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Slovo starostky
Vážení spoluobčané, rok se sešel s rokem
a máme tady opět Vánoce. Dovolte mi pouze pár slov k dění v obci.
Konečně jsme se dočkali otevření nového mostu přes železnici. Podle reakcí se
most líbí. Uvidíme, jak se po něm bude jezdit v zimě, jestli nebudou problémy při námraze. Jako náhradní výsadbu za pokácené
dřeviny v okolí mostu, obdržela obec šedesát
stromů švestek, které jsou vysazeny kolem
silnice u Alby. Aby byla alej úplná, přikoupila si obec dalších téměř třicet stromků.
Dále dojde k vysazení lip u božích muk a oskeruše, která byla u nádraží zničena těžkou
technikou. Dalším záměrem obce je uzavření obecního mostu přes železnici. V současné chvíli zjišťujeme nejvhodnější variantu
uzávěry. Přestože je nový most dostatečně
široký a jezdí se po něm mnohem lépe než
po tom původním, stále na náš neopravený
most vjíždějí automobily i přes oboustranný
zákaz vjezdu.
Další hotovou akcí je dětské hřiště v par-
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ku Rasovna. Dětem se moc líbí a rodiče jsou
spokojeni. Zjara příštího roku dojde ještě
k výměně dřevěné houpačky a hopsadel.
Kompostéry byly zdarma rozdány zájemcům, ale přesto nám jich ještě dostatek
zbývá. Pokud máte zájem a chtěli byste jich
mít více, přijďte na obecní úřad pro smlouvu a další kompostér si můžete instalovat na
zahradě.
Lokalita Ovčačky byla zasíťována a v této
chvíli stavebníci a majitelé pozemků vyčkávají, jak dopadne novela zákona, která sníží
nebo zcela osvobodí rodinné domy od platby za vynětí půdy z půdního fondu. Předpokládá se, že by se tak mohlo stát v polovině
příštího roku. Pro Vaši představu se jedná
o částku v řádech statisíců. Lokalita Padesátky bude prodána a postup při zasíťování
a prodeji jednotlivých pozemků bude zcela
totožný jako v lokalitě Ovčačky.
Při ověřování investičního záměru
ohledně výstavby nové mateřské školy bylo
doručeno osm studií s návrhy řešení, v současné chvíli zastupitelé, stavební komise,
zaměstnanci školy vybírají nejvhodnější

variantu řešení. Dalším krokem bude vypracování projektové dokumentace, vyřízení
všech náležitých povolení a poté se teprve
může přistoupit k její výstavbě. Když všechno půjde dobře, předpokládáme, že by se
začalo v roce 2017.
V příštím roce budou zahájeny komplexní pozemkové úpravy, takže obec ještě
pořád vykupuje pozemky. Pokud chcete
prodat pozemek i Vy, tak se obraťte na obecní úřad.
Obec přijme do pracovního poměru
dalšího zaměstnance na údržbu zeleně.
Předpokladem přijetí je řidičské oprávnění
skupiny T, což je traktor. Podrobnosti k výběrovému řízení jsou vyvěšeny na úřední
desce obecního úřadu.
Pozvat bych Vás chtěla na Novoroční
koncert v kostele sv. archanděla Michaela,
druhý obecní ples, Lanštorfský fašank a děti
na karneval.
Všem bych Vám chtěla popřát příjemné
prožití Vánoc a klidné vykročení do roku
2016.
Renáta Priesterrathová, starostka

Dění v obci
PŘEDHODOVNÍ ZPÍVÁNÍ 2015
Předhodovní zpívání v Ladné se povedlo. Zazněly písně v podání mužských sborů z Ladné, Moravského Žižkova, Dolních
Dunajovic a Mutěnic. Předvedl se také nově
vzniklý folklorní kroužek při ZŠ Ladná pod
vedením Pavlíny Kolářové a jako bonus zahrál na cimbál a zacifroval 12 letý Sebastián
Herůfek ze Zaječí, úřadující dětský vítěz slováckého verbuňku a neméně známá zpěvačka Jasmína Láníková z Bulhar. Tímto bych se
chtěl ještě omluvit za chybné jméno na plakátech, kde byl uveden Simon Herůfek, což
je mladší bratr Sebastiána. Hudební doprovod zajistila Cimbálová muzika Vergariovci.
Pořadem provázela Svatava Rudolfová. Před

ukončením oficiálního programu přišel ještě ladenský malíř Libor Vymyslický s gratulací k 20. výročí založení sboru, každému
z účinkujících předal obraz a poděkoval za
dlouhodobou spolupráci. Poté následovala

beseda u cimbálu, kde si mohl každý zazpívat svou oblíbenou písničku.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kdo
se podíleli na přípravě pořadu a obci Ladná
za finanční podporu.
Připravil Martin Vlk

HODY A HODKY V LADNÉ 2015
Ladenským hodům přálo počasí. V kroji
šlo 8 chlapců a 4 děvčata. Díky nově vzniklému folklornímu kroužku šlo v průvodu také
mnoho dětí v dětských krojích. Hudební doprovod zajistila DH Legrůti. Přespolní přijeli
z Podivína, St. Břeclavi a Přítluk.
Více fotografií naleznete na rajčeti: http://
ladna.rajce.idnes.cz/Hody_2015/
Na Hodky se trochu ochladilo, ale nikoho z krojovaných to neodradilo. Krojovaný
průvod vyšel kolem 14:00 hodiny z Rasovny
a hodková zábava pokračovala v místní spor-

tovní hale. Večer přijeli přespolní až z Hodonína.
Více fotografi
g í naleznete na adrese: http://
p

ladna.rajce.idnes.cz/Hodky_-_Ladna_2015/
V sobotu na hodky proběhla v kostelní
zahradě výstava
ý
domácího zvířectva místní
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organizace chovatelů. K vidění byli králíci,
holubi, slepice, kachny, husy a nevím, jestli
jsem na něco nezapomněla. Prostředí kostelní zahrady bylo na tuto akci velmi příhodné
a příjemné. Pro návštěvníky byla připravena
také tombola a opečené klobásy. Bohužel
bylo sychravější počasí, takže přišlo méně
návštěvníků. Věřím, že se místní chovatelé
budou do naší obce a do tohoto prostředí
rádi vracet.

Slavil hody „uměleckou“ malbou
Letošní Hody v Ladné byly obzvlášť
veselé. Svědčí o tom i nápisy žlutou barvou, které neznámý „umělec“ vytvořil
v neděli 20. 9. 2015 na obecních vývěskách, zastávce, domu manželů Smejkalových a budově MŠ. Podle výšky a obsahu obrazců se patrně jednalo o dítě
školou povinné. Nicméně v tomto případě jde o přečin dle § 228 odst. 2 zákona
č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, za který
hrozí odnětí svobody na 6 měsíců až 3

léta. Jelikož došlo k poškození obecního
j
, předala
p
majetku,
obec Ladná celou věc

Policii ČR. V současné době probíhá vyšetřování.

Letošní podzimní výlet se konal 3.
října. Opět nám přálo počasí a užili jsme
si krásného podzimního sluníčka. Hned
ráno jsme navštívili jeskyni Balcarku
v Ostrově u Macochy. Jeskyně je významnou archeologickou lokalitou a najdeme
v ní bohatou krápníkovou
výzdobu.
Poté
p
ý

jsme zamířili na empírový zámek Lysice. Někteří z výletníků šli na prohlídku
zámku, který má bohaté interiéry a jiní
si prohlédli zámecký park. Zámek je známý svou sloupovou kolonádou s krytým
ochozem. Poslední zastávkou našeho
výletu
ý
bylo
y město Polička, kde několik

zájemců vyšlapalo 192 schodů ve věži
kostela, kde bydlel od svého narození
skladatel Bohuslav Martinů. Navštívili
jsme i místní hřbitov, kde má svůj hrob.
Prý do pěti let neopustil místnost na vrcholu věže. Dále jsou v Poličce mohutné
hradební zdi s 19-ti věžemi.

Vchod do jeskyně

výletnice na kafíčku

Zámek Lysice

Podzimní výlet

Drakiáda
V sobotu 10. října uspořádala obec
ve spolupráci se ZŠ a MŠ Ladná již tradiční Drakiádu. Na místním fotbalovém
hřišti vylétlo do výšky několik desítek
draků. Malým začátečníkům pouštěčů draků byli pomocníky jejich rodiče
i prarodiče. Dětem byl odměnou diplom
a sladkosti. Na závěr si malí i velcí společně opekli u ohýnku špekáčky

foto LANO
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Praha – Národní divadlo
Další sobotu 17. října se plný autobus vydal směrem do Prahy. Jako každoročně jsme
mířili do hlavního města nejen za jejími krásami, ale také na návštěvu Národního divadla.
Větší část účastníků zájezdu projela částí tunelového komplexu Blanka, navštívila Strahovský klášter a následně se vydala procházkou
městem k Národnímu divadlu. Shlédli jsme
představení Ze života hmyzu autorů bratrů
Čapkových. Jedná se o alegorickou komedii
o třech aktech s předehrou a epilogem, po-

Vidí
ě veliké,
liké jjeho
h sláva
lá h
ě d se dotýká
d ýká
Vidím město
hvězd

prvé vydanou v roce 1921. Hlavní postavou jee
opilý tulák, který putuje hmyzí říší a poznáváá
její obyvatele, v každém ale poznává ztělesnění nějaké špatné lidské vlastnosti, jako jsou
u
povrchnost, kořistnictví, zaslepená touha po
majetku, cynismus, sobectví a fašizující snahu
u
po ovládnutí světa. V hlavní roli se představil Saša Rašilov. Večer jsme se mohli při cestěě
z divadla zúčastnit Festivalu světel a prohlédnout si některé jeho expozice. Počasí bylo
nádherné a věřím, že všichni si přišli na své.

SStrahovský
h ký kláš
klášter

j lední
l d í medvěd
d ěd šelma
š l foto
f LANO
…a pakk žže je

Zájezd do Polska za vánočními nákupy
V sobotu 21. listopadu jsme v brzkých ranních hodinách zamířili k hranicím Polska do města Kudowa- Zdrój, kde se nachází
větší tržnice. Výhodou této tržnice je, že autobus může vjet přímo
do středu areálu, takže můžete své nákupy postupně přinášet do
autobusu a nemusíte se s nimi vláčet celou dobu nákupů. Počasí
nám opět přálo, i když bylo chladno, svítilo celý den sluníčko.
Odjížděli jsme spokojeni se spoustou nákupních tašek.
Připomínka ze strany obce je pouze k počtu účastníků. Někteří se
odhlásili na poslední chvíli. Pokud budeme ještě příště takový zájezd

organizovat, tak při nízkém počtu účastníků bude tento zájezd zrušen.

l. adventní neděle
Dne 29.11.2015 1. adventní neděli se
uskutečnil první z již tradičních koncertů,
kterého se ujal domácí sbor Lanštorfčanů.
Hostem pořadu byl mužácký sbor z Kunovic. Program byl rozdělen do 3 samostatných
částí. V první zazněly adventní písně v podání Lanštorfčanů. Ve druhé zazpívali koledy
chlapi z Kunovic a závěrečný blok opět Lanštorfčané se slováckými písněmi. Po oficiální
části následovala volná beseda s lidovou písničkou. Součástí letošní předvánoční doby je

výstava Betlémů a Svaté rodiny Starobřeclavského řezbáře pana Josefa Frölicha, které je

umístěno ve foyae sportovní haly.
Martin Vlk

2. adventní neděle
V rámci druhého adventního koncertu vystoupili v místní sportovní
hale Ladenští trubači. V podání tohoto
žesťového kvarteta zazněly skladby od
renezance přes baroko a romantismus
až po současnost od autorů známých
(Georg Friedrich Händel, Giuseppe
Verdi, Bedřich Smetana) i méně známých (Tielman Susato, Claudio Monteverdi, Jan Amos Komenský, Jiří Ignác

Linek, Jan Dismas Zelenka, Jeremiah
Clarke) včetně transkripcí písní z mo-

derní populární hudby (The Tremeloes,
Yazoo, Beatles).
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3. adventní neděle
Stříbrná neděle patřila dětem z mateřské a základní školy. V rámci Adventního zpívání děti předvedly pásmo
básniček a písniček, zahrály divadlo
o andělích nebo připomněly vánoční
zvyky a tradice. Byl připraven také vánoční jarmark, kde se prodávaly výrobky dětí.

REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ RASOVNA
Vlivem opotřebení a povětrnostních
podmínek došlo k poškození některých
prvků na dětském hřišti Rasovna. Z tohoto
důvodu bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci tohoto hřiště. V rámci oprav byl
zcela vyměněn centrální prvek, zvětšeny
dopadové plochy, doplněn lezecký kámen
a kolotoč. Opravu zajistila firma Tewiko,
s.r.o. za celkovou cenu 539 051,- Kč z toho
dotace činila 377 336,- Kč. Dále zde dojde

k výměně kyvadlové houpačky a upevnění

pérových houpaček.

