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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
opět utekly tři měsíce, je tady jaro a my
Vám přinášíme nové číslo obecního zpravodaje.
Nejdříve se zastavím u výstavby čističky. Jak jste si určitě mnozí z Vás všimli, tak
u Trkmanky začala její výstavba, a to zarážením plechů /nazývám to jako laik/ do země.
Toto opatření slouží k zabezpečení celé stavby vzhledem k vysoké hladině spodní vody
a výskytu tekutých písků. Plechy se zarážejí
tak hluboko až narazí na jílovité podloží. Při
jejich zavibrovávání do půdy se kolem dokola chvěje celá země. Tyto odborné znalosti
jsem načerpala na kontrolním dnu, který
tento týden poprvé proběhl. K čistírně se
přivede elektřina a voda. Věřím, že budeme
mít všichni dostatek trpělivosti, abychom
výstavbu kanalizace v obci zvládli. Samozřejmě musíme počítat s prašností v létě,
blátem když prší, ale doufám, že s konečným výsledkem budeme spokojeni a hlavně,
že nám bude kanalizace s čistírnou sloužit
dlouhou dobu.
Někteří se doptávají na výstavbu kanalizačních přípojek. Obec nabídne projektanty,

kteří, pokud budete mít zájem, Vám projekt
na připojení ke kanalizaci vypracují a také
papírově vyřídí na úřadech. Předběžně
jsme se bavili o částce kolem 5 000,- Kč za
jednu přípojku k nemovitosti. Je na Vašem
rozhodnutí, jestli nabízených projektantů
využijete nebo si zajistíte své vlastní. Je také
na Vašem rozhodnutí, zda se ke kanalizaci
připojíte nebo budete nadále vyvážet jímky
a žumpy. O nevýhodách žump jsme přinesli článek v minulém čísle Lanštorfského
zpravodaje, jsou zde také zmiňovány pokuty, které může domácnost od úřadu dostat.
Jsem přesvědčena, že drtivá většina nemovitostí se ke kanalizaci připojí.
Na sběrném dvoře jsme Vám nabídli
novou službu, a to odběr použitého kuchyňského oleje a tuků. Byla jsem velmi mile překvapena, že jsme již kolem 60 litrů předali
firmě Fritex. Prosím všechny občany, aby
byli velmi obezřetní a použitý olej a tuky
odnášeli na sběrný dvůr a nevylívali jej do
záchodů a kuchyňských dřezů a potažmo do
kanalizace.
Na konci starého roku jsme se sešli na 3.
adventní neděli na koncertě ladenských trubačů, kteří se každým rokem zlepšují a letos
si troufli i na rockovou muziku Depeche

Mode. Jejich věhlas se už dostal za hranice
naší obce a vystoupili ve valtickém klášterním kostele. Jen tak dál. A sešli jsme se
ještě jednou v našem kostele při Vánočním
koncertě sboru Melodika a dětského sboru
Kadúbek. Velmi pěkné vystoupení. Výtěžek
z tohoto koncertu byl věnován na provoz
kostela.
V novém roce obec pro děti uspořádala
karneval, pro dospěláky ples, fašank a setkání harmonikářů. Chtěla bych poděkovat
všem, kteří se podíleli na přípravě těchto
akcí. Poděkování patří letošním fašankovým
hospodářům rodině Málkových, Šimečkových a Kouřilových, samozřejmě panu
Holubovi a Maxovi, chase, řezníkům panu
Kolibovi a Šlichtovi ml.
Zvu Vás na zájezd do divadla v Boleradicích, na jarní výlet, zájezd do Polska, májovou zábavu, koupání ve Velkém Mederu
a hasičské závody.
Nesmím také zapomenout připomenout
květnové volby do Evropského parlamentu.
Do jarních dnů Vám všem přeji dostatek
pohody, úsměv na rtu a pozitivní myšlení.
Carpe diem.
Priesterrathová Renáta,
starostka obce

DĚNÍ V OBCI
3. Adventní neděle
V rámci třetího adventního koncertu vystoupili v neděli 16. prosince v místní sportovní hale Ladenští trubači. V podání tohoto
žesťového kvarteta, které hrálo ve složení: Vít

Baloun (z Velkých Bílovic) – 1. trubka, Jan
Sedláček – 2. trubka, Zdeněk Vrbík – trombon a František Sedláček – tuba, zazněly
skladby a melodie známé i neznámé od
středověku přes renezanci, baroko, klasicismus a romantismus až po současnost od
autorů, známých (Johann Sebastian Bach,
Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi,
Wolfgang Amadeus Mozart) i méně známých (např. Isaac Posch, Jeremiah Clarke,
Franjo Dugan). Na závěr zazněla směs písniček od legendární britské skupiny Depeche Mode.
V sobotu 5. ledna 2019 vystoupili Ladenští trubači na Tříkrálovém benefičním
koncertě v kostele sv.
Augustina ve Valticích. Kvůli zdravotní
indispozici
zaskočil
na 1. trubce slovenský
trumpetista Pavol Prostredný. V programu
převažovaly duchovní
skladby z období reneVystoupení ve Valticích
zance a baroka.

Vánoční koncert
V sobotu 29. 12. 2018 uspořádala obec
Ladná v místním kostele sv. Michaela archanděla Vánoční koncert. V programu se
představil smíšený sbor Melodika a dětský sbor Kadúbek z Podivína pod vedením
sbormistra Martina Jury. Zazněly Dětská
mše vánoční, dále koledy z celého světa,
melodie z filmu Forest Gump a na závěr
domácí koledy.
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Tříkrálová sbírka
V neděli 6. 1. 2019 proběhla v naší obci
Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity.
Sešlo se 6 skupin koledníků a ty postupně
navštívily všechny domácnosti. V odpoledních hodinách pak měli připravené malé
občerstvení v místní sportovní hale. Vybralo se celkem 44 114,- Kč. Charita děkuje
všem štědrým dárcům i koledníkům.
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Dětský karneval
V neděli 20. 1. 2019 se
uskutečnil v Ladné tradiční Dětský karneval. Pro děti
bylo připraveno mnoho dětských her, tanečků, soutěží,
skákací hrad a dětské tetování. Letos mezi děti přišel
Medvídek Pú, se kterým
se vydováděly jak děti, tak
i rodiče. Účast byla vysoká,
kolem 100 dětí v maskách a
téměř 150 dospělých. Na závěr si každé z dětí vylosovalo
v tombole malý dárek.

Výstava Svatební
vzpomínky
Ve dnech 26. - 27. 1. 2019 uspořádal
Klub seniorů v Ladné výstavu fotografií
pod názvem Svatební vzpomínky. K vidění
bylo kolem 500 fotografií, z nichž nemalá
část byla z minulého století. Nejstarší vystavovaná fotografie pochází z roku 1850. Na
zahájení výstavy zazněly svícové a svatební
písničky v podání žen z tohoto klubu a mužského sboru Lanštorfčané. K ochutnání byly
svatební koláčky, které opět připravily členky pořádajícího klubu. Výstava byla po oba
dny hojně navštěvovaná.

Sponzory dětského karnevalu byli:
Paní Lysáková Marie, paní Bajarová
Božena, paní Bachmannová Gabriela,
paní Čechová Růžena, paní Škarvodová
Dana, paní Mlátilíková Bohumíra, manželé Josef a Milena Miškeříkovi, manželé
Pavlína a Aleš Kolářovi, manželé Jiřina a
Jiří Holubovi, paní Dagmar Michalovičová, manželé Marcela a Bronislav Suchánkovi, firma Hrdlička Elektro, manželé Nataša a Vladimír Málkovi, manželé
Petra a Jan Bajarovi, manželé Josefa a Josef Lučtí, paní Ivana Ťulpová, paní Eva
Uhrová, paní Marie Kališová, manželé
František a Marie Kobrovi, paní Marie
Černá, Zámečnictví Radim Uher, Zámečnictví Michal Uher, Pedikúra Líznarová Irena, paní Marie Střelská, paní
Věra Svobodová a pan Milan Konečný,
manželé Hana a Radomír Ševčíkovi,
paní Zdeňka Vaculíková, slečna Simona
Pulkrábková, pan Lubomír Padalík, pan
Jan Gajdoš - NECHO s.r.o., paní Petra
Pazderová, manželé Pavla a Ivan Filípkovi, manželé Marika a Josef Střelští, paní
Dagmar Šťastná, manželé Věra a Marián

Šúňovi, paní Angela Greinerová, paní
Vladislava Modrová, manželé Marie
a Jaroslav Čechovi, paní Vladimíra Novozámská a obec Ladná.

Dětský karneval finančně
podpořili:
Firma BOS s.r.o. Ladná, firma F&K&B a.s., rodina Prudíkova, manželé Michaela a Josef Markovičovi, paní
Vojtěška Florusová, COOP Jednota
Mikulov, paní Eliška Škarvodová, paní
Anna Mlátilíková st., paní Zdenka Jankovičová, paní Jitka Lucká, paní Vendula
Morávková, paní Jana Krůtilová, paní
Hana Gajdošová, manželé Linda a Vít
Černí, manželé Kateřina a Petr Mikuličovi, paní Frolichová Ludmila, paní Ludmila Střelská, paní Božena Lucká, paní
Zdenka Čápková, paní Anna Cupalová,
manželé Hana a Stanislav Morávkovi,
paní Zdenka Vrtalová, manželé Josefa
a Josef Lučtí, paní Božena Brtevníková,
manželé Věra a Ivan Kašubovi, manželé
Marta a František Tesaříkovi.
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V. Obecní ples
V sobotu 16. 2. 2019 uspořádala obec
Ladná v pořadí již V. obecní ples. V bohatém programu se představil Spolek
elegantních dam z Brna, který postupně
zatančil charleston, předvedl přehlídku
dámského spodního prádla z dob první
republiky a kankán. Dále zatančili tanečníci TK Classic při SVČ Hodonín Lukáš

Semela a Barbora Tomíková a nejmladší
taneční pár této školy Peter Hanic a Sofia Mia Ondrášiková. Se svým projektem
Pralidi se představila taneční skupina
Lenky Žůrkové N.C.O.D. Nechyběl plesový raut, který byl velmi pestrý a každý
si přišel na své. K tanci a poslechu hrály
střídavě kapely DH Zlaťulka a skupina

Graf. O půlnoci proběhlo slosování bohaté tomboly, ve které hlavní cenou bylo
elektrokolo. Plesové veselí některým vydrželo až do rána. Tímto bychom chtěli
poděkovat všem, kdo nějakým způsobem přispěli do tomboly nebo se podíleli na organizaci této akce. Ještě jednou,
děkujeme.

Sponzory obecního plesu byli:
Firma F&K&B, a.s. – ing. Stanislav
Ivičič, manželé Dana a Jan Pištělákovi, firma Elektro Hrdlička, paní Věra
Svobodová a pan Milan Konečný, paní
Jarmila Pazderová, pan Stanislav Salajka, pan Stanislav Krůtil, firma ŠTOLL
s.r.o., Dentální hygiena Zoubková víla
paní Jaroslava Hrdová, paní Lenka Neuhauserová, pan Pavel Mendl st., pan
Libor Vymyslický, manželé Pavla a Ivan
Filípkovi, firma Agro Maryša, paní ing.
Lenka Žůrková, pan Lukáš Zálešák,
Hostinec U Parku paní Petra Pazderová, pan Tomáš Horáček, firma MIBAG
Šmíd, manželé Věra a Marian Šúňovi,
pan František Prudík, paní Věra Garčicová, pan Zdeněk Hanáček, paní Marie
Ženatá, Slovácké sdružení Lanštorfčané, manželé Nataša a Vladimír Málkovi, firma AnnoVino, Podivínská farnost

- farář S. Bedřich, paní Marika Střelská,
Pedikúra Irena Líznarová, Sdružení občanů Ladné, firma Megawaste, manželé Jana a Josef Machovi, manželé Jana
a Josef Kosíkovi, firma Lyreco, manželé
Miroslava a František Sedláčkovi, manželé Drahomíra a František Kaňovi, paní
Jana Krajčovičová, Zámečnictví Radim
Uher, Zámečnictví Michal Uher, Cafe
Industry Michal Uher, manželé Miroslava a Josef Vaňkovi, manželé Gabriela a Martin Vlkovi, manželé Antonie
a Josef Blatovi, paní Marcela Krutáková,
firma Alba Metal, manželé Vladislava
a Karel Novozámští, manželé Marcela
a Stanislav Vaculíkovi, manželé Milena
a Josef Miškeříkovi, pan Filip Novák,
manželé Marie a Karel Hrdličkovi, pan
Břetislav Šťavík - Vinařství Brumovín,
manželé Marie a Rostislav Střelští, manželé Marta a František Tesaříkovi, man-

