nedaleko obce
Hrušky a jako poslední Fiala s dopadem
v Kosticích na návsi u kostela. Byl to nepodařený seskok, skupina se během války
nesešla, potkali se až po válce v Bratislavě.
Vlastimil Žák se narodil 23. listopadu 1922 v Hosusovo, nyní Dlhá Ves, na
Slovensku. Byl české národnosti a po 15.
březnu 1939 se i s rodiči vrátili do Česka.
Vyučil se číšníkem. Za okupace byl jako
tisíce jiných nasazen na práci v Německu. Na podzim 1942 byl jako zaměstnanec firmy z Mannheimu vyslán na práci
v okupovaném území SSSR, kde na podzim 1943 v oblasti Polocku na Bílé Rusi
tříčlenná skupinka dělníků, ve které byl i
Vlastimil Žák, přešla k místním partyzánům a následně k Rudé armádě. Odtud

byl odeslán do Buzuluku, kde byl zařazen
do druhé čs. paradesantní brigády, posléze
absolvoval zvláštní výcvikový šestiměsíční
kurz, který byl zaměřen na funkci radisty
v týlu nepřítele. Tam byla také sestavena
tříčlenná skupina „TOLA“. Pokus o přejití
fronty na Slovensko přes Duklu se nezdařil, proto přišlo na řadu řešení s paravýsadkem.

Lanštorfský zpravodaj
Když Žák dopadl s vysílačkou na oraniště u Širokého dvora, bylo jeho první starostí zahrabat padák do brázdy a kontaktovat
své druhy. To se mu však nepodařilo. Když
se rozednilo, uviděl Žák prvně selský povoz
s rolníkem Janem Sýkorou z Ladné, kterého
přesvědčil, že je zaměstnancem naftových
věží, a že kufr ve kterém měl vysílačku, má
na potraviny, které chce nakoupit u rolníků pro své spolupracovníky. Rolník Sýkora
mu uvěřil, kufr naložili na vůz, přikryli ho
„turkyniskem“ a jeli do Ladné k Sýkorům.
Teprve tam Žák řekl Sýkorovi celou pravdu
a požádal ho o spolupráci. Sýkora uvěřil tomuto sdělení až na druhý den, kdy mu Žák
ukázal zakopaný padák ruské výroby, který
si Sýkora v pytli odnesl domů, kde ho zahrabal ve stodole do slámy.
Když se Žák seznámil s okolím, rozhodl
se zahájit vysílání radiostanicí. V hospodářství malého rolníka Sýkory však nebyla
dostatečná elektroinstalace, která by umožnila Žákovi uvést vysílačku do provozu. Po
jednání se starostou obce Janem Netopilem
se dohodli, že se k němu přestěhuje i s vysílačkou. Odtud ze sýpky vysílal pravidelně
své zprávy, které získával sám vlastním průzkumem, nebo od spolupracovníků buď
přímo, nebo pomocí spojek. Vysílačka byla
velmi silná a její spuštění rušilo dokonce
i promítání v místním kině. Brzy se na ni
začala zaměřovat německá kontrašpionáž,
nejprve letecká a později i ruční „chytačky“.
Nikdy však nebyla vypátrána.
V důsledku neopatrnosti a povídavosti některých Žákových spolupracovníků a
snad i neopatrnosti samého Žáka, který se
po Ladné a okolí pohyboval s bezstarostnou jistotou pokojného rodilého lanštorfského chlapce, se stalo to, že brzo o jeho
přítomnosti věděla skoro celá Ladná. Lidé
mu říkali „partyzán“. Zásluhou starosty
Netopila byl zakonspirován na falešnou
totožnost Aloise Nesnídala, který se dlouhodobě zdržoval mimo obec a nebyl odhlášen. Chodil veřejně po vesnici, navštěvoval
zábavy, choval se jako by jeho pobyt v Ladné byl legální, jako by byl u starosty Netopila na práci. Podrobnosti, odkud přišel a s
jakým posláním, vědělo však jen málo lidí
a že obsluhuje vysílačku, to již věděl jenom
nejužší okruh spolupracovníků. Slouží ke
cti Ladné a jejich obyvatel, že pobyt a činnost „partyzána“ Žáka, o kterém věděla
skoro celá dědina, zůstaly utajeny nacistům
a jejich konfidentům až do konce války.
O jeho přítomnosti v obci věděla samozřejmě i ilegální komunistická organizace v Ladné „Moravská rovnost“, která se
s ním kontaktovala a nabízela spolupráci.
Bylo mu navrženo, aby předal vysílačku
buňce „Moravské rovnosti“, respektive,
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aby Žák vysílal politické zpravodajství
pro „Moravskou rovnost, případně aby
se umístnil i s vysílačkou na nové stanoviště do Břeclavi. Žák tyto nabídky odmítl
s poukazem, že je voják a že musí přesně
dodržovat své vojenské instrukce.
Když vzrostlo nebezpečí vypátrání,
ukrýval se Žák přes den v boudě ve vinohradě, kam mu spojky přinášely potravu i
zprávy. Teprve v noci vycházel k železniční trati konat své zpravodajské pozorování
a vysílat. Nejpřesnější zprávy získával od
francouzského zajatce, který pracoval na
břeclavském nádraží u výdeje proviantu
projíždějícím německým vojenským transportům. Tyto zprávy pak Žák hlásil pravidelně až do konce války kapitánu sovětské
rozvědky Medvěděvovi. Jeho poslední odeslanou zprávou byla zpráva o poloze a síle
německých opevnění na řece Moravě.
Protože se to začátkem dubna v Ladné
a okolí již německými vojáky jen hemžilo,
musel podle pokynů ukrýt vysílačku. Ně-
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kolik dní před osvobozením Ladné zakopal vysílačku na Širokém dvoře u Mrázů.
V den osvobození Ladné Rudou armádou 15. dubna 1945 se ohlásil radista četař
Vlastimil Žák u kozáckého velitele Ladné
a podle vojenských instrukcí mu předal
svou pistoli a vysílačku. Velitel Ladné ho
nechal odvést na Slovensko. V Bratislavě
se setkal s kapitánem Medvěděvem, zpravodajským důstojníkem, který skupinu
„TOLA“ do týlu nepřítele vyslal. Jeho poslání bylo u konce. Četař Vlastimil Žák byl
povýšen na nadporučíka.
Žák se po válce v roce 1947 oženil s
Marií Nesnídalovou a bydlel ve Fryšavě
(nyní Břežany), na Znojemsku, kde pracoval jako hospodský. Měl s ní tři dcery. Počátkem sedmdesátých let pobýval opět v
Ladné již jako invalidní důchodce. Zemřel
15. července 1974 ve valtické nemocnici
ve věku nedožitých 52 let.
S použitím materiálů S. Nováčka a J.
Šolce volně zpracoval J. Ševčík
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Třídit odpad znamená víc než papír, sklo,
plasty a nápojové kartony
Papír, sklo, plasty a nápojové kartony
už třídí většina z nás. Ve skutečnosti je ale
třídění odpadů mnohem obsáhlejší. Podle zákona o odpadech,
který platí pro každého z
nás, předepisuje odpady
třídit podle jejich vlastností a tak s nimi nakládat.
V
domácnostech
vzniká tzv. domovní odpad, který je jednou z největších částí komunálního odpadu. Komunálním
odpadem je pak odpad,
který vzniká činností fyzických osob – tedy nepotřebné věci, odpad, který
běžně produkujeme ve
svém bydlišti. Dále se do
„komunálu“ počítá i odpad z odpadkových košů,
údržby chodníků, cest a
zeleně a případně odpady
ze hřbitovů.
Podle sběru komunální odpad rozdělujeme na
směsný a tříděný (tzv. odděleně sbíraný). Vytřídit
můžeme prakticky většinu z celkového objemu
komunálního odpadu. Na
tříděný sběr slouží barevné kontejnery. Stejně tak
můžeme ale odpad na některých místech ČR třídit
do pytlů, ale i ve sběrných

dvorech a střediscích, výkupnách druhotných surovin nebo při mobilních sběrech,
především v malých obcích.

Směsný odpad má pak své místo v
černém kontejneru. Obvykle končí svou
pouť na skládkách nebo ve spalovnách.
O nakládání s komunálním
odpadem
rozhodují samotné obce
a města. „Pravidla hry“
stanovují obecně závaznou vyhláškou, a ta je
platná pro každého občana na jejím území. Proto
doporučujeme se s touto
vyhláškou seznámit. V
ní se dozvíte, jakým způsobem se v obci nakládá
s jednotlivými druhy
odpadu, kde jsou místa
pro odkládání odpadu,
co můžete a co nesmíte.
Dále z ní získáte informace o tom, kdy se konají jaké sběrové akce, jaké
jsou termíny svozů odpadů a podobně. Protože si
každá obec tuto vyhlášku
tvoří sama, je běžné, že
to, na co jste byli zvyklí
v místě trvalého bydliště,
v obci, kde máte chatu,
nebo chalupu neplatí,
nebo funguje úplně jinak. Ve své kompetenci
mají obce a města také
nastavení výše poplatků
za svoz komunálního odpadu.

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Vážení čtenáři,
na konci roku většina z nás bilancuje,
jaký byl, a jako každý rok si dává předsevzetí do nového roku. A jak se vydařil na
naší škole? Na internetových stránkách
školy je zveřejněna výroční zpráva, ve které si můžete přečíst, co vše nejen zaměstnanci, ale i žáci za uplynulý školní rok
zvládli.
Ráda bych poděkovala všem pedagogům, správním zaměstnancům, sponzorům – paní ing. Pavle Vachkové za poskytnutí peněžního daru v hodnotě 1.500 Kč
pro mateřskou školu, firmě Alba-Metal
Ladná za dar ve formě stojanu na koloběžky v hodnotě 8.530 Kč, který je také v

mateřské škole, za výbornou spolupráci
děkuji také panu Janu Střelskému, na kterého se vždy můžeme obrátit s žádostí o
výrobky ze dřeva, rodičům a všem těm,
kteří nám pomohli se sběrem starého
papíru – tyto finanční prostředky budou
použity na zaplacení části pobytu žáků ve
škole v přírodě v Jeseníkách, dále děkuji
obci Ladná a všem jejím zaměstnancům
za vstřícnost a spolupráci.
V uplynulém roce ale nešlo všechno
hladce, jak bychom si představovali. Bohužel v červnu jsme museli vystěhovat
vybavení základní školy, protože během
prázdnin měla proběhnout výstavba nových učeben v půdním prostoru budovy.