Martin Vlk

Výpisy ze zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva č. 7/2015 se konalo 23. září 2015

Zastupitelstvo obce schválilo:
•

•

•

•

•

•

Neúčast obce v projektu meziobecní
spolupráce v rámci ORP Břeclav „Řešení
bezpečnosti v území správního obvodu
obce s rozšířenou působností“ tzv. bezpečnostní deštník
Kupní smlouvu na pozemky parc.č.
1323/19, 1325/35, 1328/10, 1331/14,
1332/11, 1333/14, 1324/7, 1330/1,
1331/35, 1333/11, 1330/15, 1331/8 v k.ú.
Ladná s paní Zdeňkou Bačuvčíkovou,
panem Drahomírem Cupalem a paní
Annou Cupalovou za cenu 37 050,- Kč
Kupní smlouvu na pozemky parc.č.
1292/92, 1158/83, 1280/11, 1281/14,
1290/71, 1158/105 v k.ú. Ladná s paní
Naděždou Blažkovou za cenu 87 930,- Kč
Kupní smlouvu na pozemky parc.č.
1325/22, 1331/28 v k.ú. Ladná s panem
Josefem Kosíkem za cenu 10 805,- Kč
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Veřejné dětské hřiště“, dodavatelem zakázky je firma Tewiko systems, s.r.o Liberec, cena 445 497,- Kč bez
DPH
Smlouvu č. HO-014330034197/001
o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce na pozemek parc.č. 72 a 145/1

•
•

•

•

•

•

•

v k.ú. Ladná za jednorázovou úplatu
3000,- Kč
Opravu zřejmé nesprávnosti v psaní
v kupní smlouvě z usnesení č. 11/15/Z6
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s JMK na pozemek parc.č. 148/2 v k.ú. Ladná za jednorázovou
úplatu 15 000,- +150,- Kč za každý běžný
metr nad 50 m na stavbu „Ladná – kanalizace a ČOV, odbočky pro nemovitosti“
Smlouvu o nájmu č. 170382 s Lesy ČR
s.p. na pozemky pro realizaci stavby
„Ladná kanalizace a ČOV“ a „Ladná –
kanalizace a ČOV, odbočky pro nemovitosti“ za roční nájemné ve výši 30 180,Kč
Nájemní smlouvu s Povodím Moravy
s.p. o zřízení služebnosti na pozemky
parc.č. 945/61, 947/6 a 947/7 na stavbu
výustního objektu z ČOV a přístupové
komunikace k ČOV za cenu 13,20 Kč/
rok/m² v celkové výši 5 003,- Kč
Vyjímku z počtu žáků základní školy pro
školní rok 2015-2016, školu navštěvuje
35 žáků
Smlouvu č. 15251204 se SFŽP na akci
„Ladná – biologicky rozložitelný odpad“
ve výši 62 000,40 Kč
Smlouvu o poskytnutí dotace č. 5/2015

•

•

•

•

•

pro Český svaz chovatelů ve výši 10 000,Kč na projekt „Účast chovatelů ze ZO
Ladná na evropské výstavě ve Francii“
Smlouvu o poskytnutí dotace č. 6/2015
s SDH Ladná ve výši 11 812,- Kč na projekt „Soutěž v požárním útoku konaná
dne 13.6.2015“ a smlouvu o poskytnutí
dotace č. 7/2015 s SDH Ladná ve výši 12
000,- Kč na projekt „Vybavení dětského
hasičského oddílu v Ladné“
Kupní smlouvu na pozemek parc.č.
1292/131 v k.ú. Ladná s paní Janou Kosíkovou a Miroslavou Vaňkovou za cenu
20 000,- Kč
Vyjímku z počtu žáků pro mateřskou
školu na školní rok 2015/2016. Školu navštěvuje 38 dětí
Smlouvu o smlouvě budoucí o uzavření
věcného břemene se Státním pozemkovým úřadem na akci „Ladná – kanalizace a ČOV“ na pozemky parc.č. 1300/1,
1293/125 a 1293/148 v k.ú. Ladná, na
akci „Ladná – kanalizace a ČOV, dobočky k nemovitostem“ na pozemek parc.č.
503 v k.ú. Ladná
Rozpočtové opatření č. 4/2015 s příjmy
ve výši 554 900,- Kč, výdaji ve výši 2 354
000,- Kč a financováním ve výši 1 799
100,- Kč
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Zasedání zastupitelstva č. 8/2015 se konalo 18. Listopadu 2015

Zastupitelstvo obce schválilo:
•

•

•

•

Kupní smlouvu na pozemek parc.č. 1176/7 a 1179/33 v k.ú. Ladná
s panem Radimem Uhrem za cenu
152 000,- Kč
Rozpočtové opatření č. 5/2015 s příjmy ve výši 2 573 600,- Kč, výdaji ve
výši 2 137 800,- Kč a financováním ve
výši 435 800,- Kč
Kupní smlouvu na pozemky parc.č. 560/2, 560/5, 577/4 a 577/5 v k.ú.
Ladná s Mgr. Romanou Andělovou
insolvenční správkyní dlužníka Woman&Man Exlusive, s.r.o. za cenu
62 100,- Kč
Kupní smlouvu na pozemky parc.č. 475/1, 1261/52, 1261/60, 449/1,
448/3, 1292/93 a 1171/29 v k.ú. Lad-

•

•
•

•
•

ná s Davidem Benny Brychtou, Lucií
Mlátilíkovou a Lenkou Mlátilíkovou
za cenu 299 880,- Kč
Svěřeneckou smlouvu s Davidem
Benny Brychtou, Lucií Mlátilíkovou
a Lenkou Mlátilíkovou
Demolici rodinného domku Na
Trkmance 83/50
Smlouvu o poskytnutí dotace
č. 8/2015 pro Myslivecké sdružení
Ladná ve výši 50 000,- Kč na projekt
„Vybudování přípojky elektro pro
myslivnu, nákup dřeva pro obnovu
krmných zařízení pro zvěř na katastru Ladná, nákup krmiva pro zimní
období 2015-2016“,
Název nově vzniklé ulice na pozemku
parc.č. 1156/1 Ovčačky
Plán inventur na rok 2015

•

•
•

•

•

Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK ve výši 1919,- Kč na „Výdaje na zabezpečení akceschopnosti
JSDH obce na rok 2015“
Dotaci ve výši 3 000,- Kč pro vydávání
časopisu Malovaný kraj v roce 2016
Dotaci ve výši 21 117,- Kč pro Mikroregion Hodonínsko na akci „Studie
erozních a odtokových poměrů a návrh ochranných opatření na území
obcí Hodonínska a Podluží“
Přijetí grantového příspěvku pro ZŠ
a MŠ Ladná ve výši 100 000,- Kč od
MND a.s. na realizaci projektu „Vybavení pro Základní školu Ladná“
Smlouvu o zřízení věcného břemene
pro RWE GasNet, s.r.o. na pozemek
parc.č. 1135/3 v k.ú. Ladná za jednorázovou úplatu ve výši 3 000,- Kč

Účast zastupitelů na zasedáních a pracovních schůzích
Zastupitelstva obce Ladná v roce 2015
K 15.12.2015 se konalo 6 zasedání Zastupitelstva obce Ladná a 7 pracovních 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

-

7

-

13

-

100 %

0%

Tesaříková Bohumila

5

1

5

2

10

3

77%

23%

Šúňová Věra

6

-

7

-

13

-

100%

0%

Krůtil Stanislav

5

1

6

1

11

2

85%

15%

Dřevěný Petr

5

1

5

2

10

3

77%

23%

Vlk Martin

6

-

6

1

12

1

92%

8%

Holub Stanislav

5

1

5

2

10

3

77%

23%

Maxa Stanislav

6

-

7

-

13

-

100%

0%

Novozámský Karel

6

-

6

1

12

1

92%

8%

Zpráva o činnosti Finančního výboru obce Ladná za rok 2015
Finanční výbor obce Ladná pracuje ve
složení: předsedkyně – Věra Šúňová, členové – Nataša Málková, Ondřej Černý.
Plán práce Finančního výboru zastupitelstva obce Ladná pro rok 2015:
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, pro-

plácení 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 2015 celkem 5x.
1x kontrola příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Ladná;
3x kontrola účetnictví obce Ladná;
1x sestavení návrhu rozpočtu na rok
2016;
Všechny zprávy o kontrolách byly řád-

ně 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
Přehled příjmu dotací v roce 2015
Kompostéry

1 116 007

Dětské hřiště

377 336

Dotace Úřad práce

687 954

Akceshopnost JSDH
Celkem

1 919
2 183 216

Lanštorfský zpravodaj

Rozpočet obce na rok 2016
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Oznámení obecního úřadu
Ceník pronájmu haly
Tělocvična
Foyer
Kuchyň
Celý objekt

Den
1 000,500,500,2 000,-

1 h/kurt badminton 1h
100,250,-

Obecní úřad mezi svátky
Obecní úřad bude v době mezi svátky uzavřen od 23. 12. 2015 do
1.1.2016. Otevřen bude opět od pondělí 4. ledna 2016. 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 Podlužácký vánek za 25,- Kč. Lipový květ do tohoto čaje
nasbírali žáci školní družiny a na obalu čaje je tancující slovácký pár
v kroji, což je část obrazu Petra Mendla.

Sběrný dvůr v zimním
období
Upozorňujeme všechny občany, že v období zimního času je sběrný
dvůr otevřen pouze v sobotu v době 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

Popelnice před domy
Upozorňujeme majitele popelnic, že vešla v platnost OZV č. 1/2015,
která stanovuje, že sběrné nádoby /popelnice/ můžou být umístěny na
obecním pozemku, tedy před domem, pouze v době svozu komunálního
odpadu, tj. od 18.00 hod. předchozího dne do 20.00 hod. dne kdy se svoz
koná. Nedodržování tohoto ustanovení dlouhodobě bude pokutováno.

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:
Pexeso
15,pohlednice
6,Samolepka se znakem obce
15,mapa Břeclavsko
50,Oficiální mapa LVA
32,info brožurka Ladná
25,-

Pamětní mince
Cyklostezky
Sklenice
mapa Podluží
CD Lanštorfčani
Almanach školy
Výletní noviny
Kniha Obec Ladná v proměnách času

180,40,71,15,150,100,zdarma
250,-

Ceník inzerce v Lanštorfském zpravodaji
Strana A4
400,Strana A5
Strana A6

200,100,-

Kompostéry
Obec vydává zdarma kompostéry do domácností o objemu 1 m³.
Zájemci o kompostér se dostaví na obecní úřad k podpisu smlouvy o výpůjčce na dobu pěti let a poté jim bude kompostér vydán na sběrném
dvoře v řádné provozní době. Pokud bude z Vaší strany zájem, můžete
obdržet kompostérů více.

Poplatky na rok 2016
Poplatek za odpad
Výše poplatku: 450,- Kč/osoba
Termín zaplacení:
31. březen 2016
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.

Lanštorfský zpravodaj

Prosinec 2015

Poplatek za psy
Výše poplatku: 100,- Kč/pes
Termín zaplacení: 31. březen 2016
Způsob placení stejně jako u poplatku za odpad.
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Pro potěšení
V místním rozhlase můžete nechat zahrát přání s písničkou. Je potřeba si nachystat text přání /k narozeninám, sňatku, ukončení školy atd./,
píseň na CD a zaplatit poplatek 20,- Kč. Pro informace o hlášení se obracejte na referentku obce paní Janu Balgovou na mail balgova@obecladna.
cz, telefonu 519 324 502 nebo osobně na obecním úřadě.

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.
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 kon-

fidentům 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, 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. Několik
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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EKOKÚTEK
CHCEME LÁNY ŘEPKY NEBO KUS KRÁSNÉ PŘÍRODY?
Před kolektivizací v 50. letech minulého století byla zemědělská půda využívána převážně soukromými vlastníky,
kteří obhospodařovali svá pole, louky
a lesy. Krajina byla rozdělena do menších územních celků, bylo v ní zastoupeno více luk a pastvin. Tyto krajinotvorné
prvky zabraňovaly vysoké erozi půdy (a
voda se díky tomu lépe vsakovala), která nyní ohrožuje okolí Ladné. Krajina
byla rozdělena hustou sítí polních cest,
které často lemovaly stromy a keře, mezi

drobnými pozemky se navíc nacházely
meze a remízky, které vytvářely přirozená místa pro úkryt zvěře. Obdělávání polí
probíhalo za pomoci zvířat nebo lehčí
technikou, která nezpůsobovala takové
zhutnění půdy jako dnes, kdy po polích
jezdí obrovské těžké stroje, jejichž činností vznikne půdní krusta zabraňující
vsakování vody.
Současný stav je zčásti také způsoben
tím, že více než 80 % půdy obdělávají nájemci, nikoli její vlastníci. Nájemci pocho-

pitelně nemají zájem o investice do majetku, který jim nepatří. Proto musí svůj díl
práce odvést obec. V letošním roce obec
odkoupila další pozemky, které se po ukončení komplexních pozemkových úprav využijí právě na výsadbu větrolamů, realizaci
mokřadů a malých biocenter. Doufáme, že
se k obci přidají i osvícení majitelé jako jsou
např. manželé Ondrákovi z Podivína, kteří
koupili pozemky na našem katastru a díky
dotaci z Operačního programu životní prostředí, zrealizovali svůj projekt.

HLUBOKÝ KOUT DO ROKA A DO DNE
Takřka na den přesně jeden rok trvalo, než byla dokončena realizace projektu „Revitalizace nivy Ladná – Hluboký
kout“.
Na ploše o výměře cca 6,5 ha vzniklo
několik vodních ploch o různé hloubce,
bylo vysázeno zhruba 150 stromů (ovocných i lesních) a na zbylé volné ploše byla
vyseta louka.

Vybudovány byly též objekty poskytující přirozené podmínky pro život některých živočichů – plazníky, broukoviště
a dosedací berličky pro dravce.
Již během realizace začalo území ožívat, byl a je zde pozorován výskyt mnoha druhů hmyzu, ptáků, obojživelníků
a malých i velkých savců.
Lokalita se též stala oblíbeným cílem

procházek místních obyvatel, ať už pěšky,
na kole nebo při venčení psů.
S nadšením očekáváme, jak na jaře
začne pomalu vyrůstat tráva, rozkvetou
první květy na stromech, zazelenají se
vrby vysazené na březích vodních ploch.
Věříme, že se z těchto okamžiků budete
těšit s námi.
Rodina Ondrákova, Podivín

Zdroj: Ing. Miroslav Dumbrovský: Studie erozních a odtokových poměrů a návrh ochranných opatření na území v k.ú. Ladná. 2015
Připravila Bohumila Tesaříková

Popelnice - průzkum MAS 2015
Naše popelnice, aneb jak třídíme
Průzkum třídění odpadů v obcích
Strážnicka zorganizovala Místní akční
skupina Strážnicko a jeho cílem bylo zjistit
aktuální stav třídění odpadu, obsah a naplněnost popelnic. Probíhal na území 3
obcí Strážnicka: v Sudoměřicích, Tvarožné Lhotě a Kozojídkách v období od konce
června do začátku října 2015. I přes občasné deštivé počasí a v době dovolených se
podařilo ve spolupráci se starosty, pracovníky technických služeb jednotlivých obcí
a pracovníkem MAS Strážnicko zrealizovat v každé obci 2 - 3 kontroly obsahu popelnic v termínech svozu odpadů.
Dílčí výsledky kontroly třídění si
mohli občané ihned vizuálně ověřit podle barevného štítku na vlastní nádobě na

odpad. Zeleně označené byly popelnice,
ve kterých byl podle náhledu pracovníka
nebyl vidět tříditelný odpad (papír, plast,
bio, sklo, elektor.. atd) anebo tohoto odpadu bylo do 10% - 15% obsahu popelnice.
Červeně označené popelnice zjevně obsahovaly větší podíl tříditelného odpadu
(zejména plastů, papíru nebo bio odpadu), který do popelnic již nepatří.
Celkové vyhodnocení opakovaných
namátkových kontrol přineslo pozitivní
zjištění. Podíl správně vytříděného odpadu narůstal ve všech obcích. Nejlepší zjištění bylo v obci Sudoměřice, kde stoupl
počet „zelených „ popelnic, ve kterých nebyly zjištěny ve větším množství tříditelné
odpady, z červnových 82 % na zářijových

97 %. V obci Tvarožná Lhota počet zelených popelnic se,
kromě letního výkyvu, držel také v 97 %
poměru a jen 3% popelnic, většinou občanů „recidivistů“ dostala „červený puntík“.
Pozitivní vývoj je i v Kozojídkách, kde se
zlepšili z 55% na 78% „zelených“ popelnic.
Mírně se v průběhu průzkumu zlepšuje i celková naplněnost jednotlivých
nádob, která se pohybuje v průměru od
70 do 80%. Přesto je zde prostor k dalšímu
zlepšování, jednak co se týká naplněnosti
jednotlivých nádob (občas byly popelnice naplněny pouze z 1/3). A pokračovat
v důslednějším třídění především papí-
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ru a obalů od nápojů - plasty a papírové
kartony. V letních měsících byl i vysoký
podíl bio odpadu - trávy, větví a listí, které
je možné kompostovat doma anebo ukládat do označených kontejnerů v obci. Potěšitelným jevem byl fakt, že u mnohých
domů si „všimli červené známky“ a dále
již byly popelnice s nižším podílem tříditelného odpadu.