želé Jana a Josef Kolibovi, paní Zdeňka
Michlovská, slečna Eliška Nováková,
manželé Vladimíra a Josef Pulkrábkovi,
otec a syn Františkové Šlichtovi, firma
TOP CARS Kosík, paní Marie Černá,
pan Roman Příborský, pan Stanislav
Holub, manželé Květoslava a Ernest
Merkovi, COOP Jednota Mikulov, paní
Pantůčková Petra, Hospůdka U Korunky - manželé Michaela a Josef Markovičovi, Mavel Sport Pavel Káňa, Čerpadla
Michal Doležal, firma Alca Plast, firma
Obelisk, firma SKD Krůtil, paní Vojtěška Florusová, manželé Marie a František Kobrovi, manželé Hana a Radomír
Ševčíkovi, manželé Jiřina a Jiří Holubovi, firma František Král - Organic s.r.o.,
manželé Věra Koyšová a Josef Černý,
manželé Monika a David Šudrlovi, manželé Marie a Jiří Glosarovi, manželé Jana
a Dušan Kubíkovi, slečna Martina Ha-
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náčková, paní Milana Hanáčková, pan
Miroslav Čapka, pan Josef Vrba, slečna
Simona Pulkrábková, pan Petr Dřevěný,
pan Ivan Fojtík, masáže Edith Pospišová, paní Božena Lucká a obec Ladná.
Finančně ples podpořili: manželé Dana a Jan Pištělákovi, firma Modrý projekt s.r.o., Klub seniorů Ladná,
manželé Pavla a Vítězslav Michalovičovi, paní Anna Pochylá, manželé Eva
a Josef Vrbovi, manželé Zdenka a Josef
Skočíkovi, manželé Marie a František
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Valůškovi, manželé Hana a Stanislav
Morávkovi, manželé Marie a Stanislav
Zrůnovi, manželé Zdenka a František
Vrbíkovi, manželé Věra a Ivan Kašubovi,
paní Zdeňka Šošková, paní Marie Polášková, paní Zdenka Jankovičová, paní
Marta Trávníčková a paní Marie Kosíková.
Za přípravu plesového rautu děkujeme kolektivu kuchařek školní jídelny
- paní Marii Hrdličkové, Jarmile Šimečkové, Zdeňce Demčilové, Lindě Černé a

Lanštorfský fašank
Dne 2. 3. 2019 se uskutečnil tradiční
Lanštorfský fašank s obecní zabíjačkou.
Kolem desáté hodiny již bylo možno
ochutnat ovárek, lalok na víně a další
pochutiny. Slavnostní průvod masek vyšel od kostela ve 13:00 hodin. Hospodáři
letos byla tradičně obec Ladná, rodina
Málkova, Šimečkova a Kouřilova. Mezi
maskami bylo možné vidět mrkve, Karkulku s vlkem, piráty, cikánku, kovboje,
bábu se Židem, květinové děti, smrtku
apod. Chasa zatančila tanec „Pod šable“.
Průvod byl zakončen ve sportovní hale,
kde všem zahrála Cimbálová muzika

Moravica Františka Macinky a zazpíval
místní sbor Lanštorfčané. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kdo se na
přípravách akce podíleli.

IV. Setkání harmoníklářů v Ladné
V sobotu dne 16. 3. 2019 se uskutečnilo již tradiční Setkání harmonikářů v Ladné. Divákům se představilo celkem 32
účinkujících. Byly zde zastoupeny všechny věkové skupiny od nejmladší Aněžky
Strážnické (žákyně 2. třídy) po nejstaršího
zpěváka a harmonikáře pana Květoslava
Pospíšila z Čejče (88 let). Pořadem prováděla paní Miroslava Šubíková. Po oficiálním programu pak ještě pokračovala
volná beseda při harmonikách.
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jejich pomocníkům Marii Černé a Antonii Blatové.
Poděkování za organizační přípravu plesu patří zaměstnancům obecního
úřadu paní Věře Svobodové, Vojtěšce
Florusové, Anně Struhárové, Josefu
Kubíkovi, Jiřímu Kučerovi a Petru Srbeckému, členkám Klubu seniorů paní
Janě Krůtilové, Marii Černé, Antonii
Blatové a pomahačkám paní Věře Garčicové, Lence Neuhauserové a Josefě
Duroňové.
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2018
PŘÍJMY

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

KČ

Daně

16 563 994

Odvody za odnětí půdy

126 397

Poplatek za svoz komun. odpadu

539 214

Poplatek ze psů

25 016

Poplatek za užívání veř. prostranství

17 880

Poplatek z ubytovací kapacity

2 900

Příjem úhrad za dobývání nerostů

2 457 978

Správní poplatky

24 660

Daň z hazardních her a loterií

2 175 511

Dotace EU – Úřad práce
Neinvestiční transfery ze státního
rozpočtu
Dotace Volby

108 463
247 100
71 237

Průtoková dotace ZŠ

94 851

Pošta

210 971

Knihovna

3 709

Rozhlas

6 020

Kultura

567 251

Sportovní zařízení v majetku obce

136 778

Byty – příjmy z nájmu, služeb

176 147

Nájem pohostinství, pošta

150 000

Pohřebnictví – nájmy hrobů
Komunální služby, pozemky, pronájem
pozemku - fotovoltaická elektrárna
Prodej popelnic

29 619
1 144 786
13 100

Sběr a svoz ostatních odpadů
Péče o vzhled obcí–odvoz větví, dary,
pojist.náhrady
Místní správa – kopírování
Příjmy z úroků
Finanční vypořádání minul.let – vratka
transf.
CELKEM i s neuvedenými položkami

165 878
119 386
747
506
25 716
25 205 871,-Kč

KČ
14 380
120 000
176 322
626 193
638 574
4 078
1 329 265
363 548
13 241 609
163 201
4 075
54 664
1 065 746
655 749
199 314
2 200
82 114
147 377
204 743
58 228
842 769
9 321
719 809
15 452
31 915
1 623 550
60 950
149 348
1 094 668
64 487
1 390 965
40 398
413 105
25 608 119,-Kč

PŘEHLED REALIZOVANÝCH AKCÍ 2018
Akce

Realizace

Náklady

ZŠ - rekonstrukce

Trepart, s.r.o.

7 963 710,00

ZŠ - vybavení učeben

24IT, Hlavatý, Moderní škola, AV media

ZŠ - osvětlení školy

Štoll, spol. s r.o.

Kanalizace

Aquaprocon, APInvesting

841 690,00

MŠ - projetk

Heller

834 386,00

Autobusová zastávka

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

230 591,00

786 781,00
47 160,00

Lanštorfský zpravodaj

Březen 2019

7

VÝPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání zastupitelstva č. 3/2018 se konalo 12. prosince 2018
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Návrh rozpočtu obce Ladná na rok 2019 s příjmy ve výši 66
730 000,- Kč, výdaji 66 730 000,- Kč a financováním 0,- Kč,
návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Ladná na roku
2020 - 2021
• Pověření starostky obce k provedení posledního rozpočtového opatření č. 6/2018 v roce 2018, na prvním zasedání zastupitelstva v r. 2019 toto opatření schválí
• Smlouvu o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 150
v k.ú. Ladná s panem Ladislavem Buchtou k vybudování přípojky elektřiny NN
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030047346/001 s E.ON Distribuce, a.s. na stavbu „Ladná,
rozš. DS-kVN, TS, kNN, Obec“ na pozemcích parc.č. 948/1,
870, 71, 145/1, 148/4, 149 a 840 v k.ú. Ladná za jednorázovou
úplatu ve výši 26 000,- Kč
• Smlouvu o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 304/3
v k.ú. Ladná na vybudování vodovodní přípojky pro rodinný
dům na pozemku parc.č. 288 v k.ú. Ladná paní Lenky Kyclové a pana Somayassa I Putu
• Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Ladná
- kanalizace a ČOV“, jako dodavatele veřejné zakázky vybírá
firmu IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, Brno 627 00
• Oznámení o výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Ladná
- kanalizace a ČOV“ pro firmu IMOS Brno a.s., Olomoucká
704/174, Brno 627 00

•

•

•
•

•

•
•
•

Smlouvu č. 35-1682031537/0100 o investičním - municipálním úvěru s Komerční bankou a.s. ve výši 30 000 000,- Kč na
financování projektu „Výstavba splaškové kanalizace a ČOV
v obci Ladná, kraj Jihomoravský“, úroková sazba je sjednána
po celou dobu splácení v letech 2021 - 2031 ve výši 2,34 %
p.a.
Veřejnoprávní smlouvu č. 6/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro podivínskou farnost ve výši 70 000,- Kč na
projekt „Oprava varhan a výměna akumulačních kamen
v kostele svatého Michaela Archanděla“ v Ladné
Zastupitelstvo zvolilo jako člena kontrolního výboru pana
Karla Novozámského a Mgr. Matěje Filípka
Příkazní smlouvu č. SML-Z-M-18-312 s RPA s.r.o. na získání
dotace na akci „Mateřská škola Ladná“ za sjednanou jednorázovou odměnu 30 000,- Kč za podání žádosti a 1% z celkové
částky získané dotace
Přijetí sponzorského daru pro ZŠ a MŠ Ladná ve výši 2 000,Kč od firmy ALMiG KOMPRESORY s.r.o., ve výši 2 000,- Kč
od pana Miroslava Burského a ve výši 2 000,- Kč od firmy
Bronislav Suchánek, MBN Trade s.r.o.
Nebyla přednesena zpráva o činnosti JSDH z důvodu nečinnosti velitele jednotky
Nebyla řešena možnost kompenzace nájmu v Pohostinství
U parku
Nebyl přijat návrh na pořizování audiozáznamu ze zasedání
zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva č. 4/2019 se konalo 16. ledna 2019
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Zřízení stavebního výboru
• Zvolilo předsedou stavebního výboru pana Kamila Štolla
• Odměnu pro předsedu stavebního výboru ve výši
700,- Kč měsíčně
• Poslední rozpočtové opatření č. 6/2018 z roku 2018 s příjmy ve výši 3 779 50,- Kč, výdaji ve výši 485 300,- Kč
a financováním ve výši -3 294 200,- Kč
• Střednědobý výhled rozpočtu obce Ladná na roky 2020 2031 po přijetí bankovního úvěru
• Smlouvu o dílo s firmou IMOS Brno a.s., Olomoucká
704/174, 627 00 Brno na veřejnou zakázku „Ladná - kanalizace a ČOV“ za cenu 95 521 372,12 Kč bez DPH
• Podání žádosti o finanční podporu z prostředků JMK
Podprogramu 2 podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod na akci „Ladná - kanalizace a ČOV“
• Smlouvu o zřízení služebnosti s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. /CETIN/ na pozemku parc.č. 1280/17 v k.ú. Ladná k umístění a provozování
komunikačního vedení a zařízení za jednorázovou

•

•
•
•

•

•

•

úhradu 1 624,- Kč
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce č. 1/2019 na projekt „Vydávání Malovaného kraje v
roce 2019“ ve výši 3 000,- Kč
Kupní smlouvu na pozemky parc.č. 945/22 a 1292/37
s paní Jaroslavou Mlátilíkovou za cenu 54 482,- Kč
Vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti obce Ladná
Rozpočtové opatření č. 1/2019 ve výši příjmů 265 900,Kč, ve výši výdajů 0,- Kč a ve výši financování 265 900,Kč
Darovací smlouvu pro Římskokatolickou farnost Podivín
ve výši 3 464,- Kč na běžný provoz kostela sv. Archanděla
Michaela v Ladné
Smlouvu o právu stavby na pozemku parc.č. 917/6 v k.ú.
Ladná pro stavbu vodovodní přípojky s paní Annou Štěpánovou
Smlouvu o právu stavby na pozemku parc.č. 1136/1 v k.ú.
Ladná pro stavbu vodovodní přípojky s panem Josefem
Vošvrdou
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OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Tělocvična
Foyer
Kuchyň
Celý objekt

Den
1 100,550,550,2 200,-

Sběrný dvůr v letním období
Upozorňujeme všechny občany, že v období letního času je
sběrný dvůr otevřen ve středu v době od 16.00 - 18.00 hod.
a v sobotu v době od 9.00 – 11.00 hod. Na sběrném dvoře je
třeba dbát pokynů zaměstnanců obecního úřadu. Děkujeme
Ceník stavební suti na sběrném dvoře
Vzhledem k tomu, že občané mají velký zájem o likvidaci stavební suti na svěrném dvoře a obec není povinná tuto odebírat, zvolila kompromisní řešení a stavební suť je možno na
sběrném dvoře uložit za poplatek, který stanovilo zastupitelstvo obce takto:
Vozík za auto
100,- Kč
Kára
30,- Kč
Kolečka
10,- Kč
E-BOX na obecním úřadě
Do E-boxu na obecním úřadě můžete odkládat nefunkční
drobné elektrozařízení, mobily, MP3, přehrávače, žehličky
apod. a použité baterie.
Výsadba stromů před rodinnými domy
Pokud máte zájem o výsadbu listnatých stromů před svými
domy, obraťte se na zaměstnance obecního úřadu nebo na
zastupitele. Obec strom zaplatí /existují i kultivary listnatých
stromů, jejichž koruna nedorůstá velké výšky a dají se vysazovat pod elektrické vedení/ , vysadí a péči o něj převezme obyvatel domu, tím je myšlena především zálivka stromu. Pokud
to bude možné, vyhovíme i při výběru druhu stromku.
Propagační materiály obce
Na obecním úřadě si můžete pro svoji potřebu zakoupit tyto
propagační materiály:
Pexeso
15,pohlednice
6,Samolepka se
znakem obce
15,mapa Břeclavsko
50,Oficiální mapa LVA 32,info brožurka Ladná 25,Pamětní mince
180,Cyklostezky
40,Sklenice
71,mapa Podluží
15,CD Lanštorfčani
150,Almanach školy
100,Výletní noviny
zdarma
propisovací tužka
25,Kniha Obec Ladná
v proměnách času
250,tužka s obalem
30,Čaj Pohodář
Regionu Podluží
50,-