Tato akce se neuskutečnila, a v přípravném týdnu za vydatné spolupráce zaměstnanců obce musela být škola opět dána do
původního stavu. Příprava školního roku
2016/2017 byla tedy poněkud hektická,
ale zvládlo se školu dát opět do pořádku.
Tímto ještě jednou moc děkuji všem, kteří se o to zasloužili. Věřím, že až se půdní
vestavba zrealizuje, podmínky zázemí pro
moderní výuku se zlepší.
Na závěr bych vám všem chtěla popřát
příjemné vánoční svátky a v roce 2017
mnoho zdraví, štěstí, lásky a osobních i
pracovních úspěchů.
Jana Mrázová ředitelka školy

Lanštorfský zpravodaj
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Zápis do 1. ročníku základní školy
Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č.
561/2004 Sb. o předškolním, základním , středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, kde je specifikováno takto (§ 36 školského zákona ve
znění účinném od 1.1.2017):
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné
školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku

Slavnost slabikáře
Děti z první a třetí třídy prožily 2. prosince slavnostní den při
předávání Slabikáře. Celým dopolednem je provázela pohádka O
pejskovi a kočičce.
Spolužáci ze třetí třídy prvňáčkům přečetli pohádku a nakonec si ji všichni společně zahráli. Protože prvňáčci mají za sebou
předslabikářové období, jsou šikovní a umí už několik písmenek,
dokázali si přečíst také svou první pohádku sami a dokonce ji
i opsat. Nakonec si vytvořili svůj dort ze slabik. Odměnou jim
byl krásný dárek od paní ředitelky. Byly to Slabikáře, knihy, které
provázely dětství každého z nás.
Za velmi příjemné dopoledne patří poděkování nejen dětem,
které byly báječné, ale také rodičům a prarodičům, kteří byli trpělivými posluchači. Velké díky patří paní Machové za krásný dort.
Prvňáčkům přeji mnoho pěkných chvil při čtení Slabikáře.

Čertí škola
Naši školu navštívilo několik malých čertíků. A co se v čertí škole učili? Správně blekotat v čertím jazyce, zpívat písničky
o čertech a hlavně vymýšlet čertoviny. Malí čertíci plnili různé
úkoly z jazyka českého, matematiky a nakonec si vytvořili svůj
čertovský obrázek. Odměnou jim byl sladký balíček od Mikuláše
a spousta veselých zážitků.
Poděkování patří rodičům za kostýmy a také paní učitelkám
za přípravu čertovské školičky.
Mgr. Jitka Vydrová – učitelka ZŠ

Turistický klub
Do našeho školního turistického klubu se přihlásilo 13 dětí od 1. do 5. třídy. Scházíme se jednou za
měsíc vždy v sobotu dopoledne. Zvolili jsme si také
maskota – bílou ovci – Velké oko, která nás bude
provázet na všech našich cestách. A to nejen v klubu,
ale i na výletech s rodiči a o prázdninách. Maskota
budeme všude fotografovat a fotky pravidelně zveřejňovat na našich stránkách. Každému dítěti je evidováno, kolik ujde za školní rok kilometrů. Jen dlouhé pochodování děti pochopitelně nebaví, takže se
snažíme cestou zabavit – sledujeme stopy, bojujeme,
skáčeme, hrajeme hry, hodně mlsáme, povídáme si,
pozorujeme přírodu a při posledním setkání mělo
největší úspěch obyčejné rozbíjení kaluží a hledání
jmelí… Na jaře máme v plánu zorganizovat pochod
okolo Ladné, na který budete také pozváni.

(Znění tohoto ustanovení je účinné až od 1.1.2017. kdy se v § 36
odst. 4 školského zákona původní slova „15. ledna do 15. února“
nahrazují slovy „1. dubna do 30. dubna“.)
Zápis dětí do 1. ročníku Základní školy Ladná proběhne 10.
dubna 2017.
Zápis do mateřské školy od následujícího školního roku proběhne v době od 2. května do 16. května 2017. Přesný termín pro
zápis do Mateřské školy Ladná bude upřesněn.
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Čtenářský klub
V rámci školní družiny byl díky paní
Florusové založen čtenářský klub. Jednou
za měsíc můžeme chodit do knihovny, kde
nejdříve vyslechneme životopis a dílo některého z autorů, kterého si paní knihovnice připraví a poté si děti mohou zdarma
zapůjčit knihy domů. Vedou si také čtenářské deníky, kam zapíší co přečetli a namalují obrázek. Věříme, že rodiče tuto iniciativu uvítají a své děti ve čtení podpoří.
Marie Střelská - vychovatelka

Lanštorfský zpravodaj

O minerálech nám hezky napsala Barborka
Šimečková
Jednoho dne přišel pan Vošvrda do
školy a udělal nám přednášku o minerálech. Ukázal nám různé kameny, říkal nám,
jak se jmenují – např. citrín, ametyst, růženín a achát. Bylo to zajímavé a moc se nám
to líbilo. Za týden nám řekla paní učitelka,
že pojede s panem Vošvrdou do Tišnova na
výstavu minerálů. Kdo chce a komu to dovolí rodiče, tak může jet vlakem do Tišnova
s nimi. V sobotu jsme vyrazili.
Dojeli jsme a prošli tři budovy, kde byla
výstava minerálů. Prohlíželi jsme si kameny a nakupovali jsme kamínky a dárky na
Vánoce.
26. 11. jsem jela s paní učitelkou, panem
Vošvrdou, Denisem, a Dominikem hledat
na Vysočinu kameny. Teď vám vysvětlím,
jak se hledají kameny. Když přijedete na
místo, tak musí být pole poorané. Chodí-

te po poli a díváte se pořádně kolem sebe.
Až uvidíte nějakou bílou, třpytivou nebo
blýskavou věc, tak ji vykopnete motyčkou
ven. Kouknete se přes kamínek na slunce a
pokud bude průhledný a budete mít štěstí,
může to být i křišťál.
Pak jsme přejeli na druhé místo v lese
a tam jsme našli lom z druhé světové války,
kde naposledy těžili Němci. Všude kolem
byly rozsypané kameny. Vzala jsem si motyčku a kladívko. S motyčkou jsem kopala
do země a našla jsem různé kameny. Kladívkem jsem je rozbíjela, aby byly hezké.
Našla jsem hodně kamenů, např. lepidolit,
slídu, černý turmalín skoryl.
Hledání kamenů se mi hodně líbilo a
jela bych příště zase.
A Denis k tomu dodává: „Letošní Vánoce budou kamenné.“

Z tvorby dětí aneb trocha vánoční poezie
nikoho nezabije, ale rozněžní a povzbuzuje

Píšu, píšu Ježíškovi…
(ti starší to pro jistotu říkají rodičům)
Prosím, dones mi pod stromeček…
ani přesně nevím, co všechno ty naše děti
chtějí. Když Dominik Střelský donesl ta
největší přání vypsaná ve své anketě, trochu se mi zatočila hlava. Kde jsou ty časy,
kdy si holčičky přály panenku a kočárek
a kluci nějaké auto, stavebnici nebo sportovní vybavení. Ježíšku, moc ti nezávidím
– budeš asi velmi často shánět lego, tablety, notebooky, play stationy, XBOXy 360,
kynetický písek, longboard, hot wheels,
minecraft, hitem v anketě jsou prdící polštářky, ale občas se tam přeci jenom objevil
koník (doufám, že nikoli skutečný), kytara, florbalka ta juniorská, model Titanicu
i to auto a tajně si přeji, aby pod stromečkem byla i nějaká knížka.
Ježíšku, doufám, že tvé možnosti jsou
neomezené!?... aby Vánoce zůstaly dobou
splněných přání, rozzářených dětských
očí, rozsvícených svíček, pohádek a vonícího cukroví. A, prosím tě, letos si to
nějak líp načasuj, aby táta zase neprošvihl
tvoje zazvonění a opět někde nebyl - jako
naschvál … asi v koupelně…nebo někde
jinde? Ten si teda umí najít chvilku!

Lucčina „Sněhová vločka“
Dobrý den, dovolte, abych se představila – jsem sněhová vločka, ještě před pěti minutami jsem byla obyčejná kapka vody. Ááá, padám. Uf, ještě že jsem vločka, mohu své tělo
použít jako padák. Právě jsem totiž spadla z mráčku, kde jsou mé sestřičky. Hele! Padají
i ony! Když se podívám pod sebe, vidím krásnou krajinu. Přilepila jsem se na okno. V
pokoji jsem viděla vánoční stromeček a rodinu, která slavila Vánoce a zpívala koledy. A
protože v pokoji bylo teplo, usmála jsem se na šťastnou rodinu a spokojeně se rozplynula.
Patrikova „Sněhová vločka“
Padá vločka a létá si po obloze. Padá a vidí
domečky, letí trochu níž a vidí nápis Ladná.
„Tady není sníh! To se musí napravit.“ Spadne
dolů a zavolá na své kamarádky. „Poleťte dolů,
honem!“ A začalo sněžit.
Matějova „Sněhová vločka“
Dopadla jsem na zem společně s kamarádkami a udělaly jsme si pro radost pořádnou sněhovou vánici. Ale kdo to běží v dálce a
má v rukou sáně? Kamarádka mě poučila: „To
jsou přece děti, jdou si na nás zasáňkovat.“ To
je příjemné, že můžeme někomu udělat radost
a být i užitečné.
Dominikova „Sněhová vločka“
Jsem z vody a ledu a padám. Padám a vidím stromeček, u stromečku vidím zářit hezký
betlém. Spadla jsem na svíčku za betlémem a
ježíškem a udělala se ze mne malá kapička.
Slétli se i moji kamarádi a kamarádky. Jedna
vločka spadla na drát, druhá na zem, třetí na
lidskou hlavu, čtvrtá na auto, pátá na vánoční
stromeček… Sněží.