Tato motivace k systematickému třídění ve výsledku koresponduje se záměrem projektu. Přesto, že obce Strážnicka tradičně dosahují dobrých výsledků
v třídění odpadu, stále je zde prostor pro
pečlivější nakládání s jednotlivými složkami odpadu a důslednějším využíváním
sběrných nádob na tříděný odpad. Stále
v průměru ještě asi 10 – 20% tříditelné-

Statistika třídění odpadu vybraných obcí Strážnicka 2015
obec
Sudoměřice

Tvarožná Lhota

Kozojídky

datum
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ho odpadu končí v popelnicích, za které
platíme a jejichž obsah hnije na skládce!
Všem občanům děkujeme za jejich zájem
o prováděný průzkum. A v příštím roce se
těšíme nashledanou 
Klidné a požehnané Svátky Vánoční
přeje ta MAS Strážnicko Eva Tihelková a
Vít Hrdoušek

*nižší počet zkontrolovaných nádob kvůli dešti

počet domů celkem nádob zelený štítek %

červený štítek %

zaplněnost nádob (%)

18. 6.

160

234

192

82,05%

42

17,95%

70,06%

13. 8.

171

233

218

93,56%

15

6,44%

79,25%

24. 9.*

111

148

144

97,30%

4

2,70%

79,97%

19.6.*

74

88

87

98,86%

1

1,14%

80,68%

14.8.

141

171

146

85,38%

25

14,62%

76,69%

25.9.

136

164

158

96,34%

6

3,66%

77,56%

21.8.

72

92

51

55,43%

41

44,57%

81,41%

2.10.

65

82

64

78,05%

18

21,95%

74,94%

Dopravní obslužnost
Obdrželi jsme žádost o možné jiné zokruhování spoje č. 121, který jede v 16:10
z Břeclavi do Ladné. Tento má již pravidelně zpoždění, jehož důvodem je, že před tím
než vyjíždí z Břeclavi, dojíždí z Lednice, kdy
v odpolední špičce zůstane viset v koloně
na ul. Třída 1. máje z Poštorné do Břeclavi.
Byl kontaktován pan Wícha ze společnosti

Kordis, který celou věc zkonzultoval s dopravcem BORS a.s.
Bohužel dopravce uvedl, že v rámci
ostatních turnusů a jejich obratů v Břeclavi
v odpolední špičce pracovních dní považuje 20 minut mezi spoji ještě jako relativně dlouhou mezeru, kterou určitě nemají
všechny turnusy v tuto dobu, ale uznává, že

situace v Břeclavi může být někdy výrazně
horší. Zkusí to probrat s kolegy v BORSu,
ale obávají se, že problém přesuneme pouze
někam jinam, což by mohlo být horší, než
v případě Ladné, protože většina linek IDS
JMK oproti lince 574 má během jednoho
spoje větší množství návazností, které by
jeho zpožděním mohly být ohroženy.

Nový most přes železnici
Asi týden po Ladenských hodech byla
usazena nová konstrukce mostu u nádraží.
K tomuto byl využit speciální jeřáb, který
je v české republice jen jeden. Během října
a listopadu došlo ke zhutnění příjezdových
ramp z obou stran. Nový most je asi o metr
vyšší než původní a zahrnuje také přechod
pro pěší chodce.
Podle vedoucího Správy a údržby silnic
na Břeclavsku Ladislava Hádlíka jde všechno podle plánu a stavba by měla být hotová
v řádném termínu, tedy do konce listopadu. „Větší problémy tam nejsou, práce probíhají standardně. Nedošlo ani k navýšení
ceny,“ uvedl Hádlík.
Stavba přišla na zhruba padesát milionů korun.
Dne 21.11.2015 byl nový most zpřístupněn veřejnosti, čímž také došlo ke změnám

jízdního řádu linky č. 574. V okolí ještě pokračují dokončovací práce na zpevňování
svahů.
V souvislosti s dokončením oprav na
mostu přes železnici došlo ke změnám na
autobusové lince č. 574. Výlukový jízdní
řád platil do 21.11.2015. Nový jízdní řád
platí pouze do 12.12.2015, do řádného

Kterýý jje h
Kt
hezčí?
čí?

změnového termínu. V současnosti již platí
nový jízdní řád viz. příloha zpravodaje. Zde
jsou již zapracovány změny a sice, že již nebudou autobusy zajíždět do Staré Břeclavi
ke kulturnímu domu a o letních prázdninách bude spoj č. 68, který jede v 7:15 do
Břeclavi, zajíždět k Poliklinice Břeclav.
Martin Vlk
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
Slovo ředitelky ZŠ a MŠ Ladná
Od zahájení nového školního roku
uběhly téměř čtyři měsíce a za dveřmi
jsou nejkrásnější svátky v roce, na které se všichni těšíme. Nastane čas klidu,
pohody, rozjímání a setkávání s našimi
nejbližšími. Dětem se rozzáří očka štěstím i radostí z překvapení, která rozbalí
pod vánočním stromečkem.
Nyní je tedy pro mě ta nejvhodnější chvíle, abych poděkovala všem, kteří
mají zásluhu na chodu naší školy.
Především děkuji všem zaměstnancům, kteří mnohdy museli sáhnout do
vlastních časových rezerv a ve svých
volných chvílích připravili pro školu
akce, které byly významnou prezentací naší školy. Jejich nápady a šikovnost
překvapily rodiče i širokou veřejnost.
Úspěch měly naše výrobky, dílny, jarmarky, vánoční zpívání…….. Úspěšné
byly ovšem nejen díky zaměstnancům
školy a rodičům, kteří nám pomáhali
a přišli nás podpořit, ale hlavně díky
dětem. Naši školu navštěvují velmi šikovné, talentované děti. O jejich nadání
jsme se všichni mohli přesvědčit i třetí
adventní neděli na našem Vánočním
zpívání, které bylo spojeno se školním
vánočním jarmarkem.
Velké poděkován patří zřizovateli
školy a zaměstnancům Obecního úřadu Ladná. Poděkování za podporu,
pomoc a spolupráci jak v souvislosti
s provozem školy, tak při konání školních akcí.
Dále chci poděkovat všem sponzorům, kteří naši školu v letošním kalendářním roce finančně podpořili. Jsou to
MND, od kterých jsme obdrželi účelovou dotaci. Byla zakoupena interaktivní
tabule, která ještě scházela v jedné učebně základní školy. Děkuji paní doktorce
Kubové a panu Františku Prudíkovi za
finanční částky, které byly použity na
zakoupení hraček a učebních pomůcek
v mateřské škole.
Díky patří i Janu Střelskému a firmě
Zednictví Krůtil. Vždy nám pomohli
p
ý technických
ý obpři řešení naléhavých

tíží - ať to byla výroba nábytku, ochranných krytů na radiátory ústředního topení, zábrany na schodiště v mateřské
škole nebo opravy na budově mateřské
školy.
Všem přeji, aby prožili Vánoce plné
lásky, klidu, pohody, dětem splněná
přání pod stromečkem a do nastávajícího roku 2016 mnoho zdraví, štěstí,
osobních i pracovních úspěchů.
Jana Mrázová
Dne 1.9. jsme v naší škole slavnostně zahájili nový školní rok 2015/2016.
Nové prvňáčky přivítala paní starostka
a každému přispěla obec na školní pomůcky 1000,- Kč.
V září se žáci 4. a 5.ročníku zúčastnili se svými koly dopravní výchovy
a ověřili si znalost dopravních značek.
Veselé představení s písničkami
o zvířátkách předvedli i pro děti z MŠ
ochotníci z divadla v Hradci Králové.
Děti vystoupily na Předhodovním
zpívání pod vedení m paní učitelky Kolářové a účastnily se i hodo- vého průvodu.
Tradiční podzimní tvoření na dvorku MŠ patřilo dětem i rodičům, z přinesených přírodnin vyráběli podzimní
bramboráčky, dýňáčky a řepáčky. Akci
jsme ukončili lampiónovým průvodem
i při chladnějším počasí.
V říjnu se na fotbalovém stadiónu
konala Drakiáda, na kterou přišlo téměř osmdesát dětí. Foukal nám vítr
a tak draci létali vysoko. Děti dostaly
diplom, sladkou odměnu a pokud chtěly, mohly se namalováním obličeje proměnit v někoho jiného. Drakiádu jsme
ukončili opékáním špekáčků.
Poučení a mnoho zajímavého mohly děti zažít v Dubňanech ve firmě na
třídění odpadů Megawaste a také v kině
Koruna v Břeclavi s programem východní Afrika-kolébka lidstva. Děti
se dozvěděly něco nového o vzniku
naší planety, o sopce, o životě v Africe
j
j
a kmenu,, kterýý tam žije-o
Musajích.

Na konci října proběhla ve škole
oslava svátku Halloween s tématickou
výukou. Děti i učitelky přišly v halloweenských kostýmech. Po tématické
výuce následovala v tělocvičně diskotéka a soutěže. Děti byly odměněny sladkostmi.
V listopadu proběhl sběr papíru.
Zájem o akci byl veliký. Děti nasbíraly plný kontejner papíru. Akce se bude
opakovat zase na jaře. Děti byly po zásluze odměněny diplomem, věcným darem i sladkostmi.
Dále se zúčastnili žáci 4. a 5.ročníku
tradičního Bobříka informatiky, kde si
jako obvykle prověřili své znalosti z informatiky.
Žáci 1.ročníku oslavili slavností Slabikáře, že jsou už také čtenáři.
Celá škola jela koncem listopadu
do naučného a zábavného centra Vida
v Brně, kde si žáci vyzkoušeli některé
chemické pokusy. Užili jsem si spoustu
zábavy a naučili se toho spoustu nového.
Jelikož se blíží Vánoce, čeká nás ještě pečení a zdobení perníčků. Do školy přijde i Mikuláš. Děti z folklórního
kroužku tradičně zazpívají před kostelem. Před Vánocemi budou děti vystupovat na Vánočním zpívání-pásmo
s básničkami a písničkami, po kterém
bude následovat ve škole jarmark s výrobky dětí, které samy vytvořily. A pak
už jenom vánoční prázdniny, na které
se všichni moc těšíme.
Mgr. Radka Navrátilová
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Slavnost slabikáře
Zachránit princeznu a získat slabikář, aby se z nich stali čtenáři. Takový byl v pátek 20.11.2015 úkol pro děti z I. třídy. Na tuto
oslavu jejich vstupu do světa knížek si žáci pozvali i jejich rodiče.
Slavnost zahájili prvňáčci i se svojí paní učitelkou přivítáním všech
přítomných a recitací básniček k písmenkům, která se od září pilně
učí. Dnes už tito malí školáčci umí přečíst 11 písmenek a většinu
z nich i napsat psacím písmem. Výuku dětem čas od času zpestří
jejich oblíbený třídní kamarád, kašpárek Toníček, tím že jim přinese nějakou pěknou pohádku. K příležitosti Slavnosti slabikáře
tomu nebylo jinak. Tentokrát zavedl děti k princezně ze Čtenářského království, která byla unesena hloupým králem ze sousední
země. Tento ji věznil v nejvyšší věži svého hradu. Po pohádce se děti
vydaly na záchrannou výpravu s cílem pomoci princezně. Vysvobodit ji mohly jen splněním úkolů, které prověřily jejich dosavadní
čtenářské dovednosti. V prostorách školy se nacházelo 9 stanovišť,
která měli na starosti žáci 4. a 5. ročníku. Zde malí čtenáři prokázali
doposud nabyté vědomosti. Například četli slabiky a slova, přiřazo-

vali písmenka k obrázkům, nebo museli prokázat porozumění čteného textu. Podmínky pro vysvobození princezny se všem podařilo
úspěšně splnit. Že by se ale ve škole objevila skutečná princezna, asi
nikdo nečekal. Velkým překvapením pro žáky i rodiče bylo, když
slavnostně vyšla z komnaty a osobně dětem poděkovala za záchranu. Následně jim předala slabikáře a popřála do budoucna mnoho
pěkných chvil při čtení knih.
Mgr. Pavlína Kolářová

Školní družina
Ve školní družině se pilně připravujeme na Vánoce. Děti se zapojily do výzdoby
školy a nezapomněly napsat, co by si přály
najít pod stromečkem. Jejich přání jsou na
nástěnce hned u vchodu do školy, takže se
mohou i rodiče inspirovat. Zároveň pilně
pracujeme na výrobcích, které budeme
prodávat na školním adventvím večeru.
Na speciálním strojku krájíme a zároveň
loupeme jablka, které sušíme, vyrábíme

náhrdelníky, holubičky na stromeček,
navlékáme korálky a lepíme novoroční
přání. Děti doufají, že za utržené peníze si
koupíme do družiny nějaké hezké dárky.
Na mikuláškém jarmarku 6.12 u kostela
jsme prodali úplně vše, co jsme vyrobili,
což nám udělalo velkou radost. Děkujeme
všem, kteří si u nás něco nakoupili a tak
i přispěli našim dětem. Zároveň jsme se
přihlásili do celostátní výtvarné soutěže