1 h/kurt badminton
110,-

1h
275,-

Ceník inzerce v Lanštorfském zpravodaji
Strana A4
400,Strana A5
200,Strana A6
100,Volby do Evropského parlamentu
Ve dnech 24. - 25. května 2019 se konají volby do Evropského
parlamentu. Volební místnost bude v budově základní školy.
Volit se bude v pátek v době 14.00 - 22.00 hod. a v sobotu
v době 8.00 - 14.00 hod. Volební materiály obdrží všichni voliči do poštovních schránek. Zájemci o vydání voličského průkazu se mohou informovat na obecním úřadě.
Poplatky 2019
Upozorňujeme občany, že poplatky za komunální odpad a psy
měly být uhrazeny nejpozději do 31. března 2019. Kdo ještě
poplatky neuhradil, prosíme, aby tak v co nejkratším termínu
učinil. Děkujeme
Kácení dřevin
Všechny stromy, keře, květiny, které rostou na obecním pozemku, jsou majetkem obce, i když jste si někteří z Vás tyto
vysadili. Proto není možné, abyste pokáceli strom bez povolení. Jedná se o stromy, které mají ve výšce 130 cm nad zemí
obvod kmene nad 80 cm. U takových stromů je nutno požádat
na obecním úřadě a obec musí /nebo nemusí/ vydat povolení
k jeho pokácení. Kácet lze pouze v době vegetačního klidu,
což je od 1.12. do 31.3. Stejně se postupuje i u stromů, které Vám rostou na Vašich zahradách. Pokuta, kterou můžete
za nepovolené pokácení stromu obdržet, se pohybuje ve výši
do 10 000,- Kč, za památné stromy 50 000,- Kč. Takže buďte
obezřetní.
Pro potěšení
V místním rozhlase můžete nechat zahrát přání s písničkou. Je
potřeba si nachystat text přání /k narozeninám, sňatku, ukončení školy atd./, píseň na CD a zaplatit poplatek 20,- Kč. Pro
informace o hlášení se obracejte na referentku obce paní Janu
Balgovou na mail balgova@obecladna.cz, telefonu 519 324 502
nebo osobně na obecním úřadě.

Stav obyvatel k 31.12.2018
Přistěhování

16

Narození

10

Odstěhování

32

Úmrtí

11

Celkový počet obyvatel v r. 2017

1 227

Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2018

1 212
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REGION PODLUŽÍ
XVI. ples Regionu Podluží
V pátek 25. ledna 2019 se konal XVI. ročník tradičního plesu Regionu Podluží. Tentokrát se občané ze všech
členských obcí sešli v Hruškách. K tanci a poslechu hrála
dechová hudba Zlaťulka a skupina Graf. Zajímavý dopro-

vodný program a bohatá tombola jsou na tomto plese již
samozřejmostí. Nejen proto ale i díky výborné atmosféře
byla kapacita sálu zcela naplněna. Přijďte se i Vy v příštím
roce podívat.

Turnaj v kuželkách
I letos se sešli zástupci členských obcí Regionu Podluží k přátelskému utkání v kuželkách o putovní pohár starosty. Semifinálová kola se konala ve dnech 19. a 20. 2. 2019 a velké finále, do
kterého se probojovala družstva obcí: Prušánky, Starý Poddvorov, Týnec, Josefov, Mikulčice a Lanžhot proběhlo 26. 2. 2019
v Lanžhotě u Bartošů. Po celovečerním boji zvítězilo družstvo
z Prušánek (405 kolků), na druhém místě se umístil Lanžhot
(317 kolků) a na třetí příčce pak borci ze Starého Poddvorova
(305 kolků). Cenu pro nejlepšího hráče si tentokrát odnesl Pavel
Přikryl z Prušánek s výsledkem 121 kolků. Obec Ladná se letos
bohužel ze zdravotních důvodů nemohla zúčastnit.

Lužická laťka
Ve čtvrtek 21. 3. 2019 pořádala ZŠ Dobrovolského v Lužicích pod záštitou Regionu
Podluží další ročník soutěže ve skoku vysokém. Do sportovní haly přijely bojovat děti
3. - 9. třídy, a to z členských obcí: Lužice,
Mikulčice, Lanžhot, Prušánky, Tvrdonice
a Moravský Žižkov. Soutěž zahájil starosta
obce Lužice, Mgr. Tomáš Klásek, společně
s ředitelem školy. Celým sportovním kláním
pak závodníky provázela slovem zástupkyně ředitele ZŠ, paní Jana Líčeníková. Děti
bojovaly až do odpoledních hodin. Druž-

Zpěváček Podluží
V neděli 24. 3. 2019 proběhl v Kulturním domě ve Starém Poddvorově VIII.
ročník oblíbené pěvecké soutěže pro děti
Zpěváček Podluží. Na přehlídku přijelo 33
dětí z obcí našeho regionu, které soutěžily
ve třech věkových kategoriích. Soutěžní
odpoledne zahájil starosta obce Starý Poddvorov, Ing. Ivo Padalík, celou soutěží pak
provázela slovem Mgr. Miroslava Hajdová
a o hudební doprovod se postarala cimbálová muzika Matěje Kůrečky. Nejlepší ze
soutěžících budou náš region reprezentovat v krajských pěveckých soutěžích. Děti
se velmi snažily a odborná porota měla
nelehký úkol. Nakonec bylo rozhodnuto
takto:
I. kategorie (MŠ):
1. místo Klára Olejníková, Natálie Mlýnková

stvo z každé obce si odvezlo domů několik
medailí a výborný zážitek. Vítězný skok měl
hodnotu 160 cm a jeho autorem byl reprezentant obce Moravský Žižkov.

Lanštorfský zpravodaj
2. místo Agáta Salajková, Lukáš Uher
3. místo Zuzana Bartošová, Justýna Košutková, Pavla Steinerová
II. kategorie (6-10 let):
1. místo Liliana Nováková
2. místo Elena Čechová, Nela Výletová,
Matyáš Hassa
3. místo Sebastián Herzán
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III. kategorie (11-15 let):
1. místo Alžběta Bařinová
2. místo Pavlína Tomčalová, Štěpán Bařina
3. místo Karolína Tomčalová, Vít Přibil
čestné uznání poroty: Iva Pospíšilová
Cenu starosty obce Starý Poddvorov
získala Alžběta Bařinová a cenu předsedy
Regionu Podluží si odnesl Jarek Černý.

Parkování tělesně postižených
na placených
parkovištích v Břeclavi
Nařízení města Břeclavi č. 7/2018, které bylo vydáno
v závěru loňského roku, mimo jiné upravuje i podmínky pro parkování tělesně postižených občanů na
placených parkovištích.
Nařízení vychází ze zákona o provozu na pozemních
komunikacích, který stanoví zvláštní podmínky pro
osoby zdravotně postižené, které vlastní parkovací
průkazy. Tyto průkazy umožňují parkování na vyhrazených parkovacích místech. Tento, ani žádný
jiný zákon ale nestanovuje právo neomezeného či
bezplatného stání. Je-li majitelem parkoviště obec,
může o omezení doby stání či zpoplatnění parkování
rozhodnout obecně závaznou vyhláškou. Tak tomu
je nyní i v případě Břeclavi. Zatímco v minulosti se
i na držitele parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením vztahovala povinnost za parkování v lokalitách zpoplatněného stání platit, nyní mají
možnost si zakoupit přenosnou parkovací kartu, která
je bude opravňovat k parkování po dobu dvou hodin
na místech vyhrazených pro invalidy zadarmo.
Podmínkou uplatnění bezplatného stání na placeném
parkovišti je umístit za čelním sklem vozidla:
- platný parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou
- předplatní parkovací kartu
- parkovací hodiny s vyznačením času příjezdu vozidla
Parkovací kartu lze zakoupit v budově Městské policie
Břeclav na Správě parkovacích karet. Cena parkovací
karty je 400 Kč/rok.
K výdeji parkovací karty se předkládají tyto doklady:
- občanský průkaz žadatele
- platný parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou
- vyplnění žádosti o vydání předplatní parkovací karty ZTP/P
Informace města Břeclav
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OKÉNKO SVOBODNÉHO ZASTUPITELE
Milí sousedé,
naše obec má před námi možná největší investici vůbec. První výkop započal a startujeme s projektem kanalizace
a čistírny odpadních vod. Česká republika má v rámci Evropské unie nejpřísnější požadavky na kvalitu vod. Opravdu je nutné zajistit zodpovědný způsob
nakládání s odpadními vodami a stát
se moderní obcí 21. stolení. Věřím, že
společnými silami projekt uvedeme do
zdárného konce. Osobně budu i nadále
kontrolovat celý proces ze strany obce,
aby nedošlo k žádnému pochybení.
Ti z vás, kteří jsou aktivní na sociálních sítích, si možná všimli, že jsem pro
obyvatele Ladné vytvořil anketu, která
se zabývala zpřísněním pravidel pro volný pohyb psů v oblasti kolem Jazérka.
Drtivá většina reagovala negativně na
větší omezení. Osobně se stavím proti
rozšíření vyhlášky, která by nedovolovala nadále venčit psy bez vodítka v okolí

rybníku. Opatření pouze vyžene pejskaře do revíru myslivců, což není vhodné.
Ačkoliv vnímám problém, kdy spousty
majitelů po svých mazlíčcích neuklízí,
tak nemůžou být všichni trestáni plošně.
Na jednání zastupitelstva jsem navrhnul zavést audiovizuální záznam
jednání. Na webu obce by tedy byla zveřejněna zvuková nahrávka, kde by si ji
mohl každý poslechnout, a to i zpětně.
Bohužel z řad zastupitelů nebyl takový
záměr podpořen. Domnívám se, že musíme vyjít občanům vstříc a pokud někdo nemůže z různých důvodů přijít na
zasedání osobně, měl by si moct záznam
pustit z pohodlí domova. Stejně tak by
si mohl jednoduše pustit pouze tu část,
která jej zajímá. Nedostal jsem sice zelenou, ale přesto jsem oslovil Úřad pro
kontrolu osobních údajů, jelikož dle
platného práva je možné, abych zasedání nahrál sám a zveřejnil ho po výmazu
citlivých údajů. Počkám na stanovisko

úřadu a případně budu záznamy pořizovat na vlastní náklady.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem
zaměstnancům obce a osobám, které
spolupracovali na pořádání letošního
obecního plesu. Byla to opět pastva pro
oči i uši, kterou nám mnozí mohou závidět. Kultura má u nás obecně velký
prostor a život na obci rozhodně nespí.
Za organizováním obdobných akcí stojí mnoho hodin práce, která není vždy
vidět a všichni si zaslouží obrovské poděkování.
Nadále platí, že každý občan se na
mě může obrátit o pomoc, radu či informaci, která ho zajímá. Chceme dlouhodobě budovat obecní úřad, který je
vstřícný, komunikuje s občany a nabídne
jim pomocnou ruku, když to budou potřebovat. Chceme jednat se všemi stejně
dobře.
Marek Šoška,
zastupitel obce Ladná

Z HISTORIE OBCE
Lanštorfský řezbář
Mladá generace již asi sotva ví, že naším spoluobčanem
byl v minulém století i lidový umělec, řezbář dřevěných figurek, pan Antonín Černý, kterému nikdo jinak neřekl jak
„strýček Tonek“. Strýček Tonek patřil mezi tzv. insitní umělce,
samouky bez školení a uměleckého vzdělání.
Narodil se 23. července 1897 v Lanštorfě č. p. 67 manželům Cyrilu, čtvrtláníku v Lanštorfě a Anně, rozené Šohajové,
taktéž z Lanštorfa. Pocházel ze šesti dětí. Nevíme, zda se u něj
výtvarné sklony projevovaly již v dětství, potažmo mládí. Můžeme to jenom předpokládat. Jeho rodiče byli střední sedláci
a zdálo se, že mladý Antonín bude v poklidu hospodařit na
rodinných pozemcích, že jeho cesty povedou nejdál do blízkého Podivína nebo Břeclavi. Ráznou změnu na několik let
tomu však udělaly tři výstřely v Sarajevu a následně 1. světová
válka. V roce 1915 narukoval jako osmnáctiletý do rakousko-uherské armády, kde sloužil u 3. pěšího pluku v hodnosti
vojína. Bojoval na ruské frontě, kde byl 9. července 1916 zajat
u Bučače. Rok na to, 17. dubna 1917, se v Babrujsku přihlásil
do čs. legií v Rusku. Zde sloužil jako vojín u 1. střeleckého
pluku. V tomto vojenském útvaru 6. února 1920 v hodnosti
svobodníka ukončil svou legionářskou misi. Nejdříve se však
musel spolu se svými druhy probojovat tisíce kilometrů po
Transsibiřské magistrále do Vladivostoku, odkud byli legionáři loděmi přepraveni do Evropy. Domů se tak vrátil po
pěti letech, kde si již mysleli, že se z války nevrátí. Z radosti
nad svým návratem a vznikem republiky vysadil v okolí svého
domu několik stromků lípy, pod kterými později na lavičce se
svými sousedy sedával. Dne 22. září 1924 se oženil s Filoménou Michlovskou, taktéž z Lanštorfa. Spolu měli syna Antonína a dcery Ludmilu a Annu.

