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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
co říct na úvod, aby člověk pořád neopakoval to stejné. Tak snad dnes začnu
z mosta do prosta bez úvodních frází.
Krátce se zastavím u problematiky
TJ Sokol. Je smutné, že fotbal v naší obci,
doufám, že prozatím, skončil. Nejsou hráči, respektive zestárli, založili si rodiny a
mají jiné zájmy. Bohužel si nevychovali své
nástupce, nebyli žáci. A zase nebyl nikdo,
kdo by se jim chtěl ve svém volném čase
věnovat. Je potřeba si uvědomit, že se mění
doba. Děti i dospělí mají jiné zájmy a potřeby /televize, internet, hry atd./ Ale nejsme
jedinou obcí, která má tento fotbalový problém, dle ostatních starostů mají problémy
podobné. V současné chvíli zůstane Sokolu
pouze oddíl tenisový. To budou nástupci
fotbalistů. Poslední variantou je převedení areálu TJ Sokol Ladná bez tenisových
kurtů na obec Ladná. V tuto chvíli se musí
vyhotovit geometrický plán, který oddělí
tenisové kurty a pak může dojít k převodu.
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Prozatím není obec majitelem hřiště, a tak
se o něj nemůže starat. Hřiště jsme pravidelně sekli a uklízeli. Prosím všechny, aby
nevěřili zprávám o tom, že obec hřiště zastaví rodinnými domy nebo na něm bude
provozovat nějakou ekonomickou činnost.
To si lidé opravdu vymýšlejí bez znalosti
celé problematiky. Nikdy se o tom, ani v zastupitelstvu, takto nepřemýšlelo.
Odbočím ke své osobě. Tento týden
jsem se dozvěděla, že mám postavený
nový dům, ale neví se, ve které obci. Ano,
mám část rodinného domu po svém otci v
Poštorné, ale jiný, natož nový, opravdu nevlastním. Věřím, že normální člověk těmto
výmyslům ani nemůže věřit.
A k dění v obci. Oprava školy je téměř u
konce, během letních prázdnin dojde k výměně dlažby schodiště, a to bude opravdu
poslední tečka za celkovou rekonstrukcí.
Budeme moci říct, že máme novou školu a
ještě zvětšenou. Myslím si, že jak uvnitř, tak
zvenku se nám její oprava velmi povedla.
V září už budeme hodovat u pěkně opravené budovy. Proběhne ještě instalace no-

vých úředních desek a nová výsadba zeleně
v okolí školy.
Projektová dokumentace na mateřskou školu se trochu zdržela kvůli umístění
trafostanice. Tento problém budeme řešit
s projektantem a pracovníky EONu v příštím týdnu.
Na chodník k Albě proběhne výběrové
řízení na dodavatele stavby a snad ještě na
podzim letošního roku se začne s jeho stavbou.
Výsledek podané žádosti na kanalizaci
zatím ještě není znám.
Chtěla bych Vás všechny pozvat na Letní výlet na Brněnsko, na fotbalový turnaj
ulic a na konci prázdnin opět na koupání
ve Velkém Mederu.
Dovoluji si Vám všem popřát krásné
slunečné dny, ale v dnešní době i trochu
toho deště. Teď opravdu vidí někteří, že bez
vody to nepůjde a buďme rádi, že jí zatím
máme dost. Až tu nebude, tak budeme muset jít o dům dál.
Priesterrathová Renáta,
starostka obce

DĚNÍ V OBCI
III. setkání harmonikářů v Ladné
V sobotu 31. 3. 2018 se uskutečnilo již v
pořadí třetí setkání harmonikářů. Na pódiu
se představilo téměř 30 účinkujících. Nejmladší muzikantkou byla Anežka Strážnic-

ká z Náměště nad Oslavou, která v současné době navštěvuje 1. třídu základní školy
a její vystoupení bylo strhující. Stejně jako
v loňském roce akci moderovala harmoni-

Zájezd do Krakova
a Varšavy
Ve dnech 13. a 14. dubna 2018 uspořádala
obec Ladná dvoudenní zájezd do polského Krakova a Varšavy. Od obecního úřadu se odjíždělo
v brzkých hodinách, abychom byli kolem deváté
hodiny v Krakově. Prohlídku královského města,
hradu, královské cesty, židovského gheta a dalších zajímavostí jsme doplnili nákupy, kafíčky,
jídlem, pivem a dalšími dobrotami. V pozdních
odpoledních hodinách jsme se přesunuli na uby-

Krakovský drak

kářka Miroslava Šubíková z Rakvic, která
také přispěla do programu svým vystoupením. Vystoupil také ladenský harmonikář
pan Leopold Morávek.
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tování a večeři v hotelu Major. V sobotu
po vydatné snídani jsme v sedm hodin
odjížděli směr Varšava. Krásami hlavního města jsme se kochali až do pozdních
večerních hodin. Obě města jsou zařazena v seznamu UNESCO a obě si to plně
zaslouží. Domů jsme dorazili nad ránem.
Sami účastníci zájezdu navrhli, abychom
se příští rok vydali do maďarské Budapešti. Tak snad na jaře roku 2019.
královský hrad

Varšava Nejvyšší soud

to je polská dobrota

Jarní výlet
V sobotu 28. dubna jsme se vydali na tradiční Jarní výlet. Tentokrát na Boskovicko.
Nejprve si někteří prohlédli boskovický empírový zámek, který je dnes v soukromých
rukou a někteří nad ním tyčící se boskovický
hrad. Následovala individuální prohlídka
židovského boskovického ghetta, hřbitova

Židovská synagoga

Boskovický zámek

a poté společná prohlídka krásné synagogy
byla. V odpoledních hodinách jsme zavítali
na pštrosí farmu v Doubravici nad Svitavou.
Vyslechli jsme si velmi zajímavou přednášku o chovu pštrosů a rozhodli jsme se, že
když fotbalisti přestali hrát fotbal, budeme
na hřišti chovat obecní pštrosy. Nakoupili

jsme pštrosí výrobky - maso, paštiku, salám,
klobásy, masti a některé další a také jsme se
zásobili květinami, které se v tomto areálu
prodávají. Děti si užily zábavu na kolotočích
a pochutnaly si na klobásách a zmrzlině. Příjemně unavení jsme se v pozdních odpoledních hodinách vydali na cestu domů.

hrad

majitel pštrosí farmy s vejci
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Pálení čarodějnic
V pondělí 30. dubna uspořádala obec Ladná ve spolupráci se ZŠ a MŠ Ladná již tradiční
Pálení čarodějnic. Pro děti byly
připraveny různé soutěže a závody. Na závěr proběhlo vyhodnocení a každá malá čarodějnice či čaroděj si odnesl diplom
a sladkou odměnu. Letošní
soutěž o nejoriginálnější čarodějnický dopravní prostředek
vyhrála Maruška Priesterrathová. Vyvrcholením zábavného
odpoledne bylo upálení papírové čarodějnice, kterou si děti
připravily ve škole a následné
opékání špekáčků. Večerní zábava pokračovala do pozdních
nočních hodin s country skupinou Čtyřlístek.

Májová zábava
V sobotu 12. 5. 2018 uspořádala již tradičně Chasa z Ladné Májovou zábavu s Túfarankou. Kromě domácích se zde sjeli
také přespolní krojovaní a tak bylo veselo jak na hody. O půl-

noci bylo vyhlášeno půlnoční sólo. Krásné melodie doplnil zpěv
Břetislava Osičky z Lanžhota, Mirka Mordycha, Dity Bilíkové a
Hanky Bílkové. O přestávce si také zazpívali místní mužáci.

Výlet do Brna vlakem
V sobotu 19. května jsme se vydali
v 7.45 hod. vlakem na výlet do Brna. Počasí
nám přálo, a tak jsme za celý den pomalou
procházkou prošli necelou polovinu historického centra města. Naše trasa vedla od
nádraží přes Denisovy sady s obeliskem a
částí městských hradeb, prohlédli jsme si
katedrálu sv. Petra a Pavla na Petrově, Petrskou ulicí jsme přišli k divadlu Husa na
provázku a na Zelný trh. Tady jsme si pochutnali na zvláštních zmrzlinách, např.
čokoládové s chilli a pokračovali jsme obchůzkou trhu. Zastavili jsme se u divadla
Reduta, sousoší Nejsvětější Trojice, Biskup-

ského dvora, Ditrichštejnského paláce a
kašny Parnas. Další zastávkou byl kapucínský kostel s kostnicí
na
Kapusínském
náměstí. Velmi nás
zaujal Dům U Tří
kohoutů, který je na
jeho rohu. Pokračovali jsme na starou radnici, kde visí
Brněnský drak, dál
na Dominikánské
náměstí s kostelem
Hotel Slávia
sv. Michaela archan-

děla, kolem hotelu Internacionál jsme došli
k Besednímu domu a hotelu Slávia. Tady
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jsme si objednali na zahrádce restaurace
objednali kafíčko s pivečkem a vzpomínali
jsme na film s Bolkem Polívkou Kurvahošigutntag, jehož jedna scéna se právě zde
natáčela. Určitě si vzpomenete na slogan
Nová doba, host vyhazuje vrchního! Potom
jsme prošli ulicí Joštovou kolem Ústavního
soudu na Moravské náměstí a v kostele sv.
Tomáše jsme se zúčastnili svatebního obřadu. Naší poslední zastávkou byl kostel sv.
Jakuba, kde jsme hledali na fasádě kostela
nemravného mužíčka a opravdu tam byl.

Červen 2018
Na náměstí Svobody jsme si dali výborný
oběd, zákusek a přečkali jsme průtrž mračen a potom jsme už vyprašovali na ná-

Nemravný mužíček
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draží a hurá domů. Všem se nám to líbilo
a určitě se někdy vydáme na pokračování
obchůzky.

Tři kohouti

Zájezd do Velkého Medera
V sobotu 2. června jsme opět zavítali do Velkého Mederu na Slovensku.
Každoročně touto dobou a potom na
konci prázdnin si sem přijíždíme zarelaxovat. Tentokrát se nás vydaly dva
plné autobusy. Koupání, jízda na tobogánech, opalování, jídlo, pití, zmrzlina,
lanové centrum, vodní aerobik, vše se
nám líbilo. Areál se dál rozšiřuje a měl
by přibýt bazén s ostrovem uprostřed.
Tentokrát si někteří z nás nechali udělat pedikúru rybičkami. Ponoříte nohy
do vody s malými rybkami a oni vám
ztvrdlou kůži okusují. Napadlo mě, že

by se tak dalo i hubnout. Všechny zveme na další koupání, a to 1. září. Infor-

mace jsou k dispozici na plakátu v tomto zpravodaji.

VÝPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání zastupitelstva č. 24/2018 se konalo 23. dubna 2018
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Kupní smlouvu na pozemky parc.č. 1322/10, 1323/19, 1323/28,
1324/4, 1324/5, 1325/24, 1325/35, 1330/1, 1331/35 a 1333/11
v k.ú. Ladná s paní Ludmilou Michlovskou za cenu 2 000,- Kč
• Smlouvu o dílo č. 210/18 s firmou Modrý Projekt s.r.o. Břeclav
na akci „Ladná - kanalizační řád“ za cenu 25 000,- Kč
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o příspěvku na spolufinancování sítě
sociálních služeb ORP Břeclav s Městem Břeclav, v roce 2018
bude příspěvek ve výši 60 950,- Kč
• Smlouvu o dílo s firmou Moderní škola s.r.o., Otice na dodávku
a montáž nábytku pro ZŠ a MŠ Ladná za cenu 361 653,- Kč bez
DPH
• Přijetí sponzorského daru ve výši 4 000,-Kč pro ZŠ a MŠ Ladná
od paní Mgr. Jany Malinové
• Smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích parc.č. 108/1,
1360 a 948/1 v k.ú. Ladná se stavebníky Stanislavem a Jaroslavou
Salajkovými na akci „Novostavba rodinného domu na parc.č.
105/10“
• Rozpočtové opatření č. 2/2018 s příjmy ve výši 570 000,- Kč,
výdaji ve výši 2 016 800,- Kč a financováním ve výši - 1 446 800,Kč
• Účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Ladná a rozdělení výsledku hospodaření ve výši 176 621,63 Kč,

•
•

•

•

•

•

•

a to 70 000,- Kč do fondu odměn a 106 621,63 Kč do rezervního
fondu
Účetní závěrku za rok 2017 obce Ladná
Závěrečný účet obce za rok 2017 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce s výhradou. Bylo zjištěno překročení platby v hotovosti za pozemek nad limit 270 000,- Kč,
nebyla zveřejněna smlouva na profilu zadavatele. Vše bylo projednáno a napraveno
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Interaktivní
tabule s příslušenstvím“, byla vybrána nabídka firmy AV Media
a.s. Brno za cenu 93 900,- Kč
Smlouvu o dílo s firmou AV Media a.s. Brno na dodávku akce
„Interaktivní tabule s příslušenstvím“ za cenu 93 900,- Kč bez
DPH
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č.
2/2018 pro SDH Ladná na realizaci projektu „Závody a provoz
kroužku mladých hasičů“ ve výši 10 000,- Kč
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
č. 3/2018 pro SDH Ladná k realizaci projektu „Pořízení sportovní výbavy pro sportovní oddíl dorostu SDH Ladná“ ve výši
69 200,- Kč
Smlouvu o provozování vodovodu č. 20180027/Ad s VAK Břeclav a.s. na bezúplatné provozování vodovodu pro veřejnou po-
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třebu v lokalitě Čtvrtky pod drahou
Dohodu č. 75082128/2018/Ad vlastníků provozně souvisejících
vodovodů s VAK Břeclav a.s. k zajištění kvalitního a plynulého
provozování vodovodní sítě
Prominutí penalizace ing. arch. Jana Hellera, zpracovatele projektové dokumentace akce „Mateřská škola, jídelna, komunitní
centrum v obci Ladná“, a to z důvodu dalších prací, které požadovala obec - vypracování hydrogeologického posudku, vypracování dokumentace bouracích prací, požadavek na realizaci
další studny, uzavření vjezdu branou, odstranění střešních oken
v MŠ a jídelně
Kupní smlouvu na pozemky parc.č. 947/50, 1182/84, 1293/40,
1293/68, 1293/149, 1296/20 v k.ú. Ladná s paní Annou Ivančicovou za cenu 96 860,- Kč
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo s firmou Trepart s.r.o. na akci
„Stavební úpravy objektu základní školy v obci Ladná“, kterým
se prodlužuje termín dokončení stavby do 30. 4. 2019
OZV obce Ladná č. 1/2018 o místním poplatku ze psů

•
•
•
•

•

•

•

OZV obce Ladná č. 2/2018 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
OZV obce Ladná č. 3/2018 o místním poplatku ze vstupného
OZV obce Ladná č. 4/2018 o místním poplatku z ubytovací kapacity
OZV obce Ladná č. 5/2018 o místním poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Kupní smlouvu na pozemky parc.č. 1357/17 a 1357/18 v k.ú.
Ladná s paní Alenou Grgurinovou, panem Karlem Sedlákem,
panem Petrem Sedlákem za cenu 70 299,- Kč
Směrnici č. 37/2018 pro nakládání s osobními údaji, kterou se
zohledňují požadavky na GDPR, současně se ruší směrnice č.
23 Nakládání s osobními údaji
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č.
4/2018 pro Myslivecký spolek Ladná k realizaci projektu „Stěhování myslivny - přípojka elektřiny, vody, odpadu“ ve výši
120 000,- Kč