Lanštorfský zpravodaj
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Koukli jsme i za prvňáky
Naši prvňáčci se už dávno ve škole rozkoukali a jsou už dávno
součástí naší školy. Našli nové kamarády, hlavně mezi dětmi z třetí
třídy a Patrik je došel vyzpovídat, jaký předmět mají v oblibě a co
právě není jejich šálek kávy:
• Adam – má rád matematiku a nebaví ho tělocvik
• Lukáš – má rád psaní, méně čtení
• Julinka – to má stejné jako Lukáš
• Alenka – jako oblíbenou hlásí angličtinu a neoblíbenou prvouku
Víme, že každý začátek je těžký – přejeme vám, ať to, co možná
zrovna nemusíte, brzy zvládnete levou zadní – ono to pak možná
začne i bavit.

Denisovy Vánoce s humorem
O Vánocích říká maminka Pepíčkovi:
„Pepíčku, zapal vánoční stromeček.”
Za chvíli přijde Pepíček a povídá: „A svíčky taky?”

„Mámo, cítíš to? Vůně vanilky, vánočního cukroví...”
„Cítím, cítím, sousedi se ale mají!”

„Mami, můžu mít na Vánoce psa?”
„Na to zapomeň! Budeš mít kapra jako ostatní.”

Bobřík informatiky
Nathan o něm řekl, že je to něco jako počítačová hra (odpovídá
se na počítači a děti procházejí od jednoduché úlohy k těm složitějším – podobně jako v počítačové hře postupují do vyššího levelu) a
hodně se tam využívá logika a matematika. Výsledky: Denis – 148
b., Adriana – 128 b., Patrik – 116 b., Nathan a Vojta – 112 b., Matěj –
92 b., Barborka – 80 b., Franta a Dominik – 76 b., Dan – 68 b.

„U nás doma je pod stromečkem jedna a tatáž věc, ale každé,
opravdu každé Vánoce,”
říká spolužákům Vašek.
„Co, prosím tě?”
„Stojan.“

Podzim v naší mateřské škole

Děti se seznamují s přírodninami.
Hrajeme si na zvířátka, nosíme si zásoby
na zimu do svých domečků, skládáme
sluníčko…

Beseda s myslivci na dvoře MŠ. Povídání
o práci, prohlídka loveckých pušek,
dalekohledů, výcvik loveckých psů…

Tradiční podzimní tvoření v prostorách
školky. S velkou chutí se zapojili všichni:
nejen děti, ale také rodiče a prarodiče…
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Pravidelně k nám přijíždí různá
maňásková divadla. Pohádky se dětem i
paní učitelkám vždy moc líbí…

Lanštorfský zpravodaj

Podzimní návštěva knihovny s
předškolními dětmi. Vyrábění dýně na
špejli, četba podzimní pohádky, zapůjčení
knih do MŠ…

Lampionový průvod obcí. I přes nepříznivé
počasí byla účast hojná a děti na konci
našly truhlu s pokladem….

Radost dětem udělali také rodiče, kteří
přispěli naší školce různou formou
sponzorských darů…
Všem, kteří nám jakkoliv přispěli, touto
cestou moc děkujeme.

Svatý Martin. Letos nám sice trošku sněhu
napadlo, ale děti si vyrobily také vlastní,
kdyby náhodou Martin na bílém koni
nepřijel…

Přejeme všem dětem i dospělým
kouzelné prožití vánočních svátků a
všechno nejlepší do nového roku 2017.
Za kolektiv MŠ Iveta Žáková, Marie Kobrová

Lanštorfský zpravodaj
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SPOLKY A SDRUŽENÍ
Slovácké sdružení Ladná Lanštorfčané
Letošní tok 2016 byl pro náš sbor velmi
úspěšný. Začali jsme před domácím publikem na Lanštorfském fašanku, kde jsme
podpořili místní tradici obchůzkou po
„hospodářích“.
23.3.2016 jsme pobesedovali s ladenskými důchodci. O hudební doprovod se postaralo trio Musica Moravica v obsazení prim
Vojta Kolář, cimbál Tomáš Svačina a basa
František Macinka. Kromě lidových písní
zazněly také filmové melodie jako např. Poslední Mohykán, Mama Mia nebo Tenkrát
na Západě.
7.5.2016 jsme zahájili lázeňskou sezónu
v Lázních Hodonín, kde kromě našeho sboru vystoupili třeba Flash Band nebo národopisný soubor Pohárek.
15.5.2016 vystoupení ve Tvarožné (Brno-venkov) na XIX. Tvarožských hudebních slavnostech Julia Antoše. V programu
vystoupili též DH Skoroňáci, Sivická Kapela
nebo mužáci z Nosislavy, kteří zpívají pod
názvem Švarcavan.
Hned po týdnu 21.5.2016 jsme již tradičně zpívali v Zaječí na akci Otevřené sklepy
Zaječí. Počasí nám přálo a vínko mají v Zaječí výborné. V podvečerních hodinách tentýž
den jsme se přesunuli do Hrušek na Setkání
mužských sborů na Podluží 2016, kde se kromě mužáků z regionu představili Hrušecká
děvčata nebo Staroměští mládenci. Hudební
doprovod zajistily Brněnská cimbálová muzika a Hrušecká cimbálová muzika.
Dne 3.6.2016 Lanštorfčané opět zazpívali lázeňským hostům v Hodoníně za doprovodu cimbálu v podání Kristýny Osičkové z Velkých Bílovic. V programu se též
prezentoval náš „tiskový mluvčí“ Stanislav
Jílek se svými příběhy ze života. Na Gulášfest
mužských sborů nás pozvali chlapy z Týnce
dne 11.6.2016. Lanštorfčané zde pod odborným vedením Rudy Hrdlíka uvařili guláš z
divočáka. Během odpoledne při muzicíro-

vání mezi kotli hrála CM Břeclavan, kdy v
18:00h. se představila též taneční skupina
stejného uskupení. Večer všem zahrála skupina Th e Teachers.
Náš dlouholetý kamarád Libor Vymyslický nás pozval dne 14.6.2016 na slavnostní
zahájení své výstavy obrazů do Ostravy. Hudební doprovod na cimbál zde zajistil Tomáš
Svačina.
Doma v Ladné jsme předvedli své kuchařské dovednosti dne 25.6.2016 na tradičním Guláš Cupu, které pořádal Hostinec
U parku. Uvařili jsme opět pod odborným
vedením Rudy Hrdlíka hovězí guláš.
27.8.2016 jsme se zúčastnili Předhodovního zpívání v Hruškách, kde nás doprovázela cimbálová muzika Matěje Kůrečky
ze Starého Poddvorova. Veselo bylo jak na
Hody, kromě domácího sboru se zde prezentovaly sbory z Moravské Nové Vsi, Hovoran a Hrušecká děvčata. Dále Jan Huňař
ze St. Břeclavi a verbíři Podluží.
Hned na druhý den v neděli 28.8.2016
jsme dojeli zazpívat do Zaječí ke kapličce sv.
Vavřince. Hudební doprovod zajistil Tomáš
Svačina se svou cimbálovou muzikou. Po
úvodní mši s poděkováním za úrodu zazněly naše lidové písně. Připraveny byly vzorky
zaječských vín a domácí koláče.
2.9.2016 zastoupili náš sbor Stanislav Jílek a Zdenek Vrbík v pořadu Večer plný duet
v Charvátské Nové Vsi, kde zazpívali svoji
novou písničku.
Na další den v sobotu 3.9.2016 jsme byli
pozváni do Týnce na Předhodovní zpívání.
Hudební doprovod opět zajistila Cimbálová muzika Matěje Kůrečky ze Starého Poddvorova. Kromě mužských sborů z Týnce a
Lanštorfčanů zde zaverbovali zástupci snad
všech věkových skupin od těch nejmladších
po dospělé a bylo se na co dívat.
U nás doma v Ladné jsme připravili již
tradiční Předhodovní zpívání, které se usku-