Koncem 2. světové války, kdy bývalí legionáři byli stíháni
nacisty, byl internován v koncentračním táboře Gross-Rosen
u Vratislavi v Dolním Slezsku. Zde přežil jenom díky tomu,
že byl vybrán ke krmení vepřů, kterým „ujídal“ jejich krmivo. V padesátých létech byl za svoji legionářskou anabázi opět
vězněn. Tonek se živil na svém gruntu jako rolník, posléze
jako člen JZD. Celý zbylý život prožil v naší obci v domě č. 62,
kde taky 4. května 1976 zemřel, měsíc po smrti svého syna.
Tento drobný, pracovitý muž se od jara do začátku zimy
staral o hospodářství, a teprve v zimním období se mohl aspoň trochu věnovat své zálibě. V kuchyni u kamen vyřezával
své milované figurky, kde v hromadě hoblin kolem něj děti
poslouchaly jeho vyprávění. Z dřeva nevyřezával jenom figurky, ale dělal také na šindelářském struhu (lavici) šindele,
topůrka na motyky, rýče a další věci potřebné pro život na
vesnici. Na konci humna měli Černí malý lesík. Antonín si
u něj postavil jednoduchou chaloupku, která byla obklopena
záhonem květin, a kde v ústraní při dobrém počasí taky vyřezával dřevěné figurky. Vyřezané figurky skladoval v „izbétce“,
kam nikdo nesměl. Tady měly domov vlaštovčí hnízda s malými ptáčaty, ruská trojka i zimní krajina se zvěří u krmelců
u hájenky Lubeš. Protože byl velký dobrák, řadu svých vyřezávaných dřevěných figurek rozdal dětem. Svá dílka tvořil
pro radost svou i svých blízkých. Tento velký ctitel slováckých
„pěsniček“ maloval i obrázky, ale těžiště jeho tvorby bylo
v řezbářství. Byl typickým domácím řezbářem „kudlářem“.
Vyřezávání u něj plnilo jednak funkci relaxační, jednak pro
něj bylo dřevo médiem, kterým mohl prezentovat svůj pohled
na svět. Jeho výtvarnou cestu patrně formovaly nesmazatelné
válečné zážitky z ruského zajetí v kontrastu s relativně poklid-

Lanštorfský zpravodaj

Březen 2019

ným životem na slovácké vesnici. Je zřejmé, že to byli koně a
krojovaná slovácká chasa, která se stala jeho silnou inspirací.
Zejména pak koně, tato tichá ušlechtilá zvířata, jež znal tak
důvěrně z války i ze stáje. Figurky kozáků i rakousko-uherských jízdních vojáků jsou všechny detailně kolorovány olejovými barvami. A stejně tak i u členitější a rozměrnější kompozice zachycující skupinu verbujících šohajů u muziky. I zde
je snaha o autentickou barevnost a přesvědčivé znázornění
oděvních detailů. Jeho kolorované dřevěné figurky mají výšku
zhruba dvacet centimetrů. Antonín je řezal z lipového dřeva,

které sbíral přes léto. V jeho dílně prý byla i spousta dřevěných
ptáčků. Bylo pravidlem, že o hodech „vypustil“ do lesíka své
vyřezávané dřevěné srnky a čápy.
Jeho řezbářské dílo však mělo smutný osud. Podstatnou
část jeho dřevěných figurek se po jeho smrti nedochovalo.
Díky tehdejším pracovníkům Regionálního muzea v Mikulově
byly naštěstí odkupem některé dřevořezby Antonína Černého
zachovány. Následně byly zakoupeny ještě čtyři Černého obrazy na motivy lidových písní a vinobraní (tempery na kartonu).
J.Ševčík

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Nový rok v mateřské škole.
Děti se po vánočních prázdninách vrátily mezi kamarády
z mateřské školy plné zážitků z prožitých svátků. I ve školce
na děti čekaly dárky, s kterými si nestihly pohrát. Atmosféra
se v mateřské škole začátkem roku stále nesla na vánoční vlně
a pokračovala prožitkem svátku Tří králů, který tradičně s dětmi trávíme v místním kostele prohlídkou betléma.
Na tři krále si také děti zahrály a poznaly, jaké dary králové
nesli a odkud šli. Také počasí udělalo dětem radost a mohly se
těšit ze sněhové nadílky,
patřičně toho také využily a stavěly sněhuláky, jezdily
z kopce na pytlích, koulovaly se, dělaly andělíčky a krásně se
radovaly z bílé sněhové pokrývky.
V lednu k nám také přijel skvělý pan hudebník s toulavou
kytarou. Děti si společně zazpívaly a zatančily a seznámily se
i s dalšími hudebními nástroji. To bylo veselo!
Od ledna také pořádá naše mateřská škola edukačně stimulační program pro předškolní děti a jejich rodiče. Děti se
hravou formou připravují na zvládnutí budoucího čtení, psaní a počítání a rodiče zase, jak by mohly svým dětem pomoci s přípravou na vstup do 1. ročníku. Předškoláci navštívili
svoje starší kamarády, kteří už v základní škole jsou, aby se
podívali, jak to u nich chodí. Vyzkoušeli si, jaké to je sedět
v lavici a ukázali paní učitelkám, co všechno už umí, zkusili si
cvičení na interaktivní tabuli, prohlédli si, kam budou chodit
do družiny, kde se budou učit anglicky a další prostory školy,
ve kterých budou trávit svůj školní čas. Na závěr si všichni
společně zazpívali.
V měsíci únoru se děti bavily cestováním z pohádky do pohádky. Mohly si prožít pohádku O ztracené rukavičce, O šípkové Růžence, O Popelce, O Sněhurce a sedmi trpaslících. Vytvořily pohádkovou mapu, dokázaly spočítat růže i trpaslíky,
zazpívaly si a zatancovaly, tvořily hrady, poznaly různé vlastnosti lidí dobré i zlé. Děti ve třídě Kuřátek pořádaly módní
přehlídku. Seznamovaly se a předváděly si zimní sporty. Ve
třídě si sáňkovaly a lyžovaly, když neměly sníh venku.
Všechny překvapil kouzelník se svým představením, do
kterého se děti s vervou zapojily. Pomocí kouzelné hůlky a zaklínadel čarovaly s kuličkou, s kartami, spojovaly šátky, učily
se různé triky a velmi dobře se bavily.
Kolektiv mateřské školy dostal novou posilu pedagogického sboru. Od února nastoupila do třídy Kuřátek na zkrácený
úvazek paní učitelka Renata Hübnerová.
V prostorech naší mateřské školy proběhla u předškolních
dětí depistáž školní zralosti a konzultace s jejich rodiči, kterou
každoročně provádíme ve spolupráci s Pedagogicko- psychologickou poradnou v Břeclavi.
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Předškoláci a starší děti v těchto měsících také dokončují
kurz bruslení, který absolvovali ve spolupráci s HC Lvi Břeclav klubem ledního hokeje. Od října minulého roku jednou
měsíčně pro děti přijel autobus a odvezl je na zimní stadion
do Břeclavi, kde absolvovaly kurz bruslení. Děkujeme za spolupráci rodičům, kteří nám pomáhali s dětmi v šatnách.
Jaro už se pomalu probudilo, což děti poznaly podle sněženek a krokusů v zahrádkách, včel kolem keřů plných kočiček
a hemžících se ploštic. Vyrazily na průzkum s lupami a nestačily se divit, co všechno jen tak přehlédnou. Jedno větrné dopoledne jsme se na pozvání paní Trokanové vypravili do firmy
MIBAG. Mohli jsme se podívat na ovečky a jejich jehňátka
a společně je nakrmit. Děkujeme za nevšední zážitek.
Děti z obou tříd se stejně jako v loňském roce vyfotografovaly do novin. Fotky kuřátek a Berušek s krátkým článkem
o naší školce jste si mohli prohlédnout a přečíst v břeclavském
deníku Rovnost. Také je najdete na stránkách MŠ.
V dalších měsících nás čeká spousta nových aktivit. Navázali jsme spolupráci s Klubem dětí a maminek Sluníčka,

Lanštorfský zpravodaj
které jsme navštívili, a děti darovalyy
malým kamarádům
hračky, které doma
s rodiči pečlivě vybraly. Těšíme se, až
je zase my přivítáme v naší školce
a ukážeme jim třídy,
dvoreček i hračky.
Zveme Vás k zápisu nových dětí do
mateřské školy na rok 2019/2020, který se koná 6. 5. od 15:30
do 17:00 hodin. S sebou si prosím přineste vyplněnou přihlášku, evidenční list potvrzený lékařem (Je nutné potvrzení
o očkování ještě před zápisem), rodný list dítěte a občanský
průkaz. Přihlášku i evidenční list najdete na našich webových
stránkách nebo přímo v MŠ. Těšíme se na Vás.
Za kolektiv učitelek MŠ
Bc. Petra Laubová
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Události v základní škole
Plavecký výcvik
V lednu všechny děti naší školy zahájily plavecký výcvik. Už druhý rok jezdíme do nově zrekonstruovaného bazénu v Hodoníně,
kde se dětem věnují zkušení plavčíci. Po deseti lekcích byl zdárně
18. března plaveckým závodem tento výcvik ukončen.

povídání o autorech našeho regionu. Na závěr děti podělila vyřazenými knihami, časopisy a sladkou odměnou.

Kouzelník
V pátek 22. února navštívil MŠ kouzelník. Kouzelnickou show
mohly shlédnout i děti z 1.- 3. ročníku. Děti mohly žasnout, že
je možné vytáhnout z prázdného klobouku králíka i holubici,
zmenšit karty a mnoho dalších kouzel, které se líbily.

Divadlo Polárka v Brně
Předškoláci ve škole
Do školy se přišli podívat předškoláci. Navštívili prvňáčky, podívali se, jak již umí číst, psát a počítat. Zapojili se i do plnění
úkolů-poznávali písmenka na tabuli, počítali příklady, zkusili si
učení u interaktivní tabule. Jako dárek dostali předškoláci záložku, kterou pro ně vyrobili žáci základní školy. Návštěvu ukončili
prohlídkou družiny a zvířat, o které se děti starají.

Toulavá kytara
21. ledna navštívily žáci 1.- 3.ročníku program Toulavá kytara
v MŠ. Hudebník zahrál dětem na kytaru známé písničky, u kterých si děti mohly zazpívat i zatančit. Seznámil je také s několika
hudebními nástroji.

Návštěva knihovny v Podivíně
Dne 6. 2. 2019 si žáci v rámci literární soutěže vyjeli do Městské
knihovny v Podivíně, aby si doplnili potřebné informace k soutěži. Paní knihovnice Hana Ocelíková nás mile přivítala, poskytla
nám potřebné publikace k focení a připravila si velmi zajímavé

26. února se děti ocitly mezi indiány a válečníky. Připomenuli
jsme si tak klasický příběh o apačském náčelníku Vinnetouovi
a jeho bílém bratru Old Shatterhandovi. Divadelní představení
bylo oživeno písničkami ve stylu country.

Výstava Titanic
12. března jsme s dětmi na palubě Titanicu prožili opravdové příběhy cestujících a odhalili příčiny dávné tragédie ze dne
14. 4. 1912, kdy Titanic klesl na dno Atlantiku. Prošli jsme skutečnými kajutami, salonky i částí strojovny lodi Titanic a viděli
několik stovek exponátů.
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T- ball v Břeclavi
Hojně navštěvovaný nový kroužek T-ballu, je v naší škole velmi
oblíbený. Už podruhé jsme byli pozváni na zápas do sportovní
haly-Lokomotiva Břeclav na zápas. Tam mají možnost své do-

vednosti porovnat s ostatními. Při první zápase byly naše mladší
i starší děti na druhém místě, napodruhé byly mladší třetí.
Marie Střelská