Zasedání zastupitelstva č. 25/2018 se konalo 4. června 2018
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Strategický plán rozvoje sportu v obci Ladná v letech 2018-2025
• Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Vybavení
multimediální učebny ZŠ Ladná“, byla vybrána firma Martin
Hlavatý - MH Computers, Břeclav za cenu 214 872,- Kč bez
DPH
• Smlouvu o dílo s firmou Martin Hlavatý - MH Computers Břeclav na akci „vybavení multimediální učebny ZŠ Ladná za cenu
214 872,- Kč bez DPH
• Místní akční plán vzdělávání ORP Břeclav - MAP
• Zastupitelstvo revokovalo usnesení č. 11/16/Z14 o určení zpracovatele územní studie na lokalitu Palašovské příděly ze zastupitelstva 14/2016 ze dne 30.8.2016
• Změnu zpracovatele územní studie na lokalitu Palašovské příděly, novým zpracovatelem bude ing.arch. Martin Ondrouch,
ruší se původní zpracovatel ing. arch. Libor Foukal
• Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Stavební
úpravy ZŠ Ladná - výměna dlažby schodiště“, byla vybrána firma F&K&B a.s. Břeclav za cenu 547 827,- Kč bez DPH

•
•

•

•
•

•
•

Smlouvu o dílo s firmou F&K&B a.s. Břeclav na akci „Výměna
obkladu schodiště ZŠ Ladná“ za cenu 547 827,- Kč bez DPH
Kupní smlouvu na pozemky parc. č. 1296/16, 1301/25 a
1292/215 v k.ú. Ladná s panem Janem Helešicem za cenu
57 190,- Kč
Kupní smlouvu na pozemky parc.č. 1331/11, 1324/4, 1330/1,
1333/11, 1328/10, 1331/14, 1332/11, 1333/14, 1323/19, 1325/35,
1331/35 v k.ú. Ladná s paní Marií Novákovou za cenu 12 100,Kč
Rozpočtové opatření č. 3/2018 s příjmy ve výši 7 000,- Kč, výdaji
ve výši 1 991 000,- Kč a financováním ve výši - 1984 000,- kč
Smlouvu č. 1040014033/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce a.s. České Budějovice na pozemku parc.č. 149 a 162 v k.ú. Ladná na stavbu „Ladná, úprava
NN, obec Ladná“ za jednorázovou úplatu 3 625,- Kč
Schválilo na další volební období 2018-2022 devítičlenné zastupitelstvo
Smlouvu o dílo na autorský dozor akce „Stavební úpravy objektu základní školy v obci Ladná“ za cenu 249 000,- Kč bez DPH

Závěrečný účet obce za rok 2017
Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2017
– údaje jsou v Kč (před konsolidaci)
Schválený
rozpočet
Třída 1 – Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 – Kapitálové příjmy
Třída 4 – Přijaté dotace
Příjmy celkem před konsolidaci
Třída 5 – Běžné výdaje
Třída 6 – Kapitálové výdaje

Rozpočtová
opatření

Upravený
rozpočet

Plnění k 31.12.2017
20 321 361

% plnění k upravenému
rozpočtu 96,5 %

15 067 000

5 983 900

21 050 900

2 456 329

97,5 %

2 124 000

394 500

2 518 500

0

100,0 %

0

0

0

641 759

93,7 %

306 100

378 900

685 000

23 419 449

96,6 %

17 497 100

6 757 300

24 254 400

9 797 411

86,8 %

9 528 900

1 763 700

11 292 600

19 517 642

92,3 %

17 636 000

3 506 000

21 142 000

29 315 053

90,4 %
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Výdaje celkem před konsolidaci

27 164 900

5 269 700

32 434 600

Saldo: Příjmy - výdaje

-9 667 800

1 487 600

-8 180 200

7

-5 895 604

Třída 8 – financování

0

0

Přijaté úvěry a půjčky

0

0

0

0

0

Splátky úvěrů

0

0

0

0

0

Fond rezerv

0

0

0

0

Operace pen.účtů (8901)

0

0

0

-5 895 064

Prostředky minulých let

-9 667 800

1 487 600

- 8 180 200

-5 895 064

Financování celkem

-9 667 800

1 487 600

-8 180 200

Rozpočet pro rok 2017 byl schválen zastupitelstvem dne 25. 11.
2016. V průběhu roku bylo provedeno celkem 7 rozpočtových opatření. Celkově byly příjmy zvýšeny o 6.757.300,- Kč, výdaje byly navýšeny o 5.269.700,- Kč.

•

•

•

Příjmy obce byly v průběhu roku změněny následovně:
Daňové příjmy – oproti schválenému rozpočtu byl navýšen zejména příjem daně z přidané hodnoty (o 1.51 tis. Kč) a příjem
z odvodu z výherních hracích přístrojů (o 2.403 tis. Kč)
Nedaňové příjmy – oproti schválenému rozpočtu byl navýšen
zejména příjem z kultury (příjem byl vyšší o 129 tis. Kč), příjmy
z pronájmu pozemků (vyšší o 60 tis.Kč), příjmy z pronájmu tělocvičny (vyšší o 55 tis. Kč)
Přijaté dotace – v průběhu roku byla na účet obce přijata dotace
na volby do Poslanecké sněmovny (24 tis. Kč), dotace z úřadu
práce na zaměstnání 2 pracovníků na úklid a čištění obce (168
tis. Kč), průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Ladná (142 tis. Kč), dotace na činnost hasičů (JMK 2,4 tis. Kč)
Druh majetku

Popis

Kč

018, 078 Drobný dlouhodobý
nehmotný majetek

166.836,30

019,079 Ostatní dlouhodobý
nehm.majetek

467.980,00

021, 081 Budovy, stavby

91.821.774,67

Výdaje obce byly v průběhu roku změněny následovně:
Běžné výdaje – oproti schválenému rozpočtu byly navýšeny výdaje o běžné výdaje na činnost tělocvičny, služby
k nebytovému hospodářství, o výdaje na kulturní akce
v obci aj.
• Kapitálové výdaje - oproti schválenému rozpočtu byly
zvýšeny investiční výdaje o 5.000 tis. Kč na přestavbu ZŠ, o
923 tis na nákup pozemků aj.
Stav sociálního fondu k 31.12.2017 činí 44.870,04 Kč,
tento fond slouží k potřebám zaměstnanců obce, jeho tvorba
a čerpání se řídí schváleným rozpočtem a statutem sociálního fondu schváleným zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2009.
Obec Ladná měla v roce 2017 pouze sociální fond.
•

1) Hospodaření s majetkem obce
Inventarizace majetku a závazků k datu 31. 12. 2017 byla
provedena ve dnech 2. 1. - 18. 1. 2018.

Oprávky v Kč
166.836,30 Program Gordic, Clavius pro MK, Office
71.490,00 Územní plán obce
17.491.918,00 Bytové domy, budovy pro služby obyvat., jiné
nebytové domy, komun. a VO, jiné inž. sítě, ost.
stavby, kanalizace

022,082 Samostatné movité věci,
soubory movitých věcí

5.548.984,23

1.941.209,42 Vlajka, rozhlas, kuch.linka, vlek, Avia cisterna,
maringotka, elektrocentrála, radar, pyramida, traktor,žací stroj, podium, osobní automobil, zametací
stroj, kontejnery

028,088 Drobný dlouhodobý
hmotný majetek (1-40
tis. Kč)

5.967.612,20

5.967.612,20

Nábytek, zařízení, PC kompostéry, aj. (OÚ,
knihovna, pošta hasička, tělocvična, sb. dvůr, podporované bydlení, hřbitov, zdrav.středisko, komun.
služby aj.)

031 Pozemky

14.835.701,18

Pozemky ve vlastnictví obce -stavební pozemky,
zastavěné pozemky, orná půda, zahrady, ostatní
pozemky

042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
(rozestavěné akce)

23.839.174,20

Kanalizace + ČOV 3.979.327,- Kč
Úlehle 62 400,- Kč
- Parkoviště 639.752,52 Kč
- Stavba MŠ 344.783,50 Kč
- Rek. ZŠ 17.375.169,08 Kč
- Chodník a VO k Albě
143.980,- Kč
- KD – změna užívání stavby 156981,70 Kč
- Retence a akumulace vody v Podluží 54.450,- Kč
- Autobusová zastávka 1.082.330,- Kč

Červen 2018
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Vybrané účty dle inventarizace provedené k 31. 12. 2017:
Účet

Název účtu

Stav k 31. 12. 2017

Poznámka

231.10

Základní běžný účet obce – KB

16.265.577,46

231.11

Základní běžný účet obce – ČSOB

263.10

Ceniny - známky

311.xx

Odběratelé

314.xx

Krátkodobé poskytnuté zálohy

315.xx

Pohledávky z hlavní činnosti

321.xx

Dodavatelé

1.928.983,84 Neuhrazené faktury dodavatelům

374.xx

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

5.134.656,00 Nevyúčtované poskytnuté zálohy
na dotace

403.xx

Transfery na investice

8.375.957,76 Dotace celkem

1.085.460,42
160,00
19.181,62
248.120,00 Zálohy na energie
65.623,00 Pohledávky za odpad, psy

Obec vyřadila majetek v celkové hodnotě 109.746,20 Kč (PC,
křovinořez, skener, notebook …..)
Obec pořídila:
investiční výdaje v roce 2017: chodník na hřišti u víceúčelového hřiště (51 tis. Kč), dlažba u kostela (90 tis. Kč), obec převzala od firmy Domus Reality místní a účelovou komunikaci, plochy pro dopravu v klidu, kanalizaci, vodovod a veřejné osvětlení
(4.512tis. Kč), tech. zhodnocení rozhlas (88 tis. Kč)
Poskyt.

účel

Na účtu 902 je veden jiný drobný dlouhodobý majetek vedený
v obci 257.519,11 Kč.
Na účtu 905 jsou vedeny vyřazené pohledávky ve výši 1 200,- Kč
Na účtu 909 je veden majetek předaný k hospodaření ZŠ a MŠ ve
výši 1.251.945,40 Kč.
Výsledek hospodaření obce Ladná k 31. 12. 2017 je zisk ve
výši 11 716 271, 21 Kč.
Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu,
státním fondům a rozpočtům krajů a dotace poskytnuté

ÚZ

Pol.

Poskytnuto

Čerpáno

%

ÚP ČR

Aktivní politika zaměstnanosti

13013

4116

167.547,00 Kč

167.547,00 Kč

100

JMK

Volby do poslanecké sněmovny

98071

4111

24.091,00 Kč

17.185,00 Kč

71

JMK

Průtoková dotace ZŠ

14984

4116

142.276.80 Kč

142.276,80 Kč

100

JMK

Hasiči – činnost

14004

4116

2.400,00 Kč

2.400,00 Kč

100

Hospodaření příspěvkové organizace
– Základní škola a Mateřská škola Ladná
Rezervní fond ze zlep- Rezervní fond z ostatních Fond odměn
šeného VH
titulů
ZŠ a MŠ Ladná

576,16 Kč

13,505,00 Kč

Příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Ladná byl v roce 2017 poskytnut příspěvek na provoz ve výši 1.350.000,00 Kč. Roční
účetní závěrka zřizované příspěvkové organizace včetně všech
zákonem předepsaných výkazů je založena na obecním úřadě

Investiční fond

20.000,00 Kč

Výsledek hospodaření

222. 912,96 Kč

176 621, 63 Kč

u účetní obce. Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Brně, zápis byl proveden 16. září 2014 pod
spisovou značkou Pr 1563, IČ 75092654.

Přehled poskytnutých dotací z rozpočtu obce
Subjekt

Účel

TJ SOKOL Ladná

(neinvestiční dotace)

MUDr. Julínek

Běžná údržba a správa sportoviště

SDH
SDH

Poskytnuto Kč

Čerpáno %

200 000

100

6 000

100

Zabezpečení provozu ordinace

15 000

100

Soutěž v požárním útoku

10 000

100

Myslivecké sdružení Ladná Májová zábava s žehnáním nového auta Vybudování myslivny

50 000

100

N.C.O.D

Světový šampionát Chorvatsko

25 000

100

Malovaný kraj

Časopis Malovaný kraj

6 000

100

Lanštorfský zpravodaj
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Přehled poskytnutých příspěvků z rozpočtu obce:
Subjekt

Poskytnuto

DSO Podluží

60 300,00 Kč Neinvestiční - členský příspěvek + příspěvky na činnost

DSO LVA

24 900,00 Kč Neinvestiční – členský příspěvek

Sdružení obcí a měst

1 235,00 Kč Neinvestiční – členský příspěvek

Svaz měst a obcí jižní Moravy

4 441,00 Kč Neinvestiční – členský příspěvek

Poskytnuté finanční dary:
Subjekt

Poskytnuto

Římskokatolická církev

1.209,00 Kč

Výtěžek z Novoročního koncertu

Obec Ladná nevedla žádnou hospodářskou činnost. Veškeré příjmy jsou z hlavní činnosti obce.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č.
420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření
ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly
Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne
28.2. - 1. 3. 2018.
Při přezkoumání hospodaření za rok
2017 nebyla zjištěna žádná závažná rizika,

která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Při přezkoumání hospodaření obce Ladná
za rok 2017 byly zjištěny chyby a nedostatky
uvedené v § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to poskytovatel
platby, jejíž výše překračuje částku 270.000,Kč je povinen provést platbu bezhotovost-

ně a dále zadavatel neuveřejnil na profilu
zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou
zakázku včetně všech jejích změn a dodatků
v souladu se zákonem.
S celým obsahem závěrečného účtu
včetně příloh je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu v Ladné v úřední dny.
Připravila Milena Duhonská

Pozemkové úpravy v naší obci
Již v loňském roce započaly pozemkové úpravy katastru
obce Ladná. Tyto úpravy organizuje stát prostřednictvím Pozemkového úřadu. Ve výběrovém řízení na provádění úprav
vyhrála firma AGERIS. Ve středu 21. března proběhlo úvodní
jednání se všemi vlastníky pozemků na našem katastru. Občanům bylo vysvětleno, o co se jedná, jakým způsobem s nimi
bude komunikováno atd. Z jednání vzešla spousta dotazů, na
které jim bylo ústy paní ing. Márie Tisarové z Pozemkového
úřadu nebo zástupce firmy AGERIS odpovězeno. Po nějakém
čase obdrželi všichni soupisy pozemků s tím, že mohou požadovat výměnu, prodej nebo chtějí zachovat stávající stav.