“Škola z Marsu” a malujeme obrázky za
jednotlivce i ve skupině. Připravujeme se
také na natáčení pořadu Šikulové. Česká
televize k nám přijede tento pořad 9.ledna
natáčet a děti se těší nejen na to, že budou
v televizi, ale samozřejmě jsme zvědaví,
jak takové natáčení probíhá. O tom, kdy se
bude tento díl z Ladné vysílat, Vás budeme
samozřejmě informovat.
Za školní družinu Marie Střelská

U nás v mateřské škole
Na podzim jsme se ve výchovně vzdělávací práci zaměřili na vytváření kamarádských vztahů mezi dětmi, na pozorování změn v přírodě a vše, co s nimi souvisí. Podporovali
jsme přirozenou dětskou zvídavost a tvořivost. Děti se také
zúčastnily tradiční drakiády. V listopadu se spolu s rodiči zapojily do společné akce se školou – bleskového sběru papíru.
V mateřské škole začal nově fungovat logopedický kroužek,
kde pod vedením paní učitelky Navrátilové děti procvičují
správnou výslovnost. Kromě tohoto kroužku starší děti mají
možnost učit se základům angličtiny. Paní učitelka Laubová
jim předává své znalosti přiměřeně věku, hravou formou. Oblíbený je také kroužek jógy. Vedeme v něm děti ke správným
pohybovým návykům. Obzvlášť v dnešní době, kdy díky sedavému způsobu života má hodně dětí vadné držení těla, je
pro ně cvičení obrovským přínosem. Začátkem prosince jsme
společně s rodiči tvořili
drobné vánoční dekorace
v dílnách. Rodiče si mohli vyrobit vánoční svícen
pod dohledem paní Kasalové. V pátek 4. 12. děti
přišel navštívit Mikuláš
a přinesl jim balíčky se
sladkostmi a ovocem.
Naši nejmenší ve školce se i letos věnovaly vánočním přípravám jako
pečení lineckého cukroví,

zdobení stromečku a výzdoba tříd i šaten. Starší děti ze třídy
Berušek se pečlivě připravily na adventní zpívání. Jistě potěšily
rodiče, prarodiče i ostatní návštěvníky kulturního domu. Na
vánočním jarmarku jsme také nabízeli jejich krásné vánoční
ozdůbky, které samy vyráběly. Mladší děti ze třídy Kuřátek pozvaly své blízké na vánoční besídku. Ukázaly rodičům, co se ve
školce naučily. Ti se aktivně zapojili do her a tanečků s dětmi
i do společné výroby svícnů z jablíček. Oslava nejkrásnějších
svátků v roce se nám opravdu vydařila. Pestře prostřený stůl,
slavnostní svačinka, rozsvícený stromeček, dárky…dětská radost a smích.
Moc děkujeme firmě Kovo – Prudík za finanční dar, za
který jsme dětem koupili hračky pod stromeček.
Za kolektiv mateřské školy
Iveta Žáková
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Návštěva knihovny
Ve čtvrtek 19. listopadu navštívily děti ze třídy Berušek s paní
učitelkou Kobrovou místní knihovnu. Po přivítání je paní knihovnice provedla prostory a popovídala si s nimi o tom, co se
v knihovně dělá, protože někteří zde byli úplně poprvé. Knihovnická lekce byla zaměřena na knížky, které pro nejmladší generaci
napsal pan spisovatel Václav Čtvrtek. Berušky dostaly omalovánky
s Křemílkem a Vochomůrkou, Makovou panenkou, vílou Amálkou, skřítkem Rákosníčkem a dalšími důvěrně známými pohádkovými hrdiny a pilně v knihovně kreslily. Na závěr se podívaly na
pohádku o Rumcajsovi, kterou měla paní knihovnice připravenou.
Paní učitelka pro děti vypůjčila knížku O skřítku Racochejlovi,

kterou si budou společně ve školce číst. Dětem se návštěva knihovny moc líbila a určitě se sem s paní učitelkou brzy zase podívají.
Paní knihovnici Florusové za ochotu
a organizaci akce moc děkujeme.
děkujem
me.
m
Marie Kobrová

Školní časopis
Děti ze 4. a 5. třídy se v hodinách českého jazyka věnují nejen pravopisu a čtení, ale podílejí se i na tvorbě školního
časopisu - hrají si na spisovatele, reportéry a provádí rozhovory. V prosinci bude
vycházet naše historicky první číslo, které si můžete prohlédnout na webových

stránkách školy (www.zsamsladna.cz).
V prvním čísle najdete například rozhovor s paní ředitelkou, anketu s prvňáčky
o tom, jak se jim líbí ve škole, nebo návod, jak si doma vyrobit lávovou lampu.
Najdete tam zkrátka to, co nás ve škole
baví a zajímá, a to, co chceme předat dál.

Přes naše webové stránky se můžete
podívat i na fotografie z akcí, výletů
a všeho, co se děje ve
škole.
Mgr. Lucie Střelcová

Návštěva VIDA! centra v Brně
V pondělí 23. listopadu jsme navštívili
Vědecký park VIDA! v Brně, který je pojmenovaný podle zvolání, které člověk zahlásí, když objeví něco zajímavého a překvapivého. Po příchodu do centra jsme
prošli velkou halou do šaten, kde nám dali
bílé pláště a odvedli nás do vědecké učebny, kde jsme zkoušeli různé experimenty
s kapalinami a jejich hustotou. Vyrobili
jsme si i záložky z temper na olejové bázi,

které nám zalaminovali a my si je vzali
domů. Zábavná byla i výroba vlastních
olejových lamp.. Potom byla svačina, po
které následovala volná zábava, kde jsme
si mohli vyzkoušet různé atrakce – například: stát se hvězdou zpravodajství o počasí, zmrazit vlastní stín, zažít zemětřesení
a vyzkoušet si nafukování a vyfukování
ponorky ve vodě. Po volném zkoumání
exponátů jsme počkali na ostatní ve sva-

čino
SSpolečně
polečně jsme se šli potom
činovéé zóně
zóně. Sp
převléct a odešli k autobusu. Ve Vědeckém
centru se nám moc líbilo!

Měsíc listopad se pro nás i pro Vás
stal zkušebním měsícem, někteří z Vás
přivítali oběd č. 2, který jsme zařadily do
jídelníčku – jednalo se o odlehčenou stravu založenou převážně na zelenině, luštěninách, celozrnných přílohách. Měli jste
možnost ochutnat kuskus, bulgur, kroupy
a další potraviny i jinak než je znáte. Cena
pro Vás zůstala stejná, jako za běžný oběd.
Šlo nám o to, zjistit jak velký bude zájem,
jak velké budou náklady a jak to všechno
zvládneme.
Za měsíc listopad jsme vydaly celkem
2258 obědů, po odečtení školních obědů
zbývají obědy pro ostatní strávníky, což
je 1060 obědů – z tohoto počtu bylo 117
obědů č. 2. Zpočátku jsme vydávaly někdy
i 10 „dvojek“ denně, ale postupně se počet
snižoval a koncem měsíce jsme vydávaly
už jen 2 – 3. Průměrně bylo na suroviny
vynaloženo zhruba Kč 45,- na jeden oběd
(průměrné náklady na jeden běžný oběd
č. 1 činí Kč 22,-). Po přičtení dalších nákladů (mzdy, energie, odpisy, ostatní náklady.. ) by se nám cena takového oběda

vyšplhala nejméně na Kč 77 – 80,-.
Snažíme se vařit tak, aby naše náklady nepřevyšovaly stanovenou částku
stravného, nerady bychom navyšovaly
ceny. Vzhledem k tomu, že jsme především školní jídelna – musí naše jídelníčky odpovídat požadavkům ministerstva
školství, podléháme kontrolám a za nedodržení tzv. „spotřebního koše“ nám hrozí postihy, proto se občas musíte smířit
i s rybami, nebo luštěninami. Pokud však
máte návrh na obměnu jídelníčku např.
zajímavý recept, nebo máte chuť na něco,
co jsme už dlouho nevařily, stačí se zmínit
a bude-li to v našich silách a možnostech,
rády Vám vyhovíme.
Doufáme, že s námi budete obědvat
i v příštím roce v hojném počtu. Prožijte
krásné Vánoce a oslavte příchod Nového
roku. Čtvrtého ledna Vás budeme zase vyhlížet u výdejního okénka.
Kolektiv zaměstnanců školní jídelny:
Zdeňka Demčilová,
Marie Hrdličková,
Jarmila Šimečková

Školní jídelna
Vážení strávníci,
Na základě připomínek některých
z Vás, jsme v měsíci listopadu přistoupily
ke změně ve vaření. Bylo nám vytýkáno
nedostatečné zařazování zdravých jídel
a salátů do jídelníčku. Mimo jiné i to, že
často vaříme „hnědé omáčky“, že naše
strava je umělá a není v ní cítit cibulka,
nebo také to, že vaříme z polotovarů.
Proti tomu se však musím ohradit
a také podat vysvětlení: „hnědá omáčka“
je finančně méně nákladná - abychom
mohly do jídelníčku zařadit finančně nákladnější obědy – jako například řízky,
nebo závitky, musí být náklady vyváženy
levnějšími obědy, kromě toho je zmiňovaná omáčka hnědá právě od dozlatova
usmažené cibulky, které oloupeme, nasekáme a použijeme zhruba 110 kg za měsíc.
Polotovary nepoužíváme, většinu věcí děláme ručně – například loupeme brambory (200 – 250 kg/měsíc), mrkev, celer, petržel (asi 30 kg/měsíc). Vegetu používáme
bez obsahu glutamanu sodného a kořeníme převážně kmínem a bylinkami.
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Spolky a sdružení
SLOVÁCKÉ SDRUŽENÍ
LADNÁ LANŠTORFČANÉ
Po úspěšném zahájení letošní sezóny
na Lanštorfském fašanku jsme navázali
2.5.2015 vystoupením v Lázních Hodonín
na slavnostním zahájení lázeňské sezóny.
Počasí se vydařilo a zahradní areál hodonínských lázní byl zcela zaplněn diváky.
Při našem vystoupení bylo vidět, že někteří z posluchačů zpívali s námi.
Vydařila se i stěžejní akce našeho sdružení a to Přehlídka mužských sborů na
Podluží, která se konala 9.5.2015 na prostranství před sportovní halou. Vystoupilo
zde 16 sborů z okolních obcí a doprovod
zajistily CM Břeclavan a Musica Moravica.
Dne 23.5.2015 nás pozvali vinaři ze
Zaječí abychom obohatili jejich program
Putování ze sklepa do sklepa, kde jsme
kromě zpěvu také ochutnali výborná zaječská vína. I přes nepřízeň počasí byla
překvapivě vysoká návštěvnost.
V Prušánkách máme velmi dobré
kamarády, kteří nás tradičně zavolali na
Zpívání v Nechorech, tedy v areálu místních sklepů, dne 30.5.2015. Zde nás opět
zastihla bouřka, ale jak rychle přišla, tak
také odešla. Vzduch se osvěžil a program
mohl pokračovat jen s minimálním zpožděním. V programu se představili domácí
ženský a mužský sbor, mužský sbor z Louky, Moravské Nové Vsi, Ladné, Vacenovic,
Moravan, Kunovic, Ratíškovic, mužský
a ženský sbor z Kuklova.
Ke sklepům respektive k „Búdám“
jsme jeli zpívat také 20.6.2015 do Mutěnic.
Zde mají krásný nový areál se zastřešeným pódiem a hledištěm. Doprovodnou
akcí pořadu byla degustace vín od místních vinařů. Na pódiu se postupně představily sbory z Mutěnic, Boršic, Pohořelic,
Ždánic, Ladné a ženský sbor z Hroznové
Lhoty.

V sobotu 27.6.2015 jsme se zúčastnili
Guláš cupu na Rasovni. Letos jsme vařili gulášek z muflona. Z osmi soutěžních
družstev jsme se spolu s Obecním úřadem
Ladná umístili na krásném 3. místě. Velké
díky patří našemu šéfkuchaři Rudovi Hrdlíkovi za přípravu masa a následné vybojování medailového postu.
Dne 4.7.2015 jsme se prezentovali
v Dolních Dunajovicích na Setkání mužských sborů. Zde bude kolem 10 pěveckých uskupení. Dále se zde představil
Stanislav Popela z Perné, úřadující vítěz ve
slováckém verbuňku.
Svatovavřineckou neděli 9.8.2015
jsme tradičně oslavili v Zaječí u kapličky, kde proběhla mše pod širým nebem,
ochutnávka místních vín a koláčů. I přes
tropické teploty přišlo poměrně dost návštěvníků.
O týden později 15.8.2015 jsme zavítali do Moravského Žižkova na Předhodové
zpívání. Program byl koncipován ve formě
událostí ČT. Kromě uvedení vystupujících
sborů se zde diváci dozvěděli „zaručené
informace“ o místním dění.
V září byl náš sbor osloven, abychom
5.9.2015 udělali program v Lázních Hodonín. Doprovázela nás cimbálová Musica Moravica Františka Macinky. Mezi
jednotlivými bloky písní zahráli filmové
melodie snímků Tenkrát ne západě nebo
Poslední Mohykán.
Dne 12.9.2015 jsme byli pozváni do
Rohatce na Přehlídku pěveckých sborů.
Zde jsme zpívali poprvé a vše se vydařilo
včetně počasí.
Letošní Předhodové zpívání v Ladné připadlo na pátek 18.9.2015. Program
byl zaměřen na mladé zpěváčky. Kromě
pozvaných mužských sborů se představi-

li Folklórní kroužek
při ZŠ Ladná a dále
dětští sólisti, jak ve
zpěvu, tak i ve hře
na cimbál Jasmína
Láníková z Bulhar a Sebastián Herůfek ze
Zaječí.
Do Brna na Pochod Moravanů jsme
letos jeli 3.10.2015, kde jsme si opět si zazpívali v kostele sv. Tomáše na Moravském
náměstí a následně na Náměstí Svobody.
Vinaři ze Zaječí si nás již podruhé pozvali na Mladé vína 2015, které se ochutnávali v sobotu dne 31.10.2015.
V pondělí 2.11.2015 jsme slavnostně
zahájili Vernisáž malíře Libora Vymyslického v Lázních Hodonín. Dále jsme
6.11.2015 opět zahajovali výstavu tohoto
ladenského malíře v Javorníku.
29.11.2015 – Adventní neděle, kam
jsme si pozvali také sbor mužáků z Kunovic. U adventního věnce zazněly adventní
písně i koledy z jiného regionu.
V prosinci jsme zazpívali nejen koledy na svátek sv. Mikuláše u ladenského
kostela a dále připravujeme Štědrovečerní
zpívání na hřbitově, které bude 24.12.2015
v 19:00h.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem
členům a příznivcům našeho sdružení za
pomoc s přípravami našich koncertů a popřát všem klidné a pohodové prožití svátků vánočních.
Připravil Martin Vlk