TADY JSME DOMA
Naše Základní škola Ladná se zapojila začátkem školního roku do projektu „Tady
jsem doma“, který je zaštítěn Národním
ústavem lidové kultury ve Strážnici. Tento
projekt rozvíjí folklor a vztah k lidové kultuře v místě bydliště. U našich dětí se o toto
snažíme z části v rámci výuky prostřednictvím projektových dnů zaměřených na
jednotlivé tradice našeho regionu a hlavně
v rámci folklorního kroužku „Jablúčko“.
Folklorní kroužek je stěžejní částí tohoto
projektu a navštěvuje jej v současnosti 16
dětí. Nově se na podzim k Jablúčku“ přidalo také 5 dětí z Mateřské školy. První společné vystoupení dětí v krojích proběhlo 2.
adventní neděli a malí folkloristi se předvedli s pásmem „Čert a Káča“.
A co v „Jablúčku“ vlastně děláme? Učíme se tance a písničky, povídáme si
o lidových zvycích, dramaticky je ztvárňujeme, hrajeme hry, učíme se tradiční
lidová řemesla Podluží. Děti moc baví
hrát si na tradiční svatbu, hrát si na malérečky a malovat mašle pomocí ornamentů, které se také učí pojmenovávat

a poznávat. Začátkem března měly děti
svou premiéru a navštívily spolu s rodiči dětskou krojovou zábavu v Podivíně.
Účastníme se soutěží a v současnosti se
některá děvčátka pilně připravují na pěveckou soutěž „O malovaný tulipán Boženy Šebetovské“ a my věříme, že se jim
bude dařit.
Pořádáme také besedy s nositeli tradic
v obci. V předvánočním čase nás navštívily tři milé dámy, které nám udělaly
přednášku o lidových krojích z Ladné. Zasvětily nás do historie folkloru v obci a zavzpomínaly s námi na staré časy. Přinesly
nám spoustu krásných krojových součástí
a děti měly možnost si je vyzkoušet, což je
velmi bavilo. Pro mnohé se jednalo o první seznámení s krojem.
Besedování a putování za tradicemi v obci
chceme dále rozvíjet a pravidelně realizovat, protože se u dětí rozvíjí cenný vztah
k obci a regionu, kde žijí. Chceme navštívit stará místa a stavení a také navštívit některé řemeslníky v Ladné.
Mgr. Petra Koso
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Setkání se seniory
Jednoho dne jsem byla oslovena členy klubu seniorů, zda bych
nepřišla na jedno z jejich pravidelných středečních setkávání. Pozvání jsem s radostí přijala a 20. února mě v předsálí sportovní
haly přivítala spousta milých lidiček.
Povídali jsme si o mých prvopočátcích ředitelky ladenské školy, ale také jsme zavzpomínali na mého tatínka, kterého spousta z nich zná ze svých školních let ve škole v Podivíně. Po příjemném posezení u kávy, jsme společně prošli celou naši školu
i s ukázkou práce na interaktivní tabuli, vyprávěním o současném
způsobu výuky a vlastně o všem, co se týká současného školství
v Ladné. Setkala jsem se s nadšením nad tím, jaká je naše škola
krásná a také s údivem, jaké máme možnosti ve výuce. Součástí
našeho setkání byla i pozvánka na oslavy 150 let založení místní

základní školy.
Mám velkou radost z naší spolupráce. Již v minulosti naši žáci
připravili pro členy klubu kulturní vystoupení a připravují další.
Některé členky spolupracují s mateřskou školou jako „babičky“
při čtení pohádek před spaním nebo jako doprovod na výlety.
Nedávno se někteří zúčastnili zájezdu naší školy na výstavu Titanic do Brna. Nesmím také zapomenout na dárečky k Mikuláši
a ke Dni dětí, které pravidelně dostáváme.
Děkuji za velmi příjemné a milé setkání u kávy a zároveň přeji
všem hlavně pevné zdravíčko, aby se i nadále mohli takto setkávat. V budoucnu se budeme všichni těšit na další společné chvíle.
Jana Mrázová,
ředitelka školy



Zápis žákõ do 1. ro«níku
pro školní rok 2019/2020
seuskuteēnívestƎedu17.dubna2019od16.00hodin
vbudovĢzákladníškoly.
KzápisusipƎinesteobēanskýprƽkaz,rodnýlistdítĢteavyplnĢnou
žádostopƎijetí.
Rodiēe,kteƎíbudouprodítĢžádatodkladpovinnéškolnídocházky,
vyplní žádost o odklad a doloží vyjádƎení školského poradenského
zaƎízení (pedagogickoͲpsychologické poradny nebo speciálního
pedagogického centra) a odborného lékaƎe nebo klinického
psychologa.

UŽ SE NA VÁS MOC TĎŠÍME!

Dalšídƽležitéinformacenajdetena:

www.zsamsladna.cz–základníškola



SLOVÁCKÉ SDRUŽENÍ LANŠTORFČANÉ
Po úspěšném roce 2018 jsme navázali
hned v lednu, kdy jsme podpořili Klub
seniorů v Ladné na jejich výstavě fotografií pod názvem Svatební vzpomínky.
Zde v našem podání zazněly „svícové“
a svatební písničky. Všichni pak zavzpomínali na tyto jedinečné okamžiky ve
svém životě.
Následoval tradiční Lanštorfský fašank
2.3.2019, kde náš sbor doprovázel průvod masek k místním „hospodářům“ lidovými písničkami.
V dubnu se chystáme hned na několik
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vystoupení. 13.4.2019 se představíme
v domácím prostředí ve sportovní hale
v Ladné na jubilejní výstavě Libora Vymyslického. Bude to již 20 let od první
výstavy v Ladné tohoto našeho kamaráda. Dále Libora doprovodíme na jeho výstavě v Lázních Lednice 25.4.2019.
Po prvé se podíváme do Valtického
podzemí, kde 27.4.2019 spolu se sbory
z Valtic zahájíme letní sezónu a také otevření nové vinotéky v tomto komplexu.
Tradiční Přehlídka mužských sborů Podluží se letos koná 11.5.2019 ve Tvrdonicích. Zde spolu s dalšími 16 sbory zazní
i naše písničky.
Hned následující víkend 18.5.2019 pojedeme opět již po dvanácté na Zaječské
otevřené sklepy. Zde opět potěšíme návštěvníky lidovou písničkou a ochutná-

me místní vína.
V sobotu 1.6.2019 nás pozval nově
vzniklý mužský sbor v Rakvicích na jejich předhodové zpívání.

Dále připravujeme Předhodové zpívání
v Ladné, kde již máme pozvané některé
sbory a cimbálovou muziku.
Připravil: Martin Vlk

SDH A MLADÍ HASIČI
V lednu se jako každý rok konala valná
hromada, na které byli členové našeho
spolku seznámeni s činností v uplynulém roce, s hospodařením spolku a odsouhlasili plán činnosti pro letošek.
Pozvání na toto setkání přijaly za obec
Ladná paní starostka Renata Priesterrathová a OSH paní Leona Žárská.
Mladí hasiči trávili zimní období především v klubovně, kde trénovali mimo jiné
dovednost uzlování. Svou šikovnost si
mohli porovnat s ostatními na závodech ve
vázání uzlů ve Starovicích a v Bořeticích.
Celé tělo jsme všichni společně protáhli
každé první úterý v měsíci při florbalovém zápase ve sportovní hale. S pěkným
počasím už nás to všechny láká ven. Dříve než se naplno rozběhnou závody, naplánovali jsme si na poslední dubnovou

sobotu jarní výlet. Tentokrát pojedeme
vlakem do Znojma. Děti si zkusí cestovat hromadnou dopravou a seznámí se
se vším co k tomu patří.
5. května na svátek sv. Floriána, patrona
hasičů, se v našem kostele bude sloužit
mše za hasiče.
Další akcí, v našem kalendáři, je Májová zábava. Konat by se měla 11. května.
Hlavním organizátorem je místní chasa
a hasiči přislíbili podat pomocnou ruku.
Pro nás asi nejvýznamnější akcí budou
opět závody Mladých hasičů v požárním
útoku. Letos by se měly uskutečnit 1.června. Protože tento den je zároveň Dnem
dětí, bude odpoledne na hřišti pokračovat programem ve spolupráci s mateřskou
a základní školou. Doufejme že se vše podaří a všichni si celý den užijeme.

Protože zde máme i členy, kteří spadají již do kategorie dorost a kromě toho,
že se aktivně jako instruktoři podílejí
na výchově mladších kamarádů, chtějí
i aktivně závodit v čemž je samozřejmě
podporujeme nejen mi, ale i naše obec,
začínáme budovat i pro ně potřebné
zázemí. První vlaštovkou jsou některé
nové překážky, které budou v nejbližší
době nainstalovány na hřišti.
Doufáme, že alespoň na některou z uvedených akcí nás dojdete svou přítomností podpořit. Budeme moc rádi.
Na závěr nezbývá než popřát všem
krásné jarní dny a hodně elánu do
práce, které před námi rozhodně není
málo.
Za SDH a Mladé hasiče
Bc. M. Nešporová
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KLUB SENIORŮ LADNÁ
Po novém roce nás navštívila paní Věra Markovičová
a předvedla nám krásné výrobky z paličkování. Uspořádali jsme výstavu „Svatební vzpomínky“, která se všem líbila,
byla hojně navštívena. Děkujeme spoluobčanům, kteří nám
zapůjčili fotografie. Vystavovalo se 501 fotografií a 13 obrazů. Nejstarší fotografie byla z roku 1850.
Připomněli jsme si „Hromnice“ a pranostiky. Naučili jsme
se připravovat vafle. Beseda s paní ředitelkou základní školy, seznámení se s novými prostorami školy a moderní vý-

ukou se všem líbila. Velmi krásné prostředí.
Připravili jsme si různé pochoutky z fazole a obohatili jsme
si jídelníček o tolik potřebné luštěniny pro zdraví.
Také jsme oslavili „Fašank“. Paní Šmídová nám připomněla narození prvního prezidenta T. G. Masaryka a obsazení
České republiky německou armádou. Paní Frolichová nám
připomněla výročí Omladiny - Katolický spolek a jeho založení v Ladné.
Miroslava Vaňková

Beseda s ředitelkou školy

Pletení ponožek

Paličkování

Konec roku 2018
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KNIHOVNA
Poohlédnutí za loňským rokem.
Naši knihovnu navštěvuje celkem 123 čtenářů. Dětí do 15 let
- 25 čtenářů; 16 až 29 let – 6; 30 až 59 let – 29; 60 až 80 let – 63
čtenářů, z toho 35 mužů a 88 žen.
Za celý rok navštívilo knihovnu 1 234 čtenářů, kteří si půjčili
4 212 výpůjček.
V roce 2018 jsem hospodařila s dotací 30 000,-Kč na nákup
knih a časopisů. Celkové náklady na provoz knihovny 163 200,Kč. Knihovní fond čítá 10 980 knih pro dospělé, mládež i nejmenší děti.
Nakoupeno bylo 172 nových knih vydaných v roce 2018. Tyto
knihy jsou poměrně dražší, i když je nakupujeme se slevou přes
Útvar regionálních služeb. Z VF regionálních služeb jsem čtenářům půjčila 640 knih.
Knihovnu loni navštěvovaly pravidelně naše děti z MŠ. Seznamovaly se s knihami, malovaly zajímavé obrázky podle ročního
období. Za loňský rok jsem uspořádala celkem 11 seznamovacích
i soutěžních akcí pro nejmenší děti a žáky družiny ZŠ. Jen krátký
seznam akcí pro naše děti a žáky.
V lednu proběhlo v knihovně ve spolupráci s vychovatelkou
družiny ZŠ p. Střelskou vyhodnocení soutěže ,,NÁŠ SPISOVATEL“. Ti nejúspěšnější byli odměněni malou knihou. V únoru
žáci družiny přišli představit své vlastní knihy z domova. Každý
svými slovy povyprávěl krátký obsah. Tak jsem získala představu,
jaká četba děti zajímá.
Pátky s družinou v listopadu. Hledači pokladů. Děti hledaly knihy podle označení na lístku, kde je schován poklad. Každý
úspěšný hledač byl odměněn malou sladkostí a drobným dárkem. Tímto způsobem jsem se snažila děti zábavnou formou
naučit vyhledávat knihy, o které mají zájem. Další pátek přišel
povídat hajný pan Ladislav Novotný. Dětem v knize ukázal zvířátka u nás žijící. Pustil krátké video ze zámku a bažantnice Židlochovicích. Seznámil nás s tím, co se v bažantnici děje a k čemu

slouží. Poslední pátek v listopadu přijal mé pozvání cestovatel
pan Nesnídal Jan. Tentokrát se beseda uskutečnila v nové školní
družině, kde se dá skvěle promítat. Pan Nesnídal promítl barevné
fotografie z přírody ze svých cest po Anglii a Srí Lance. Děti nejvíce zajímala zvířata a příroda ze Srí Lanky. Vyprávění bylo nejen
zajímavé, ale i poučné. Žákům družiny děkuji za pomoc s pěknou
výzdobou knihovny.
Pro děti z MŠ jsem uspořádala Pohádkové dopoledne. Každé
dítě si samo vybralo z regálu knihu, kde poznávalo pohádkové
postavičky. Malí čtenáři překvapili svou znalostí spousty pohádek. K poslechu dětem přečetla paní Černá z Klubu seniorů
poutavý příběh ,,O mluvícím kocouru Mikešovi“. Domů si každý
školáček odnesl vlastnoručně vymalovaný obrázek pohádkové
postavičky. V říjnu přišly děti ze třídy Kuřátek. Na úvod si prohlédly knížky, které tu pro ně máme. Některé děti ještě knihovnu
nenavštívily, tak to pro ně bylo lákavé a zajímavé.
Následně jsme si povyprávěli o podzimu, co se děje v přírodě. Šikovné děti vymalovaly obrázky a ty nejzručnější i vystřihaly. Vyslechly pohádku čtenou naší ochotnou čtecí babičkou
paní Černou a na závěr zhlédly i filmovou verzi. Určitě pro děti
návštěva byla zajímavá. Někteří z nich se stali čtenáři knihovny.
Poslední návštěva se uskutečnila před Vánoci.
Vojtěška Florusová