V průběhu dubna měli občané možnost osobně se informovat
na své pozemky a vznést své požadavky na obecním úřadě při
jednání s ing. Stanislavem Křečkem.
Někteří majitelé pozemků se rozhodli své pozemky prodat
obci Ladná, aby už neměli další starosti. Pozemkové úpravy
budou dál probíhat a budou ukončeny v roce 2021.
Priesterrathová Renáta
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Oznámení obecního úřadu
Ceník pronájmu haly

Den

1 h/kurt badminton

1h

Tělocvična

1 100,-

110,-

275,-

Foyer

550,-

Kuchyň

550,-

Celý objekt

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 hod. do 18.00 hod. a
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
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
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,-

Ceník inzerce v Lanštorfském zpravodaji
Strana A4
400,Strana A5
200,Strana A6
100,Kompostéry
Upozorňujeme zájemce o kompostéry, že je k dispozici 6 posledních kusů kompostérů. Tyto se dávají do výpůjčky zdarma na dobu
5-ti let. Jejich pořizovací cena v obchodě se pohybuje okolo 4 tisíc
korun. Zájemci o kompostér se dostaví na obecní úřad k podpisu
smlouvy o výpůjčce a poté jim bude kompostér vydán na sběrném
dvoře v řádné provozní době. Kompostér má objem 1 m³. Pokud
bude z Vaší strany zájem, můžete obdržet kompostérů více.
Hody, hodky
I v letošním roce bude pořadatelem hodů obec. Upozorňujeme
všechny milovníky této tradiční akce, že se uskuteční v sobotu 22.
9. a v neděli 23. 9. Hodky proběhnou o týden později v sobotu 29.
9. Hrát Vám bude dechová hudba Legrúti. Důležité upozornění!!
Nedělní program bude pouze do 21.00 hod.
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.
Výlet zaměstnanců obce
V sobotu 5. května vyrazila většina zaměstnanců obce Ladná se
svými partnery na jednodenní výlet, který si za svou práci pro
obec určitě zaslouží. Nejprve se projeli lodí Píďa po řece Moravě
z Hodonína až po Baťův kanál. Potom se přesunuli do Ratíškovic
do Muzea ve vagónu a na projížďku šlapací drezínou po kolejích.
V odpoledních hodinách navštívili zahrádkářskou výstavu výstavu
ve Věžkách u Kroměříže. Celý výlet byl zakončen dobrou večeří
v lesním penzionu Bunč v srdci Chřibů. Specialitou je zde tatarák
z tvarůžků. Všem se výlet líbil a rádi si jej na podzim zopakují. Pro
informaci některých škarohlídů - výlet byl financován ze sociálního fondu, který je vytvářen z mezd zaměstnanců. Takže v žádném
případě to nefinancovala obec.
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Výzva - Zpravodaj - Kronika
Obec Ladná hledá zájemce z řad občanů o činnost v redakční radě Lanštorfského zpravodaje. Dále hledá
pro psaní obecní kroniky někoho, kdo má pěkný rukopis a byl by ochoten za finanční úplatu přepisovat text
do kroniky obce Ladná. Zájemci se mohou hlásit přímo na Obecním úřadě Ladná nebo na telefonním čísle
519 324 502, 724 746 240 nebo na e-mailu info@obecladna.cz

Region Podluží
Zpěváček Podluží
V neděli 25. března se konal ve Starém Poddvorově VII.
ročník soutěže dětských zpěváčků Regionu Podluží. Soutěží
provázela Mgr. Miroslava Hajdová a děti doprovázela cimbálová muzika Matěje Kůrečky. Soutěžilo se ve třech věkových
kategoriích a vítězové druhé a třetí kategorie postupují do vyšších kol zpěváckých soutěží. V nejmladší I. kategorii zvítězila
Alma Přibylová, ve II. kategorii Vít Přibyl a Iva Pospíšilová a
ve III. kategorii Pavlína Tomčalová. Cenu předsedy Regionu
Podluží získal Matěj Didov.

Lužická laťka
I v letošním roce se konala v Lužicích soutěž ve skoku vysokém pro děti 3. - 9. tříd. V úterý 27. března byla soutěž hned
ráno zahájena ředitelem Základní školy J. Dobrovolského a
paní místostarostkou obce Lužice Mgr. J. Ambrožovou. Soutěže se letos zúčastnily děti z pěti základních škol obcí Regionu
Podluží. Děti podávaly výborné výsledky a odvezly si domů
značné množství medailí. Nejvíce jich však již tradičně zůstalo
doma, v Lužicích.

Přehlídka Dětských folklorních souborů v Mikulčicích
V sobotu 14. 4. 2018 se v Kulturním domě v Mikulčicích
konal již XIV. ročník přehlídky dětských folklorních souborů.
Tohoto nepostupového ročníku se zúčastnilo celkem 9 souborů nejen z obcí Regionu Podluží. Už v dopoledních hodinách
probíhaly generální nácviky pásem souborů a ve 14 hodin pak
přehlídku zahájil starosta Mikulčic Ing. Jan Vlašic společně s
předsedou Regionu Podluží Mgr. Vojtěchem Pospíšilem. Celé
odpoledne proběhlo v příjemné atmosféře a účinkující děti i
diváci si celý den velmi užili.
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Cyklovýlet „Otvírání jara na Podluží a Hodonínsku
V pátek 27. dubna proběhl za krásného počasí XV. ročník
tradičního „Otvírání jara na Podluží a Hodonínsku“. Na start
do Starého Poddvorova se letos dostavilo 113 účastníků. Peloton pokračoval do Dolních Bojanovic, kde si mohli účastnící prohlédnout například Slováckou chalupu nebo nahrávací

studio společnosti TONSTUDIO Jaromíra Rajchmana. Mírně
členitým terénem poté projeli kolem zásobníku plynu u Dolních Bojanovic a zavítali na zbrusu novou rozhlednu „Na Vyšicku“ v Mutěnicích, kde také proběhlo zakončení v restauraci
U hranolka. Věříme, že všichni byli spokojení.

Verbíř Podluží
V neděli 20. 5. 2018 se v Lužicích v areálu Cihelna konal
XII. ročník soutěže pro malé verbíře. Kromě tří věkových kategorií letos soutěž doplnila i kategorie ve skupinovém verbuňku. Celým pořadem prováděl pan Jaroslav Švach a děti
doprovázela cimbálová muzika Slovácko mladší s primášem
Petrem Maradou. Výkony dětí byly výborné a také vyrovnané,
takže tříčlenná porota měla nelehký úkol, ale nakonec rozhodla takto: I. kategorie Štěpán Bařina ze Starého Poddvorova,
II. kategorie Vít Přibil z Dolních Bojanovic, II. kategorie Petr
Huňař ze Staré Břeclavi, skupinový verbuňk Malá Kordulka ze
Starého Poddvorova. Cenu předsedy Regionu Podluží si odnesl Jaroslav Černý z Lužic.

Historie
Ondřej Michlovský
poslanec zemského sněmu a starosta obce
Ondřej Michlovský, rodák a občan
naší obce, byl svého
času jeden z nejvlivnějších obyvatel
naší obce a celého
regionu. Celý svůj
život věnoval hospodářskému rozkvětu našeho okresu.
Ondřej Michlovský se narodil před
150 lety dne 4. února 1868 v Lanštorfě,
dnešní ulice Masarykova č. 10, svým
rodičům Jiřímu Michlovskému, čtvrtláníku v Lanštorfě a jeho manželce Marii, rozené Sýkorové, taktéž z Lanštorfa.

Tak jako jeho otec i on byl celý život
rolníkem, kde využíval i svých znalostí
z absolvování vyššího hospodářského
vzdělání. Dne 30. ledna 1893 se oženil
s Barborou Pochylou z Lanštorfa. Spolu
měli pět dětí, z toho dvě v dětském věku
zemřely. Jako vdovec se podruhé oženil
s Františkou Sýkorovou z Lanštorfa, se
kterou měl jednu dceru Františku, provdanou Hluchou, později Součkovou
(zdravotnice Červeného kříže, posledně
bytem dnešní ulice Masarykova 72). Bydlel v domě, dnešní ulice Masarykova č.
15.
Do obecního zastupitelstva byl zvo-

len ve svých pouhých 25 letech. V dalších obecních volbách, které se uskutečnily v roce 1896, byl již zvolen starostou
obce. Starostoval obci, která tehdy měla
167 domů, ve kterých bydlelo na 921 Čechů a 10 Němců. Tuto funkci zastával od
16. června uvedeného roku bez přerušení plných 15 let (nejdéle sloužící starosta či předseda obce) až do roku 1911,
kdy ho nahradil Antonín Šohaj. I nadále
však pracoval v obecním zastupitelstvu
až do roku 1928, z čehož vyplývá, že na
rozhodování o chodu a zvelebování obce
se podílel nepřetržitě 35 let!
Ondřej Michlovský byl znám jako
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neohrožený a neúnavný pracovník za
práva lidu zemědělského, za pokrok a
lepší budoucnost regionu. Celý svůj život věnoval práci nejen pro povznesení své rodné obce Lanštorfa, ale konal
práci i pro širokou veřejnost tam, kde
pomoci bylo třeba. Na svém statku zaměstnával chudé občany rodné obce.
Pracoval v mnoha národních, kulturních a humánních spolcích a korporacích. Za všechny jmenujme aspoň
správní radu Kuffnerova cukrovaru,
byl místopředsedou správní rady Akciového pivovaru v Břeclavi, předsedou
Starostenského sboru (dřívější Okresní
národní výbor), členem Okresní i místní školní rady, předsedou Hospodářského spolku, předsedou Okresní organizace řepařů, byl dlouholetým starostou
Sokola a mnoha dalších. Nebylo obce
na Moravském Slovácku, kde by nebylo
známo jeho jméno. Jeho veřejná činnost
byla všude uznávána a oceňována. Díky
své vrozené inteligenci a všeobecnému
rozhledu získal místo vedoucího činitele jak ve své obci, tak v okrese. Šlo-li o
důležité rozhodnutí, vždy se čekalo na
úsudek jmenovaného, žádná deputace
se nekonala bez Ondřeje Michlovského.

Červen 2018
Co bylo vykonáno k rozkvětu naší obce,
bylo hlavně za jeho starostování. Jako
předseda Vodního družstva měl největší zásluhu na provedené melioraci a tím
zvýšení bonity do té doby rozmoklých a
často nepoužitelných pozemků v severozápadní části katastru (Čtvrtky, Malé
a Hrubé Nivky, Jochy a Vinohrady kopané o celkové ploše 99,8 ha). Dále namátkou vzpomeňme jeho aktivity, kdy obec
zastupoval počátkem třicátých let při
prováděné regulaci toku Trkmanky, vedl
delegaci se žádostí o výstavbu kostela
ke knížeti Janu II. z Lichtenštejna, a tak
tomu bylo při mnoha dalších počinech,
které zkvalitnily život spoluobčanů. Měl
enormní zásluhu na zřízení Hospodářské zimní školy v Podivíně, jejíž působení přineslo zemědělské mládeži odborné
rolnické vzdělání.
Všechny funkce jemu svěřené, většinou čestné, vykonával vždy svědomitě a
poctivě. Proto byl ode všech ctěn a vážen.
Počátkem 20. století se krátce zapojil i do vysoké politiky. Po rezignaci na
mandát poslance zemského sněmu Jakuba Kobzíka, rolníka ze Staré Břeclavi, kandidoval do tohoto sněmu Ondřej
Michlovský v doplňovacích volbách 18.
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října 1905. Zde zastupoval kurii venkovských obcí obvodu Břeclav a Hustopeče.
Byl zvolen 29 hlasy, jeho protikandidát
Josef Krčka z Rakvic získal 23 hlasy. Den
na to, 19. října, složil poslanecký slib. Ve
sněmu zastupoval Českoslovanskou stranu agrární. Po svém zvolení oznámil, že
vzhledem k tomu, že zastupuje agrární
hnutí, nepřipojí se na sněmu k žádnému
z existujících českých poslaneckých klubů.
V následných volbách do zemského
sněmu, které se konaly od 11. listopadu
do 7. prosince 1906, kandidoval Ondřej
Michlovský za venkovské obce okresu
Břeclav a Hodonín, tentokrát však neúspěšně. Zatímco náš rodák získal ve volbách 657 hlasů, jeho protikandidát JUDr.
František Hess z Hodonína získal 723
hlasy.
Ondřej Michlovský zemřel již zcela
nevidomý po dlouhé a těžké nemoci 9.
července 1936 ve věku 68 let. Bývalého
starostu obce doprovázel na lanštorfský
hřbitov za deštivého počasí tisícový zástup jeho přátel z obce i okolí.
O jeho úmrtí informovaly 12. července na svých stránkách (strana 4) i noviny
Národní politika.
J. Ševčík

Benefiční večer „Srdcem pro radost“
Jak se říká, zdraví – které spousta z nás bere jako samozřejmost – je nakonec v životě to nejcennější, co máme. Proto
jsme se už před více než rokem dali s pár přáteli dohromady
a rozhodli se pomoci těm, kteří takové štěstí jako my nemají.
Založili jsme dobročinnou organizaci a uspořádali benefiční
večer, kde se kromě skvělých pěveckých a tanečních vystoupeních objevila například i barmanská show nebo módní přehlídka. Nakonec se nám podařilo vybrat pro rodinu Viktoriinových, kteří mají handicapovaná trojčátka, krásných 71 110
Kč. Takový úspěch jsme ani nečekali. Všechna místa jsme vyprodali během pár dní, což nás motivovalo
do příprav dalšího ročníku.
Tentokrát jsme se rozhodli podpořit
šestiletého Pavlíka Jágera, který díky předčasnému porodu a následným komplikacím
správně nemluví a má problém s pohybem.
Na okolní podněty ovšem reaguje dobře a
má se čile k světu. Snem jeho rodičů je postavit malého Pavlíka na nohy, čemuž by
pomohla nákladná léčba nehrazená zdravotní pojišťovnou. Večerní program byl
opět velmi zajímavý, jelikož letošním zpestřením k tanečním, hudebním číslům nebo
už tradiční módní přehlídce byly stepařky a
jumping vystoupení dětí z Duhovky. Celého
večera se dokonce zúčastnil i Pavlík se svojí
rodinou. Novinkou byl transparentní účet,
kam posílali příspěvky i lidé, kteří neměli
čas účastnit se osobně.

Po sečtení všech darů, příjmů a výdajů jsem zažil nepopsatelnou radost. Podařilo se dohromady vybrat 117.500 kč, což
je na Pavlíkovu léčbu více než dost. Byli jsme čtyři a měli jsme
myšlenku pomoct ostatním. Díky vám všem jsme to dokázali
a můžeme říct, že to rozhodně nebyla zbytečná práce. Mockrát
děkujeme a těšíme se na příští rok. Pokud víte o někom, koho
bychom mohli oslovit a nabídnout pomoc, nebojte se nám dát
vědět. Veškeré informace o naší činnosti najdete na facebookových stránkách Srdcem pro radost.
Předseda organizace Marek Šoška
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Školní okénko
V mateřské škole
V uplynulém období jsme toho s dětmi prožili opravdu
mnoho. S krásným počasím, nám nastal čas radovánek, objevování, skotačení a her v přírodě. Všechno začalo probuzením
se přírody ze zimního spánku. Naše děti sice nespaly, ale chtěly
prozkoumat co se kde děje venku v přírodě, už se těšily, že zase
vyrazíme na procházky mimo vyšlapané chodníčky. Jak všechny naše děti ví, na Velikonoce se rodí mláďata, tak jsme vyrazili
na obhlídku malých mláďátek k Šmídům na hospodářství, kde
chovají stádo ovcí, děti si ovečky mohly nakrmit a pohladit malá
jehňátka. Děkujeme paní Trokanové za doprovod a prohlídku
jejich hospodářství. Z našich končin se děti přenesly prostřed-

nictvím divadla z Hradce Králové do Afriky, kde jsou zase sloni,
žirafy, opice a jiná úžasná zvířata o kterých byla vtipná Africká
pohádka. A protože děti, jak známo, mají rády zvířata, mohly
se jít podívat na místní Ranč Ladná na koně a kozy. Zjistily, jak
žijí a jaké další zvířata se na ranči chovají. Za zprostředkování návštěvy děkujeme paní Petře Hrdličkové. Na vycházkách
za poznáním přírody musíme dodržovat jako chodci pravidla
silničního provozu, dodržovat bezpečnost a poznat dopravní
značky, v rámci dopravní výchovy si to děti prožily prostřednictvím výukového programu Autoškoly Lednice. Děti se hravou
formou a prožitkem učily bezpečnému chování na silnici.