tečnilo 16.9.2016. Zde se kromě domácího
sboru Lanštorfčanů představily sbory ze
Žabčic, Týnce, Prušánek a ženský sbor z Moravské Nové Vsi. Zpěv a tanec předvedli děti
z Folklorního kroužku při ZŠ Ladná pod
vedením Pavlíny Kolářové. Hostem pořadu
byli pan Jan Zaviačič se svou dcerou Janou z
Brumovic, který je znám jako umělecký vedoucí Cimbálové muziky Vonica. Hudební
doprovod zajistí CM Jožky Severina.
Letošní ročník Dne za Moravu připadl
na termín 1.10.2016, kam jsme byli opět pozváni obohatit program lidovou písničkou.
Začalo se tradičně v kostele sv. Tomáše a
dále následoval pochod centrem Brna. Kromě našeho sboru zde také zpíval umělecký
mužský sbor Láska opravdivá.
Do Zaječí na tradiční akci Mladá vína
Zaječí jsme letos jeli 5.11.2016 zazpívat a
ochutnat nová letošní vína. Do oslav se zapojilo 10 vinařství. Úroveň letošních mladých vín je vysoká.
Dne 12.11.2016 nás pozvali Mužáci ze
Žabčic na Svatomartinské zpívání. Programem provázet Kateřina Kovaříková, moderátorka Českého rozhlasu Brno. Kromě
našeho sboru zde zpívali mužáci z Kostic a
Tvrdonic, mužský a ženský sbor z Dolních
Dunajovic.
1. Adventní neděle letos připadla na
27.11.2016. V programu zazněly adventní
písně v podání Lanštorfčanů dále koledy od
mužáků z Kyjova a sólový zpěv předvedla
talentovaná 19ti letá Kamila Šošovičková z
Lužic, která se i sama doprovodila na cimbál. Vánoční pranostiky a pověsti přednesla
tetička Štelánová z Ježova.
V pondělí 5.12.2016 Lanštorfčané zazpívali koledy před kostelem sv. Archanděla
Michaela v Ladné na tradiční Mikulášské
nadílce. Dále připravujeme zpívání koled na
hřbitově na Štědrý den v 19:00h.
Připravil: Martin Vlk
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SDH Ladná
Blíží se konec roku 2016. Konec roku nás
vede k zamyšlení, jak jsme jej prožili, co dobrého jsme pro sebe a druhé lidi kolem sebe udělali, co udělali pro Ladnou. Kolik lidí je díky nám
šťastnější. Hasiči oslavili letos 120 let založení
sboru. Je to organizace, která zde má nejdelší
trvání. Možná se někteří ptáte proč? Odpověď
je prostá. V každém desetiletí žili lidé, kterým
nebyla lhostejná pomoc druhým a jejich osudy. Neměli bychom na ně zapomínat…
Není to jednoduché být dnes u hasičů. Pravidelně si plnit své povinnosti. Sžít se s druhými. Někteří hasiči mají problémy sami se sebou, natož přijmout někoho nového mezi sebe.
Kolikrát někteří zapomínají, že ten život není o
žabo-myších válkách, ale že lidé v obci na ně
spoléhají, že budou mít připravené prostředky
na výjezd a že jim pomůžou, když bude třeba.
Ale v každé jednotce na okrese mají nějaké
problémy.
Naše obec potřebuje nové hasiče. Zatím z
jednotky není nikdo schopný, kdo by při výjezdu byl schopen třeba odstranit spadlé stromy, protože na motorovou pilu je nutné mít
speciální zkoušky. Dále chybí v jednotce zdravotník. V dnešní době je jednotka bez zdravotníka, napůl jednotkou. A jsou potřeba i další
hasiči. Kdyby chtěl někdo do jednotky, prosím
nahlaste se u paní starostky na obecním úřadě.
V letošním roce jsme dostali do hasičky
nové čerpadlo. Proběhlo jeho žehnání. Mladí
hasiči byli na víkendovém výletě na přehradě
Bystřička. Uskutečnili se oslavy 120. výročí
založení sboru, při kterých proběhly závody
mladých hasičů. Konalo se taktické cvičení
IZS. A podařilo se nám sehnat nové vozidlo
Ford tranzit, které máme v plánu také nechat
požehnat a uspořádat malou oslavu.
Chtěl bych poděkovat mladým hasičům,
že vydrželi. Za chvíli je čekají tradiční zimní
závody. V dubnu pak speciální závod pro jednotlivce. V květnu a červnu klasické závody a
opět nějaký výlet. A ti kteří jsou už v dorostu,
se musí pomalu připravit do jednotky, naučit
se, že mají nějaké povinnosti, že už to není jen
dětská hra na hasiče.
Po novém roce 21. ledna čeká hasiče výroční valná hromada. Závody mladých hasičů.
A spousta pravidelných povinností, jako jsou
zdravotní prohlídky, obnova školení, údržba
techniky, atd.
Ještě jednou mi dovolte poděkovat všem,
kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na činnosti mladých hasičů a těšíme se na další spolupráci s vámi všemi.
Všem vám přejeme příjemné prožití nadcházejících vánočních svátků, dětem bohatou
nadílku pod stromečkem a v novém roce hodně zdraví a pohody.
Starosta SDH Ladná Rostislav Střelský

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska k oslavě 120 výročí udělilo vyznamenání
pro členy SDH Ladná.
• Stužka za věrnost - 60 let: ZÁLEŠÁK FRANTIŠEK
• Stužka za věrnost - 40 let: GLOSAR JIŘÍ
• Stužka za věrnost - 40 let: KAŇA JIŘÍ
• Stužka za věrnost - 30 let: POLÁŠEK VLASTIMIL
• Stužka za věrnost - 20 let: STŘELSKÝ Jan
• Stužka za věrnost - 20 let: ČERNÍN VLASTIMIL
• Stužka za věrnost - 10 let: VRBA JOSEF
• Stužka za věrnost - 10 let: SVOBODA VLADIMÍR - in memoriam
• Stužka za věrnost - 10 let: STŘELSKÝ JOSEF
• Stužka za věrnost - 10 let: NOVÁK JAN
• Medajle za příkladnou práci: STŘELSKÝ ROSTISLAV
SEZNAM SOUTĚŽÍ PRO MLADÉ HASIČE V ROCE 2017
DATUM

POŘÁDAJÍCÍ SDH

DISCIPLÍNY

14.1.

Perná

Uzlová štafeta

15.1.

Bořetice

Uzlová štafeta

28.1.

Starovice

Uzlová štafeta

29.5.

Moravská Nová Ves

TFA

6.5.

Tvrdonice

Požární útok

7.5.

Cvrčovice

Požární útok

14.5.

Kobylí

Požární útok

20.5.

OSH

Hra Plamen

27.5.

Novosedly

Požární útok

28.5.

Velké Pavlovice

Požární útok

3.6.

Poštorná

Požární útok, štafeta CTIF

10.6.

Ladná

Požární útok

17.6.

Sedlec

Požární útok

18.6.

Šitbořice

CTIF

24.6.

Bulhary

Požární útok

9.9.

Vlasatice

Požární útok

14.10.

OSH

Hra Plamen

Lanštorfský zpravodaj

JSDH má nové auto
Obec Ladná pořídila pro JSDH nové devítimístné vozidlo Ford Tranzit, a to s využitím
dotací z ministerstva vnitra - GŘ HZS a z přímé dotace bývalého hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška. Z ministerstva obec
obdržela dotaci ve výši 428 tis. Kč a z Jihomoravského kraje 285 tis. Kč. Pořizovací náklady
vozidla byly celkově ve výši 941 501,- Kč a obec
musela doplatit 228 tis. Kč.
Automobil bude sloužit k rychlému dojezdu k místu zásahu jednotky i k přepravě mladých hasičů na závody v požárním sportu. Určitou výhodou je, že se jedná o vozidlo do 3,5 t,
na které postačí řidičské oprávnění skupiny B,
kdy se za volantem může vystřídat více členů
jednotky. Určitě mají radost z nového vozítka
nejen hasiči, ale i ostatní obyvatelé obce.
Martin Vlk, místostarosta

Klub nejen pro důchodce
Program leden - duben
11.1.

KLAS

18.1.

Kavárnička

Česká státnost

25.1.

Vzpomínáme na plesy

1.2.

Háčkování ozdob

8.2.

Pokračujeme v háčkování

15.2.

KLAS

Historie „Valentýn“

22.2.

Vzorky pečených čajů

28.2.

Fašank

8.3.

Mezinárodní den žen

15.3.

Kavárnička

18.3.

II. setkání harmonikářů

22.3.

Jarní výzdoba

29.3.

KLAS

Zahrádkářské rady

5.4.

Beseda s lékařem - MUDr. Danielová

12.4.

Různé druhy výroby kraslic

19.4.

Jídla a pomazánky z vařených vajec

26.4.

Posezení s Lanštorfčany

Setkání probíhají vždy ve středu od 15.00 hod.
ve foyeru sportovní haly
Srdečně všechny zveme

Prosinec 2016
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Klub seniorů Ladná
Po letních prázdninách jsme se sešli poslední srpnový den. Toto
setkání jsme věnovali vzpomínce na naši členku, ale také kamarádku, sousedku a vůbec občanku Ladné paní Alžbětu Krůtilovou, která nás všechny zaskočila svým rychlým odchodem z tohoto světa.
O týden později jsme se věnovali předhodovním receptům na
koláče, zákusky a různé druhy pokrmů a někteří z nás přinesli i
drobné vzorky k ochutnání. Přímo před hody se setkání nekonalo,
protože každý doma uklízel, vyvařoval a chystal se na hody, ale po
nich jsme vzpomínali nad fotografiemi na mladá léta v kroji a při
vzpomínání ukápla i nějaká ta slzička, ale to k tomu určitě patří.
Na státní svátek 28. září jsme nevzpomínali svatého Václava,
ale vzpomínalo se na legionáře. Velký zájem z naší strany vzbudilo
korálkování s paní Koníčkovou, které tímto děkujeme, že se nám
věnovala a přizvala k tomu i své známé. Všechny výrobky se nám
velmi líbily.
V říjnu jsme se věnovali vzpomínkám na skaut a fotbal a přípravě na „dušičky“. První setkání v listopadu se věnovalo zpracování a
uskladňování ovoce a zeleniny, kterou jsme si vypěstovali. Na dalším jsme ochutnávali pomazánky na topinky.
Poprvé jsme si zkusili zorganizovat výstavu, a to fotografií pana
Vojtěcha Vozdy a sběratelství našich občanů. Velmi nás překvapil
zájem o tuto výstavu. Děkujeme všem za pomoc při její organizaci.
K první adventní neděli jsme, tak jako v minulém roce, nazdobili krásný stříbrný smrček od paní Jitky Jílkové. Letos nám přibyly

papírové vánoční ozdoby od paní Věry Koyšové, které jsou na smrčku jako malé bílé květinky.
Prosinec jsme začali Mikulášským povídáním a velký zájem
vzbudilo setkání s panem Janem Ševčíkem a povídáním o historii
obce.
Miroslava Vaňková

Korálkování s paní Koníčkovou

pomazánky na topinky

Výstava fotografií Vojtěcha Vozdy

sběratelství našich občanů

Povídání o historii s panem Janem Ševčíkem

Lanštorfský zpravodaj
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SDRUŽENÍ OBČANŮ LADNÉ
Mikulášská nadílka 2016
Sdružení občanů Ladné i nadále pokračuje v tradici, kterou
před lety založila Jana Tesaříková s Edith Pospišovou. Letos jsme
měli i výjimečnou situaci, kdy nadílku přijela do Ladné natáčet
Česká televize a naše obec se dokonce objevila i v hlavní zpravodajské relaci. Děkujeme všem, kteří nám pomohli nadílku
uspořádat a také všem, kteří se přišli zúčastnit. Za spolupráci děkujeme Martině Hanáčkové, Gabriele Vlkové, Ondřeji Černému
a Josefu Barančicovi, dále ZŠ Ladná, mužskému sboru Lanštorfčané a Martinu Hrdličkovi a také všem prodejcům, kteří prodávali své výrobky na jarmarku. Paní Věře Svobodové děkujeme za
uvaření svařáku a zaměstnancům obce za pomoc při přípravě a
úklidu.
Naši sponzoři:
Ing. Magda Ivičičová, pan Břetislav Rožnovják, Klub seniorů,
V.Svobodová, M.Tesaříková, A.Struhárová, R.Mozgová, B.Lucká,
J.Prášilová, H.Gajdošová, G.Bachmanová, Jan Střelský, Blatovi,
J.Šimečková, Z.Demčilová, Skočíkovi, M.Hrdličková, M.Černá,
Josefka Lucká, Jan a Petra Bajarovi, H.Černínová, J.Mendlová,
V.Šúňová, Jitka Lucká, B.Zálešáková, p.Kantor, K.Mikuličová,
D.Michalovičová, L.Povolná, Suchánkovi, M.Vlk, M.Střelská,
D.Škarvodová, Z.Vrtalová a další.