Z FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ KOSTELA SV. ARCHANDĚLA MICHAELA
A
Na přelomu minulého roku a začátku letošního roku jsme
mohli prožít krásné chvíle vánočních svátků jak v rodinném
kruhu v radosti a očekávání zvláště v rodinách s dětmi, tak i duchovně prožít tyto svátky v našem kostele při svátečních bohoslužbách. Krásné koledy zněly nejen při bohoslužbách, ale i při
vystoupení dětí i dospělých z Podivína a Rakvic v zaplněném
kostele v sobotním podvečeru mezi svátky. S Božím požehnáním
jsme vkročili do svátečních i všedních dnů letošního roku, který

je pro každého z nás velkou neznámou.
Po novém roce už tradičně obcházejí naše domovy koledníci,
koledující pro charitní Tříkrálovou sbírku, která slouží např. na
spolufinancování mobilního hospicu, službám seniorů, humanitární pomoci při katastrofách, azylovým domům… I přes všechny těžkosti - onemocnění dětí neštovicemi a jinými problémy se
koledování podařilo. Koledovalo několik nových koledníků i vedoucích skupin a patří všem velké poděkování. Vykoledovali jsme
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44 114,- Kč, všem kdo jste přispěli, patří
také velké poděkování. Letos koledovali:
Jan Struhár s dcerou Janičkou a Verunkou
a Slávečkem Čechovými. Struhár Vojtěch
a Helena a Nováková Eliška. Bachmannovi Víteček a Mareček s maminkou Gabrielou a s Františkem Šalé. Další skupina pan
Přemek Mrva se synem Adámkem a s Petrlových Samuelem a Šarlotkou. Paní Frolichová Ludmila s vnukem Denisem Hrdou a Vojtou Nešporem, poslední skupina
Střelští Dominik, Štěpánek a Šimonek se
mnou. Pro koledníky bylo připraveno
malé občerstvení na zahřátí a v únoru se
mohli zúčastnit promítání filmu v kině
Koruna v Břeclavi.
Po svátcích přišlo na výměnu akumulačních kamen v kostele, které přivezli týden před svátky. Výměnu za staré provedli
Josef a Filip Střelští, kterým patří dík a také
poděkování pracovníkům obecního úřadu,
kteří odvezli a uklidili zbytky po starých
kamnech a také odstrojené vánoční stromky. Letos jsme vánoční stromky na výzdobu
kupovali v NECHU s velkou slevou, poděkování patří tedy i panu Gajdošovi a všem
za pomoc při výzdobě kostela.
Po dnech radovánek a veselí, plesů
a fašanku začíná Popeleční středou doba
postní, která vrcholí na Velikonoce. Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne.
Události svatého týdne nám připomínají
umučení a ukřižování Božího syna Ježíše
Krista. Na Zelený čtvrtek si připomeneme
při mši svaté Poslední večeři Páně, ustanovení Svátosti Oltářní. Velký Pátek je dnem
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Umučení Páně, pobožnosti křížové cesty a Velkopáteční obřady nám tyto velké
události připomínají.
Bílá sobota - den ticha - možnosti návštěvy Božího hrobu, soukromé adorace.
Bohoslžby se konají až po západu slunce,
kdy začíná ve farním kostele Vigilie Zmrtvýchvstání Páně s žehnáním Paškálu, ohně
jako světla Kristova, křestní vody s obnovou křestních slibů. U nás v kostele oslavíme Slavnost Zmrtvýchvstání Páně v neděli
a v pondělí. Co nás dál čeká. V měsíci květnu májové pobožnosti s prosbou o požehnání zvláště za děti. První neděli v květnu
už tradičně je sloužena mše svatá za živé
i zemřelé hasiče. V měsíci květnu jezdí naše
farní společenství na poutní zájezd, jako
poděkování za pomoc při úklidu kostela
a službách pro kostel. V červnu bychom
měli prožít krásné slavnosti - 1. svaté přijímání dětí 9.6. a 16.6. - 25. výročí kněžského svěcení našeho duchovního otce. Další
slavností je Slavnost Božího těla, které
u nás oslavíme ve čtvrtek 20.6. mší svatou
a adorací. V Podivíně pak v neděli 23.6.
mší svatou a Eucharistickým průvodem.
Pak už přijdou svátky Petra a Pavla patronů
naší farnosti a následně Cyrila a Metoděje pouť a to už budou prázdniny.
V našem farním společenství jsme se
letos rozloučili a doprovodili na místo
věčného odpočinutí s paní Martou Gajdovou, paní Marií Bartolšicovou a s panem
Cyrilem Ducháčkem.
Mše svaté v našem kostele:
Neděle 9. 30 hod., pátek změna !18.
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30 hod.! Případné změny jsou oznámeny
v neděli.
Pozvání na Velikonoční svátky v naší farnosti
Ladná - Květná neděle - mše svatá v 9.30
hod. s žehnáním ratolesti. Čtou se Pašije.
Zelený čtvrtek - mše svatá v 17. 30 hodin
na památku Poslední večeře Páně a ustanovení svátosti oltářní.
Velký Pátek - pobožnost Křížové cesty s
uctíváním sv. Kříže v 15 hodin
Bílá sobota - kostel otevřen k soukromé
tiché adoraci u Božího hrobu a to od 9 10 hodin a 14 - 15 hodin
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - neděle
mše svatá v 9. 30 hod. a žehnání pokrmů
a beránků.
Pondělí velikonoční - mše svatá v 9.30
hod.
Podivín - Zelený čtvrtek - mše svatá
v 18.30 hodin
Velký pátek - Velkopáteční obřady
v 18.30 hod.
Bílá sobota - kostel přes den otevřen
k soukromé adoraci u Božího hrobu, ve
20.00 hodin začínají bohoslužby s žehnáním ohně, paškálu, vody a mše svatá ze
slavnosti Zmrtvýchvstání. Zaznívá Aleluja, Aleluja, Pán vstal u mrtvých.
Neděle mše svatá v 11 hodin.
Aleluja, Aleluja, Pán, který vstal z mrtvých, je i naší nadějí. Krásné a radostné
velikonoční svátky i všechny nadcházející dny.
Paní Ludmila Střelská

VELIKONOČNÍ POZDRAVENÍ
Jako se mnohé skutečnosti opakují v přírodě, nad jejímž probuzením vždy žasneme, tak se opakuje
mnohé i v našich myslích.
Znovu si budeme připomínat a prožívat události Veliké noci, ve které vyhrál Život svůj boj nad smrtí. Bůh je tím velikým Nositelem nekonečného života, tak jako jej neseme v sobě i my, jím obdarovaní. Svým vítězstvím překlopil všechny naše obavy, úzkosti a strachy z nicoty a prázdnoty neexistence, do atmosféry naděje, ve které už život, jako dar, trvá navždy. Vždyť přece smrt nemůže zvítězit
nad Životem!
My tak nyní můžeme žít život v plné jistotě, že tento dar nám již nic zlého nevezme. Ani smrt!
S radostí to oslavíme i letos.
Krásné a radostné Velikonoční svátky,
plné života, přeje
P. Slavomír Bedřich
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O HYPOTÉZÁCH ANEB SYMPTOMATICKÁ PROCHÁZKA PO LEŠENÍÍ

Stavěli tesaři zedníkům lešení
po něm se prochází moje potěšení
Podle akademické encyklopedie je hypotéza „předpoklad, který
je součástí vědecké práce a který umožňuje učinit na základě řady
faktů závěr o existenci objektu, souvislosti nebo příčiny jevu, přičemž tento závěr nelze pokládat za zcela dokázaný.“ Jiné, rovněž
akademické, zdroje k definici hypotézy dodávají: „Hypotéza je
většinou charakterizována jako vědecky zdůvodnitelný předpoklad možného stavu skutečnosti. Hypotéza ovšem nestojí na počátku poznání; na počátku poznání stojí domněnka.“ Nebo: „Hypotéza je návrh vztahu mezi zkoumanými proměnnými. Tento
návrh zamítá nebo potvrzuje (verifikuje) výzkum, a sice na základě empirické evidence. Hypotéza vzniká tehdy, když pátráme po
nutné souvislosti, tzv. kauzálním vztahu.“ Jinými slovy, hypotéza
je jakýmsi „odrazovým můstkem“ pro vědeckou práci.1
Trefně a výstižně definoval obecnou hypotézu skvělou metaforou hodnou velkého básníka německý básník Johann Wolfgang
Goethe (1749 - 1832), když napsal: „Hypotézy jsou lešením, které
se staví před budovou a pak se strhává, je-li budova postavena.
Hypotézy jsou nutné pro vědeckou práci, avšak skutečný vědec
nepokládá hypotézy za předmětnou pravdu, podobně jako nelze pokládat lešení za stavbu samu.“ Goethe tak prokázal dobrou
znalost vědeckých metod a orientaci v problematice.
Na něj, ať už vědomě nebo nevědomě, volně navázal francouzský
matematik a teoretický fyzik Henri Poincaré (1854 - 1912), když
napsal: „Věda je vybudována z faktů, stejně jako dům je vybudován z cihel; hromadění faktů ovšem není vědou, stejně jako
hromada cihel není domem.“
Nicméně držme se té procházky po lešení. Protože pro myšlenky
a nápady platí, že jim nelze poručit, aby přišly, jediné, co může
člověk udělat, je vytvořit (si) takové podmínky, aby dobré nápady mohly přicházet, psychologové, zejména ti, kteří se zabývají
kreativitou, mezi nimi např. Robert Epstein (*1953) z Centra pro
behaviorální studia v Concordu, Massachusetts, ve svém článku
nazvaném „Jak dostat skvělý nápad“ (How to Get a Great Idea,
1992), doporučují zajít si pro inspiraci na neobvyklá místa, nebo
na místa, kde jsme ještě nikdy předtím nebyli. 2 Nové se tak propojí se starým v neobvyklých a možná velmi zajímavých kombinacích. Procházka po lešení se tak, z tohoto pohledu, jeví jako
docela dobrá volba.
V antickém Řecku dokonce existovala filosofická škola, která je
spojována s údajně mylnou ale dosti rozšířenou domněnkou, že
její příslušníci filozofovali v chůzi, což je prý inspirovalo k novým
myšlenkám. Školu založil se svým přítelem a žákem Theofrastem
Aristotelés v roce 335 př. n. l. poté, co se vzdal místa vychovatele Alexandra Makedonského a vrátil se do Athén. Škola dostala
1
2

název (podobně jako jiné školy) podle svého sídla v parku s gymnasiem za hradbami na jihu Athén peripatetická škola. Krytou
„kolonádu“ (peripatos) ovšem možná postavil až Theofrast po
Aristotelově smrti. Proto ona asociace s chozením; chůze - řecky
peripatón. Škola zanikla pravděpodobně v 1. století n. l.3
Muž procházející se po lešení kvůli inspiraci k filozofickým
myšlenkám, pro něhož a jeho modré oči by autorka výše citované písně skočila do vody (otázkou je, zda slova písně chápat
tak, že by interpretka byla ochotná spáchat pro něj sebevraždu, nebo by byla ochotná skočit pro něj do vody, kdyby se
topil), byl tedy zřejmě příslušníkem nebo přinejmenším příznivcem peripatetické školy. To evokuje otázku, zda peripatetici uměli plavat.
Mají-li něco všechny antické filozofické školy společného, pak je
to vyznávání tzv. kalokagathie. Jde o spojení dvou řeckých slov
znamenajících „krásný“ a „dobrý“ a vyjadřuje antické přesvědčení, že člověk má usilovat o fyzickou i duševní krásu současně.
Kde není moudrost, nemůže být krása, případně naopak. Odpovídá to přibližně latinskému „mens sana in corpore sano“ – ve
zdravém těle zdravý duch.
Peripatetici tudíž, stejně jako řečtí filozofové z jiných řeckých
škol, plavat uměli. Údajně se koupali v řekách nazí a budili tak
pohoršení u prostého lidu, který se v řekách ani mořích nekoupal, protože neuměl plavat.
Antický ideál tělesné krásy a duchovní dokonalosti je důležitým
prvkem novodobé ovšem na antické Řecko se odkazující olympijské myšlenky, jak ji ve svých písemných studiích k tělesné výchově (knižně vydaných v roce 1908 po 21 letech práce) zformuloval francouzský pedagog a historik baron Pierre de Coubertin
(1863 - 1937).
Heslo, které v souvislosti s olympijskými hrami Coubertin razil,
totiž: „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se; v životě není důležité někoho přemoci, ale statečně bojovat.“4 ovšem nepochází od
něj samotného. Coubertin pouze citoval (a vždy při citaci to údajně uváděl) z kázání pensylvánského biskupa Episkopální církve

3

V právní terminologii má hypotéza poněkud jiný význam. Spolu
s dispozicí a sankcí tvoří nezbytnou součást právní normy.
Někdy se, podle jiné literatury, dokonce vyplatí odvážně se vydat i
tam, kam se jiní neodváží.