Učení hrou čekalo také na předškoláky, kteří se chystají
v září do školy, na návštěvě v první třídě, si hrály na to jaké
to je být školákem a co všechno školák musí zvládnout. Mateřskou školu opouští 7 předškoláků. V průběhu dubna také
proběhl v mateřské škole den otevřených dveří a zápis nových
dětí na další školní rok. V předškolním období je pro děti
charakteristické objevování a hra, toho jako učitelé využíváme ve své výchovně vzdělávací práci s dětmi. Prostřednictvím
projektového vyučování se děti v Beruškách seznámily s děním v trávě, podnikaly badatelské výpravy za poznáním do
lesa. Děti z Kuřátek zase znají čarodějnice, jak to umí s kouzly. O čarování byla mimo jiné také pohádka Cukrárna u čarodějky, kterou nám přijelo zahrát divadlo Rolničky. Dětem
jsme zprostředkovali program v ekocentru Hodonín, kde
měly možnost poznat, jak žijí mravenci, prohlédly si krásnou
zahradu v ekocentru, nakrmily rybičky v rybníčku, prošly se
hmatovým chodníčkem a viděly zvířata v malé zoo u eko-

centra. Téma mravenci je provázelo i ve školce, kde prožívaly
smyslovým vnímáním, jak se mravenci poznají, umí si uhlídat
larvy ze svého mraveniště a postaví vlastní mraveniště. Mravenci jsou malí a nejdou vidět, pro přírodní ekosystém jsou
velmi důležití, děti to ví a dokáží Vám takové mraveniště i namalovat.
Výcvik policejního psa a agility nám přijela ukázat policejní psovodka z Policie ČR. Děti policejního psa Rika obdivovaly a byly překvapeny jak, umí poslouchat. Na Den dětí
si pro děti přijel autobus ze společnosti Bors a odvezl je do
areálu společnosti na exkurzi. Děti přímo s autobusem zajely
do myčky, prohlídly si opravnu autobusů a povozily se všechny
v kamionu, to bylo radosti! Dostaly dáreček k svátku plyšového slona a po příjezdu do školky namalovaly děti na oplátku
za skvělý zážitek velký obraz. Za zprostředkování exkurze děkujeme panu Filípkovi.

Lanštorfský zpravodaj

Další zážitky děti prožily na výletě v ZOO Hodonín, kde
měly možnost vidět nejenom exotická zvířata, ale mohly si
pohladit a nakrmit místní mlsné kozy. Za pomoc při organizaci výletu bychom rádi poděkovali babičkám a místnímu
klubu seniorů. A u zvířátek stále zůstáváme, chodíme se dívat, jak žijí naše domácí zvířata, proč je chováme, čím se živí,
kolik mají mladých, to vše nám umožňují rodiče našich dětí,
za návštěvu v rodinném hospodářství děkujeme paní Milionové. Další zvířátka a zábava nás čekala už tradičně v areálu
firmy Alba, za což patří poděkování paní Malinkovičové. Také
bychom rádi poděkovali paní Snovické za možnost vidět jejich voliéru s exotickým ptactvem, jejich nádhernou zahradu,
kde si děti mohly hrát v domečku, skákat na trampolíně a taky
dostaly malé občerstvení a dáreček sádrového papouška k dotvoření podle vlastní fantazie. Moc děkujeme.
S končícím školním rokem se loučíme s našimi předškoláky, jejich tablo můžete vidět při vstupu do budovy mateřské
školy. Za pořízení fotografií a trpělivost s focením, děkujeme
paní Suchánkové. Na závěr roku čeká děti vystoupení na školní akademii, kde také oficiálně pasujeme naše předškoláky a
rozloučíme se s nimi.
V mateřské škole prožíváme nejenom samé radosti s dětmi, ale i starosti se zastaralým a pomalu odcházejícím vybavením budovy mateřské školy. Bohužel prostory mateřské
školy už nevyhovují výchovným a vzdělávacím trendům 21.
století. Potýkáme se s prostory, které nelze rozčlenit na hrací
koutky, kde by měly děti prostor na námětové hry. Děti mají
k dispozici pouze jednu koupelnu, takže musí procházet přes
třídu Kuřátek, kde narušují probíhající činnosti. V koupelně
se neustále spravuje hygienické zařízení i umyvadla. Na zahradě odcházejí herní prvky, ale už se neobměňují. V rámci
možností, které máme, se snažíme, aby děti přece jenom měly

V základní škole
Africká pohádka
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koutky na hraní, a využíváme místní hřiště na Rasovně. Po dlouhé době se
také vyměnily stolečky a
židličky v obou třídách.
Proto se všichni těšíme na
budovu nové mateřské školy, protože naše děti si jistě
zaslouží podnětné, krásné
a moderní prostředí. Rádi
bychom poděkovali obecním zaměstnancům, kteří
nám pomáhají s údržbou a
opravami v mateřské škole. Přejeme všem krásné
prázdniny a léto plné skvělých zážitků.
Za kolektiv zaměstnanců mateřské školy
Bc. Petra Laubová
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V březnu jsme společně s dětmi z MŠ shlédli africkou pohádku. Zavedla nás do Afriky, kde pan doktor léčil nemocná zvířátka. Děti si mohly i zazpívat.

Den Země-24. 4.
Den věnovaný Zemi nás upozorňuje na dopady ničení životního prostředí. Navlékli jsme si rukavice a vydali jsme se
,,uklízet přírodu“ směrem k Dyji. Nasbírali jsme dva pytle odpadků. Až jsme se někdy divili, co všechno lidé odhazují.

Zápis do 1. ročníku
K zápisu do 1. ročníku se dostavilo pět dětí se svými rodiči.
Po přivítání paní ředitelkou si děti ověřily vědomosti, které využijí zejména v hodinách matematiky. Poznávaly geometrické
tvary, barvy, počítaly puntíky, zpestření pro ně bylo poznávání
zvířat ve známé písničce. Při vyprávění pohádky O perníkové chaloupce mohli rodiče srovnat jazykové dovednosti svých
dětí. Budoucí prvňáčci ukázali i své pohybové dovednosti při
házení míčku a poskocích. Všechny děti musíme pochválit za
jejich šikovnost a radost při plnění úkolů. Odměnou jim byly
pestré dárečky.

Výlet na Janohrad
Květnový výlet na Janohrad se nám vydařil. Pozorovali jsme
nádhernou jarní přírodu, poslouchali ptáčky. U Janohradu si
děti zahrály oblíbený fotbal a schovávanou. Jakmile se otevřelo

Den dětí
Den dětí jsme oslavili výletem na kole z Ladné do Podivína.
Po sportovním výkonu byla dětem odměnou točená zmrzlina,
houpačka a hrách u paní učitelky Malinové.
Mgr. Radka Navrátilová

občerstvení, spěchali jsme si koupit párek v rohlíku a cukrovou
vatu. Potkali jsme i policii na koních, se kterou jsem se vyfotili.
Vrátili jsme se špinaví od bláta, ale s dobrou náladou.

Lanštorfský zpravodaj
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Barevný týden s environmentální výchovou ve 2. – 5. ročníku
Barvy, které jsme zvolili pro tento týden
souhlasí i s tříděním odpadů a environmentální výchovou.
V úterý 22. 5. jsme se věnovali obalům na zboží a jejich tříděním. Žáci se
zamýšleli nad tím, k čemu obaly slouží,
z jakých materiálů jsou, co je na nich napsáno, co je vratný obal a chytrý obal. V
prezentacích viděli, že obaly se používali
k ochraně zboží již od pravěku, jen materiály byly jiné. Vyplnili pracovní listy
a vytvořili plakáty zboží podle jeho obalu – papír, plast, sklo a nápojové kartony.
V další hodině věnované papíru se zamysleli nad tím, z čeho se vyrábí, proč se
používá, jak se použije vytříděný papír.
Následovala prezentace o výrobě papíru a
pohádka o Mufovi, jak se snažil zachránit
Větrné království od odpadu z papíru. Vyplnili opět pracovní list věnovaný papíru a
vytvořili plakát Mýty a skutečnost o sběru
papíru.
Ve středu 23. 5. jsme se věnovali plas-

tům. Seznámili jsme se, z čeho se vyrábí,
s recyklací plastů i s ohrožením, které vyplývá z přemíry plastů na naší Zemi. Viděli
jsme v prezentacích obrovské ostrovy plastů v Tichém oceánu i nebezpečí pro živočichy a obyvatele. Vyplnili jsme pracovní
list a věnovali se zážitkové pedagogice. Ve
druhé třídě vyráběly děti zvířátka a panáčky z kelímků a děti ve třetí třídě se pokoušely vyrobit květiny z plastových lahví. Vítr
nám ale zhášel plamínky a práce se moc
nedařila.
Ve čtvrtek 24. 5. jsme se zajímali o sklo
– kde a kdy bylo objeveno, jaká je základní surovina pro výrobu, k čemu se používá, výhody a nevýhody skleněných obalů.
V prezentaci jsme se seznámili, jak se sklo
třídí a recykluje a konstatovali jsme, že
oproti plastům se recykluje z 85 procent. Na
pracovním listě jsme vzpomínali, co doma
plní maminky do skleněných zavařovacích
lahví, které má každá dobrá hospodyňka –
okurky, zelí, ovoce, marmelády apod.

Dopravní výchova v 4. a 5. ročníku
V pátek 6. 4. 2018 se děti ze 4. a 5. třídy zúčastnily
plánované dopravní výchovy.
Ráno bylo velmi chladné a bylo docela příjemné
začít nejdříve v učebně školy, kde proběhla teoretická
část. Žáci si zopakovali předpisy a své znalosti si ověřili v krátkém testování. Potom se sluníčko umoudřilo a my jsme vyšli na praktickou část na parkoviště
u hřiště. Na začátek absolvovaly děti jízdu zručnosti
a někteří z „páťáků“ ji zvládli bez jediného trestního
bodu. Bylo vidět, že mají patřičné zkušenosti s jízdou
na kolech a na konci výuky oprávněně obdrželi svůj
řidičák.
Po krátké jízdě nanečisto se jelo naostro – s počítáním přestupků, kterých bylo minimálně, a žáci svědomitě dodržovali pravidla silničního provozu. Dopravní výchova splnila naše očekávání a žáci mohou
bez obav vyjet na své jarní výlety na kolech. Přejeme
jim šťastnou cestu

V pátek 25. 5. vrcholil náš projekt nápojovými kartony. Povídali jsme si o nápojích, které se ukládají do nápojových
kartonů. Snažili jsme se rozdělit karton
na jeho tři vrstvy - plastovou, hliníkovou a kartonovou a vysvětlili jsme, jaký
mají jednotlivé vrstvy význam. Vyplnili
jsme si pracovní list věnovaný nápojovým kartonům.
V následující hodině jsme společně
v pracovních činnostech vyrobili hezké
domečky z krabic od mléka. S potřebným materiálem k výrobě nás zásobila
naše milá paní družinářka a my jsme vyrobili celou jednu ulici.
Na závěr:
Děti byly někdy překvapené, kolik
odpadů tvoří lidská společnost na celém světě, uvědomily si význam třídění a druhotného zpracování surovin a
doufám, že si odnášejí do života vklad
nových informací a potřebnost třídění
odpadů.
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Návštěva planetária
Dne 10. 4. 2018 si 4. a 5. třída vyjela do planetária v Brně.
Někteří si užili první jízdu „šalinou.“ V planetáriu jsme se pohodlně uvelebili a nechali se unášet vesmírným divadlem na
imitované noční obloze. Po představení jsme se chvíli věnovali nákupům, svačince, vyzkoušeli různé atrakce před budovou
a spěchali na hlavní nádraží, abychom doplnili spotřebované
jouly a posilnili se výbornou pizzou

Matematický klokan
Nejúspěšnějším řešitelem na naší škole a i v našem okrese byl František Šalé.
Mezi 1661 řešiteli obsadil společně s Dorotou Osičkovou z Velkých Bílovic 1. místo- dosáhl plného počtu bodů.
Gratulujeme a přejeme hodně matematických úspěchů.
Mgr. Jana Malinová

Škola v přírodě den po dni
Pondělí 4. 6. 2018
Cestu jsme zvládli v pohodě, počasí nám také přeje.
Děti si užily minikáry, které už známe z loňského roku, ale
projeli se také skoro všichni z první třídy. Po ubytování a

dobré večeři nás čekala hra na zlatokopy. Kdybyste se divili, proč si děti hrály na pískovišti, tak to kopají diamanty
- hledali je po celém areálu. Poté vyluštili tajenku, která
nám určila vítěze.

Úterý 5. 6. 2018
Dnešní den jsme zahájili vyhodnocením včerejší soutěže. Dopoledne jsme byli v rodinném faunaparku, kde se nám
moc líbilo. Zvířata jsme mohli i krmit suchým pečivem, některé děti si mohly podržet papouška…. Po obědě jsme vyra-

zili do jeskyně na Špičáku, kde nás čekalo i malé překvapení:
pustili nám při prohlídce hudbu a při baterkách nás nechali
hledat východ. Bylo to dobrodružné. Večer děti vyplnily test,
co všechno ví o zvířatech a po turnaji v kuželkách a stolním
tenise šli všichni spát.
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Středa 6. 6. 2018
Den byl opět zahájen vyhlášením vítězů z následujícího
dne. Po snídani jsme vyrazili do lesního baru, který už známe,
ale tentokrát se děti vydaly na plavbu za pirátským pokladem
kapitána Kida. Cestou si plnily spoustu úkolů, které souvisí
s dlouhou plavbou na moři - nakládaly loď, vyluštily název
ostrova, doplnily zásoby potravin, procvičily si ovládání kormidla, při koupání v moři narazily na žraloky a zachraňovaly

námořníka. Na oslavu si zazpívaly pirátskou píseň a tím rozzlobily svého kapitána, který vyměřil náležité tresty k posílení kázně. Nakonec si vyluštily zprávu, kde poklad najdou.
Po dobrém obědě jsme se osvěžili v bazénu a pokračovali v
dalším programu - výlet na Rejvíz. Okouzlilo nás překrásné mechové jezírko a vzácné vážky. Při návratu k autobusu
si děti v lese postavily překrásné chaloupky pro lesní skřítky.
Večer už se všichni těšili na diskotéku a večerní hry.

Čtvrtek 7. 6. 2018
S napětím jsme očekávali celodenní výlet. Začal v ruční
papírně ve Velkých Losinách, kde si všechny děti vyzkoušely
vyrobit arch papíru, pečeť a obálku, vyrazit do papíru obrázek, malovat na ručně vyrobený papír. Všechny tyto výrobky
jsme si dovezli domů. Po obědě jsme navštívili zámek ve Vel-

kých Losinách, mimo jiné jsme se dozvěděli i o čarodějnických procesech v místním kraji, které děti velmi zaujaly. Autobusem jsme přejeli do Karlovy Studánky, kde si děti mohly
zakoupit dárky domů a ještě si trošku zamlsat. V penzionu nás
čekal slíbený bazén, který je zastřešený, takže voda byla teplá.
Večer táborák a hry, které si připravily tentokrát děti.