Malíř Vymyslický otevřel dvě výstavy
V pondělí 2.11. proběhla v zaplněném
kongresovém sále Lázní Hodonín vernisáž
ladenského malíře Libora Vymyslického.
O kulturní program se tradičně postaral
Mužský sbor Ladná - Lanštorfčané. Město
Břeclav reprezentovala děvčata navštěvující kroužek flétniček při ZŠ Slovácká Břeclav pod vedením Mgr.Jaroslavy Sůkalové.
„Flétničky byly jako hosté mojí vernisáže
v hodonínských lázních už v loňském roce
a jejich vystoupení se návštěvníkům moc
líbilo, proto jsem je pozval i letos, kdy opět

za svůj výkon sklidily zasloužené ovace“
s nadšením uvedl malíř. Po vernisáži proběhla beseda u cimbálu s lidovými písničkami v podání Ladenského sboru, který
už neodmyslitelně patří k obrazům Libora Vymyslického. Ten připravil kolekci
čítající osmatřicet krajinomaleb menších
formátů z našeho kraje lužních lesů. „Spojení mého realistického zobrazování krajiny kolem nás a tradiční lidové písničky
se prostě vyplatilo a návštěvníci vernisáží
si tuto symbiózu pochvalují, protože mají

možnost vnímat nejen krajinu, ale i kulturu našeho regionu“ zhodnotil důvody
letité spolupráce se zpěváky Vymyslický.
Důkazem pravdivosti jeho slov je i pozvání do Javorníku, kde proběhla vernisáž
druhé výstavy 6.11. „Ano, v Jeseníkách
vystavuji po pěti letech a Lanštorfčané
opět nechyběli. V sále nového kulturního
domu jsou naopak obrazy větších rozměrů se zákoutími Pohanska a lednického
parku“ doplnil úspěšný malíř.
Svatava Rudolfová (ava)
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Gratulace a poděkování slováckému sdružení
Ladná – Lanštorfčané
Když se v roce 1995 začal realizovat
nápad založit v Ladné mužský pěvecký
sbor, asi málokdo by tušil, že to bude právě
parta zpěváků, kdo se velkou měrou bude
v následujících letech podílet na kulturním dění v obci.
Ale vezmu to trochu podrobněji. Členové Slováckého sdružení Ladná - Lanštorfčané, jak zní jejich oficiální název, se
v již zmíněném roce 1995 dali dohromady
na podnět paní Marty Tesaříkové, aby připravili vánoční besedu u cimbálu. Byl to
po dlouhých letech kulturní počin, který
dal vzniknout tradici těchto hojně navštěvovaných koncertů až do roku 2006.
Kladné ohlasy na činnost sboru způsobily, že se mužáci rozhodli v roce 1999
uspořádat další tématické vystoupení a to
bylo předhodové zpívání. Tato akce se stala také tradičním počinem a trvá do dnes.
O tom, že zpívat uměli svědčí i pozvání CM Jožky Severína k natočení několika
písniček na jejich CD s názvem „Ej víno,
víno“.
Když za mnou přišel v roce 1999 Martin Vlk s myšlenkou „vyzdobit“ sál U
Zemčíků mými obrazy, stala se moje tvorba každoroční součástí jejich vánočních
koncertů, protože spousta z vás návštěvníků toto spojení velice kladně hodnotila.
A tak jsem pozval Lanštorfčany v roce
2002 na zahájení výstavy na zámek do Mikulova, v rámci které proběhla i kulturní
akce pro obchodní partnery mého tehdejšího zaměstnavatele, takže se chlapi předvedli před publikem cca 70 lidí z různých
koutů Česka a Slovenska. Reakce návštěvníků potvrdily, že spojení mých obrazů

a písniček v podání Lanštorfčanů je skutečně dobře vnímáno i lidmi, kteří nejsou
z našeho regionu.
Následující roky se nesly v duchu snahy o osamostatnění obce, a asi proto město Břeclav moc naše chlapy na akce města
nezvalo a preferovalo jen sbory z ostatních městských částí - aspoň tak jsem to
vnímal, protože všichni dostávali dotace
na činnost, na kroje, na kožuchy a vůbec
„bylo jich všude plno“, a Lanštorfčané se
hodili jen do průvodu při Svatováclavských slavnostech, aby se město mohlo
navenek prezentovat počtem krojovaných.
Proto jsem v sobě pocítil jakýsi patriotismus a dal si za cíl, že chlapům v rámci
svých možností pomůžu, i když díky svým
kvalitám pomalu začali získávat po okolí
renomé a vystupovali na několika akcích.
V roce 2005 jsem je pozval na zahájení
výstavy na Pohansko a od té doby se stali
součástí mých vernisáží - za těch 10 let už
několikrát Břeclav, Zlín, Brno, Javorník,
Hodonín. Tou mojí pomocí chápu to, že
na základě vystoupení při vernisážích si
jich všimli i lidé, kteří kulturu organizují
jinde a pozvali si je, aby u nich vystoupili
se svým programem.
Jejich nasazení a chuť dělat něco pro
obec se rozvinulo po osamostatnění Ladné, kdy se od začátku vrhli na organizaci
či pomoc při pořádání snad všech akcí
v obci - kulturních (plesy, fašank, hody...)
a i obec zvelebujících (obušili si svůj metr
čtvereční, vysazovali alej, obnovovali hřiště...). Asi největším zlomem v jejich činnosti byl rok 2007, kdy se stal uměleckým
vedoucím František Macinka a výrazně

pozvedl úroveň sboru.
V roce následujícím vydali první CD
s názvem „Dojeli k vám Lanštorfčané“
a začal se jim diář plnit mnoha akcemi
po celém jihomoravském kraji. Následně
došlo i na další CD „Lanštorfská kaplička
dlúho stójí...“, při jehož natáčení mi cimbálmajstr František Šulák řekl, že je dobře,
že desku natočili, protože by bylo škoda
nezachovat pro další generace památku na
nejlepší mužský sbor regionu.
Za léta svého působení si vydobyli
pevné místo mezi mužskými sbory, jsou
pravidelně součástí mnoha kulturních
počinů, jejich nahrávky můžeme slýchat
na vlnách Brněnského rozhlasu, a s neutuchajícím elánem i nadále organizují kulturní dění v obci a to vše ve svém volném
čase a s vůlí udělat něco pro ostatní.
Je jen velká škoda, že nemají zatím
žádných následovníků a nových mladých
členů, kterým by předali své umění. Proto
vyvstává otázka co bude až jednou nebude
Lanštorfčanů?
Zatím jim to ale zpívá, a proto jim
všem přeji hlavně pevné zdraví, aby ještě
dlouho mohli přinášet nám všem radost
a šířit povědomí o naší vesničce, byť ne
střediskové.
Za všechno co pro obec už 20 let dělají
si zaslouží velké poděkování.
Při každé akci mě hřeje dobrý pocit
a běhá mráz po zádech, cítím ohromnou
hrdost, že i já můžu spolu s nimi přítomným na vernisáži říct: „Dojeli k vám Lanštorfčané...“
Kluci, díky!
Libor Vymyslický

SDH – mladí hasiči
Prosinec je posledním měsícem v roce. Je plný očekávání, ale
také nás nutí k zamyšlení nad končícím rokem
Mladí hasiči mají za sebou rok bohatý na události. I letos
jsme se účastnili závodů, které pořádaly hasičské spolky v okolních obcích. O výsledcích jsme vás průběžně informovali prostřednictvím zpravodaje.
Ráda bych zde ještě jednou vzpomněla, že mezi pořadatele
závodů mladých hasičů v požárním útoku jsme se letos poprvé
zapojili i my. Účast byla hojná, počasí vyšlo a naše děti se v domácím prostředí umístily na krásném třetím místě. Využívám
této příležitosti a ještě jednou děkuji všem, kteří nám pomohli
tyto závody uspořádat.
Další a pro nás neméně důležitou událostí je získání dotace
od Kú JMK a našeho Obecního úřadu na pořízení nového čerpadla pro mladé hasiče, za což jsme velmi rádi. Stávající stroj nás
v letošním roce velmi potrápil a nebýt solidarity okolních sborů,
některé závody bychom museli vynechat.
Posledním závodem, kterého jsme se s dětmi v letošním ka-

lendářním roce zúčastnili, byl branný závod v Drnholci.
Říká se, že předsevzetí si dáváme, abychom měli co porušovat.
My si proto do nového roku žádná dávat nebudeme, ale nějaké
plány přece jen máme. Již nyní víme, že příští rok budeme opět
pořádat závody v požárním útoku pro mladé hasiče. V roce 2016

Lanštorfský zpravodaj
tomu bude 120 let, co byl místní sbor založen. Rádi bychom si
tuto událost spolu s ostatními občany připomněli. Samozřejmě se
budeme i nadále scházet. Teď v zimě v klubovně a jednou za měsíc
v tělocvičně, kde protáhneme svá těla. Po novém roce začneme
opět trénovat. První závody na sebe nenechají dlouho čekat. Již
v polovině ledna pojedeme na závody v uzlování do Bořetic.
Všichni budeme netrpělivě očekávat jarní oteplení, abychom
mohli začít trénovat na hřišti s novým čerpadlem. Tolik k našim
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plánům na příští rok.
Ještě jednou mi dovolte zde 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.
Za mladé hasiče M.Nešporová

Klub důchodců
Na první setkání důchodců l. října přišlo přes třicet zájemců.
Senioři si stanovili termín setkávání na každou středu od 15.00
hod. ve vestibulu sportovní haly. V roce 2016 založíme oficiální
spolek, který bude moci čerpat dotace na činnost od obecního úřadu. Jednou z náplní činnosti spolku bude i vznik muzea v obci.
Na setkáních jsme si zacvičili s panem Fojtíkem, zazpívali s Jarabinkama, navštívili jsme seniory v Domově důchodců v Břeclavi, vyzdobili jsme vánočně foyaer sportovní haly, zazpívali jsme
si s Českem koledy a mnoho dalšího. Do konce letošního roku se
ještě chystáme vyšlápnout si k Janohradu a rozloučit se s letošním
rokem u harmoniky. Na začátek příštího roku již máme připraven
program, kterého se můžete zúčastňovat i Vy, stačí jenom přijít.
Tímto Vás všechny srdečně zveme mezi nás.
Klub důchodců Ladná

Program leden – březen
6.1.

Beseda s Policií ČR

13.1.

Kavárnička

20.1.

KLAS – Česká republika

27.1.

Návštěva Lázní Lednice

3.2.

Beseda s lékařem

9.2.

Kavárnička – Pochovávání basy

17.2.

KLAS – záliby, koníčky, sběratelství

24.2.

Beseda s masérkou

2.3.

Návštěvní den v muzeích

9.3.

Kavárnička

16.3.

KLAS - bydlení

23.3.

Zpívání s Lanštorfčany

30.3.

Kdo má nejlepší nakládané okurky?

Ochutnávka pomazánek
Bazén, masáže, koupele

Lužice, Dolní Bojanovice, Lanžhot

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

Srdečně všechny zveme
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Uplynul další rok a opět jsme se sešli
u Mikulášské nadílky. Její součástí byl podruhé také Mikulášský jarmark, na kterém
své výrobky prodávali Věra Markovičová,
Bohdana Rabušicová, Žaneta Zabloudilová, Tereza Lucká, Petra Koníčková, Včelařství Struhárovi a žáci ze ZŠ Ladná pod
vedením Marie Střelské. Děkujeme paní
Věře Svobodové za přípravu svařáku, zaměstnancům obce Ladná, Kamilu Štollovi, Martině Hanáčkové, Gabriele Vlkové,
Ondrovi Černému, Martinovi Hrdličkovi,
Pavlíně Kolářové a Slováckému sdružení
Lanštorfčané za pomoc při organizaci akce.

Bez finančních a materiálních příspěvků by se naše nadílka neobešla, proto děkujeme našim sponzorům:
Ing. Magda Ivičičová, Klempířství Břetislav Rožnovják, obec Ladná, Stanislav
Krůtil, Liliana Markovičová, Jiřina Mendlová, Vlasta Miková, Ludmila Frolichová, Milena Sedláčková, Jiřina Holubová,
Rostislav Střelský, Bohumíra Mlátilíková,
Božena Bajarová, Anna Struhárová, Věra
Šúňová, Jan Bajar, Zuzana Jankovičová,
Marta Tesaříková, Jitka Lucká, rodina
Kantorova, Bohdanka Hříbová, Bohdana Rabušicová, Marcela Střelská, Zdenka

Šošková, Miroslav Hovorka, Martin Vlk,
Josef Pulkrábek, Stanislav Holub, Božena
Zálešáková, Marie Klimovičová, Hedvika
Černínová, Hana Gajdošová, Jarmila Šimečková, rodina Petráskova, Kateřina Mikuličová, Drahomíra Hlavačková, Libor
Vymyslický, Marie Černá, rodina Blatova,
Zdena Vrtalová, rodina Skočíkova, rodina Pollákova, Jarmila Kubíková, Marie
Hrdličková, Zdenka Demčilová, Dagmar
Michalovičová, Gabriela Bachmanová,
rodina Snovická, Lucie Povolná, Angela
Greinerová.
Sdružení občanů Ladné

Svaz chovatelů Ladná - Výstava Ladná
Poslední zářiový víkend uspořádali chovatelé z Ladné propagační výstavu svých svěřenců ku příležitosti 50-tého výročí založení
organizovaného chovateství v naší obci. Díky
vstřícnému přístupu pana faráře a farní rady
našli místo pro toto setkání v části kostelní
zahrady, za což tímto ještě jednou děkujeme
celé farní radě, paní Střelské a otci Bedřichovi.
Výstavy se nakonec zúčastnili nejen chovatelé
z Ladné, ale také z okolních spolků i ze Slovenska. Po dobrých zkušenostech, které máme
s každoročním pořádáním stolního bodování
králíků, na které vás tímto zvu v neděli 7. února od 10 hod., jsme výstavu nechali otevřenou
již i v době hodnocení zvířat. Šlo o výstavu
menší, propagační. Na osm desítek návštěvníků neodradilo ani horší počasí a mohli si tak
prohlédnout na sedm desítek králíků osmnácti plemen a barev. Od moravských modrých
mladého chovatele Pepči Šťavíka, což je velké
plemeno s hmotností až 7 kg po kilové zakrslé
králíčky. Ti byli v pěti barvách, dále jako strakáči i dlouhosrstí teddy. Poslední jmenovaní
byli z chovu naší členky Romči Hrubé.
Holubů chovatelé přihlásili k padesáti kusům dvanácti plemen. Zajímavostí pro
chovatele jistě byly české bagdety „pigři“ od

domácí Františka Luckého, které mají černou
hlavu a postupně světlají až po zcela bílý ocas.
Zvláštnostmi byli i vystavení parukáři, jejichž
peří jim kolem hlavy vytváří jakoby límec, či
pávíci od Ladi Grandiče z Podivína. Ti jak už
název napovídá mají ocas prošlechtění do podoby vějíře, jako tomu je u skutečného páva.
Drůbež dodali pouze přespolní, u nás se jí
nenaštěstí nikdo nevěnuje. Husa česká a kačer
pižmovky modré přijeli z Podivína z chovu
rodiny Petříkových. Zakrslou kachnu bílou
a smaragdovou otec a syn Rohrerovi z Pouzdřan. Slepice hempšírky a hempšírky zdrobnělé
otec a synové Mokrošovi z Kněždubu na Hodonínsku. Zakrslé rousné porcelánové vystavia mladá chovatelka Annička Semová.
Pro návštěvníky jsme připravili oproti
zvyklostem na výstavy netypický katalog. Šlo
spíše o průvodce výstavou, kde bylo ke každému plemeni napsáno něco málo z historie
a jak by mělo vypadat. To vše podloženo fotografií plemene. Návštěvníci tak měli jistotu
že ač plemeno nikdy neviděli, že jej poznají.
Věříme, že se výstava líbila. V neděli odpoledne nám na její ukončení dokonce i vysvitlo
na chvíli sluníčko a tak se nám hned uklízelo
o poznání v lepší náladě.