4

Vedle Theofrasta a Stratóna vynikl ze starších peripatetiků ještě
Aristoxenos, autor nejstarší známé hudební teorie, jež hledala spojení hudby s matematikou. Pojmem peripatetismus se dříve označovala i pozdější aristotelovská tradice, dnes se v této souvislosti hovoří o tzv. aristotelismu.Podle údajů Ministerstva vnitra je příjmení
Procházka šestým nejčastějším příjmením v České republice. Vzhledem k tomu, že příjmení zpravidla vznikala v nějaké návaznosti na
jejich původní význam, bychom mohli usuzovat, že jsme národem
peripatetiků. Nicméně nositelé příjmení Procházka představují jen
něco přes 0,3 % celkové populace. Navíc lidovou přezdívku „Starej
Procházka“ měl v českých zemích i rakouský císař František Josef I.
(1830 - 1916), o němž se nedá říct, že by to byl filozof na trůně jako o
římském císaři Marcu Aureliovi (121 - 180). Ten ovšem nebyl představitelem peripatetismu, ale jiného antického filozofického směru
zvaného stoicismus.
Existuje i volnější intepretace: „Není důležité zvítězit, ale prohrát se ctí.“
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Ethelberta Talbota (1848 - 1928), které Talbot pronesl u příležitosti konání až čtvrtých (letních) olympijských her v Londýně
v roce 1908. Předchozí tři olympiády se tedy v duchu onoho
hesla zřejmě nenesly.
Starořecký filozof a novodobý příznivce antických filozofických
škol by tedy měl být mimo jiné také sportovec a jako takový by
měl umět plavat. Ostatně podle toho, co víme o příbytku Diogena a podle zřejmě nejznámějšího střípku Archimedova vědeckého odkazu by se mohlo zdát, že to byli přímo vodomilové.
Nicméně v Diogenově sudu pravděpodobně nebyla voda. Diogenes (4. stol. př. n. l.) patřil k tzv. kynické škole,5 kterou založil
5

Dnešní výrazy cynik a cynismus jsou odvozeny právě od kynismu,
ale jejich význam je poněkud jiný. Mimochodem, kyón je řecky pes,
od toho také kynologie – nauka o psech.
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Sokratův žák Antisthenés. Její přívrženci – kynikové – opovrhovali konvencemi běžného života i vymoženostmi civilizace,
upřednostňovali skromnost a jednoduchost, snažili se vystačit
si s minimem věcí. (Dnes bychom tuto životní filozofii zřejmě
nazvali asketismem.)
O století mladší Archimedes ze Syrakus (3. stol. př. n. l.) pak
bývá sice označován za filozofa, ale byl hlavně matematik, fyzik,
vynálezce a astronom. Jako filozof není řazen do žádné školy.
Takže tu máme spíše než filozofa praktického vědce – vodomila.
Tolik k hypotéze včetně malé odbočky k antické filozofii.
pokračování v příštím čísle
Zdenek Vrbík

PŘÍZRAK
Jedno, v některých evropských zemích
nechvalně známé filozofické dílko pánů
Marxe a Engelse začíná slovy: „Evropou
obchází strašidlo komunizmu….“ atd.
atd.
Ne že by toto mé dílko mělo být snad
filozofické, či snad, nedej bože, že bych
se považoval za filozofa jejich ražení
a úrovně, či snad odborníka tohoto titulu
vůbec nějakého. Jen mi to tak přišlo na
mysl v jedné z nespavých nocí, kdy jsem
přemýšlel o našem občanském příběhu,
který by mohl začínat trošku podobně,
třeba na příklad: „Lanštorfem obchází
strašidlo kanalizace a čistírny odpadních
vod“ …. ? Co vy na to? Začalo nám to
už v době, kdy v obci vládla ještě socialistická ideologie obou shora jmenovaných
slovutných pánů. Ne že by to byla zásluha přímo jejich, ale tehdejších obecních
zastupitelů, kteří mimo ideologií měli
na srdci také prosperitu a obecní blaho,
což jim budiž přičteno ke cti. I byvše započato se socialistickým budováním kanalizace, začal se odvíjet příběh našeho
strašidla. Než budu pokračovat, nemohu
nevzpomenout na jeden krásně vymyšlený vtip právě na toto socialistické budování. Říkalo se totiž, že každý tento
tehdejší projekt se dělí na šest etap, které
se pravidelně vždy opakují: na začátku je
„ předprojektové nadšení“, po něm přichází „realizační vystřízlivění“, „řešení
problémů“, „ hledání viníků“, „potrestání
nevinných“, a nakonec „odměnění nezúčastněných“. Což se tehdy často vyprávělo po hospodách ve veřejném utajení
a připadalo nám to, alespoň některým
náramně vtipné. Začalo to, jak všichni,
hlavně ti starší, dobře víme, někdy v sedmdesátých letech, kdy po vsi začaly jezdit bagry kopat v ulicích šachty , po nich
jeřáby ukládat díly betonového potrubí

a dověděli jsme se, že se rodí naše nové
obecní kanalizační potrubí. I řekli jsme
si: to se máme, kráčíme s dobou i pokrokem! To jsme ovšem ještě nevěděli,
co nás všechno čeká. Když bylo všechno
urovnáno, vyměřeno, utěsněno, přišly na
řadu známé akce „Z“. Zahrádkáři, chovatelé, hasiči, rybáři, pionýři, svazáci, myslivci a kdo ví kdo ještě, měli hned plné
ruce práce. Do té doby byly totiž v obci
jen prašné ulice a bylo potřeba položit
také všude silniční obrubníky pro asfaltový koberec a to už nebyla jen tak holá
legrace. Budovatelské nadšení začalo pomalu, ale jistě chladnout. Každá pracovní
skupina měla svého předáka, který měl
mimo jiné na starosti pracovní morálku
skupiny, kterou nebylo někdy lehké udržet na optimistické úrovni, když za práci
byly odměnou jen diplomy. A tak jeden
z těchto bodrých hochů, známý optimista, vypotil heslo: „Chlapi, víte co, dělajte
jak byste kradli - to přeca umíte rychle, né?“ Jedno z dalších veřejně tajných,
hospodských hesel totiž v té době znělo:
„ Kdo nekrade, okrádá rodinu“. Mimochodem, někteří dnešní šprýmaři říkají,
že pesimista není níkdo jiný, než dobře
informovaný optimista. I bylo tehdy, ne
vždy, také veselo. Někdy se i zpívalo, ba
i padalo do výkopů, hlavně před fajromtem, ale ne písně budovatelské, jak by někoho možná napadlo, ale ryzý podužácký
folklor. Písně slibující odpočinek, typu
S pánem Bohem idu od vás, nebo Néni
lepší, jak v nedělu a podobné, nebyly
vzácností u unavených brigádníků. Bude
možná dobré pamětníkům osvěžit ducha
oné, již dávno zapomenuté, zlaté doby.
Nacházeli jsme se v období tzv. normalizace, maje v čerstvé paměti rok šedesátýosmý s milou návštěvou vojsk spřátelených socialistických armád našich

sousedních států, z nichž některým se u
nás tak zalíbilo, že si řekly, že (jim) bude
nejlépe chránit nás přímo u nás. A tak se
posléze i stalo. Vyhradily se jim prostory,
něco se jim postavilo a zvykali si u nás
(oni lehko, rádi a veřejně, my neradi, těžko a tajně). Jenže noví státní představitelé
měli problém: co říci (nasr.) zklamanému
a znechucenému občanovi, který čekal
všechno, jen ne tohle. Římští cézarové na
to měli recept: „ dejte jim chléb a hry“.
U nás to sice tak vznešeně neříkáme, ale
naše: „kdo si hraje, nezlobí“, to vystihuje
stejně. V socializmu se sice těžko rozdávalo, ale zato se lépe zaměstnávalo a tak
se musel lid zaměstnat. (Lord Churchil
někde utrousil, že kapitalismus je nerovnoměrně rozdělené bohatství a socialismus je rovnoměrně rozdělená bída).
Stát začal nabízet různé bezúročné, novomanželské, nenávratné a jiné půjčky,
uvolnil možnosti stavět svépomocí a lid
byl zaměstnán, hlavně mladí na venkově.
Začal „stavební bům“ husákových dětí,
které dělají starosti dnešním politikům s
důchodovou reformou. Ale to už je jiná
kapitola. Kromě toho se začalo například
dařit chovatelům drobného hosp. zvířectva ( nutrie, norci, králíci), jejichž kůže se
začaly „výhodně“ prodávat a s podivem
došlo také k renesanci vinohradnictví na
vesnici, když v každém malém „humě“,
které bylo dřív jen na řepu a na erteple, se
objevila vinná réva všelikých odrůd (aby
se nepřišlo o původní plodiny, sadily se
do meziřádků). A když byla réva, která
někdy i plodila, musely být i vinné sklepy.
To se vyřešilo hravě. U těch menších nových „ vinařů“ se udělaly jen malé vnitřní
úpravy a víno bylo vedle řepy a brambor
s malou lavičkou na sednutí (kdo došeu
posléď, moseu stát, ale hlavně dyž byuo
co pit). U větších a movitějších nových
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„ vinařů“ se zbudovaly i účelové stylové
vinné sklepy, kde byl lepší komfort a některé je vidět ještě dnes. Většinou byly jen
pro VIP hosty. Když přišel čas, chodilo se
koštovat burčák, potom řezák, mydlinkové a nakonec i hotové (pokád nekomu
eště zbyuo). Myslím, že možná i pohostinství mělo tehdy menší tržby, i když
správní koštéři „sa došli eště do hospody
vyfotit, jak sa patří aj s gučama na huavách“. Řeknete si, od čeho s boulemi na
hlavách,- když opojení v bramborových
sklepech vrcholilo, tak ti kteří začali verbovat, tloukli hlavami do stropů, které
na to svou výškou nestačily. K dokreslení
celé situace je třeba vzpomenout ještě jednoho důležitého elementu, ovlivňujícího
celou situaci, a to Ladenskou strouhu, jak
je nazývána v mapách. V obci se jí od nepaměti říká Svodnica. Původně asi vybudována uměle (pouze moje domněnka)
jako kanál z říčky Trkmanky, pramenící
ve Ždánském lese, odvodňující často zaplavované louky a sbírající různé odpadní
vody z přilehlých obcí. Toho jsou dokladem dodnes zachovalá stavítka po celém
toku. Dříve se před Lanštorfem dělila na
dvě ramena, z nichž jedno šlo přímo přes
obec, kde na návsi mezi hospodou a kapličkou tvořilo malý rybníček a pokračovalo k městu Břeclav, kde se vlévá do řeky
Dyje. Druhé rameno vedlo od rozdvojení
( kde se dnes před Ladnou rozdvojují dvě
hráze) kolem obce až k místu, kde dnešní
Masarykova ulice vychází k lesu, kde byl
mostek, pod nímž teklo k Lanštofskému
lesu a kopírujíc jeho hranici s Mlýnskými
loukami až k tzv. Seči, kde se pod Plaňařským mostem vlévalo do hlavního toku
řeky Dyje. Tomuto ramenu (dnes již neexistujícímu) se tehdy říkalo „Ševčická
Dyje“. Na jejím místě nyní vede sypaná
hráz, ve které je zbudována myslivecká
střelnice a navazuje na hráz vedoucí po
Kaštanové aleji (Kaštance). Na Ševčickou
Dyji už tu upomíná jenom torzo starého betonového mostu stojící stále ještě
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u bývalého Tondy Černého lesíku. Vím
z ústního podání od pamětníků, že tyto
odnože říčky Trkmanky bývaly plné ryb,
kterými je neustále zásobovala řeka Dyje
svými záplavami i několikrát do roka.
To ovšem trvalo jen do té doby, než se v
Podivíně zbudovala někdejší škrobárna,
později Fruta, ještě později Hamé a začaly se do Ladenské strouhy vypouštět
odpadní vody z továrních provozů, což
přineslo především smrt všem rybám
i rakům a z toku udělalo jedovatou stoku, z které vycházelo fluidum, pro které
zápach je příliž slabé slovo a šílený smrad
to vystihuje jen velmi chabě. Lidé bydlící tehdy v Chaupách byli největší chudáci, protože to dostávali přímo z první
ruky, ne že by ostatní na tom byli o mnoho lépe - stačilo aby zavál správný vítr.
Nepomohlo ani schování Svodnice přes
obec do kanálu. Toto zapáchající období
trvalo dobrých dvacet let, a skončilo, ani
zdaleka ještě ne úplně, teprve až ve velmi
nedávné minulosti.
A do těchto zlatých časů přišlo to všeliké
budování v naší obci včetně kanalizace
s příslibem brzkého dokončení a ČOV,
kteréžto se mělo datovat v blízké budoucnosti. Když skončily všechny budovatelské práce na první etapě naší kanalizace
s prozatímním vyústěním, kam jinam,
než do Svodnice, by l vynesen výrok provozovatele. Protože není ještě kanál pod
hlavní ulicí (jméno ještě neměla) a chybí
čistička, je možné do stávajícího systému přímo vypustit odpad jen z koupelny a z kuchyňského dřezu, ostatní musí
jít přes septik s přepadem. Což způsobilo v kuloárech (sklepy, hospoda) velmi
obsáhlé debaty. Občan začal přemýšlet
a řešit dilema – vypustit „řečené“, nebo
„ všechno“, kdo to uvidí, co tam všechno
teče a bude někdo hledat nějaký septik,
dá se udělat falešný, bylo přece řečeno,
kanalizace je téměř hotová, zbytek a čistička bude v nejbližší době, přece si nebudeme dělat dvojí práci, kdo by to teď