Pátek 8. 6. 2018
Poslední den jsme nejen vyhodnotili proběhlé soutěže,
úklid pokojů, ale bylo poděkováno i dětem, které se snažily pomáhat ostatním, především těm mladším. Nebylo jich
bohužel hodně, ale naštěstí s námi takové děti byly. Pan mís-

tostarosta nám odvezl zavazadla a my měli ještě hodinu čas do
odjezdu autobusu, takže jsme stihli ještě malou procházku k
panu řezbáři a přírodou. Cesta byla dlouhá, bylo hodně teplo,
ale děti se už těšily na své rodiče a sourozence, takže relativně
v klidu cestování zvládly.
Marie Střelská
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Ohlédnutí plné díků
Škola v přírodě je již za námi a v mnohých z nás zanechá vzpomínky na dlouhou
dobu. Aby vyšla podle představ toho, kdo
ji naplánoval, je zapotřebí souhry mnoha
a mnoha činitelů. Proto bych se nerada rozepisovala o programu, ale cítím povinnost
poděkovat všem, kteří nám byli nápomocni.
První poděkování patří rodičům, kteří
nám uvěřili, že jsme schopni se o jejich děti
týden postarat a podporovali sběr starého
papíru, akce naší školy, dali nám sponzorské
dary na odměňování žáků a těmito finančními prostředky přispěli k bohatému programu.
Další poděkování patří paní starostce
a vedení obce, kteří nám zajistili dopravu
našich zavazadel, aby se nám cestovalo bez
problémů. Speciální poděkování panu Martinu Vlkovi, který sedl za volant a celé dvě
cesty zvládl na jedničku přesně podle vytýčeného harmonogramu.
Poděkování patří všem, u kterých jsem
objednávala výletní program, a vyšli nám
vstříc časově a plnili naše požadavky:

Vedení Faunaparku upravilo otevírací
hodiny a paní majitelka nám nabídla i lék
pro žáka, u kterého nastaly alergické projevy.
Pánové řidič, průvodčí a dispečer ČD
nám umožnili zastavit autobus u Faunaparku a znovu nám tam zastavili pro nastoupení zpáteční cesty – a to vše zadarmo. Díky.
Vedení jeskyně Špičák nám pomohlo
připravit pro děti překvapení, aby si krátký úsek cesty vyzkoušely jít jen za pomocí
baterek, které nám i přichystali. Pan průvodce byl dokonalý profesionál.
Vedení zámku si připravilo ve své prohlídce speciální výklad o čarodějnických
procesech v okolí a dalo nám milou paní
průvodkyni, která upravila výklad pro děti
a byla velmi vstřícná.
Úžasné byly i pracovnice Ruční papírny – ujaly se našich dětí, jako by byly jejich, staraly se, aby každý zvládl výrobky,
vše měly výborně zorganizováno a návštěva stála za to. Přístup všech by nevšední a

pomocná ruka čekala na všechny děti.
Poděkování patří i vedení penzionu,
měli starosti, jestli nám něco nechybí, vše
bylo dokonale načasováno a měli starost,
zda nám chutná, když děti vracely jídlo.
Když si přidávaly, paní kuchařka jim za
odměnu udělala zeleninové fritované lupínky.
Řidič autobusu jel velmi pěkně s ohledem na malé děti, aby nám nezvracely a
také cena za celodenní jízdu byla velmi
přijatelná.
Poděkování patří i paní ředitelce naší
školy, která se ujala jednání v obecní radě,
přepravila nás na nádraží v Ladné a zpět a
dodávala nám elán svými telefonáty a SMS
zprávami. Zabývala se i agendou vydávaných potvrzení.
Nejvíc bych chtěla poděkovat svým
kolegyním Majce a Radce – protože bez
nich by to prostě nešlo. Vytvořily jsme
tým, který si musel poradit ve všech nečekaných situacích, a to jsme zvládly.
Mgr. Jana Malinová

Škola v přírodě byla v Jeseníkách. Moc
se mi tam líbilo. Na škole v přírodě se mi
líbily švédské stoly. V úterý jsme se koupali v bazéně. I ve středu jsme se koupali
v bazéně. Ve čtvrtek mi chutnala lázeňská
voda.
A všechny paní učitelky se mi líbily,
protože se o nás zajímaly a dělaly pro nás

všechno, co mohly, aby se nám tam moc
líbilo a povedlo se jim to.
Julinka Polláková – žákyně 2. ročníku

Škola v přírodě
Těšil jsem se na školu v přírodě,
protože jsem se těšil na výlety. Nejvíc
se mi líbily minikáry. Líbila se mi i papírna ve Velkých Losinách. Taky se mi
moc líbilo v jeskyni Na Špičáku, kde
jsem si koupil magnetku na památku.
Když jsme byli ve Faunaparku, tak
mi posadili velkého papouška Aru na
ruku a bylo to super.
Rád jezdím na školu v přírodě, protože tam zažiju spoustu dobrodružství.
Lukášek Mach – žák 2. ročníku
Na škole v přírodě se mi líbilo.
Nikdy nezapomenu na jízdu na minikárách, ubytování v penzionu, bazén a
výlety.
Moc dobré byly snídaně. Nejvíc se
mi líbily jeskyně. Těším se na další školu
v přírodě.
Kubík Kučera – žák 3. ročníku

Jaký byl školní rok?
Odpověď na tuto otázku není jednoznačná. Asi se hodí
odpovědět: někdy se dařilo někdy méně.
Nejprve v čem se nám dařilo.
Tak jako jiné roky, byl bohatý na spoustu akcí. Na na-

šich webových stránkách i ve zpravodaji jste byli pravidelně
informováni o každé školní akci, ať to byly soutěže, různá
vystoupení nejen pro ladenskou veřejnost, ale i mimo naši
obec, výlety, projekty, škola v přírodě, školní akademie, ad-
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ventní vystoupení a spousta dalších a dalších akcí v obou
našich školách. O činnosti a úspěších mateřské školy se dočtete podrobněji na jiném místě školního okénka.
V budově základní školy s nám podařilo vybavit krásné
prostory půdní vestavby. V multimediální učebně jsou již
na svých místech žákovské stoly s židlemi, ovládací pult pro
učitele s požadovaným softwarem, jak pro jazykovou výuku, tak i pro informatiku a také nová interaktivní tabule na
pylonech.
V další místnosti, která je koncipována jako dílna, jsou
již umístěny pracovní ponky se svěráky, skříňky na materiál a na pracovní nářadí. Už vidím děti, jak vyrábějí nějaký výrobek ze dřeva a mají velkou radost z toho, jak se
jim to podařilo. Dílnu můžeme využít i k pracím s různými
stavebnicemi např. Merkur, který si určitě pamatují mnozí
nynější tatínkové.
Ve třetí místnosti, kam se přesune školní družina, je
také nainstalována tabule s dataprojektorem, nový počítač
a malá pracovní kuchyňská linka. Celý prostor půdní vestavby je plně klimatizován.
Musím podotknout, když to vše současní páťáci uviděli,
zalitovali, že musí naši školu opustit. Nathan konstatoval,
že takovou učebnu nemají ani na gymnáziu. To mne velmi
potěšilo. Naše škola se těmito učebnami opravdu může pyšnit. Dovolím si říct, že tohle nemá žádná škola na okrese.
Moje vize je zatraktivnit žákům naši školu. Kromě moderního vybavení učeben v půdních prostorách bych velmi
ráda ve stávající místnosti školní družiny zbudovala výtvarnou dílnu, takový malý „výtvarný ateliér“. Byla by vybavena
malířskými stojany a keramickou pecí, kde by se každý nadšenec pro výtvarnou tvorbu mohl seberealizovat. Myslím
tím nejen naše žáky, ale i ty z vás, kteří rádi tvoříte.
Tímto se nabízí využití těchto učeben nejen ve vyučování, ale i v odborných kroužcích. Od příštího školního roku
plánujeme zájmovou činnost žáků rozšířit o dřevodělný
kroužek, popř. o jiný technicky zaměřený kroužek, dále o
kroužek např. počítačové zpracovávání fotografií, programování, koutek přírody apod. Určitě každou z nás o prázdninách něco napadne a přijde s dalšími novými nápady, jak
užitečně a příjemně využít nově zbudované prostory.
Také se nám podařilo připravit dva žáky na přijímací
zkoušky na víceleté gymnázium. Oba byli přijati na gymnázium v Břeclavi. Kromě toho máme i velmi úspěšného
žáka ve třetím ročníku, který se umístil na prvním místě
v republice v celostátní matematické soutěži „Matematický
klokan“. Šikovné byly i děti ve sběru starého papíru. V letošním školním roce bylo odevzdáno v soutěži s panem
Popelou obdivuhodných 7.737 kg starého papíru. V porov-
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nání s loňským rokem, kdy bylo odevzdáno „jen“ 6.245 kg
to bylo bez pár kilogramů o jednu a půl tuny více. Úspěch
slavili i naši malí folkloristi. Folklorní kroužek Jablúčko
se představil na předhodovním zpívání, několikrát potěšil svým vystoupením naše seniory a reprezentoval naši
školu na velikonočních inspiracích v břeclavské synagoze.
Úspěšní jsme i v oblasti informačních technologií. Patříme
mezi pilotní školy, které ověřují materiály nové učebnice
programování pro žáky 5. ročníku. Jednou týdně přijíždí
na naši školu pracovník bratislavské univerzity a sleduje
pokroky našich žáků. Věřte, že v naší škole se žákům daří.
Samozřejmě především těm, kteří sami chtějí, aby se jim
dařilo a mají výbornou podporu svých rodičů.
A co bychom chtěli a měli ve spolupráci s rodiči zlepšit?
Především to, aby někteří žáci přestali soustředit svoji
pozornost a energii na mobilní telefony. Škola se snaží podporovat aktivní komunikaci mezi žáky, upevňovat sociální
vazby. Starší žáci by měli být příkladem svým mladším spolužákům, měli by být těmi správnými vzory. Přestávky by
měli především využívat k přípravě na vyučování, svačení,
k osobní hygieně. Jenže skončí vyučovací hodina, ani nestačíte s žáky shrnout téma dnešní hodiny a už mají v rukou
mobil. Ano, škola má podporovat aktivní komunikaci, ale
ten první počinek musí vždy vzniknout v rodině. Poučovat,
vysvětlovat……. V zásadě ve škole nejsme příznivci toho,
aby žáci do školy mobil nosili. A pokud ano, na začátku vyučování vypnu, po ukončení vyučování zapnu. Díky hrám
na mobilech během přestávek značně klesla výkonnost žáků
v hodinách a zhoršil se jim prospěch. Teď na poslední chvíli
někteří dohánějí, co by se ještě mohlo napravit. Dokonce
ani na škole v přírodě děti svůj mobil mít nemusely. Přesto někteří rodiče přímo vyžadovali, aby jim děti ze školy
v přírodě volali. I když si myslím, že nebylo třeba. Pokud
by nastala nepředvídaná situace, paní učitelky kontakty na
rodiče samozřejmě měly. Takže názor nás pedagogů znáte.
O to víc mne ranila věta jednoho z rodičů, který mi řekl: „Já
jsem myslel, že jste dětem mobily dovolili, abyste od nich
měli aspoň hodinu pokoj.“ V tu chvíli mne velmi zamrzelo, co bylo vyřčeno. Program byl velmi pečlivě připraven,
propracován do posledního detailu a to tak, aby děti měly
co nejvíce zážitků. Výlety, soutěže, hry……….. Neměly žádnou možnost nudit se. Takže pokud má veřejnost o nás pedagozích takové mínění, musím se proti tomu ohradit. Vše,
co na naší škole děláme, děláme pro děti, nikoliv pro sebe.
A věřte, že s radostí.
Věřím, že do nového školního roku vstoupíme plni optimismu a těšení, že vše bude probíhat ke spokojenosti všech
– rodičů, žáků i pedagogů. Velmi bych si to přála.
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Je konec školního roku a tak jako každoročně i nyní chci
poděkovat všem zaměstnancům školy za jejich odvedenou
práci, především za práci, kterou mnohdy museli vykonávat
i mimo svoji pracovní dobu.
Moje poděkování také patří Obci Ladná za vstřícnost,
spolupráci a za projekt půdní vestavba. Panu ing. Stanislavu Ivičičovi a jeho týmu za vynikající spolupráci při modernizaci stávajících školních prostor a při výstavbě nových učeben, firmě Moderní škola, firmě 24IT a firmě MH

Computers Martin Hlavatý za bezchybnou spolupráci při
vybavování těchto učeben nábytkem a počítači. Dále děkuji panu Martinovi Vlkovi za přepravu zavazadel na školu
v přírodě i zpět, všem sponzorům a vlastně všem, kteří nás
podporujete a máte nás rádi.
Přeji vám krásnou dovolenou, plnou klidu, pohody a
slunečných paprsků.
Jana Mrázová
ředitelka školy

Slovácké Sdružení Lanštorfčané
Od posledního vydání Lanštorfského zpravodaje se toho u nás mnohé událo. Hned 25.4.2018 jsme pobesedovali
a zazpívali s našimi důchodci na jejich
pravidelné schůzi.
Ve dnech 14. – 16.5.2018 náš sbor
natočil již 3. CD nosič pod názvem
„Za lanštorfskú dědinú řeka Dyja teče“.
V současné době probíhá zpracování
nahrávek a grafický návrh obalu. Křest
tohoto CD je naplánován na předhodovní zpívání. Tímto bych chtěl poděkovat
všem, kteří vznik této nahrávky podpořili.

V sobotu 19.5.2018 jsme se zúčastnili již tradiční akce „Zaječské otevřené
sklepy 2018“, kde jsme si zazpívali s hosty a ochutnali kvalitní místní vína.
Ve stejný den jsme pokračovali ve
večerních hodinách na tradiční Přehlídce mužských sborů Podluží, které se letos uskutečnila v Josefově.
Hned v následujícím týdnu 22.5.2018
jsme zapívali v Pardubicích na MORAVSKÉM VEČERU, který připravila Společnost pro výživu ve spolupráci s firmami AG FOODS Group a.s. a Biogena
CB, spol. s r.o., kde součástí večera byla

Nahrávání CD 14.5.2018

vernisáž obrazů „Libor Vymyslický Krajinou jižní Moravy“ a degustace moravských vín.
Dne 28. 6.2018 pojedeme zazpívat do
Havlíčkova Brodu na Zahradní slavnost
Domova pro seniory.
O prázdninách 11. 8. 2018 jsme byli
pozváni do Hroznové Lhoty na místní
folklorní odpoledne. A koncem srpna
zazpíváme na tradiční Svatovavřinecké
neděli u kapličky v Zaječí.
Dále se připravujeme na Předhodovní zpívání v Ladné a Adventní koncert.
Připravil: Martin Vlk

Koncert v Pardubicích 22.5.2018

SDH a Mladí hasiči
Jaro jsme s mladými hasiči i v letošním roce přivítali na
Pálavě. Tentokrát jsme 21. 4. vyrazili do Mikulova, absolvovali
výstup na Svatý kopeček, kde jsme se občerstvili, pokochali se
krásným výhledem do okolí a pokračovali jsme k další zastávce. Tou byl geopark u jeskyně Na Turoldu. Odtud jsme se vydali na Kozí Hrádek a zpět do centra. Tam jsme se občerstvili
výbornou zmrzlinou a vyrazili k domovu.
27. 4. se mezi hasiči slavilo. Jubilanti byli hned tři. Jirka
Glosar slavil 70 let, František Zálešák 75 let a M. Nešpor 50 let.
V květnu proběhly první letošní závody v požárním útoku
ve Tvrdonicích. Poprvé se jeli podívat i naši nejmladší, aby
věděli, co je čeká. V květnu jsme rovněž využili pozvání „profíků“ z Hustopečí u Brna a prohlédli jsme si tamní hasičskou
zbrojnici včetně zázemí, ve kterém tráví svůj čas službu konající jednotka. Děti viděly vše od dílny, záložního generátoru,
garáží, techniky až po kuchyň a denní místnost. Byly sezná-

meny i se všemi povinnostmi včetně úklidu, který si hasiči
provádí sami. Každý si našel to své. Rádi bychom touto cestou
ještě jednou do Hustopečí poděkovali. Bylo to super.
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I v letošním roce se 9.6 konaly na hřišti závody mladých
hasičů v požárním útoku. Počasí nám přálo a i přes řadu technických potíží jsme vše zvládli. Díky patří opět Obecnímu
úřadu za půjčení a postavení stanu, Věrce Svobodové za zajištění občerstvení a všem, kteří pomáhali se zajištěním akce.

sport, budeme rádi když mezi nás v září přijdou.
Přejeme všem slunné léto bez nehod a těšíme se v září na
shledanou.
Mladí hasiči Ladná

Výsledková tabule:
Mladší hasiči 6-10let
1.Strachotín
2.Poštorná A
3.Moravská Nová Ves
4.Velké Pavlovice
5.Tvrdonice
6.Pošmor
7.Poštorná B
8.Starovičky A
9.Starovičky B
Starší hasiči 10-15let
1.Starovice A
2.Strachotín
3.Přítluky
4.Ladná
5.Tvrdonice
6.Velké Pavlovice
7.Poštorná
Do konce školního roku nás čekají ještě závody v Bulharech a závěrečný táborák.
Přes prázdniny budeme všichni odpočívat a užívat si sluníčka. Nový školní rok zahájíme opět závody v požárním útoku ve Vlasaticích. Pokud by měl někdo z dětí zájem o požární