KNIHOVNA
Podzimní setkání s předškoláky
Začátkem listopadu zavítali do knihovny předškoláci z naší MŠ
v doprovodu pani učitelky Kobrové. Děti tentokrát tvořily papírové
dýně. Výroba dýní byla celkem složitá. Předškoláci museli vystřihávat podle namalované předlohy, pět stejných části slepit dohromady, nazdobit zelenými lístečky. Některé děti si poradily samy. Méně
šikovným jsme s paní učitelkou vypomohly. Svůj výrobek jistě žáci
přinesli domů na ukázku rodičům. Na uklidněnou si vyslechli úryvek z knihy ,,Detektiv Koumes“, kterou si zapůjčili do školky. Na další hrátky pro nedostatek času se nedostalo, ale jistě jej nahradíme
při další návštěvě.

ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK
V knihovně jsme založili ve spolupráci s naší ZŠ čtenářský kroužek. Žáci budou docházet v době družiny pravidelně jednou za měsíc.
Na setkáních budeme čtenáře seznamovat se spisovateli a knihami které mohou najít v knihovně. Každý čtenář obdržel deník,
do kterého zapíše krátký obsah z libovolně vybrané knihy. Prvňáčci
mohou namalovat obrázek.Na závěr školního roku vyhodnotíme
nejpěknější deník a odměníme knihou.
Poděkování všem dětem, které pod vedení paní vychovatelky
Střelské vytvořily obrázky podzimu. Pěknou výzdobu nám pochválila vedoucí Útvaru regionálních služeb paní Smolová.
Paní Smolová přijela ukončit revizi knihovního fondu. Jak čtenáři poznali, revize probíhala od 11.10. do 17.10. Po celý týden jsme
sčítaly s paní Jaroslavou Zálešákovou každou knihu nalezenou v
knihovně. Celkem mělo být revidovaných 11 095 svazků. Na regá-

lech bylo 10 917 sv., půjčených v té době bylo 126 sv., nezvěstných
52 sv. V tomto počtu byly zaevidované 42 ks gramofonových desek,
které se nikdy nepůjčovaly. Tyto gramofonové desky byly nalezeny
a po dohodě vyřazeny z fondu , ale zůstávají majetkem pro potřeby
knihovny. Celkem tedy zůstává 10 ks svazků nezvěstných např. Kočovníci Arktidy za 27Kč, Teplice – plán města za 6 Kč, 10x horor za
15 Kč … v celkové hodnotě 159 Kč. Podle přírustkového seznamu
se jedná již o zastaralé knihy, možná někdy chybně odepsané.
Ještě jednou chci poděkovat paní Zálešákové za její ochotu pomáhat. Nešlo o záviděníhodnou práci. Další revize čeká knihovnu
za 5 let.
Upozornění všem čtenářům: knihovna bude v tomto roce naposled otevřena v úterý 20.prosince
Pokojné prožití svátků a v novém roce mnoho osobních úspěchů Vám přeje knihovnice Florusová
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KOSTEL SV. ARCHANDĚLA MICHAELA
Vánoční překvapení - Duchovní zamyšlení k vánočním svátkům
Drazí přátelé, za pár dnů v závěru letošního roku budou na naše dveře klepat
vánoce. Co od nich očekáváme? Někdo
v nich najde nostalgii, kdy bude vzpomínat na své dětství, jak to bylo hezké, když
byl jako dítě obdarováván svými blízkými. Někdo má vánoce spojeny s většími
starostmi, zvláště, když se musí připravit
tolik věcí. Od úklidu, přes nákupy, pečení
vánočního cukroví, zdobení stromečku,
komu jaký dárek, přípravy štědrovečerní
večeře. Pak dát zase všechno do pořádku.
Obejít a navštívit známé. Zastavit se na
hřbitově. Prostě náročné chvíle. Vánoce
se budou nějakým způsobem opět dotýkat

každého z nás. Bylo by škoda, spojovat si
je s chvílemi plných starostí a stresu, kdy si
řekneme, ať už je to za námi.
Tyto svátky jsou svátky ducha. Vůbec
totiž nejde o to, aby naše tělo bylo dobře
nasyceno a my po dobrém jídle shlédli co
nejvíce televizních pohádek.
Spíše se snažme opět žasnout, být překvapení z toho, co se stalo o prvních vánocích a ty si znovu zpřítomňujme, jako
by se to stalo dnes. Nejde tak ani o oslavu
svátků jako takových, ale o jejich přiblížení do našich životů. Vánoce patří do křesťanské kultury, v nich opět prožijeme to,
že máme Boha, že Jej doslova vlastníme,

že On nám patří, že se nám a pro nás narodil, že přijal tělo, že přišel, aby dal našemu
životu řešení. Přinesl nám naději a vyřešil
naši budoucnost, ve které přece chceme i
nadále žít. Budoucnost, ve které nám už
Bůh bude stále blízko. To je vánoční překvapení, že kterého tryská ona pravá radost.
Přeji vám, abyste letošní vánoční svátky prožili, jako by byly vaše první. Nechte
se jimi nově překvapit. Ať jsou to pro vás
a vaše blízké, chvíle klidné, radostné a pokojné, nebo-li, hřející na duši. Takto obdarováni vykročme do Nového roku 2017.
P. Slavomír Bedřich, farář v Podivíně

Pozvání na duchovní prožití vánočních svátků v našem kostele
Vánoce jsou svátky, kdy si připomínáme narození Ježíše Krista v Betlémě. Jsou to svátky radosti, lásky a pokoje, toto ať načerpáme v našem kostele a v našich domovech.
• 24.12. - Štědrý večer - mše svatá v Ladné ve 20.30 hod.
• 25.12. - Slavnost Narození Páně - mše sv. v 9.30 hod.
• 26.12. - 2. svátek vánoční - svátek sv. Štěpána, mše sv. za
chlapce a muže v 9.30 hod., odpoledne ve 14 hodin koledování u jesliček
• 30.12. svátek Svaté rodiny - mše svatá na poděkování Pánu
Bohu za uplynulý rok
• 1.1.2017 - Slavnost Matky Boží P. Marie - mše sv. za ženy a
dívky v 9.30 hod.
• 6.1. 2017 - Slavnost Zjevení Páně - Tří králů - mše sv. a žehnání vody, kadidla a křída, také zlata pokud si přinesete, v 17
hodin.

•

8.1. Svátek Křtu Páně - mše sv. v 9.30 hod. - večer končí doba
vánoční. Následující den začíná doba liturgického mezidobí
do popeleční středy, kdy začíná doba postní a trvá do velikonočních svátků, svátky umučení a zmrtvýchvstání Ježíše
Krista budou v dubnu.

Nedělní bohoslužby jsou vždy v 9.30 hodin, změny bývají
oznámeny při mši sv. a na nástěnce u kostela.
Pozvání také na koncert do kostela 7.1.2017, který pořádá
OÚ.
Bohoslužby v Podivíně - Štědrý večer ve 22.30 hod., 25.12.
mše sv. v 11 hod., v 16 hod. Živý betlém na farním dvoře.
Přání všeho dobrého, štěstí, zdraví a Božího požehnání, radosti a pokoje do všech svátečních dnů a všech dnů roku 2017
Ludmila Střelská

Poohlédnutí se za děním v našem kostele v uplynulém období
Na hody byla už tradičně mše svatá
sloužena jako „díkuvzdání za úrodu“. Při
této mši svaté děkujeme nejen za úrodu,
ale i za naše společenství, za naši obec a
obyvatele, kteří zde žijí, mladé či staré,
zdravé nebo nemocné, všem vyprošujeme
požehnání. Na mši svatou přišli chlapci v
krojích, paní starostka i pan místostarosta. Na závěr mše svaté si u kostela všichni
spolu připili skleničkou vína. Protože se
hody konaly o 14 dnů dříve, než je svátek
patrona kostela sv. arch. Michaela, proto
mše svatá z této slavnosti byla sloužena až
v den svátku 29.9.
Nezapomněli jsme ani na zemřelé a
padlé ve válkách, na které se pamatuje
nejen při hodovním zastavení u pomníku
Padlých státní hymnou, ale i v pondělí v
kostele mší svatou.

Ve čtvrtek 13.10. se v našem kostele
konala kněžská rekolekce - mše svatá kněží zdejšího děkanátu.
V „dušičkovém období“, kdy si připomínáme více naše zemřelé, jsme se letos
už o poslední říjnové neděli odpoledne sešli na místním hřbitově, abychom se společně pomodlili a vzpomněli na naše příbuzné, přátele a známé, zastavili se, rozžali
svíčku či položili kytičku. V den Památky
zemřelých byla v kostele za ně sloužena
mše svatá.
O první neděli v listopadu i 9.11. jsme
si mší svatou připomněli výroční den posvěcení kostela /9.11.2014/.
V neděli 20. listopadu o Slavnosti Ježíše Krista Krále byla mše svatá za letošní
jubilanty, končí liturgický rok. Adventem
začíná nový liturgický rok - je to období

přípravy na vánoční svátky - svátky radosti
a pohody zvláště pro děti. Končí také občanský rok. A co nám ten rok přinesl? Konečně se podařilo vyměnit schody u hlavního vchodu do kostela, cena 150 000,- Kč,
OÚ přispěl 60 000,- Kč. Vymalována byla
zákristie panem Baránkem, tam byla pořízena i skříň na kněžské oblečení. Dále byla
vyměněna část koberců, které byly nejvíce
prošlapány. Letos se v našem kostele konalo
6 svateb, byly pokřtěny 4 děti. Bohužel jsme
se rozloučili s 8 farníky. V některých rodinách prožívali radost i bolest. Také jsme
děkovali za 100 let života farnice Ludmily
Cenkové, ale bohužel zanedlouho radost ze
života vystřídal odchod z tohoto světa.
Skončil rok „Božího milosrdenství“,
který před rokem vyhlásil papež František. Zavítali jsme na různá poutní místa
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např. Velehrad, Koclířov, do Šaštína, na
Turzovku a jinde. Konalo se Světové setkání mládeže v Polsku, kterého se zúčastnil
papež František, od nás Vojta Struhár.
Pro brněnskou diecézi byl vysvěcen nový pomocný biskup mons. Pavel
Konzbul. Už jste asi postřehli změnu,
která se nás týká. 1x měsíčně zde slouží
nedělní mši sv. P.L.Nesveda, který bydlí v
Rakvicích na faře a slouží po 3 neděle rak-