Rád bych pozval zájemce o chov čistokrevných zvířat na příští akci, kterou uspořádáme
již poosmé. Jde o stolní bodování králíků
v neděli 7. února od 10 hodin v pohostinství U
Tučků. Zde bude možnost osobně se seznámit
s tím, jak probíhá posuzování, poznat členy
našeho spolku a podiskutovat o chovatelství.
Za spolek chovatelů v Ladné,
g , jjednatel
Adam Hellinger,
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Chovatelé z Ladné uspěli
(na Evropském šampionátu) ve Francii!
V druhé polovině listopadu se sjela
celá Evropská chovatelská špička do východo-francouzského města Méty, aby
zde předvedla to nejlepší ze svého chovatelského snažení v posledních třech
letech. Proč třech letech? Protože EV
neboli Evropská výstava drobných zvířat, tato největší výstava králíků, holubů, drůbeže, morčat… na světě se koná
podobně jako například Olympijské hry,
nikoliv každoročně, ale v tříletém cyklu.
Pokaždé ji hostí jiná země. I naše Česká
republika měla v minulosti tu čest, když
jsme pořádali EV v letech 1998 (Brno,
pavilon Z) a 2004 (Praha, Letňany). V
následujících letech ji pak mají hostit
Dánsko, Německo, Rakousko a Holandsko.
Tato výstava je nejvyšší metou, jaké
může chtít chovatel drobných zvířat dosáhnout. Sjíždí se na ni podívat chovatelé z celého světa a je tak skvělým místem k setkávání se vzdálenými přáteli.
Letošního ročníku se zúčastnilo tisíce
chovatelů, kteří do Mét přivezli bezmála 40 tisíc zvířat. Z toho bylo například
12905 drůbeže, 11997 králíků, 12108
holubů a 2364 kusů okrasného ptactva.
V této obrovské konkurenci se představili i chovatelé sdružení v chovatelské
organizaci Ladná. Na výstavu, která probíhala od úterního dopoledne, jsme museli pro vzdálenost přes tisíc kilometrů
vyrazit již den předem. Dlouhá cesta se
podepsala nejen na nás, ale to nevadilo.
Hlavní bylo omezit únavu našich miláčků, aby byli schopni podat co nejlepší
dojem a uspět na výstavě v tvrdé konkurenci. Naštěstí cesta proběhla dobře
a všech 16 králíčků i holubů zvládlo cestu bez obtíží.
V úterý nás tedy čekal příjezd, zapsání zvířat a jejich umístění na výstavu.
No a následně zasloužený odpočinek.
Mimochodem, obrovský zájem o tuto
akci měl za následek, že jinak ne až tak
turisticky významné město Méty mělo
půl roku před akcí obsazeny veškeré
hotely, které navíc byly na ten týden
za dvojnásobnou cenu. Proto jsme byli
nuceni každou noc absolvovat v jiném
ubytovacím zařízení i desítky kilometrů od místa dění. Středa a čtvrtek byly
ve znamení posuzování. To byla výstava
veřejnosti uzavřena, aby měli posuzovatelé klid na práci. Přeci jen každý měl
velkou porci k hodnocení a zástupy zvědavých návštěvníků by prodloužil ten
proces snad až do neděle. Následoval

den pro všechny nejočekávanější. Pátek.
Den kdy se areál otevře a my zjistíme výsledky! Ihned po obdržení katalogu, což
je vlastně přehled startujících a jejich
výsledků, plus informace o tom, zda je
daný jedinec prodejný či ne, jsme hledali, jak že jsme dopadli a směřovali své
kroky k našim svěřencům. Má žena Katka dosáhla nádherného úspěchu, na zakrslé havanovité (čokoládové) obdržela
medaili s oceněním, se kterým byla pouhý jeden bod za Evropským MISTREM!
Malé zklamání z toho, že to nedopadlo,
velmi záhy nahradila radost z velkého úspěchu! Vždyť jsme se Evropského šampionátu účastnili poprvé a hned
takový úspěch! Z ČR se v jiné kategorii
účastnil dlouholetý špičkový chovatel
zakrslíků, přítel Červinka, a Katka měla
na body stejně kvalitní kolekci jako
tento špičkový a mezinárodně známý
chovatel. U holubů jsme si také nevedli zle. Na holuba plemene texan, což je
jediné plemeno kde dle barvy rozeznáte
samce od samice, jsem získal 95b. Bohužel, neudělení poháru bylo cenou za
mou neznalost, kdy na rozdíl od ČR se
v zahraničí nesmí nechávat na holubech
rozlišovací kroužek, kterým si chovatel
označuje holuby. Tedy náš holub byl jediným svého plemene se stejným hodnocením, který neobdržel žádnou cenu.
Tvrdé poučení pro příště.
Bohužel, páteční večer poznamenala
událost, která se vůbec netýkala zvířat.
V Paříži došlo k bombovým útokům,
které připravili o život spoustu lidí. Tato
událost se okamžitě odrazila v celkové
náladě. Do té doby uvolnění Francouzi, kterým nevadili i nemalé mouchy
na celé výstavě, měli ozbrojený dozor
u vstupů i na hranicích. Pochopitelný
krok, vždyť na výstavě byla obrovská
koncentrace lidí na velmi malé ploše,

podobně jako bývá v zahraničí na fotbalových zápasech.
Závěrečnou neděli jsme vyhlíželi s obavami. Ve třináct hodin se měly
otevřít brány výstaviště pro odvoz zvířat
domů. V tu dobu vždy hrozí největší riziko odcizení zvířat ve vzniklém shonu.
Naštěstí se nám tyto nepříjemnosti vyhnuly, naše zvířata byla krátce po třinácté
v poklidu umístěna v autě a my mohli pomoci dalším českým chovatelům s balením. A jak nakonec výstava dopadla? Pro
naši organizaci velmi pěknými výsledky,
mnoha i draze získanými zkušenostmi,
které snad zúročíme v budoucnu. Příjemnými setkáními s chovateli z celého světa.
Z Kanady přijeli přátelé Diego a Ludivine
Laperriére, poznali jsme osobně skvělého člověka profesora Hanse-Joachima
Schilleho z Německa, který má na starosti „obrušovat hrany“ mezi chovateli
a „ochránci zvířat“ na půdě EU.
Po rozloučení se se všemi známými a přáteli, přání příjemných svátků,
jsme se pomalu vydali na dlouhou cestu
k domovu. Tu nám celé Německo provázel nepříjemný déšť, naštěstí provoz
byl malý a cesta ubíhala bez dalších
nepříjemností. Poté co v letošním roce
naše organizace oslavila 50té výročí své
existence v září propagační výstavou
v kostelní zahradě, byla účast na Evropské výstavě další oslavou tohoto jubilea.
Děkujeme obecnímu úřadu za velkou
podporu a pochopení pro naši činnost
a věřím, že nabyté zkušenosti zúročíme
znovu za tři roky v Dánsku, či na národních šampionátech, kterých se s přáteli
z našeho spolku každoročně účastníme.
Nakonec mi dovolte všem popřát Šťastné a veselé prožití svátků Vánočních
a dobrý vstup do roku 2016!
Za ZO ČSCH Ladná,
Adam Hellinger, jednatel
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Úspěch tanečníků v zahraničí
V sobotu 28.11.2015 vyrazilo Taneční studio N.C.O.D. reprezentovat náš kraj
k sousedům na Slovensko. Ze Žiliny dovezli
celkem 2 medaile.
Bodovala nejstarší kategorie seniors, kteří společně s taneční skupinou E.M.Dancers
vytancovali bronzový pohár za skladbu SESTRA V AKCI (za Ladnou tančili Michaela Fojtíková, Kristýna
ý Krupicová,
p
Lenka Žůrková).
)

Další bronz potom přidali ještě dospělí
z N.C.O.D. za novou skladbu FREAKING
OUT (Lukáš Zálešák, Simona Pulkrábková,
Lenka Žůrková).
Další sobotu 5.12. se studio zúčastnilo
mezinárodní taneční soutěže v sousedním
Rakousku ve Vídni, kde se jim také zadařilo
a nazpátek jeli opět se dvěma medailemi stříbrnou za skladbu SWITCH a bronzovou

za skladbu FREAKING OUT (Lukáš Zálešák, Simona Pulkrábková).
Přihlásit se k nám můžete kdykoliv také
– kurzy v Ladné:
Sportovní hala Ladná – každý čtvrtek –
mladší děti – 17:00, starší děti – 18:00, párové tance – 19:00.
Více info na www.ncod.cz, tel: 723 665
935, ncod@seznam.cz

Knihovna
V naší ladenské knihovně se děti seznamují s knihami, ale také si užívají spoustu dalších zábavných a tvořivých aktivit. Děti si zde
mohou nejen půjčit knihy a časopisy, ale také
zahrát hry, malovat nebo použít počítače.
Na začátku školního roku navštívily
knihovnu děti ze školní družiny.
Někteří prvňáčci ji ještě neznali. Projevili zájem se přihlásit za čtenáře. Zjistili, jaké
množství knihje zde k přečtení.
S knihami se máme seznamovat od nejmladšího věku. Toho se drží i paní učitelka
Kobrová z mateřské školky. Děti ze třídy Berušek přišly
p y za Rumcajsem.
j
Vzpomínaly
p
y na

postavičky z příběhu, pří poslechu pohádek
malovaly omalovánky.
Velké poděkování
patří dětem z družiny pod vedením paní
vychovatelky Střelské za pěknou vánoční výzdobu knihovny.
I našim starším čtenářům jsem se snažila zpříjemnit vánoční svátky a přivezla, letos
již naposled, dalších 100 nových knih z VF.
Ráda v knihovně přivítám staronové (ti, kteří
navštěvují knihovnu v zimním období) i přistěhované seniory.
Stálí čtenáři již
j ví,, že jsem
j
v knihovně

změnila otevírací dobu na každé úterý od
10.00 do 12.00 a 13.00 do 18.00 hod. V tomto
roce bude knihovna naposled otevřena v úterý 22. 12. 2015
Pod stromeček balík zdraví
vzácný poklad, jak se praví.
Lásku, štěstí, žádné hádky,
spokojenost, hezké svátky.
Radost, úspěch, pevný krok
pak šťastný nový rok 2016
Nejen to vám přeje knihovnice
Florusová
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Kostel
Ohlédnutí za děním v kostele sv. archanděla
Michaela a pozvání na bohoslužby do kostela
Dospěli jsme k závěru roku 2015. Co
nám poslední čtvrtina roku přinesla? Byla
pestrá jako sám podzim. V září hodová
mše svatá s poděkováním Bohu za letošní
úrodu, plody našich polí a zahrad. Po mši
svaté byl u kostela hodovní přípitek s přáním prožitých krásných hodovních dnů
panem farářem a paní starostkou. Hodová
mše svatá nemohla být za patrona sv. arch.
Michaela, protože se hody konaly o více
než týden dříve, než je svátek sv. Michaela.
Toho jsme si pouze připomněli a mše svatá
z tohoto svátku, pro nás slavnosti, byla slavena až 29. září. Nezapomněli jsme ani na
zemřelé a také padlé ve válkách. Na ty bylo
vzpomenuto mší svatou 28. září. Na naše
drahé zemřelé jsme v modlitbě pamatovali
také v den jejich památky – 1. listopadu na
hřbitově a 2. listopadu mší svatou v kostele.
V neděli 8. Listopadu byla slavnostní bohoslužby ze Slavnosti posvěcení kostela, který
byl před rokem vysvěcen. V neděli 22.11.
jsme měli možnost děkovat za dar svého života – mše svatá byla sloužena za jubilanty.
O 1. adventní neděli jsme vstoupili do nového liturgického roku s žehnáním adventních věnců, zažehnuté první svíce, čekáním
na Kristův příchod, na jeho narození.
V uplynulém roce jsme z kostela doprovodili a mší svatou se rozloučili s 8 far-

níky, které jsme doprovodili na místo jejich
posledního odpočinku a jedno rozloučení
se spoluobčanem.
Letos bylo v našem kostele pokřtěno 7
dětí a své ANO si řekl před Bohem jeden
manželský pár.
Co nás čeká? Zvu Vás na duchovní prožití Vánočních svátků, kdy si připomínáme velkou událost a tou je narození Ježíše
Krista před více než 2000 lety. Na půlnoční
bohoslužbu se můžete vypravit do farního
kostela do Podivína na 22 hod. 24. prosince.
25. prosince – Slavnost Narození Páně
bude zde v kostele mše svatá za všechny
dobrodince našeho kostela v 9.45 hod.
26. prosince – Svátek sv. Štěpána bude
mše svatá za muže a mužskou mládež rovněž v 9.45 hod.
27. prosince – Svátek Svaté Rodiny – při
mši svaté máte manželé možnost si přijít
pro požehnání a obnovit své manželské sliby, po roce či 50 letech.
V týdnu následujícím, bude upřesněno
kdy, poděkujeme za milosti, zdraví a Boží
ochranu uplynulého roku. Za vše dobré, ale
i to méně dobré, co nás během roku potkalo poděkujeme mší svatou.
1. leden slaví církev Slavnost Matky
Boží P. Marie a také vyprošuje světu mír.