Myslivci
Jarní zamyšlení
Červen v myslivosti je právem označován měsícem myslivosti a ochrany
přírody. V naší krajině se vyskytuje velké množství mláďat, a to nejen myslivecky obhospodařovaných druhů, ale také
dalších volně žijících živočichů. Spatřit
můžeme srnčata, kolouchy, mladé zajíčky, bažantí či koroptví kuřata a mláďata většiny našich pěvců. Právě mláďata
jsou nejvíce vystavena predačnímu tlaku
a působení negativních antropogenních
vlivů. Důležitý je především klid v honitbě v tomto kritickém období. Proto
je nejlepší v tomto období co nejméně
navštěvovat určité lokality honitby, kde
je největší pravděpodobnost výskytu
mláďat.
Zákon o myslivosti také pamatuje
v nevyhnutelných případech i na jeho
uvedení do praxe. Kdy orgán státní
správy myslivosti může v době hnízdění a kladení mláďat na žádost uživatele
honitby, nařídit zákaz vstupu do honitby
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nebo jeho části. Bohužel, toto omezení je
v praxi špatně uchopitelné a zřídka kdy se
s ním setkáme. Mnohem důležitější než
restrikce a sankce je pravidelná osvěta a
propagace správného chování v přírodě.
Nejefektivnější je začít u našich dětí, ale i
uněkterých dospělých. Např., proč nemůžeme sahat na nalezené, zdánlivě opuštěné srnče, nebo naopak můžeme vlastníma rukama vrátit ptačí mládě vypadlé
z hnízda, proč bychom neměli na volno
pouštět naše čtyřnohé mazlíčky, nebo
jezdit na kole mimo účelové komunikace
a vyznačené cyklostezky.
Příroda je domovem zvěře a my
do ní chodíme na návštěvu, má své zákonitosti a my je musíme ctít. Chování v
přírodě má svá pravidla a my je musíme
dodržovat. V červnu dochází k velkým
škodám na zvěři při kosení pícnin a travních porostů, které představují v daném
období pro zvěř ideální krytové a klidové
stávaniště. Proto jsme domluveni se ze-

Oslavenec pan Bartolšic 80 let
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mědělci, kteří nám dají před sečí vědět,
a my v danou dobu aktivně procházíme
s loveckými psy dané lokality a vyháníme zvěř. Pokud narazíme na srnče, tak jej
přeneseme v rukavicích a ještě jej obalíme trávou, aby jsme jej nezapachovali.
V měcíci květnu jsme oslavili osmdesát let našeho člena pana Josefa Bartolšice. Celoživotně se po několik desetiletí věnuje myslivosti a hlavně lovecké
kynologii. Jeho velkou zálibou a vášní byl
chov loveckých psů plemene - německý
krátkosrstý ohař. Málo kdo vydrží celý
život u jednoho plemene a zkouší, co mu
nejvíce vyhovuje. On si zvolil správně a
zůstal celý život u ,, kraťasů “. Tyto psy
připravoval ke zkouškám lovecké upotřebitelnosti, aby byli právoplatnými pomocníky při výkonu práva myslivosti,
pořádal a účastnil se kynologických akcí.
Za což má náš a hlavně můj velký obdiv.
Tímto bych mu chtěl popřát do dalších
let hodně zdraví, veselé nálady a mysliveckých zážitků.
Tento rok bychom měli stěhovat naši
myslivnu, která tedˇ sídlí na neobecním
pozemku jehož majitelem není obec,
a proto je dobré ji přesunout na obecní
pozemek. Atˇjsme na našem, což bude
ve sportovním areálu za kabinama. Nedávno tam proběhla velká brigáda, které
se bravurně zhostili naši členové, kteří
tam zlikvidovali několik let nedotčenou
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džungli a připravili tak pozemek na pře- ce, který se jí zcela odevzdal. Při mém
místění myslivny. Dále dáváme naši ho- příchodu jsem rychle ukončil trápení
nitbu do souladu dle litery zákona, což srncovi, tzv. zárazem do týla. Po ohledánám zabere mnoho času a obětavosti ní jsem zjistil, že má vytržené obě zadvšech členů. Tímto bych jim všem chtěl ní kýty, otevřené břicho z boku a z něj
poděkovat za obětavost a jejich nasaze- vyhřezlé útroby plné červů, o vyhublosti
ní.
ani nemluvě. Nechci ani přemýšlet nad
Dovolím si konstatovat, že myslivost tím, jak dlouho tento srnec strádal. Srje mezi všemi volnočasovými spolky nec byl obětí pytlačícího psa, který byl
nejnáročnější koníček, jak po stránce puštěn při procházce na volno. Proto je
legislativní, odborné, časové, zbrojní třeba si své čtyřnohé miláčky hlídat při
atd. Proto myslivost provozuje poslední vycházkách a zodpovídat za ně.
dobou co nejméně lidí a postupně tento
Přeji Vám mnoho krásných letních
koníček vymírá a je na ústupu.
dnů, klidné prázdniny a zaslouženého
Nedávno jsem šel honitbou a vidím odpočinku na dovolené.
u průtníku asi pět kusů srnčí zvěře, když
Za MS Ladná v úctě
mě uviděli tak se dali k útěku. Ale jeden
MVDr. Jindřich Nešpor
kus zůstal na místě. Dalekohledem jsem
j
zpozoroval, že se
jedná o srnce, který
nejeví známky veselí, ale spíše živoří.
Vyhodnotil jsem,
že je zapotřebí udělat konec trápení
srncovi. Vzhledem
k tomu, že se nedalo střílet z důvodu
bezpečnosti,
tak
jsem vyslal svoji
fenu ohaře, která se
ráda zhostila rychsrnec stržený pytlačícím psem, nalezen loveckými psy
lého zadržení srn-

Klub seniorů Ladná
Naše setkávání v Klubu seniorů probíhají každou středu a
tak ten čas letí, že je už za námi půl roku pryč. Ale za tu dobu
jsme se v našem klubu nenudily. Přinášíme stručně přehled
naší činnosti.
Výlety k Janohradu podnikáme pravidelně, moc se nám
tam líbí.
Naše pozvání přijal pan farář Slavomír Bedřich, který nám
povyprávěl o své cestě ke kněžství, a na které farnosti působil.
Přišli nám zazpívat Lanštorfčané a s novými písničkami
měli opět velký úspěch.
S panem Černým jsme vyjeli do lesa kolem Ladné a viděli
jsme tolik zajímavých míst.

Beseda s Lanštorfčany

beseda s panem farářem

Pečení z tvarohového těsta

Lanštorfský zpravodaj

Červen 2018

25

Své krásné vystoupení nám přišli ukázat a popřát nám ke
Malý koncert vážné hudby nám uspořádali Trubači - co
Dni matek děti ze zdejší školy.
dodat, krásné vystoupení.
Na výlet na Hradištěk do Velkých Bílovic, Sennentoru
Přejeme občanům Ladné krásné prožití letních dnů
v Čejkovicích a na zámek do Milotic se nás vypravil plný autoMiroslava Vaňková
bus. Myslím si, že to byl pro všechny pěkný zážitek.
Na programu jsme měli spolužití spoluobčanů v Ladné,
kteří se do Ladné přistěhovali, nebo se přivdali, přiženili. Zážitků a povídání bylo hodně, ale nakonec nám všichni přiznali, že se jim v Ladné líbí a dobře se jim tu žije.
Navštívily nás dvě pracovnice z Charity Břeclav. Seznámily
nás s prací Charity a její působení v Břeclavi. Velmi nás zaujalo, jak se starají o staré občany /domácí péče/. Také tolik
potřebné charitativní péče o sociálně slabé občany a o matky
s dětmi v azylových domech.
vystoupení ke Dni matek

Knihovna
Začala doba „GPDR“, ochrana osobních údajů občanů, setká se
s tím každý – platí od 25. 5. 2018. I v knihovně jsme museli provést
zabezpečení dat našich čtenářů. Toto zabezpečení provedl pracovník
specializované firmy. Čtenáři by se měli seznámit s aktualizovaným
knihovním řádem i s poučením o ochraně osobních údajů.
K přečtení zde zveřejňuji celý Knihovní řád, protože v knihovně
možná nemáte čas na jeho důkladné pročtneí.
KNIHOVNÍ ŘÁD
Místní knihovny v Ladné
V souladu se zřizovací listinou knihovny Místní knihovna Ladná, schválenou zastupitelstvem obce usnesením ze dne 14.12.2006 a
podle § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám
tento knihovní řád:
I. Základní ustanovení
Čl. 1
Poslání a činnost knihovny
Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a §12 zákona č.
257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat
rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické
a informační služby (dále jen služby) vymezené v §2, 4 a 14 knihovního zákona.
Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby
Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních
knihovního zákona. Jsou to zejména:
výpůjční služby, meziknihovní služby
informační služby: informace o katalozích, fondech a využívání
knihovny, přístup na internet.
Služby uvedené v odst.1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ)
poskytuje knihovna bezplatně.
Knihovna poskytuje za úhradu tyto služby: prodej vyřazených
knih a časopisů. Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák. č. 257/2001 Sb., knihovního zákona,
tzn. že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů, za administrativní úkony spojené s registrací uživatelů.
Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.
II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3
Registrace uživatele
Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě
vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů
uživatele.
Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno,
příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození.
Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s
Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.
Čl. 4
Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny
Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná
pro udržení pořádku a ochrany majetku. Jsou povinni zachovat v
prostorách knihovny klid a pořádek.
Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně
nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.
Čl. 5
Pokyny pro využívání výpočetní techniky
Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního
systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z
internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud
to dovolují licenční podmínky.
Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na
provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé
jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz
zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s
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právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v
platném znění a ostatní předpisy.
III. Výpůjční řád
Čl. 6
Zpřístupňované knihovní dokumenty
Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty)
z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny
prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury
č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.
Čl. 7
Rozhodnutí o půjčování
Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty
uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:
kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození, které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.
Čl. 8
Postupy při půjčování
Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního
systému.
Uživatel svým podpisem potvrdí výpůjčku na tiskopisu vystaveném knihovnou.
Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu ústně.
Čl. 9
Výpůjční lhůty
Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku
téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení. (celý článek konkretizovat podle skutečnosti)
Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit
kratší výpůjční lhůtu případně žádat vrácení půjčeného dokumentu
před uplynutím výpůjční lhůty.
Čl. 10
Vracení vypůjčeného dokumentu
Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu,
v jakém si jej, vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné
závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky
podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo
jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.
Čl. 11
Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu
Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského
zákoníku o půjčování věcí.
Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše
5 dokumentů .
Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám.
Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má
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knihovna o výpůjčce záznam. Při vracení dokumentu uživatel na
vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.
Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě,
účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení (zpozdné).
Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí,
bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako
náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady
právního zastoupení.
Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
Čl. 12
Reprografické a jiné kopírovací služby
Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení
kopií.
Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů
knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních
služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní
zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., (autorského zákona).
Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie
v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).
Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v
českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto
případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel,
pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v
souladu s ustanoveními autorského zákona a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.
IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu
Čl. 13
Ztráty a náhrady
Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození
dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním
náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě
nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat
jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v
souvislosti se ztrátou vznikly.
Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech
služeb.
ČL. 14
Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu
Poplatek z prodlení:
povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den
stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na
nejbližší další výpůjční den.
Vymáhání nevrácených výpůjček:
nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna
upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu)
následuje vymáhání právní cestou.
Ztráta průkazu uživatele:
za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.
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Čl. 15
Náhrada všeobecných škod
Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1,
kde se stanoví: “Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu.
Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda
v penězích.”).
Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá
uživatel podle obecně platných předpisů.
V. Závěrečná ustanovení
Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny .
Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy: Ceník poplatků místní
knihovny v Ladné (příloha č. 1)
Ruší se Knihovní řád ze dne 1.1.2007
Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou
VI. Přílohy Knihovního řádu
Ceník placených služeb a poplatků Místní knihovny v Ladné
Poučení o ochraně osobních údajů
V Ladné dne 24.5.2018
Příloha 1
Ceník Místní knihovny Ladná
Platnost od 1.6.2018
POPLATKY
Registrační poplatek na jeden rok:
Dospělí čtenáři
děti do 15 let, studenti, důchodci
Dospělí nad 70 let
Sankční poplatky
Upomínky
1.upomínka bez písemného upozornění (po 30 dnech)
2.upomínka (po dalších 14 dnech)
3.upomínka (po dalších 14 dnech)
4.upomínka (po dalších 14 dnech)
5.upomínka (doručená do vlastních rukou)
Ostatní
sankční poplatek při ztrátě knihy

60,-Kč
30,-Kč
0,-Kč

5,-Kč
20,-Kč
30,-Kč
60,-Kč
100,-Kč

100,-Kč (+
cena knihy)
sankční poplatek při ztrátě časopisu nad 50,-Kč
30,-Kč
při ztrátě časopisu do 50,-Kč
10,-Kč (+ cena časopisu)
poškození čárového kódu
10,-Kč
ztráta nebo poškození čtenářské legitimace
10,-Kč
Internet
Použití Internetu – bezplatné zdroje
0,-Kč

Tisk
černobílý tisk A4
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Příloha 2
Poučení o ochraně osobních údajů
Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Místní knihovna Ladná
Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů
v tomto rozsahu:
Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození,
adresa trvalého pobytu
Nepovinné kontaktní údaje: (doručovací adresa, e-mail, telefon…)
Služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček
včetně historie, přehled rezervací, upomínání dalších náležitostech.
Další údaje: údaj o ZTP
Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.
Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.
S těmito doklady se mohou čtenáři seznámit i přímo v knihovně
nebo na stránce webu knihovny. V souvislosti s tímto nařízení provádím přeregistraci stávajících čtenářů. Prosím všechny, kteří chtějí
být i nadále čtenáři knihovny o podepsání aktualizované přihlášky.
V měsíci červnu jsme na letní měsíce nakoupili pro malé i dospělé čtenáře dalších 31 nových knih. Jen malý výběr ze seznamu:
Chidgey, Catherine, 1970- Vytoužené dítě
Haruf, Kent, 1943-2014 Cizinci v noci
Roberts, Nora, 1950 Co přetrvá věky
Bryndza, Robert, 1979 Do posledního dechu
Weaver, Tim Hon na mrtvého
Nesbö, Jo, 1960 Macbeth
Pařízková, Tereza Městečko Lážoplážo.
Viewegh Michal, 1962 Muž a žena
Češka, Stanislav, 1955 Případ českého knížete
Harasimová, Markéta, 1977 Vůně noci
Chidgey, Catherine, 1970- Vytoužené dítě
Wood, Barbara, 1947- Vzdálená řeka
Upozornění na změnu otevírací doby v měsíci červenci 2018:
Úterý 3.7. - otevřeno
10.7. - zavřeno
Čtvrtek 19.7. - otevřeno
Od dalšího týdne běžně v úterý!!!!!!!
Příjemné prožití prázdnin i letní dovolené s pěknou knihou přeje
knihovnice Florusová