vickým farníkům. Poděkování za všechny
Vaše služby pro kostel, za všechny finanční dary a to jak při pravidelných sbírkách
či mimo ně. Poděkování také za vánoční
stromky do p. L. Michlovské a p. J. Vaškoviče.
Z Charity: V říjnu proběhla sbírka
oblečení, darovali jste 97 pytlů a 65 krabic
oblečení a 600,- Kč na dopravu. Další sbírka oblečení bude pravděpodobně koncem
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února, přesný datum bude vyhlášen rozhlasem a na nástěnce.
Prosba a výzva! Opět začátkem nového roku proběhne Tříkrálová charitní
sbírka. Prosím a zároveň děkuji, aby se
přihlásili koledníci malí či velcí, kteří
by koledovali pro Charitu v této sbírce.
Děkuji už teď také Vám všem, kteří tuto
sbírku podpoříte a darujete potřebným
kousek sebe.

PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE
Pistolník - pokračování z minulého čísla.
Někdo zavolal číšníka, aby byl tak
laskav a uklidil střepy, že byl tak „nešikovný“ a povedlo se mu rozbít skleničku.
Když bylo uklizeno a na stole znovu čistý
ubrus, ještě chvíli se debatilo o Bertiho dovednosti a za malou chvíli se již mluvilo
o všem možném. Berti byl ale jaksi stále
nesvůj, protože si na chvilku představil co
všechno se mohlo při atrakci přihodit –
ani nechtěl domýšlet, co všechno se mohlo
stát.
Z myšlenek ho najednou vytrhlo když
si vzpoměl na Juzka a uvědomil si, že tu
vlastně ještě není a už je to přece dobrých
deset minut. Znepokojeně se zvedl, jako by
měl nepříjemný pocit. Někdo mu nabízel
panáka, za dobrou a dokonce tuplovanou
ránu, ale odbyl ho, že se za chvilku vrátí.
Nenápadně se snažil ze salonku vytratit.
Moc snahy to nepotřebovalo, protože společnost už byla notně rozjařená, aniž by si
někdo něčeho všiml, vyklouzl na potemnělou chodbu, kde naštěstí nikdo nebyl a
nervozně zamířil k toaletám. V předsíni u
umyvadel svítilo tlumené světlo u pisoárů
také a nikde nikdo. U jedné stěny byly tři
záchodové boxy a u jednoho byly dveře zavřené. Popošel k nim, nervozně zaklepal a
přidušeně se zeptal: „Juzku jsi tam?“ Místo
odpovědi se opatrně otevřely dveře a někdo ho vtáhl nervozně dovnitř. „Viděl tě
někdo?“ „Ne!“ - „Určitě?“ - „Určitě, myslel
jsem na to,- co se stalo?“ Teď teprve Berti
viděl, že Juzek má pravou ruku zamotanou
v zakrváceném kapesníku. „Co by se stalo,
prostřelils mě palec, to še stalo“, nakvašeně
odsekl Juzek. „Nesmí to nikdo vědět, bo
mi doštudovali synek.“ Nervozně přeskakoval do své mateřštiny.
Berti zůstal chvíli jako opařený, jedna
z myšlenek, kterou nechtěl ani domyslet
je najednou tady jako mrazivá, neůprosná
skutečnost. Po celý zbytek života si tuto
zkušenost pamatoval, že čeho se člověk v
myšlenkách nejvíce obává, to ho jednou

určitě potká. Byl to jenom zlomek vteřiny,
co na to pomyslel a začal horečně přemýšlet co dál podniknout, protože Juzek měl
naprostou pravdu.“ Nejdřív musíš k doktorovi „ - řekl Berti . Juzek nervozně odsekl: „to nepřipadá v úvahu, víš co by následovalo? - bude chtít vědět do podrobna,
jak se to stalo, jakou zbraní, komu patřila
a popis celé události, co mu řekneme, že
jsme dělali pouťovou atrakci, při které se
nám stala taková malá lapálie, že střelec
trošku postřelil figuranta?“ Pokoušel se
Juzek se sebezapřením o vtip. „ Nesmysl“ - řekl Berti. „ K doktorovi musíš a to
hned. Hlavně musíme co nejdříve odsud,
protože sem může každou chvíli někdo
přijít. Teď ti to pořádně zavážu a jdeme.“
Ale co mu chceš říct?“ nervozně dotíral
Juzek.“To vymyslíme po cestě“- odbyl ho
Berti při převazu - „pořád to dost krvácí,
to potřebuje lékařskou ambulanci. Nejsem
zvyklý někomu lhát ale tentokrát nám asi
nic jiného, v našem zájmu, nezbude. Nikde není psáno, že se to muselo stát zrovna
postřelením, to si myslím, že jistě nemůže
v tomhle případě dokázat žádný doktor.“
Berti odvedl Juzka k východu a skočil
do šatny pro kabáty a klobouky. Bočním
východem se rychle vytratili z budovy a
vyšli do sychravého listopadového vzduchu.“Bolí to?“- zeptal se Berti. Juzek už
trochu zklidněný odpověděl: „Čekal bych
větší bolest zatím se to ještě dá docela
snést, jen v tom stále jakoby trne, trochu
to bolí jen když tím palcem chci pohnout,
jen aby to tak zůstalo“.
Berti byl rozený stratég a měl už v hlavě připravený plán. Věděl, že asi přes pět
bloků domů odsud, má ve svém vlastním
domě soukromou ordinaci lékař, ke kterému chodili coby studenti s různými neduhy, jako byly chřipky, nachlazení, zažívací
potíže a podobné „nemoci“, a stávalo se
nezřídka, že nemoc byla jen důvodem nezúčastnit se nezáživné, povinné přednáš-