Mše svatá bude už tradičně za dívky a ženy
v 9. 45 hod.
3. ledna bude mše svatá ze slavnosti
Zjevení Páně – tří králů – se svěcením vody
kadidla a křídy a také pokud si přinesete k požehnání zlaté křížky, řetízky apod.,
v 9.45 hod.
10. ledna – končí doba vánoční svátkem
Křtu Páně, mše svatá rovněž v 9.45 hod.
Všechny nedělní a sváteční bohoslužby
pokud nebude z vážných důvodů změna,
začínají v 9.45 hod., ve všední dny v zimním období v 17 hod., a to v pátek. Pozvání
nejen na bohoslužby, ale i na Novoroční
koncert 3. ledna v 17 hodin.
Fašankem vrcholí doba veselé od Vánoc po Popeleční středu, která je letos 10.
února, začíná doba POSTNÍ do Velikonoc.
V postní době se také konají pobožnosti křížové cesty, které u nás bývají v pátek
před mší svatou a v neděli odpoledne.
Papež František vyhlásil nastávající rok
Rokem milosrdenství.
Sbírky o vánočních svátcích budou na
opravy.
V kostele byly vyměněny dvoje akumulační kamna, nahradily nefunkční. V první
polovině roku, za přispění obecního úřadu,
byl vyměněn zabezpečovací systém kostela
– alarm.
Díky

řádá Charita Tříkrálovou sbírku. Také letos,
budou-li koledníci, navštíví naše domácnosti koledníci s pokladničkami CHARITY, aby
koledovali a také Vám popřáli vše dobré do
Nového roku, štěstí, zdraví, mír, pokoj a požehnání.
Děkujeme za Vaši finanční podporu,
koledníkům příjemné koledování a radost

Všem, že mohou tímto pomoci, tam kde je
třeba.
Přání do všech následujících vánočních
svátků i do všech dnů nového roku. Štěstí,
zdraví a Boží požehnání, také tolik potřebný
mír na celém světě, všem lidem, porozumění a lásku.
Ludmila Střelská

Z charity:
V říjnu proběhla sbírka oblečení, obuvi
a hygienických potřeb. Darovali jste 83 pytlů,
36 krabic textilu a obuvi a také byly darovány hygienické potřeby – pleny, toaletní papír,
šampony apod. – a balená voda. Finanční
dar na dopravu 800 Kč a za 500 Kč byly nakoupeny zde v obchodě hygienické potřeby.
Už tradičně na začátku nového roku po-

a Mendla
První výstava pana Pavla
To, že pan Pavel Mendl starší maluje, ví snad každý ladňák, ale
že ve svých sedmdesáti letech také poprvé vystavuje svá díla, se moc
neví. Od října do konce prosince si můžete jeho malby prohlédnout
na Poliklinice Břeclav v oddělení radiodiagnostiky. Samostatnou
výstavu ještě tento ladenský malíř neměl. Svá díla vystavoval pouze příležitostně při drobných výstavách v Ladné. Snad to nebude výstava poslední
a s jeho díly se tak bude moci seznámit širší veřejnost. Geny v rodině se
podědily - vnuk Petr se věnuje výtvarnému umění a vnučka Aneta hudbě.
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Hájovna „Lubeš“

Z obce Lednice na Moravě do Ladné
vede zkratka starou lesní cestou, která má
místní název „Mlýnská“, uváděný také na
nčkterých starších mapách. Je tomu tak
pravděpodobně proto, že každého poutníka v dřívějších dobách dovedla k mlýnskému náhonu a k ladenskému mlýnu. Je
nám všem dobře známá, byla upravena
za Liechtensteinů z lesního průseku na
cestu dlážděnou s rovným povrchem,
sypaným jemným štěrkem, aby tu mohl
projet i knížecí kočár, nebo bryčka, tažené koňmi.
„Čo bolo, bolo“, jak by asi řekl major
Haluška z Černých baronů. Z původních
úprav, jak dobře víme, zbyl jen původní prazáklad z fortelných vápencových
kamenů, po kterých jede-li cyklista, je
reálné nebezpečí mořské nemoci, či překousnutí jazyka, nebo každopádně alespoň natlučení zadní části jako na Vídeňský řízek. Pokud jedete po ní služebním
autem, musíte jet krokem a připomíná
to spíš cestu na velbloudu. Bohužel je to
tím, že nejspíše poslední ůdržba proběhla ještě za panování výše zmíněné šlechty,
která se tu projížděla v kočáře.
To však není účelem našeho vyprávění i když by vyprávět zasloužilo, ale na
jiných místech. Půjdeme-li po ní z obce
Lednice, vyjdeme z ulice „Slovácká“ po
asfaltovém povrchu(neznalému turistovi
srdce zajásá, leč nikoliv na dlouho..), který nás dovede kolem lokality „Hubertka“
s restaurovaným historickým objektem
„Lovecký zámeček“, za Liechtensteinů
sloužícím zároveň jako hájovna, dnes
v soukromých rukou, do míst, kde stojí
na druhém břehu slepého ramena Dyje
bájný „Janův Hrad“. Na tomto místě asfaltový povrch z Mlýnské odbočuje vpravo a turista, chce-li pokračovat do Ladné,
musí ke své lítosti, dál po „kočičích a jiných hlavách.
My však, protože chceme vidět hájovnu „Lubeš“, se dáme po živičném
povrchu dále do prava po cestě jménem
„Anglická“(někdy také „Englická“), která
odsud vede lužním lesem, kouzelnými

zákoutími až do města Břeclav, do něhož
vchází mezi pivovarem a zimním stadionem. Protože byla i po válce často využívána k dopravě těženého dříví, nechali ji
„soudruzi“ na přelomu padesátých a šedesátých let(ve dvou etapách) vyasfaltovat a cestování je po ní o dost příjemnější,
než po Mlýnské. Dlužno ještě podotknouti, že na přelomu tisíciletí byla na
ní otevřena LČR tzv. „ Lesnická naučná
ztezka“ , kde si můžeme na rozmístěných
panelech přečíst informace o zdejších
lokalitách luhu, jeho fauně a floře, o hospodářském využívání lužního lesa v minulosti a dnes, a další zajímavosti. Dá se
tu chvilku i posedět pod korunami dubů
a jasanů a nechat odpočinout znavené
údy. Lužní les, kterým cesta prochází byl
také v celé rozloze v devadesátých letech
minulého století účelně upraven vodohospodářsky. Byly obnoveny všechny
túně, periodické tůně a mokřady, zprůtočněny všechny meliorační kanály a vodoteče. Vše dohromady tvoří zavlažovací
systém, který částečně pomáhá lužnímu
lesu přežít nejhorší období jarních a letních přísušků.
Defakto celý tento systém už fungoval
za někdejší liechtensteinské správy, jenže
jeho funkce byla tehdy spíše odvodňovací, protože Dyje tehdy nebyla regulovaná
a les byl povodněmi pravidelně zaplavován, někdy i několikrát do roka.
Celá cesta po Anglické od Janohradu po Lubeš je dlouhá asi kolem tří kilometrů. Nejprve po levé straně mineme
velký seník, stojící na hrůdu, pod kterým
je malý rybníček (tůně) pojmenovaný
podle šéfa vykonavatelského projektu
„Varadínek“, za zatáčkou projdeme po
pravé straně kolem dvou dalších tůní,
zvaných neoficiálně lesním personálem
„Rohlíky“, pro jejich ledvinovitý tvar,
mezi nimiž vede cesta na známé „Lednické louky“, rozkládající se až daleko
k Lednici. Pak se
ponoříme na chvíli
do přítmí lužního
lesa, vlevo mineme
vyústění
„Kopřivové aleje“, spojující „Mlýnskou“
s „Anglickou“, pak
mineme obrovský
kmen kdysi vyvráceného dubu. Po
pravé straně jdeme
kolem rozsáhlé lesnílokality, místně

zvané „Podešovky“, protkané sítí kanalů, tůní rákosin a mokřadů, sahající až
k „Lanštorfské aleji“, protínající Anglickou v pravém úhlu, o níž bude ještě řeč.
Po chvíli chůze přijdeme k mostku, před
nímž zleva vybíhá na asfaltku cesta, které se nijak jinak neřekne než cesta přes
„Posranů misu“, anšto prochází lokalitou
tohoto jména. Názvu se jí dostalo pravděpodobně již v minulosti od chasníkků z Lanštorfa, nebo Charvatské Nové
Vsi, vracejících se na biciklech od zábav
a hodů v noci a nad ránem do svých domovů ve stavu ne docela střízlivém. V
onom místě se do dnešních dob dlouho
drží voda, bývají tu hluboké koleje plné
řídkého bahna a tak jistě nejeden šohaj
si tu zamazal ne jenom šlajfku a bílý límeček. Cesta je dodnes používána jako
zkratka z Anglické do Ladné, protože
vede přes „Holtrfleky“ a „Stavské louky“
přímo k Ladenskému mostu.
Mostek, který přejdeme, přemosťuje
asi tří metry široký kanál, vedoucí vodu
z Podešovek do porostů na levé straně
Anglické. Za ním se nám les na chvíli
otevře a objeví se na obou stranách louky sporadicky porostlé solitérními starými duby, někde i vrbami, kde se říká na
„Pusté“. V dávných časech tu bývala malá
lesní školka u níž stávala dřevěná chata
pro lesní dělnice. Na levé straně jsou tzv.
„periodické“ tůně, v suchých obdobích
bez vody se specifickou faunou a florou.
Opět se na chvilku ponoříme do lesa
a otevře se před námi velká, téměř pravoúhlá křižovatka s již zmíněnou Lanštorfskou alejí, jíž Valtičané někdy zvou také
alejí Valtickou, protože v minulosti, když
ještě existoval tzv. „Plaňařský most“ přes
řeku Dyji, byla tato, tehdy zvaná „Rampersdorfer Alee“ skoro přímou spojnicí
obou obcí a také nejkratší, protože je doslova rovná, jako podle pravítka. Do dnes
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po ní můžete v klidu, krásným lesním
prostředím, více méně pohodlně přijet
na kole do Valtic.
Pak ještě ujdeme lesem kousek cesty
po asfaltu a přijdeme k malé vyvýšenince,
na jejímž konci uvidíme již větší most, po
kterém pokračuje Anglická dále do Břeclavi. My však už jsme téměř u cíle naší
pouti. Před kopečkem se dáme po cestě
odbočující doprava, která nás za zatáčkou asi po 300 metrech dovede k hájovně „Lubeš“. Z Anglické není skoro vidět,
protože ji zakrývá mladý lesní porost, ale
za chvíli se zjeví v celé kráse.
Bohužel mi není známo datum postavení hájovny, ale domnívám se, že to muselo být ještě za dob knížecích, poněvadž
charakter stavby mi připomíná personální domky(vilky) u zámku v Lednici. Na
snímku je z pohledu od Charvatské Nové
Vsi. Stavba velice malebná a do lesního
prostředí krásně zapadající, připomíná
malý zámeček. Na jihozápad se rozkládají louky a pole až k Ch.N. Vsi, kterými
vede i prašná cesta do obce, bohužel za
špatného počasí těžko sjízdná. Není to
však až tolik na závadu, protože do Břeclavi po asfaltu je možné přijet autem kdykoliv za deset minut, tudíž kontakt s civilizací je možné udržet vždycky. Stavba
má v přízemí tři obytné místnosti se cocialním zařízením + předsíň a z ní schodiště do sklepa. V prvním podlaží, mezi
věžičkami, ve kterých jsou dvě schodiště,
jedno vedoucí do předsíně v domě, druhé s východem dveřmi do dvora, je tzv.
Inspekční pokoj pro lovecké či jiné hosty.
Ve dvoře je rozsáhlé hospodářské stavení
s chlévy, maštalí a stodolou. Dříve samozřejmě k ní patřily i deputátní pozemky,
které byly lesníkovi k dispozici.
Lesníků se tu jistě vystřídalo dost,
jen z těch o kterých jsem slyšel to byl již
pravděpodobně zemřelý pan Říha, kterého znal můj otec, nebo pan Cupal, který
za mého dětství dožíval na penzi v Ladné.
Z těch, které jsem osobně na Lubeši zažil
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to byl pan Rudolf
Kloupar, který měl
syna Rudu o nějaký rok staršího, než
já, který s fešáckým
knírkem
korzoval rád s flintičkou
přes rameno kolem
Ladenského mostu
a pletl hlavy ladenským
děvčatům.
S jeho taínkem si
později život zahrál
velmi
krutě,záhy
mu zemřela žena
– Rudova maminka, za nějaký rok
se znovu oženil a po dalších létech těžce
onemocněl chorobou jejímž následkem
mu museli lékaři provést amputaci nohy,
čímž jeho aktivní služba skončila a svůj
život dožil, jako invalida se svou druhou
ženou v Moravské Nové Vsi. Za jeho působení na lesnickém úseku občas pobýval
na Lubeši pražský filmový herec Karel
Effa, který sem jezdil trávit s rodinou
svoje dovolené.
Po odchodu lesníka Kloupara na tomto lesnickém úseku, pokud mne paměť
neklame, působil krátce (nčkolik let),
tehdy čerstvý absolvent SLTŠ-Hranice
na Moravě, pan Jiří Hledík, který pokud
vím, hájenku k bydlení nepoužíval. Po
jeho odchodu do úřednické funkce na
ústředí LZ Břeclav se na hájovnu, po restauračních úpravách, nastěhoval rovněž
mladý lesník Toman, křestním jménem
Jan, pokud si vzpomínám. Někdy v druhé
polovině sedmdesátých let, krátce po zrušení LZ Břeclav a jeho přičlenění k Lesnímu závodu Židlochovice, nastoupil
na lesnický úsek Lubeš nový lesník, pan
Leopold Beer, který ale zpočátku dlouho na Lubeši nebydlel a nastěhoval se až
počátkem devadesátých let. Předtím bydlel na hájence přímo v obci CH. N. Ves.
Po dobu jeho nepřítomnosti na Lubeši
tu pár let bydlel také
dopravní
dispečer
Lesního závodu, pan
Jan Boroš, který před
tím bydlel také v Ladné. Někdy v létech
2001až 2005, po odchodu pana Beera,hájenka na delší dobu
osiřela, vlastně až do
časů nynějších.
V tomto mezidobí byly z ekonomických důvodů sloučeny
lesnické úseky Lubeš
a Čertová, kde vyko-
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nával službu lesníka Ladislav Novotný,
který, jak již bylo dříve řečeno, bydlel na
hájovně Čertová, odkud odešel na penzi.
K tomu pro úplnost nutno poznamenat,
že v rámci těchto změn byla také zrušena správní jednotka polesí Horní les, pod
níž tyto úseky dříve patřily. Nové(zbylé)
, již jen dva lesnické úseky( Kančí obora a Bulhary), byly přiřazeny pod správu
polesí Valtice. Dalším lesníkem již na L.ú.
přejmenoaném nyní K. obora, byl Ing.
Bronislav Konečný, který na Lubeši také
nebydlel, jelikož tu bylo nutně potřeba
rozsáhlejší generální opravy. Před dvěma
lety byl přeložen a slouží jako vedoucí
polesí Tvrdonice. Současným lesníkem
na úseku je pan Ing. Václav Osička, který by se měl, pokud jsou mé informace
pravdivé, po dokončení všech úprav na
Lubeš opět nastěhovat.
Doufejme, že Lubeš znovu ozdraví
a bude opět svou kouzelnou malebností
krášlit lužní les, který si to svou jedinečností nepochybně zaslouží. Přítomnost
lidí dodá domu duši, s kterou vše ožije
i v jeho okolí.
Psát o všech obyvatelích by možná
vydalo na několik románů, k čemuž by
bylo potřeba důkladné studie. Čtenáři mi
zajisté prominou můj stručný a nepřesný
výčet obyvatel, který měl posloužit jen
k nástinu běhu života hájovny v relativně
krátkém časovém úseku, nikoliv k líčení
osudů konkrétních lidí, kteří ji obývali.
Domy, na rozdíl od lidí, přežívají i politické režimy, s kterými to pro lidí někdy
nebývá jednoduché. Domům hrozí jenom
živly a možná lidská hrabivost a ignorance, ale to už je téma pro úvahy jiného druhu. Ať tedy Lubeš ještě dlouho prezentuje
umění svých architektů a je důkazem, že
tu kdysi byl někdo, kdo uměl citlivě sladit
zájmy člověka s přírodou.
LaNo
Fotografie: autor
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O hygieně a vylévání vaničky