Kostel sv. Archanděla Michaela
Z farního společenství našeho kostela sv. Archanděla Michaela
Léto je v plné síle, začínají prázdniny a dovolené. Já se ohlížím za děním
v našem společenství v jarním období.
Bylo to období největších křesťanských
svátků Velikonoc. Začínají už Květnou
nedělí, velmi významné dny pro duchovní prožití svátku je Zelený čtvrtek, Velký
pátek i ticho Bílé soboty. Všechny tyto
dny jsme mohli prožít v našem kostele,

po dlouhé době byla sloužena mše svatá na Zelený čtvrtek, na Velký pátek už
tradičně pobožnost Křížové cesty a uctívání svatého kříže, soukromá adorace
na Bílou sobotu. Vigílii Zmrtvýchvstání
jsme prožili ve farním společenství v Podivíně. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
pak v neděli a v pondělí v našem kostele.
Velikonoční doba a slavné Aleluja zazní-

valo ještě do neděle Seslání Ducha svatého. Slavnost Božího Těla připadá na
čtvrtek - letos 31.5. U nás jsme tuto slavnost slavili ve čtvrtek mší svatou a Výstavem Nejsvětější Svátosti Oltářní, kdy
jsme prosili za víru v našich rodinách, za
děti, za mír, za naši obec i vlast a také za
úrodu a příhodné počasí. Podobná adorace, ale s průvodem s Nejsvětjší Svátostí
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kolem kostela se konala v neděli 3.6. v Podivíně po mši svaté.
První květnovou neděli byla mše svatá za hasiče živé i zemřelé. Každoročně
už tradičně několik let jezdí farnost na
společnou pouť. Letos se putovalo do
Olomouce. Hlavním cílem byla katedrála
sv. Václava, kde náš pan farář sloužil mši
svatou. Následovala prohlídka katedrály a
dalších kostelů, vše s komentářem. V květnu se konaly také májové pobožnosti. Náš
kostel navštívili senioři z Telnice a okolí,
kteří pak pokračovali na Janohrad a do
Lednice.
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V tomto jarním období si v našem kostele řekli před Bohem své „ANO“ a slíbili
si lásku, úctu a věrnost snoubenci, dnes
už novomanželé z Moravského Žižkova.
Pokřtěno bylo jedno dítě. Rozloučili jsme
se se čtyřmi farníky. Těsně před Velikonocemi s paní Marií Trávníčkovou, následně po svátcích s panem Janem Sýkorou a
nedávno s paní Boženou Podrazilovou a
s panem Antonínem Jílkem, který zemřel
v den jeho svátku.
V měsíci květnu proběhla v kostele Charitní sbírka oblečení. Darovali jste
věci ve 45 krabicích a asi 60 pytlech. Na

odvoz bylo darováno 800 Kč. Další sbírka
proběhne v říjnu. Všem dárcům děkuje
Charita. V červnu proběhla ve vestibulu
sportovní haly v seniorklubu beseda s pracovnicemi Charity Břeclav o Tříkrálovce,
službách a pomůckách.
Významnými událostmi pro naši církev byl návrat ostatků z Vatikánu do vlasti
20.4. kardinála Josefa Berana. Jeho ostatky
byly uloženy ve Svatovítské katedrále.
Dalšími událostmi bylo vysvěcení
dvou pomocných biskupů olomouckého
arcibiskupství a jednoho pomocného biskupa pražského biskupství.

Pozvání na bohoslužby a poutě nejen v naší farnosti
Cyrilometodějské poutní slavnosti
5.7. Podivín, mše svatá v 9.30 hod.
4. a 5. 7. Dny dobré vůle Velehrad - 4.7. - koncert a mše
svatá v bazilice - odpoledne, 5.7. - po celé dopoledne se konají
mše svaté. V našem kostele bude mše svatá v 19 hodin.
Poutní odpoledne v Mikulčicích na Valech.
Po celé léto probíhají poutě na různých poutních místech,
chrámy jsou téměř denně otevřené.
V neděli 15. července si při mši svaté připomeneme muže
velké víry, mučedníka, blahoslaveného Petra Pavla Gojdiče,
slovenského biskupa. Jeho ostatky byly uloženy do oltáře v našem kostele. Kostel bude téměř po celý den otevřen. Dle zájmu
bude možný výstup do věže kostela, a prohlídka kostela i s ko-

mentářem. Srdečně jste zváni.
Na začátku nového školního roku 2018/19 bude dětem,
studentům, učitelům a vychovatelům uděleno požehnání při
nedělní mši svaté. Požehnány budou i aktovky školákům.
Už teď pozvání na hodovní děkovnou mši svatou, vždyť
slavíme patrona našeho kostela a naší obce sv. archanděla Michaela. Pondělní hodovní mše svatá bývá za zemřelé, letos připomeneme zvláště padlé v l. světové válce.
Bohoslužby o prázdninách v neděli v 9.30 hod. a v pátek
v 19 hodin. Případné změny budou ohlášeny a zveřejněny na
vývěsce u obchodu.
Přeji Vám načerpání nejen fyzických ale i duchovních sil.
Připravila paní Ludmila Střelská

Čarostřelci
Tentokrát trošku musím odbočit od
zažitého popisování příběhů minulých, ke
kterým se zase možná příště vrátím, ale
potřebuji popsat problém naší obce současný, týkající se nás všech, který tu sice
není první rok a vyskytoval se tu v naší už
obci dříve, jenže všichni jaksi dělají, že ho
nevidí – nebo ho nechtějí vidět, i když se
ho dopouští stále stejní delikventi, které
my okolní velmi dobře známe. Berou totiž
na ochranu svých zahradních „latifundií „
kde se snaží vydělat „těžké“ peníze, zákon
do vlastních rukou a zakázaným a zvlášť
zavrženíhodným způsobem střílí a trýzní
zákonem chráněné ptáky tím, že je nechají
postřelené v zahradách na zemi bídně zhynout vysílením a hladem, pokud nemají
štěstí, a náhodou je nesežere toulavá kočka (také docela“ příjemná“ smrt pro mladé
ptáče, co říkáte?) A to může normálně trvat i několik týdnů. Ale nejenom to, a to si
možná někteří ani plně neuvědomujeme,
ale denně při tom hazardují se zdravím nás
všech v okolí, poněvadž i když se jedná o
vzduchovky, jak občas nechtěně zaslechnu
od chlapců, když si „ chlapsky“ povídají –

výkonné, portugalské, se zaměřovačem.
Když se „diabolce“, jak se říká vzduchovkové střele, dostane do dráhy letu lidský
obličej, nebo dokonce oko, jeden člověk
může být nadosmrti nešťastným a druhý může pár let ve vězení za „úmyslné
ublížení na zdraví“ přemýšlet o tržní ceně
zkapalněného ovoce na trhu. A to prosím
může způsobit i diabolka odražená, zvláště
„portugalská, výkonná a se zaměřovačem“
. Odražená je každá, která hvízdne, a to je
nejméně každá druhá, protože „chlapci“
střílí rádi hlavně do větví, kde zůstanou
důvěřivě sedět nezkušení, mladí ptáci,
do nichž se lépe trefuje. Od větve se potom může střela odrazit kamkoliv a nikdo
už na její dráhu nemá vliv. Nejen od větve,
z myslivecké praxe osobně vím, že brok, či
diabolka se dokáží odrazit i od křídelního
ptačího pera, nebo od zlomeného křídla
samotného střeleného ptáka. To jsou
právě jedny z nejčastějších zásahů našich snajprů . Pomineme-li ostatní, ještě
horší mučící zásahy, jako například ustřelené stojáčky, prostřelené vnitřnosti a
jako zlatý hřeb jsem letos našel běhajícího

mladého špačka s ustřeleneým zobákem.
Ale nejsou to jen špačci, kdo bývá terčem
těchto samozvanců, dost často nacházím
mezi chudáky postiženými i kosy a drozdy, které si nezasvěcený se špačkem lehce
splete. Od našich chlapců to však nemůžeme vyžadovat, protože oni na flintách
sice mají zaměřovače, ale protože jsou
asi všichni už krátkozrací a do zahrady
nenosí brýle, poznají tak pravděpodobně
od ptáka jenom Skokana zeleného. Při vší
tragédii trpících ptáků a ohrožování zdraví občanů, je to trochu komické, protože
za vzduchovkami bývají delikventi spíše
tak od dvanácti do dvaceti, ale světe div
se – tito naši chlapci už pubertu mají za
sebou tak daleko, že si ji někteří asi ani
nepamatují (proto se jim asi teď vrátila v
recidivě) , jsou to všechno vážení otcové,
možná i dědečkové. Ducha sice mdlého,
protože když jsem jednoho oslovil, co že
to provádí za bílého dne před mým zrakem, drze pravil, že střílí špačky ani se nezačervenal. Když jsem namítl, že je střílí
na mém stromě a že budou padat ke mně,
odpověděl, abych „to“ házel k němu přes

Lanštorfský zpravodaj
plot. Tož takoví jsou naši hrdinové. Že
to na plašení patáků nemá pražádný vliv,
protože i laik jasně vidí, že po výstřelu ať
trefí, nebo netrefí, hejnko vzlétne, někdy
ani ne celé, udělá kolečko a usedne na stejném stromě, nebo kousek vedle, snad už
nevidí jen oni sami. Je z toho ale zřejmá
jiná věc, protože „ účel“, jak známo světí
prostředky, je zde nenápadně protlačována snaha udělat si ze zahrad soukromou
střelnici - „ přece si nenecháme ujídat dětem“.
Mě už ale letos trošku přetekla trpělivost. Začalo to před nedlouhou dobou,
kdy ke mně přijel na návštěvu dávný přítel
se svou paní a dvěma vnoučaty. Když jsme
si s jejím manželem povídali, poslal jsem
je, nic zlého netuše, s mojí vlastní ženou
prohlédnout také zahradu a v zápětí jsem
toho trpce litoval. Během asi deseti minut
byla paní i s dětmi zpět a už ze dvora na
mě rozčileně volala: „Co to tady dokola
kolem máte proboha za lidi? Tady se okolo
všude střílí jako někde v Texasu, nad hlavami nám hvízdaly kulky a dokonce jsme
potkali ptáka se zlomeným, zakrváceným
křídlem, který nemohl létat a jen se belhal
o jedné nožce – tedy tam už mě nedostanete ani párem koní, to bych tu vůbec
nečekala, to patří přece nejméně do minulého století, jak tady můžete bydlet, vždyť
jde doslova o život“. A my jsme mysleli, že
jsme na pohostinné Jižní Moravě. Bohužel, měla doslova a do písmene pravdu.
Než zveřejním jejich jména s patřičnou fotodokumentací na kompetentní
místa - orgán MŽP a Policii ČR - kde už
tyto nezákonnosti dávno měly být řešeny,
chtěl bych se pokusit jim trochu osvěžit
legislativní paměť. Ještě stále chci věřit, že
si snad neuvědomili, co činí.
• Vzduchovky – Zákon o zbraních a
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střelivu č. 119 ze dne 8. 3. 2003 zbraně
zařazené do kategorie D nepodléhající registraci, ale mohou se používat
jen v takových prostorách, kde lze
absolutně zajistit bezpečnost jiných
občanů, což v zahradách absolutně
nelze, nehledě k tomu, že se vzduchovkou je zakázáno lovit cokoli a
kdekoli (pouze střelba do terče).
Zákon č. 449 ze dne 27.listopadu
2001, §2, odstavec e) pozemky oplocené v intravilanu obce jsou prohlášeny orgánem státní správy za nehonební tudíž je na nich jakkoliv lovit
zakázáno, včetně lidí, kteří vlastní
lovecké oprávnění – tedy absolutní
zákaz
Z ákon č. 114 ze dne 19. dubna 1992
O ochraně přírody a krajiny, který
chrání paragrafem §2, písmeno b)
obecná ochrana druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů,
mezi něž patří taktéž Špaček obecný,
bez výjimky všechny naše volně žijící
živočichy
Velmi diskutovaná vyhláška, iniciovaná EÚ č. 294 ze dne 2. června 2006
s názvem: „ O odchylném postupu
pro usmrcování Špačka obecného
(Sturnus vulgaris)“ - povoluje vyjimečně orgán státní správy a ochrany
přírody pokud jsou žádající organizací dodrženy všechny zákonné podmínky. Musí to být ve vinici, či viniční
trati kde majitel prokáže před svědky,
že se v místě vinice vyskytuje alespoň
jedno hejno těchto ptáků, čítající odhadem alespoň 1000ks (kontrola odborníkem). Plašení musí provádět
člověk starší osmnácti let ,k tomu
předem určený a nahlášený, musí
vlastnit lovecké oprávnění a smí po-
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užít zbraň pouze brokovou s velikostí
broků do 2,5mm. Do okraje jednoho
hejna může vystřelit pouze jednou.
Pokud se hejno vrátí, může vystřelit
podruhé. Pokud dojde k usmrcení ptáků, je povinen střelec ptáky dohledat,
případně usmrtit, pokud mají kroužky,
pak jim je odebrat a odevzdat společně s usmrcenými ptáky označenými
datem usmrcení a lokalitou zástřelu.
Ve vyhlášce je uvedeno, že se plašení
nekoná pro záměrné usmrcování ptáků, pro jejich snižování stavů, ale pro
zvýšení účinku jejich plašení.
• Vyhláška č. 167 ze dne 15. dubna
1992 na ochranu zvířat proti týrání,
který zakazuje jakékoliv týrání zvířat
ve volnosti, nebo v zajetí a jeho jakoukoliv propagaci
Porušování těchto zákonů se trestá
vysokými sankcemi, zvláště ten posledně
jmenovaný. Zajímalo by mě, jestli o
těchto praktikách vědí také manželky
těchto lidí. Předpokládám, že jistě ne,
protože jak by se mohla srovnat žena,
matka s tím, že takováto stvůra vychovává
její děti? Zatím věřím, že se jim v palicích rozsvítí, ale pokud excesy okamžitě beze zbytku neskončí, udělám co jsem
shora slíbil, přičemž jim budu přát stejné
přání, jako před časem jedna nejmenovaná aktivistka Spolku pro ochranu zvířat
proti týrání řkouce: „Každýho takovýho
chlapa by bylo třeba střelit vzduchovkou
do varlat (nevím, jestli nemyslela zrovna
tu portugalskou) aby věděl jak je ptačímu
mláděti, když mu zlomí končetinu, nebo
mu ustřelí zobák, nebo ho střelí do břicha
a nechá ho tři týdny umírat“
Howgh - domluvil jsem. Zdravím
všechny, kteří se mnou souhlasí!
Ladná 1. 6. 2018 LaNo

O kameni, který stavitelé zavrhli
pokračování z minulého čísla
Nabízí se i hypotéza, že píseň se zmiňuje o dobývání drahých kamenů. Odborník, se kterým jsem problém konzultoval, sice potvrdil, že se na našem území mohou, byť jen velice
ojediněle, vyskytovat sběratelsky zajímavé cenné kameny o
rozměru až 1 m (šířky), ale současně podotkl, že drahým kamenům se dříve nevěnovalo tolik jedinců a nevěnovala se jim
taková pozornost jako dnes. Jejich objevení bylo spojeno buď
s náhodou či těžbou kamene za účelem stavebním. Dále nebyl
pro takového koníčka - hledání vzácných kamenů - dostatek
volného času a existoval zde naprostý nedostatek odborných
informací. Nelze podcenit ani komplikace při přepravě a manipulaci s většími kameny s tehdy dostupnou technikou a mechanizací.