ky. Lékař byl mladý a svá studentská léta
měl ještě v dobré paměti, přes to, že věděl,
že „uváděné příznaky“ se zrovna se skutečností příliž neshodují, jim tyto drobné
kulišárny občas toleroval a psal jeden či
dva dny „klidu na lůžku.
Toho Berti vybral jako jejich zachránce. „Musíme se přesně domluvit, co doktorovi řekneme, abychom každý neříkali
něco jiného“, řekl Berti, když oznámil
Juzkovi, kam že se vydají. Dohodli se, že
řeknou lékaři, jak při návratu ze zábavy si
chtěli zkrátit cestu domů přes staveniště, o
němž Berti věděl, Juzek nešťastně zakopl
mezi prkny a o trčící hřebík si při pádu
propíchl palec.
Juzek strachem ovládnutý skepsí, musel přec jen uznat, že smyšlená historka
by mohla zapůsobit věrohodně a trochu
se uklidnil. Průstřel od malého projektilu
vypadal opravdu jako vpich tupým hřebíkem.
Při domlouvání podrobností jim cesta rychle uběhla a najednou stáli před
lékařovým domem. Bylo něco kolem půl
druhé, když zazvonili na zvonek u dveří.
Museli zvonit dobrou čtvrthodinu, než se
v jednom z oken rozsvítilo a bylo slyšet
otevírání okna. Došli až pod okno, v němž
se objevila rozježená doktorova hlava, trčící z vyhrnutého límce županu. Když se
mu podařilo okno konečně otevřít a uviděl je pod ním stát, první co ze sebe ospalým hlasem vypravil bylo: „Hoši, víte vy
vůbec kolik je hodin?“ - V ten okamžik to
vypadalo, jakoby chtěl okno zase zavřít,
ale Berti pohotově „vypálil“ - „my se pane
doktore samozřejmě moc omlouváme, ale
ten hřebík vypadal dost rezavý a máme
strach z Tetanu.... - co že..?“ Opáčil doktor
a řekl: „ Počkejte dole, jdu vám otevřít.
Za malou chvilku už stáli v malé osvětlené lékařově ordinaci. Doktor vyměnil
župan za bílý, pracovní plášť, který si oblékl přes pyžamo. Při čištění a prohlížení
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rány, poslouchal Bertiho líčení „události“
za kamarádova přitakávání. Jen mlčel,
poslouchal a soustředěně se věnovol ošetření. Když Berti skončil, byl už s čištěním
také skoro hotov. Berti byl z jeho mlčení
dost nesvůj.
Když šel lékař k zasklené skříni pro injekční stříkačku, obrátil se k Juzkovi: „zajímavé je, že jste zrovna trefil na ten jeden
hřebík!“ Ale ten měl přichystanou na tuto
otázku odpověď, že tam bylo prken s hřebíky hodně, ale ve tmě to nebylo vidět a
tak se stalo, že o jeden zakopl a na druhý
celou váhou padl, když dal instinktivně
ruce před sebe. Doktor se ho ještě zeptal,
jestli si umýval ruce, načež Juzek odpověděl, že jen zběžně v opodál stojícím plechovém sudu s vodou, což samozřejmě
nebyla pravda, ale dostal tu radu od Bertiho, aby byla příhoda působivější. „No, to
jste tomu dal“ - utrousil jen lékař.
Berti si v duchu řekl, že jeho rada právě zabrala.- Doktor dál zase nic neříkal.
Juzek dostal injekci a lékař se dal do odborného převazu. Když byl s prací hotov,
vyslovil verdikt, na který Berti tak nervozně čekal: „Hoši, hoši , nevím sice, jestli mi
tu říkáte pravdu, ale zatím vám nic jiného
bohužel, nemohu dokázat, i když se mi
stále na tom něco nezdá. Konec konců,“
obrátil se k Juzkovi- „je to na vás, vy jste
postižen.“ Oba mladíci si v duchu dlouze
vydechli. Zdaleka však nebyl všemu konec, jak si mysleli, což měla ukázat dále
blízká i daleká budoucnost.
Juzek dostal pilulky proti bolesti a
upozornění, že se v noci asi moc nevyspí,
poněvadž to začne bolet a nebude-li moci
vydržet, aby každé dvě hodiny jednu tabletku spolkl, ale v žádném případě ne častěji, než po dvou hodinách. Pak ještě řekl,
že pozítří se nutně bude muset podrobit
převazu a v nemocnici rentgenologickému vyšetření, neni -li poškozena kost.
Dostal ještě napsané doporučení s adresou
nemocnice a vyšli opět do zbytku listopadové noci, tentokrát už klidnější.
Protože v tu dobu končil jejich ročníku
právě zimní semestr a začínalo zkouškové
období, povedlo se hochům utajit čerstvou
událost i před svými spolužáky tak dobře,
že se dlouho nikdo nic nedověděl. Jen střelecké exhibice, dříve často pořádané, nyní
přestaly což Berti odbýval poznámkou, že
má teď jiné starosti, čímž vlastně vůbec
nelhal. Juzek odjel na zkouškové období
domů do rodného Polska a do Brna se
vracel jen na zkouškové termíny skládat
zkoušky, kdy zavázaný palec vysvětloval
banálním poraněním doma. Jak to vysvětlil rodičům, to Bertimu neřekl.
Samotné jeho střelné poranění mělo
však vážné a trvalé následky. Rentgen v
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nemocnici ukázal, že kost poraněna je a
dokonce tak nešťastně, že prst zůstane v
horním kloubu trvale nehybný, poněvadž
zároveň byla poraněna šlacha a poškozeno
kloubní pouzdro. Noc po Hubertské zábavě Juzek nezamhouřil oko, dokonce ani celý
příští den a celý čas jen bolestí prochodil.
Nicméně zranění se během několika týdnů
zhojilo a Juzek si na palec“štajf “ jak říkal,
i zvykl. Pokusy lékařů znovu jej oživit se
bohužel nezdařily a přednosta chirurgické
kliniky se dokonce vyjádřil, že se dá mluvit
o štěstí, že nemusel být amputován.
Na Bertiho celá událost a hlavně její zakončení působilo velmi negativně Zkoušky na fakultě sice zvládl všechny v termínech a na výbornou, jako vždycky, takže
čtrnáct dní před Vánoci měl vše hotovo,
ale neměl z toho žádnou radost. Začal se
obviňovat a dělat si výčitky, že měl mít víc
rozumu a celou věc skončit dřív než došlo
k něčemu takovému. Nešťastný byl také z
toho, že se kromě Juzka nemohl nikomu
svěřit. Juzek ho sice uklidňoval seč mohl,
že jde o nepodstatnou maličkost v porovnání s tím, s čím vším musí někteří lidé žít
a že to byl vlastně jeho nápad a on ho k
tomu přemluvil, ale to Bertimu nestačilo.
Když se chystal domů čtrnáct dní před
svátky, dostal ráno hezký dopis od svého
dědečka, který mu blahopřál k úspěšným
zkouškám a navrhoval, jestli by nechtěl
na pár dní, ještě před Vánoci, přijet k nim
do Lednice, že by ho rádi s babičkou zase
jednou viděli. Jeho děd v té době již žil na
penzi v malém domku v Lednici na Moravě (dříve „Eisgrub“), kde skončil svou
dlouholetou, knížecí lesnickou službu. Pro
Bertiho to byla po dlouhé době nádherná
zpráva. Dědečka měl rád a rád vzpomínal
na léta z dětství, která u něho, na Janově
Hradu, prožíval se svým bratrem. Hned
se rozhodl, že dříve než domů pojede na
týden k dědečkovi. Pak poslal rodičům o
tom vzkaz. Z Brna to nebylo vlakem daleko a tak si sbalil tlumok a jel.
Bertiho dědeček byl sečtělý člověk s
velkými životními zkušenostmi, ač sám
přesvědčením katolík, zajímal se i o jiná
náboženství a ke Katolické církvi měl některé výhrady, za což byl od babičky často
peskován, leč nebylo to mnoho platné, dědeček byl zkrátka tak trochu - volnomyšlenkář. Berti před ním neměl nikdy tajnosti, dědeček na něho nikdy nic neprozradil
a tak se rozhodl, že se mu se svým trápením svěří. Když jeden pošmourný den
babička odešla k sousedce drát peří, seděli s dědečkem u kachlových kamen, kde
žhnuly rudé plamínky, všechno mu vylíčil
jak se to událo, do všech podrobností, aniž
by cokoli zamlčel i se svými všemi obavami a výčitkami.

Dědeček ho pozorně poslouchal, pak
chvíli mlčel a protože od jakživa mluvil
rád česky, německy mluvil jen s vrchností, začal česky: „ Víš Bertku, říkal mu tak
pořád, jako jeho spolužáci v Brně (Berti se
mu zdálo příliž zdrobnělé), řeknu ti to po
svém a chci abys to tak také bral, před babičkou to raději opakovat nemusíš. Podle
mne jsme tady v tomto slzavém údolí každý jen a jen sám za sebe a skutky které tu
konáme máme někde v naší podstatě, než
sem příjdeme dávno zapsané už z onoho
světa, odkud se sem dostáváme, takže se
jim nemůžeme dost dobře vyhnout.
My totiž, podle mne, jsme tu kvůli
zkušenostem, a chodíme si pro ně často,
ne jen jednou, ale v neustálém koloběhu,
v tom má asi ne jedno z východních náboženství pravdu, a ne jen pro dobré, ale
i pro špatné, jenom tak je možné se nějak
vyvíjet, jinak by to přece nemělo žádný
smysl. Já nevěřím, že po smrti je nějaké
peklo, to si podle mne odbýváme tady, pokud si to zvolíme. K věčnosti se vracíme
jen zkorigovat své zážitky, abychom příště
přidali jiné o stupeň vyšší a cennější. Tento svět je podle mne o lásce k bližnímu, ale
ne jen to, také o lásce k sobě samému (tím
nemyslím teď sobectví),protože nebudeme-li mít rádi sebe samé, nemůžeme mít
rádi ani ostatní, máme-li být v souladu se
stvořitelem. Protože my s ním a společně s
námi všechno, co je (existuje) -jsme jedno.
Tudíž, kdyby nás chtěl stvořitel trestat,
trestal by sám sebe a to by, jak sám jistě
uznáš, přece nedělal. I v bibli je psáno, že
nás stvořil k obrazu svému. Někde jsem si
přečetl, že věci, skutky a myšlenky nejsou
dobré ani špatné, že prostě jen jsou a dávají nám tím možnost volby, s tím taky souhlasím, myslím, že je to krásná myšlenka.
A teď k tobě.Ty jsi přece neměl, ani v
nejmenším, v úmyslu někoho postřelit,
tím méně svého kamaráda, to, že se to
přihodilo byl impulz, který přišel, aby se z
něho někdo z vás poučil, nebo oba.
A to se myslím stalo. A každopádně
teď je to už minulost, pokud jsi to ještě
neudělal - omluv se a žij svůj život beze
strachu a naplno, jak si přeje náš Stvořitel.
Podrž si svou zkušenost a žij v bdělé pozornosti, aby jsi mohl rozlišovat a na ostatní zapomeň. Kdyby jsi tu stále prožíval jen
radost a štěstí, nedovedl by jsi je vůbec
ocenit, proto musíme všichni zakoušet i
opačné póly všech prožitků, od toho žijeme v tomto dvojakém, dualitním světě.
Číňané říkají JIN- JANG, ale o tom až jindy, máme na to ještě dost času - Howgh domluvil jsem“-skončil indiánsky dědeček
s širokým úsměvem.
Odešel do sklepa, odkud přinesl láhev
Valtického červeného s dvěmi sklenička-
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mi, kterými si připili na letošní Vánoce. Tu
noc se také Berti po dlouhé době konečně
dobře vyspal.Těch pár dní strávených u
dědečka mu otevřelo oči, aby se díval na
svět z jiného pohledu a s novou chutí do
života. Nejlépe se mu zalíbila dědečkova
myšlenka, že Vánoce jsou o vztazích, ne o

jídle, pití a hloupostech pod stromečkem,
že v tomto čase je dobré být spolu, protože
být spolu, znamená být blíž k jednotě se
vším.
S Juzkem se Berti od skončení školy už
neviděl, jen spolu občas korespondovali až
do předválečných událostí a další světové
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války, která přinesla jemu i jeho rodině
krutý osud. Až dlouho v poválečných letech se Berti dověděl, že jeho rodiče s jeho
sestrou zahynuli v koncentračním táboře a
on sám, že zahynul na samém konci války
ve Waršavském povstání.
20.11.2016 LaNo

PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE
O moderních formách komunikace aneb Apologetika informace
Zkázala mně moja milá
po tej svojej kamarádce
že rozmarýn uschel jí
ej v tej její zahrádečce
Významný rakouský liberální ekonom a filozof Friedrich August von Hayek (1899 - 1992) publikoval v roce 1945 v americkém
časopise The American Economic Review článek nazvaný „Use of
Knowledge in Society“, v němž předpověděl možné změny ve fungování ekonomických systémů způsobené nástupem informační technologie jakou je dnes např. internet.1 Hayek ve svém článku mimo
jiné píše: „Zdá se, že nyní panuje všeobecné přesvědčení, že všechny
… informace by měly být jako samozřejmost po ruce každému a
že výčitka iracionality vznášená proti existujícímu ekonomickému
řádu spočívá často právě na faktu, že … po ruce nejsou. … metoda,
pomocí níž by … informace k dispozici co možná největšímu počtu
lidí byly, je přesně ten problém, na nějž musíme nalézt odpověď.“
Podotýkám a znovu opakuji, že se jedná o citaci článku z roku
1945. Citovaná stať je z překladu českého ekonoma a vysokoškolského pedagoga Tomáše Ježka (*1940), který nadpis článku (dle mého
názoru správně) přeložil jako „Využívání informací ve společnosti“
(nikoliv „Využívání znalostí ve společnosti“), přestože slovník právě
naopak definuje (the) knowledge jako „znalosti, vědomosti, vědění“,
zatímco (the) information definuje jako „informaci, znalost, vědomost“. Volnou interpretací Hayekova článku lze říct, že informace
lze rozdělit nejen na důležité a nedůležité, ale spíše na krátkodobě
a dlouhodobě platné (či nějak zajímavé). Adekvátně tomu si člověk
osvojuje krátkodobě platné informace kratší dobu než ty dlouhodobě platné. Ve druhém případě se totiž jedná o znalosti, které je třeba
pochopit a zasadit do širšího kontextu s jinými dlouhodobě (případně i krátkodobě) platnými informacemi systematickým dlouhodobějším studiem.
Jiný český ekonom a vysokoškolský pedagog, Milan Zelený
(*1942), definuje rozdíl mezi informací a znalostí takto: „Informacemi se můžeme zahltit a přejíst, ale znalostmi nikdy.“ Hayekův článek
na konkrétním příkladě ukazuje, že k efektivnímu fungování firmy
(v mikroměřítku) i hospodářství (v makroměřítku) je zapotřebí informací obojího druhu ve správné míře. Už v učebnici ekonomie pro
střední školy se píše: „Racionální člověk2 získává jen tolik informací,
jejichž mezní výnos je vyšší nebo roven nákladům na jejich získávání. … Je to právě vzácnost informací, která vytváří příležitosti pro
podnikání. … Nedokonalá informovanost vytváří mezery na trhu,
které jsou příležitostmi pro podnikatele.“
Výše citovaná zmínka o zahlcení a přesycení informacemi je
zřejmě narážkou na neustálé zahlcování a zasypávání člověka in1
2

Za počátek internetu, jak jej známe dnes, lze považovat leden 1983.
K racionalitě chování člověka ekonomická teorie (a stejná učebnice) říká,
že racionalitu neposuzujeme podle toho, jaké má člověk osobní preference
a cíle, ale podle toho, jakým způsobem (nakolik efektivní metodou) těchto
svých cílů dosahuje.

formacemi v současné době, o níž paradoxně říkáme, že žijeme
ve znalostní společnosti3 nebo také společnosti vědění. Ačkoliv
označení společnost vědění poprvé použil americký ekonom a teoretik managementu Peter Drucker (1909 - 2005) už v roce 1969,
byl tento teoretický koncept společnosti šíře rozvinut až v 90. letech
20. století.4 K základním rysům a předpokladům konceptu znalostní
společnosti patří „schopnost jednotlivce orientovat se v informačních zdrojích, efektivně v nich vyhledávat a vyhledané informace
interpretovat, zasazovat do kontextu, tvořivě zpracovávat a vytvářet
z nich znalosti.“ Znalosti (nikoliv pouhé informace) se tak stávají
„rozhodujícím faktorem kvality života“.
Srozumitelněji či přinejmenším přesvědčivěji to možná formuluje Bill Gates (*1949) ve své knize Business @ The Speed of Though
– Using a Digital Nervous System z roku 1999, která vyšla v českém
překladu pod názvem Byznys rychlostí myšlenky - jak uspět v digitálním věku, v níž mimo jiné píše: „Dostat se k informacím často vyžaduje značnou vynalézavost, avšak je to velmi účelné a vyplatí se to.
… Způsob, jakým člověk hodnotí přijímané informace, rozhoduje o
tom, zda bude úspěšný, a nebo skončí v poli poražených.“ Podobně
jiná autorita, řecký miliardář Aristotle Onassis (1906 - 1975) nepochybně ještě před Billem Gatesem tvrdil, že „Úspěch v podnikání
může mít jen ten, kdo ví něco, co ostatní neví.“
Hned v úvodu své knihy Bill Gates konstatuje, že „lidé žili tak
dlouho bez informací na dosah ruky [a naučili se s tím, přesněji řečeno bez nich, žít], že si stále neuvědomují, oč vlastně [jejich
absencí] přicházejí.“ Lidé ale až do konce 20. století a masovém
nástupu internetu, mobilních telefonů a případně dalších komunikačních technologií nežili zcela bez informací. Byly tu, půjdeme-li chronologicky proti proudu času, televize (zhruba od poloviny
20. století), rozhlas (20. léta 20. století), telefon, telegraf, tisk a ještě
před ním poštovní holubi, kouřové signály, příp. halekání horalů
apod.
Ovšem zejména v případě tisku to byla tzv. asymetrická5 komunikace, jíž důsledkem nezřídka byla asymetrická informovanost.
O tehdejším vlivu médií, konkrétně tisku, se ve své době (tj. v 19.
století) vyjádřil v Anglii působící dramatik, prozaik, básník a esejista irského původu Oscar Wilde (1854 - 1900), když napsal: „Jsme
3

4
5

Od slovního spojení „znalostní společnost“ se odvozuje také slovní spojení
„znalostní ekonomika“, která podle Strategie hospodářského růstu ČR
„spočívá v tvorbě přidané hodnoty na základě zúročení znalostí, nejen
díky manuální výrobě, a roste v ní význam vzdělání a využití vědeckých
poznatků z hlediska celkové konkurenceschopnosti země.“
Já se ovšem domnívám, že předzvěstí dnešní situace byl už „vizionářský“
článek Friedricha Hayeka z roku 1945.
možná by v daném kontextu bylo přesnější říct „jednosměrná“
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ovládáni žurnalismem. V Americe vládne prezident čtyři roky, ale
žurnalismus panuje na věky věků.“
Tuto prognózu o vlivu tzv. sedmé velmoci potvrzují slova Jamese Robsona, děkana fakulty publicistiky a vizualizace na Harvardově univerzitě: „Dvacáté století postupně vyvrátilo představy století
devatenáctého, podle nichž je smyslem médií podávat informace a
pomáhat lidem v posuzování skutečnosti, ve vlastním postoji k životu a při vlastním rozhodování. Vpravdě je tomu tak, že cílem médií
je vytvářet skutečnost, vytvářet postoje k ní a programovat lidské
rozhodování.“
Britský mediální teoretik a analytik Graeme Burton tvrdí, že
„studovat média znamená téměř zcela nevyhnutelně studovat
kulturu.“ Ta je totiž ovlivňována médii a zpětně ovlivňuje ty, kteří
média sledují. To se následně projevuje mimo jiné v jejich formě
a úrovni komunikace. Pro demonstrování prvního, totiž že média
ovlivňují (masovou) kulturu a její úroveň, uveďme názor britského
podnikatele a teoretika managementu Richarda Kocha (*1950), že
„… absence telekomunikací [tj. masových sdělovacích prostředků]
zabránila Shakespearovi a Leonardovi da Vincimu, aby se stali milionáři“, neboť jim tehdy k šíření jejich díla chyběl multiplikační efekt,
jaký dnes umožňují média.
Teze Richarda Kocha by byla pravdivá pouze za předpokladu,
že by William Shakespeare a Leonardo da Vinci podlehli tlaku

trhu a začali by (na základě poptávky) tvořit pro masy. To nelze
potvrdit ani vyloučit, neboť podle Burtona „Mnoho divadelních
her (nejen Williama Shakespeara) se vyznačuje vysoce nepravděpodobným dějem a velice nereálným prostředím, ale přitom
nabízejí velmi významné poselství o představách, přesvědčeních
a hodnotách jednotlivých postav, které je obecenstvo ochotno akceptovat.“
A jak ovlivňují média a moderní komunikační prostředky a
jimi šířená masová kultura dnešní interpersonální komunikaci?
V zásadě lze říct, že se vyměňují v drtivé většině pouze informace
krátkodobé platnosti. Zdá se, že moderní elektronická média nejsou
pro sdělování natož uchovávání informací dlouhodobé platnosti (tj.
znalostí, vědomostí a sofistikovaných poznatků) tak vhodná, jako
kdysi byly a stále jsou knihy.
Dnes by dotyčná osoba v úvodu této úvahy citovaném případě,
vyhýbající se přímému (osobnímu) kontaktu s příjemcem zprávy,
zřejmě po kamarádce jakožto zprostředkovateli komunikace nic
nevzkazovala, ale poslala by přímo příjemci SMSku. (Vzhledem
k tomu, že se jedná o nemilou zprávu, pak zřejmě bez klasického
smajlíka - emotikonu s konvexní křivkou, eventuálně se smajlíkem
s konkávní křivkou.) S moderním textem by tak píseň začínala slovy: „Poslala mně moja milá, poslala mně SMSku …“
Zdeněk Vrbík

Společenská kronika
JUBILEA
Všem jubilantům přejeme vše nejlepší a mnoho
zdraví do dalších let
Říjen
93 let
80 let

Čechová Zdislava, ul. Masarykova
Babčáková Emílie, ul. Masarykova
Jílková Jitka, ul. Úlehlova
75 let Kurková Marie, ul. Růžová
Somolová Margita, ul. Masarykova
70 let Lucký Josef, ul. Růžová
Dvořák Jan, ul. Sportovní
65 let Pokorná Jiřina, ul. Masarykova
Mozgová Jana, ul. Masarykova
Listopad
70 let Valušek František, ul. Růžová
Švehlová Emilíe, ul. Masarykova
65 let Gajdošová Hana, ul. Lipová
Daniel Jaroslav, ul. Masarykova
60 let Zrůna Stanislav, ul. Za Hřištěm
Prosinec
85 let Šudrlová Marie, ul. Růžová
80 let Sobotka Bohuslav, ul. Ořechová

75 let
70 let
65 let

Nemcová Renata, ul. Lipová
Zrůna Stanislav, ul. Úlehlova
Vrbová Eva, ul. Mlýnská
Veselá Ludmila, ul. Lipová

ÚMRTÍ
Rozloučili jsme se s občany:
září
Helešicová Zdenka, ul. Masarykova
Šoška Josef, ul. Lipová
říjen
Vozda Vojtěch, ul. Růžová

NAROZENÍ
září
Blahopřejeme Veronice Sadílkové a Janu
Kočíbovi z ul. Lužní k narození dcery Julie.
Říjen
Blahopřejeme manželům Konečným z ul. Lužní
k narození dcery Lenky

Žádáme občany, kteří si nepřejí zveřejnění svých osobních údajů ve zpravodaji, aby to nahlásili
na obecním úřadě nebo na telefonním čísle 519 324 502. Děkujeme.
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