Jalubské děvčata pěknú krásu máte
enom nám povězte, čím sa umýváte
My sa umýváme enom jednú v roku
studenú voděnkú, co je na potoku
U této moravské lidové písničky z Kopanic existuje verze textu, v němž jsou
namísto děvčat z Jalubí dotazovány na tajemství své krásy děvčice z Kunovic. Přes
obec Jalubí teče Jalubský potok, přes město Kunovice teče Olšava, která je ovšem
označována jako řeka. Proto při citaci textu
dostala přednost děvčata z Jalubí. To ovšem
nevylučuje, že kunovské děvčice vážili kvůli omlazovací a zkrášlovací přírodní kúře
jednou za rok cestu do přibližně 10 kilometrů vzdáleného Jalubí. Znamená ono
„enom jednú v roku“, že po zbytek roku se
ona děvčata neumývala vůbec nebo se pouze jednou za rok koupala ve studené vodě
v potoce, ať už byl jakkoliv vzdálený od
místa jejich trvalého pobytu? V dřívějších
dobách nebylo domácí koupání tak pohodlné jako dnes.
Kdysi mně jeden postarší Američan
narozený v Texasu vyprávěl, že ještě pamatuje doby, kdy se u nich na ranči koupalo jednou za týden a tento „koupací den“
probíhal tak, že se do kuchyně přinesl žlab,
z něhož normálně pili koně venku v ohradě. Tato „vana“ se napustila teplou vodou
zhruba do půlky a nejprve se vykoupal ten
nejobjemnější muž (případně žena). Mezitím voda trochu vychladla, a tak se vana
dolila teplou. Následně se koupaly stále
méně a méně objemnější osoby. A protože
voda vždy mezitím trochu vychladla, dolilo se pokaždé trochu teplé vody. Teprve na
úplný závěr, když už byla vana skoro plná
a nebylo možné do ní ponořit objemnější
osoby, aniž by voda z vany přetekla ven, došla řada na nejmenší děti. To už byla voda
tak špinavá (její vyšší čistotě nepomohlo
ani její průběžné ředění doléváním čisté
horké vody), že pokud by se dítě ve vaně
potopilo, nebylo by ho možné ani vidět
a přišlo, nebo také nepřišlo, by se na to až
při vylévání špinavé vody z vany. Tak prý
údajně vzniklo v angličtině rčení „vylít dítě
i s vaničkou“.
Tolik ústní legenda. Jiné prameny uvá-

dějí, že u rčení „throw the baby out with the
bath water“ ve smyslu zbavit se něčeho cenného spolu s bezcenným, nebo zavrhnout
spolu se špatným i to dobré, se pravděpodobně jedná o překlad německého rčení
„das Kind mit dem Bade ausschütten“, které poprvé v angličtině zmiňuje v roce 1853
skotský spisovatel a historik Thomas Carlyle (1795 - 1881), jehož dílo velmi ovlivnilo
britskou viktoriánskou literaturu a který
přeložil řadu děl z němčiny. Toto rčení
ale existuje také např. v italštině (gettare /
buttare via il bambino con l‘acqua sporca),
ve franocuzsštině (jeter le bébé avec l’eau
du bain), ve španělštině (tirar el bebé con el
agua del baño), v dánštině (smide barnet ud
med badevandet), švédštině (kasta ut barnet med badvattnet), ze slovanských jazyků
třeba v polštině (wylać dziecko z kąpielą),
v ruštině (вместе с водой выплеснуть и
ребёнка) a dalších jazycích.
V německo-jazyčném prostoru toto
rčení údajně vzniklo někdy v 18. století.
Zda pro vysvětlení vzniku tohoto rčení stačí
pouze přenést onu legendu z Texasu do Evropy, to je otázkou. Nicméně fyzikální zákony, včetně Archimédova, jsou neúprosné
a výše uvedené pořadí koupajících se osob,
kdy na malé dítě zbude vana plná špinavé
vody, má z tohoto hlediska své opodstatnění. Pokusme se propočítat následující
případovou studii v přesně opačném než
výše uvedeném pořadí koupajících. Půjde
o docela jednoduché počítání, které nám
pro hrubou představu postačí. Nebudeme
k tomu potřebovat nijak detailní znalosti
molekulové fyziky a termiky, ani důkladnější znalosti termodynamických zákonů.
Dejme tomu, že máme vanu o objemu 170 litrů (objem vany o rozměru 180
× 80 × 41 cm udávaný výrobcem). Pokud
ji naplníme do půlky, je to 85 litrů vody
o teplotě 32°C (odborníky doporučovaná
teplota vody ke koupání malých dětí). Jestliže vykoupeme nejprve mimino, řekněme
o hmotnosti 6 kg (hustotu lidského těla
budeme pro jednoduchost kalkulovat 1:1,
odborné materiály udávají průměr přibližně 985 kg/m3, při nádechu je to méně, při
výdechu více) a ponoříme do vody přibliž-

ně 80 % jeho těla, pak je to zhruba 4,8 litrů
objemu; 85 + 4,8 = 89,8 litrů. Vana ještě ani
zdaleka nepřetéká.
Předpokládejme, že voda mezitím vychladne o 4°C na 28°C. Abychom dosáhli
teploty 30°C (odborníky doporučovaná
teplota vody ke koupání větších dětí a dospělých), budeme muset dolít přibližně 5
litrů vody o teplotě 65°C. Při těchto výpočtech lze zcela vynechat koeficient vyjadřující průměrnou hodnotu měrné tepelné kapacity vody (≈ 4,2 kJ ∙ °C), protože
směšujeme dvě stejné látky (pouze vodu
s vodou), tento koeficient by se objevil jako
konstantní činitel na obou stranách rovnice (a tak či onak byl by nakonec vzájemně
vykrácen).
Nyní máme ve vaně 90 litrů vody a koupající osobou je dítě o hmotnosti 35 kg,
které, i kdyby se do vany ponořilo celé (což
děti, vzhledem k tomu, že jim to dovoluje
jejich tělesný rozměr, běžně dělají), činilo
by to 125 litrů objemu a vana by stále ještě
nepřetékala. Dále dejme tomu, že voda ve
vaně vychladla o 5°C na 25°C. Abychom
opět dosáhli teploty 30°C, budeme muset
dolít přibližně 13 litrů vody o teplotě 65°C.
Nyní tedy máme ve vaně 103 litry vody
a koupat se bude žena o hmotnosti přibližně 65 kg, která ponoří do vody 80 % svého
těla. To je zhruba 52 litrů objemu. Spolu se
103 litry vody ve vaně to znamená 155 litrů
objemu. Vana stále ještě nepřetéká.
Pokud voda během koupání znovu vychladla o 5°C na 25°C, bude potřeba dolít
dalších zhruba 15 litrů vody o teplotě 65°C.
(Vzhledem k tomu, že ředíme stále větší
množství vody, potřebujeme také stále větší
množství horké dolévané vody.) Nyní tedy
máme ve vaně už 118 litrů vody a koupat
se jde muž o hmotnosti 75 kg, který by rád
ponořil do vody opět přibližně 80 % svého
těla. Jenže 60 litrů objemu těla muže a 118
litrů vody ve vaně znamená, že vana přetéká!
Jak názorně ukazují následující tabulky,
v případě původního pořadí, tj. koupání
nejmenšího dítěte až nakonec, by ve stejném případě k přetečení vany o objemu
170 litrů nedošlo. Nelze než zopakovat,

Lanštorfský zpravodaj
že fyzikální zákony, včetně Archimédova,
jsou neúprosné a ke koupanému miminu
v tomto případě bohužel nepříznivé.
Moderní doba již naštěstí zná vodovodní odpad a kanalizaci, takže je možné
koupat malé děti v čisté vodě a nehrozí vylití dítěte i s vaničkou. Tedy alespoň v původním slova smyslu. V přeneseném slova
smyslu toto nebezpečí, že se občas s tím
špatným zahodí i to dobré, stále přetrvává.
teplota
30,0°C

dolito
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Ovšem nová doba s sebou nese i nové
problémy. S příchodem komerčních televizí
a jejich reklamních přestávek nastala potřeba
dimenzovat kapacitu kanalizace na krátkodobé nápory (nikoliv ovšem způsobované
vypouštěním vany). V odborné marketingové terminologii se chování, kdy lidé během
reklam (hromadně) odcházejí od televizní
obrazovky (televize zcela záměrně vysílají
reklamu ve stejný čas), říká zipping. Pokud

během reklamy na komerčním kanále zůstanou u televizní obrazovky a přepnou třeba na veřejnoprávní televizi, která reklamu
momentálně nevysílá, říká se tomu zapping.
Ono přehodnocení optimálních dimenzí pro
vodovodní a kanalizační potrubí si vyžádal
právě zipping, totiž dříve neznámá absence
přirozeného rovnoměrnějšího rozložení využívání kapacit vodovodu a kanalizace.
Zdeněk Vrbík

množství vody ve vaně
85,0 l

Původní pořadí
koupající
muž

objem koupajícího
60,0 l

celkem
145,0 l

97,0 l

žena

52,0 l

149,0 l

111,0 l

dítě

35,0 l

146,0 l

134,5 l

mimino

4,8 l

139,3 l

Převrácené pořadí
koupající
mimino

objem koupajícího
4,8 l

celkem
89,8 l

dítě

35,0 l

125,0 l

žena

52,0 l

155,0 l

muž

60,0 l

178,0 l

12,0 l
30,0°C
14,0 l
30,0°C
23,5 l
32,0°C

teplota
32,0°C
30,0°C
30,0°C
30,0°C

dolito množství vody ve vaně
85,0 l
5,0 l
90,0 l
13,0 l
103,0 l
15,0 l
118,0 l

Práce žáků

Zimní město (Saša Dobšáková, 5. ročník)
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JUBILEA

ÚMRTÍ

Všem jubilantům přejeme vše nejlepší a mnoho

Rozloučili jsme se s občany:

zdraví do dalších let
srpen
říjen

asarykova
Holubová Božena, ul. Masarykova

96 let Helešicová Zdenka, ul. Masarykova

hová
Osičková Anna, ul. Ořechová

92 let Čechová Zdislava, ul. Masarykova

ká
Duroň Jaroslav, ul. Mlýnská

80 let Škarvodová Eliška, ul. Ořechová
Morávek Rudolf, ul. Lipová
70 let Králová Ludmila, ul. Ořechová
Ničová Jitka, ul. Anenská

listopad
Milota Zdeněk, ul. Mlýnská
Duhonský Miloslav, ul. Masarykova

65 let Nešporová Ludmila, ul. Sportovní
Vymyslický Jan, ul. Ořechová

NAROZENÍ

Fabičovicová Stanislava, ul. Sportovní

září
Blahopřejeme Lucii Brázdové a Lukáši Do-

listopad

moony.
rovi z ul. Mlýnské k narození dcery Simony.

75 let Michlovská Růžena, ul. Mlýnská
Tewoltová Emílie, ul. Ořechová

Listopad

70 let Hříba Jaroslav, ul. Mlýnská

Blahopřejeme Marcele Stachovičové a Bro-

65 let Černý Josef, ul. Lipová

nislavu Suchánkovi z ul. Svobody k narození

Helešic Svatopluk, ul. Masarykova

dcery Lei.

Martuška Josef, ul. Za Hřištěm

Blahopřejeme manželům Filípkovým z ul.
Masarykovy k narození dcery Cecílie.

prosinec
92 let Kašníková Marie, ul. Růžová

ZLATÁ SVATBA

65 let Koyšová Věra, ul. Lipová

Před 50-ti lety si 16. října 1965 své ano řekli

Kubíková Jarmila, ul. Anenská

manželé Pavel a Jiřina Mendlovi, a tak mohli

Baránek Petr, ul. Anenská

společně s rodinou oslavit zlatou svatbu. Blahopřejeme!!

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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