kontroloval, zejména když tam ještě teče
ten hnus ze Svodnice, takhle a všelijak
ještě jinak uvažovali chasníci stavebníci
i nestavebníci při koštování ve sklepech,
či při mariáši v hospodě. Jednou v hospodě u Zemčíků to krásně zformuloval
jeden nejmenovaný, dávno již zemřelý
stařeček, který při kafi s rumem mezi gučama (v Mariáši) prohlásil: „toš chuapci
posúchajte já vám neco řeknu, řeknime
si to chuapsky – proti tym jedom co tečů
v tej Svodnici (v noci sa nedá otevřít ani
okno, abysme do rána neskapali), bude
tych pár sraček suabý čajíček, možná to
bude aj maué ozdravení, protože s hovnem si dokázaua příroda poradit dycky“. Mnohé tím na čas uklidnil, ale červ
pochybnosti přesto u některých zůstal
někde v hloubi duše. Zvláště u těch, co
nevypustili jen to, co měli, ale i ten tzv.
čajíček. Jak už v historii bývá, najednou
se časy začaly měnit, dokonce i režimy se
vyměnily. Na kanalizaci se tolik nemyslelo, ne že by se zapomnělo, mluvilo se o ní,
pouze nebyla na pořadu dne. Zato jako
strašidelný přízrak tu byla pořád. Uběhlo
víc jak třicet let a hleďme, najednou je tu
opět a nejen se o ní mluví, ale dokonce
hrozí její zhmotnění i s čističkou. Rázem
nabývá přízrak obrovitých rozměrů. Kdo
vypustil, kam vypustil, co vypustil, kontroly, sankce, vodné, stočné, přípojky,
septiky, peníze, kolik to bude všecko stát?
Jednomu z toho není dobře, ve sklepech
už jsou zase jen brambory a řepa, pivo
je čtyřikrát dražší, není inspirace ani čas
na řešení, ani ten mariáš už skoro nikdo
neumí, kdo na to všechno má mít nervy?
No řekněte sami vážení čtenáři, nepřipomíná vám to nápadně ten výrok na
začátku Marxova Komunistického manifestu? Naštěstí to strašidlo naše , dá – li
demokracie a pánbůh, se k dobrému obrátí, zato to Marxovo asi zůstane přízrakem napořád.
17.3.2019
LaNo

AŽ TADY NEBUDOU VRABCI
Až tady opravdu nebudou, tak tady nebudeme možná ani my. Víc
jak třicet roků mám na zábradlí balkonu krmítko. Zblízka dlouhé
roky pozoruji to úžasné divadlo, které nám dopřávají různí drobní ptáci, kteří si přiletí pro potravu. Znepokojuje mě však velký
pokles počtu druhů těchto ptáků asi od roku 2012. Letos se u krmítka denně slétají jenom vrabci a sýkorky koňadry a modřinky. Jen asi dvakrát jsem letos zahlédl zvonka zeleného a pěnkavu
obecnou. Dříve mezi stálé zájemce o slunečnicové semínko patřili
mimo už jmenované ptáky také čížci, stehlíci, brhlík lesní. Občasným návštěvníkem byl například dlask tlustozobý, hýl obecný, sý-

korka parukářka, strakapoud a také strnad. Některé druhy ptáků,
kteří se zastavili na svém jarním tahu, se mi nepodařilo rozpoznat, protože tak jak rychle se objevili, tak také rychle odletěli. Na
jarním tahu se u našeho několikrát zastavily bekasiny otavní a ve
vlhké jarní půdě svými dlouhými zobáky hledali potravu. Nejsem
si úplně jist, že to byly bekasiny, možná to byli nějací podobní ptáci – bahňáci. Na zahradě nám pravidelně hnízdí kosové a rehek
zahradní (kominíček). Loni jsem pozoroval zvonka zeleného, jak
se prochází po zábradlí balkonu a občas vletěl do hustě zarostlého javoru. Když to trvalo asi týden, a tak jsem se šel podívat pod
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strom a objevil jsem tam malé hnízdo. Po čase se odtud ozývalo
pískání mláďat.
Často chodím na ryby k Jazérku a tak mám dost času pozorovat
ptactvo u vody. Některé druhy, například vlaštovky, které loví nad
vodou hmyz a nebo rybáci, kteří loví malé rybky, jsou celkem
v pořádku. Jejich stav se téměř nemění. Pravidelně přiletí k Jazérku mladí ledňáčci. Úbytek lze pozorovat u rákosníků, dále u slípek
zelenonohých a také u lysek. Dokud tady hnízdily lysky a vyvedly
mladé, téměř nikdy mláďata nedorostla do dospělosti. Nemilosrdně je vychytali draví ptáci, pilich moták nebo luňáci. Také byly zaznamenány případy, kdy mladá lyska byla ulovena sumcem. Před
pár lety tady pravidelně hnízdil bukáček malý, teď jsem ho asi dva
roky neviděl. Každý rok přiletí z teplých krajin kukačky a snaží se
umístit svá vajíčka do hnízd rákosníků. V korunách vrb se svým
pisklavým hlasem ozývá malý, drobný ptáček. Pravděpodobně to
bude nějaký lejsek. Potravu pod kůrou stromů hledají datlovití
ptáci – datli, strakapoudi a žluny. Někdy navečer přiletí kvakoš
noční a usadí se v koruně vrby a číhá na svou kořist. Asi ještě před
deseti roky byl večer slyšet z rohu u hřbitova, tam kde byla márnice, typický hlas křepelek „pět peněz“. Častými hosty jsou divoké
kačeny, někdy se objeví zrzohlávka rudozobá a také labutě. Za svítání se někdy dají spatřit lovící volavky. Občas se u Jazérka zastaví
na své cestě vyčerpaní poštovní holubi, aby si odpočinuli a napili
se vody.
Důvodů, proč ubylo ptáků, je hodně. Je to například změna životního stylu, prakticky zmizely chlévy, které byly přirozeným
místem pro hnízdění vlaštovek a hlavně zdrojem jejich potravy
– much. Všeobecně nám vadí stromy, protože na podzim padá
listí, zároveň je však strom nejen zdrojem kyslíku a stínu, ale také
přirozeným místem pro hnízdění ptáků. Dnešnímu způsobu zemědělské činnosti neodolali třeba koroptve, bažanti a zajíci. Tyto
živočišné druhy z naší krajiny prakticky zmizely. Drobní ptáci, například skřivánci a konipasi, kteří hnízdí na zemi, jen těžko přežijí
nápor těžkých a velkých zemědělských strojů, postřiků a chemických hnojiv. Tam, kam vjedou zemědělské stroje, tak tam zmizí
veškerý život. Dalším negativním jevem je množství hlučných turistů, kteří nedopřejí ptákům a zvěři klid pro rozmnožování. Ptáci,
kteří hnízdí na zemi to mají zvlášť těžké, protože velké množství
psů, které jejich majitelé vodí často do přírody, jim nedovolí v
klidu hnízdit. Dalším důvodem úbytku ptáků jsou také globální
změny počasí. Většina i drobných ptáků odlétá za zimu za teplejším podnebím převážně do Středomoří. Při jejich návratu stačí,
aby se nečekaně ochladilo v Alpách a spousta ptáků to nepřežije.
V okolí Středozemního moře je zvykem si dělat paštiku z drobných ptáků. Tady by mohla zapracovat EU.
Draví ptáci jsou také příčinou toho, proč ubývá ptáků a drobné
zvěře. Dříve se na katastru naší obce střelilo mnoho koroptví a bažantů, víc jak tisíc zajíců za rok. Na Stání a na Mlýnském járku
byly desítky vrb. Skoro na každé vrbě měly hnízdo divoké kačeny. V polích chybí hraboši. Toto byla přirozená potrava dravců.
Dnes už je to minulostí a tak hlad donutil dravce poohlédnout se
po potravě jinde. Proto si myslím, že stavy dravců jsou neúměrně vysoké oproti tomu, co jim současná příroda může nabídnout.
Samostatná kapitola jsou čápi. Ubylo všelijakých, různě velkých
vodních ploch, mokřadů, bažin. Tam žily žáby, rybky, čolci, užovky, ještěrky a další obratlovci – toto byla normální potrava čápů.
Tyto mokřady jsme díky své lidské nadutosti zavezli, srovnali,
zúrodnili. Když třeba sedím na rybách u Dyje, tak je občas vidět
čápa, jak nese v zobáku malého zajíčka nebo bažanta, on musí svá
mláďata nakrmit. Jednou nesl velkou užovku, která byla omotaná
kolem jeho zobáku, sotva ji unesl.
Co dělat proto, aby se zlepšilo prostředí pro život ptactva a zvěře? Nevím, jestli kvalifikovaně odpovím na tuto otázku, ale řeknu
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svůj názor. Jsou to dvě roviny, jedna je způsob zemědělské výroby
a druhá je to, co může udělat každý z nás. Způsob zemědělské výroby by mohla změnit jedině nová legislativa. Například zmenšit
obrovské plochy jedné plodiny na maximální plochu určenou zákonem, povinnost nechat ladem třeba několik roků část pozemků. Vysadit aleje a remízky, které by ozdravily krajinu a poskytly
by úkryt ptákům i zvěři. Používat méně chemických prostředků.
Vybudovat malá napajedla, aby se všichni živočichové měli kde
napít. Těmito opatřeními by se pomohlo návratu všem druhům
do přírody. Tímto směrem by mohly putovat státní dotace.
Toto by mohla zařadit do svého programu třeba vláda. Nevím
ovšem, jestli by se tímto chtěla zabývat, protože předseda vlády je
současně jedním z největších majitelů pozemků u nás. Až budou
volby a pan premiér bude zase rozdávat koblihy a přesvědčovat
nás o tom, jak budou makat, tak mu to prosím připomeňte. Je dosti pravděpodobné, že nás příští generace nebudou příliš chválit
za to, že jsme všichni dopustili způsob hospodaření, který vede k
devastaci krajiny. Argumenty, že to jinak nejde, jsou falešné. Stačí
se podívat kousek za hranice.
Každý z nás může podle svých možností a chuti něco pro přírodu
něco udělat. Třeba pořídit si krmítko a zásobovat ptáky slunečnicovým semínkem, nebo budku pro ptáky na zahradě. Na zahradu je možné umístit nějakou plochou misku s vodou nebo pítko.
Když má někdo kousek volné plochy, je možné ji oset semenem
lučního kvítí. Tato loučka se vám odmění podívanou na mnoho
druhů lučního kvítí. Údržba je jednoduchá, seče se to dvakrát za
rok. Kvetoucí loučka přitahuje různý hmyz, čmeláky, včely, včelky samotářky, vosičky, různé brouky a motýly. Část z nich je také
přirozenou potravou pro ptáky. Dále by jsme se měli chovat ohleduplně v přírodě, obzvlášť v období hnízdění a vyvádění mláďat.
Když si sebou vezmeme do přírody svačinu a pití, tak prázdné
obaly jsou lehčí než ty plné a proto je můžeme snadno odnést
domů.
Jsem rybář, ale ke „křížu“ už víc jak deset roků nechodím, protože
mě přestalo bavit věčně uklízet nepořádek po některých „milovnících přírody“. Přivezou tam plné bágle jídla a pití, dále krmení a návnady pro ryby a obaly tam nechají. Ještě větší nepořádek
(svinčík) jsem viděl u šutráku za Tescem. Tam chodí na ryby především Břeclaváci.
Je potřeba, abychom všeobecně změnili svou averzi vůči listnatým stromům. Je fakt, že na podzim listí opadává, ale je to krátká
doba. Rozhodně vám strom vytvoří v letních vedrech příjemnější ovzduší než rozpálené kamení vysypané před domem. Stromy
jsou přirozeným prostředím pro život. A také jsou místem pro
úkryt ptactva a různých živočichů a dají méně práce než neustálá
péče o trávník.
Jsem rád, že se zastupitelstvo obce rozhodlo pro provedení pozemkových úprav na katastru obce. Při jejich realizaci může být
pomocí krajinotvorných opatření zahájena postupná obnova krajiny.
František Tesařík březen 2019
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Společenská kronika
JUBILEA

ÚMRTÍ

Všem jubilantům přejeme vše nejlepší a mnoho
zdraví do dalších let

Rozloučili jsme se s občany:

leden
80 let Šilová Marie, ul. Lipová
Polášková Marie, ul. Ořechová
75 let Jílková Blažena, ul. Růžová
70 let Hanák Jindřich, ul. Masarykova
65 let Vošvrda Josef, ul. Na Trkmance
60 let Zrůnová Jarmila, ul. Za Hřištěm
Nešporová Štěpánka, ul. Masarykova
únor
80 let Jurkovič Vladimír, ul. Sportovní
70 let Poláčková Dana, ul. Sportovní
65 let Sadílková Anna, ul. Mlýnská
Kučerová Anna, ul. Na Trkmance
60 let Pochylý Emil, ul. Anenská
březen
75 let Šilová Hana, ul. Růžová

únor
Marta Gajdová, ul. Lipová

NAROZENÍ
Omlouváme se paní Janě Sedláčkové, že v minulém čísle Lanštorfského zpravodaje byly nepřesně uvedeny údaje k narození její dcery Veroniky
Sedláčkové a uvádíme text opravy:
V minulém zpravodaji byly chybně a neúplně
uvedeny informace k narození Veroniky Sedláčkové, proto je uvádíme na správnou míru.
Narodila se v srpnu Janě Sedláčkové a Zdenku
Juračkovi.
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