Mimochodem, příklad s cestou ke kamenolomu je velmi
hezkou ukázkou logické dedukce, tj. způsobu, jak si (jednoduše) odvodit neznámé od známého. Pokud si položíme otázku,
po které straně cesty se dříve jezdilo s koňskými povozy, nenajdeme na ni odpověď v nějaké historické vyhlášce o pravidlech silničního provozu, protože nejen že se žádná z té doby
nedochovala, ale s největší pravděpodobností tehdy ani žádná
neexistovala. Historici ale soudí podle cesty ke kamenolomu,
jejíž jedna podélná polovina je více uježděná (poničená) než
druhá, že právě po ní jezdily těžké vozy naložené kamením
směrem zpět – od kamenolomu, zatímco po opačné, méně
uježděné, straně jezdily prázdné směrem tam.
Se silnicí, přesněji řečeno s její stavbou a hlavně kameny,
souvisí i příklad, či přesněji řečeno problém, který mimo jiné
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zmiňuje starší vědeckopopularizační odborná literatura věnovaná matematice:
Státní statek, zemědělské družstvo a strojní a traktorová
stanice spolu sousedí a jejich objekty leží v jisté vzdálenosti
od silnice. Aby se zlepšilo jejich spojení s blízkým městečkem,
rozhodly se tyto tři podniky postavit společně svépomocí novou přístupovou cestu k silnici. Státní statek dodal na stavbu
20 vozů kamení a strojní a traktorová stanice 25 vozů kamení.
Zemědělské družstvo poskytlo částku 4.500,- Kčs, která tvořila jeho podíl na budování cesty. Jak se má tato hotovost rozdělit mezi státní statek a strojní a traktorovou stanici? Státní statek navrhl rozdělit sumu 4.500,- Kč na polovinu, ale strojní a
traktorová stanice s tím nesouhlasila a navrhla rozdělit peníze
v poměru dávek materiálu: Státní statek 20 vozů tj. 2.000,- Kčs
a strojní a traktorová stanice 25 vozů tj. 2.500,- Kč.
Účetní zemědělského družstva, který byl na jednání přítomen, se usmál a řekl: „Ne, vážení, dělení na polovinu je stejně
nespravedlivé jako dělení podle počtu dodaných vozů kamení. Rozdělím oněch 4.500,- Kčs tak, že neukřivdíme nikomu.“
Jaké způsob dělení navrhl účetní?
Státní statek a strojní a traktorová stanice dodaly dohromady 45 vozů kamene. Z toho vyplývá, že každý z účastníků
stavby měl dodat 15 vozů kamene. Cena 15 vozů kamene je
4.500,- Kč. (Tolik zaplatilo zemědělské družstvo namísto svého podílu 15 vozů kamene.) Cena jednoho vozu je tedy 4500 :
15 = 300. Státní statek dodal 20 vozů, dostane tedy zaplaceno
za 5 vozů navíc 1.500,- Kč (5 x 300 = 1500); strojní a traktorová stanice dodala 25 vozů a dostane zaplaceno za 10 vozů
navíc 3.000,- Kč (10 x 300 = 3000).
Z uvedeného příkladu je evidentní, že spravedlivé přerozdělování peněz je docela velká věda. Je určitě dobře, že na
správné přerozdělování veřejných peněz a dotací z Bruselu
máme odborníky na slovo vzaté, kteří pro získání takové kompetence museli dlouho studovat.1 Pojďme se tedy raději vrátit
k původnímu tématu, tj. ke kamení z naší písničky.
Zdánlivě logickou domněnku, že širokého kamení bylo použito k dláždění (zřejmě cesty do nebe, protože cesta do pekel
je, jak známo, dlážděna dobrými úmysly, nikoliv širokým kamením) osobně vylučuji, protože profese dlaždiče je i dnes,
v době emancipace, spíše mužskou záležitostí.2 (Emancipace
už ale došla tak daleko, že dlaždičům se některé ženy přiblížily
svým slovníkem.)
Nezavrhujme ovšem kámen coby stavební materiál, neboť,
jak nám připomíná bible: „Kámen, který stavitelé zavrhli, stal
se kvádrem nárožním.“ (Konkrétně jde o 21. kapitolu a 42.
verš z evangelia podle Matouše, nejpilnějšího z evangelistů.3)
Myšlenka je to natolik závažná, že se nepřipomíná pouze při
čtení evangelií, ale také jako responsoriální žalm při mešní liturgii.
O kameni se zmiňuje i jiná biblická metafora - kámen úrazu, která se objevuje v Novém zákoně, přesněji v Prvním listě
apoštola Petra.4 Mluví se zde obrazně o kamenech jako symbolech víry a nevíry. Věříme-li, je pro nás Kristus rohovým
kamenem v chrámu, tedy kamenem, který spojuje dvě stěny, a
tím upevňuje stavbu. Pokud nevěříme, Mesiáš je pro nás jako
balvan, o který zakopáváme, „kamenem, na který se naráží,
přes který se klopýtá“, tedy kamenem úrazu, zdrojem obtíží
a nesnází. Tato metafora ovšem pochází už ze starozákonní
knihy Izajášovy a bůh v ní označuje sám sebe za překážku na
cestě či léčku, do níž upadneme. (V Bibli Kralické je toto slov-
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ní spojení přeloženo jako „kámen urážky“.) My dnes v češtině užíváme toto slovní spojení v situacích, když chceme něco
označit jako příčinu neúspěchu či zdroj obtíží a nesnází.
Ale zpět k výčtu hypotéz, k čemu mohly sloužit černookému děvčeti široké kameny a proč obyvatelé jedné vesnice
kompletně odjeli do hor je rubat. Možná si vzpomněli na staré
české přísloví: „Je lepší s moudrým roztloukat kamení, než jíst
buchty s hlupákem.“ To by ale neodjeli úplně všichni! Nebo
by přinejmenším neodjeli všichni na stejné místo, do stejných
hor. Navíc tato hypotéza nedává vůbec žádnou odpověď na
první základní otázku. Další hypotézou je, že ono dívča potřebuje ten kámen na to, aby na něm mohlo sedět, zatímco
ho bude mlynář krešat. Pak si ale položme otázku, zda je ten
kámen určen primárně pro to dívča nebo pro toho mlynáře.
V Mezopotámii (11. tisíciletí př. n. l.) se zákony5 tesaly
na kamenné stély. Stéla (z řečtiny στήλη, stélé) je kamenný
(nebo dřevěný) památník postavený na obětišti či náhrobku.
Většinou se jedná o vztyčenou plochou desku, která je delší na
výšku. Že by ten kámen měl být použit k podobnému účelu, tj.
k tesání zákonů do kamene? Jedno německé (a podobně také
italské) přísloví říká: „Je špatné, když se urážky píšou do mramoru a dobré skutky do písku.“ Ještě lepší než tesat do kamene
zákony nebo dokonce urážky a pomluvy by bylo tesat do nich
nadčasové myšlenky pro příští generace.
Hypotézu, že kamení bylo použito jako alternativního platidla,6 i když kamení bylo rubáno v horách, nikoliv na nějakém tichomořském ostrově, a nebylo odváženo na kánoích a
vorech (ale zřejmě na vozech), podporuje třetí sloka, v níž se
zpívá o tom, co potom muži s tím děvčetem dělali, když narubali (dostatek) kamení.7
V této souvislosti si nelze nevzpomenout na slova, která,
tentokrát podle Janova evangelia, vyřkl Ježíš, když k němu přivedli ženu přistiženou při cizoložství a chtěli ji ukamenovat:
„Kdo z vás je bez viny, hoď po ní první kamenem.“ Kamenování cizoložnic je trest v našich krajích nezvyklý, ale na Blízkém východě dosud praktikovaný. Jistě nejenom mně by spadl
kámen (neřku-li obrovský balvan) ze srdce, kdyby tomu tak
zůstalo, alespoň co se týče Evropy, i nadále, a kdyby, lapidárně
řečeno, nebezpečí, že v Evropě zavládne takový nepořádek, že
v ní nezůstane kámen na kameni, pominulo. Nejprve ale asi
bude muset padnout kosa na kámen (a zřejmě to nebude kámen, který narubali někde v horách Lanštorfčané).
Zdeněk Vrbík
1. Problém (spravedlivého) dělení koláče (fair cake-cutting)
je dokonce matematický problém, kterým se zabývají seriózní
vědci a o kterém se píšou tlusté knihy.
2. Nicméně i zde platí, že „Nouze naučila Dalibora housti“.
V jedné slovenské lidové písničce je např. zmínka o tom, že žena
kopala studnu.
3. Jeho dílo má 28 kapitol; Lukášovo 24, Janovo 21 a Markovo (pouze) 16.
4. Už samotné jméno Petr je odvozeno od latinského petra
– kámen.
5. Zákony a vyhlášky takto tesané do kamene se zachovaly
dodnes. I tak jejich originály již nejsou vystaveny venkovním
povětrnostním podmínkám, ale jsou uloženy v lapidáriích. Nejznámější je zřejmě Chamurappiho zákoník aneb kodex obsahující (mimo jiné) onu jednoduchou zásadu oko za oko, zub za
zub. (Chamurappi byl králem starobabylonské říše.)
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Čas strávený na rybách
se nepočítá do délky života, říkával
Jan Werich, velký český herec, chytrý člověk a také vášnivý rybář. Dřív jsem nad
tímto názorem moc nepřemýšlel a bral to
jako samozřejmost, v pozdějším věku mi
to došlo. Když sedíte s udicemi u vody,
třeba u Dyje nebo u původní Dyje za Janohradem, u Jazérka nebo třeba na Zámecké Dyji v lednickém parku, tak máte
dost času na pozorování. Je možno vidět
hodně druhů ptáků, ledňáčků, rákosníků,
žluny, všelijaké drobné ptáky, čápy, volavky, bukače, divoké kačeny, lysky, potápky
a další vodní ptáky. Tam, kde jsou u vody
stromy, se určitě objeví datlovití ptáci.
Svými silnými zobáky dolují zpod kůry
stromů potravu. Na obloze jsou vidět
dravci – luňáci, mořští orli, káně, pilich
moták a další. Někdy se přijde napít vody
srnčí zvěř, ve vodě se také objeví bobři,
ondatry, vodní potkani, užovky. U Janohradu a v lednickém parku hnízdí holubi
hřivnáči. Nezapomenutelná byla rána u
Zámecké Dyje, když se nad řekou vznášel
mlžný opar. To jsou zřejmě ty okamžiky,
které měl na mysli pan Werich.
Tady u nás v padesátých a šedesátých
letech jsme pro rybaření měli hodně příležitostí. Dyje, krásná řeka nebyla zregulovaná, Stará Dyje - to byl učiněný ráj na
zemi, ve Strži byla čistá voda a plno ryb.
V místě dnešního Jazérka byly dvě menší
vodní plochy, přibližně v místě dnešního
víceúčelového hřiště byl Bágr. Tak se říkalo vodní ploše o velikosti asi 50 krát 50
metrů. Tam se také dřív těžil štěrk. Dalším místem pro lov ryb byla voda pode
mlýnem „na Stání“. Řeka Dyje se několikrát do roka rozvodnila, přinesla sebou
nejen potřebnou vláhu lesu a loukám, ale
také velké množství ryb. Když se Dyje po
záplavách stáhla do svého koryta, zůstala
v různých prohlubních na loukách nebo v
lese spousta ryb. Ty se tam někdy vytřely,
nebo jsme je odchytili a nebo tam zahynuly. Malé rybky, které se vylíhly z jiker,
někdy rybáři odlovili a zarybňovali si tak
revír. Pro představu, celá Dyje vypadala
jako teď původní Dyje u Janohradu.
Dnešní způsoby lovu ryb se dost výrazně liší od chytání ryb v těch zmiňovaných časech. Tenkrát se chytalo převážně
na plavanou (na brko) a jako nástrahy
se používaly všechny druhy žížal, někdy
těsto, staré knedle a mléčná turkyň. Samozřejmě na lov dravců se používaly
nástražní rybky. Někteří rybáři chytali
na Dyji na položenou (na ťažko), kluci

na to neměli udice. Další způsoby lovu
ryb, tenkrát běžně používané, jsou dávno
přísně zakázány. Chytání do čeřeňů různých velikostí, do pášky, nastrážení, do
košů, do oka, někteří rybáři používali tzv
telefon. Toto zařízení měl pan Emil Kosík z naší ulice. Jednou jsem byl svědkem
jeho použití. Jožka Kosík – můj kamarád,
dostal za úkol nachytat karásky a piskoře (to je ryba podobná úhořovi, dorůstá
jenom asi 25 cm), já jsem mu s tím pomáhal. Večer jsme jeli na kolech k Dyji.
V místě, kde končila Stará Dyje, měl pan
Kosík uvázanou dřevěnou loďku – plť. U
druhého břehu byla ve vodě spadlá vrba
a k té pan Kosík uvázal šňůru, o něco silnější, jak prádelní šňůra. Na této šňůře
byly ve vzdálenosti asi 1,5 metru od sebe
asi jeden metr dlouhé šňůry, silné asi 3
mm s háčkem velkým asi 5 cm. Střídavě
se na háčky věšeli karasi nebo piskoři a
tak jsme přehradili celou řeku. Na konci
nosné šňůry měl těžké olověné závaží a to
hodil u břehu do vody. Brzo ráno, ještě za
tmy jsme jeli pro úlovek.
Síť na čeřeň si uměli rybáři uplést.
Největší čeřeně měli rozměr 4 krát 4 metry a říkalo se jim „záhumenkový“. Co je
to páška? Je to síť asi jeden metr vysoká
a dlouhá asi jeden a půl metru. Po stranách má dvě palice, s nimi dva kluci a se
spodní částí sítě jeli po dně a když ucítili
náraz ryby, tak síť i s rybou zvedli. Daly
se tak chytat jenom v menší hloubce a ne
vždy se to podařilo. Pomocí starých košů
beze dna se daly chytat ryby poté, co se
rozvodněná Dyje stahovala do koryta a
na loukách a v prohlubních ryby zůstaly. Lovec se musel velmi opatrně přiblížit k rybě a rychle musel položit koš na
místo, kde byla ryba. Menší rybky jsme
chytávali do řičice nebo do podběráku.
Způsob lovu na „nastrážení“ spočíval v
tom, že šňůra s velkým háčkem a nástražní rybkou se uvázala na pružnou větev
nad vodou. Tak se lovili sumci. Rybáři
tuto nástrahu uvazovali z pltí a nebo ze
břehu. Pomocí háku si větev přitáhli a
uvázali šňůru. Ve Staré Dyji a ve Strži se
mezi leknínama vyhřívaly štiky a číhaly
na rybičky. Na dlouhém prutu jsme na
konci měli oko z tenkého drátu a opatrně
jsme to oko navlékali na štičí tlamu. Když
se nám oko podařilo dostat až za hlavu,
tak jsme mohli rychle zvednout prut a už
byla chycená.
Rybářskou výbavu – udice - jsme si
vyráběli sami. Do Lanštorfského lesa

jsme chodívali na svíbové pruty, u Dyje
rostly javorové keře a pro lískové pruty
jsme jezdívali na kole do Nikidorfa. To je
ten les, který vlastní břeclavský podnikatel pan Fabičovic, v místech, jak se jede z
Podivína do Lednice po pravé straně. Je
to osvícený člověk, protože celé to území
ohradil plotem a zabránil tak turistům
(kteří všude vlezou) a různým dobrodruhům, aby dál devastovali tuto krajinu.
Veškeré živočišné druhy i les tam mají
klid pro svůj rozvoj. Vrátím se k výrobě
udice. Na vybraný prut jsme připevnili
očka z drátu, místo navijáku dvě skobičky.
Na tyto skoby jsme namotali asi 30metrů
struny. Brka jsme si vyráběli z korkových
špuntů anebo z husích brk. Stačilo přidat
háček a olůvko a udice byla hotová. Do
výbavy každého kluka patřily dvě udice,
jedna univerzální na malé i větší ryby a
udici na lov štik (ščukovnica). Navštívili
jsme opuštěné sklady v podivínské Frutě,
kde byl dostatek velkých konzerv, přidělali k tomu drát a měli jsme hotový kýblík
na rybky. Ščukovnica bývala vyrobena
ze silnějšího prutu a byla použita silnější
struna, protože štika po záběru zatáhla
celou sestavu do leknínů a bylo ji potřeba
třeba i silou vytáhnout. Udice jsem dělal
i svým bratrancům Palkovi Kašníkovi,
Jirkovi Potužákovi a Jindrovi Nešporovi.
Tyto udice byly nízkonákladové, protože
jsme neměli peníze na zakoupení udice
a také proto, že jsme ji někdy museli nechat na místě, když jsme chytali tam, kde
jsme nesměli a prohnali nás rybáři. Rybářské lístky pro děti byly jenom prázdninové, stály 25 Kč a mohli jsme chytat
jenom ve Strži a ve Staré Dyji jenom po
Slepé rameno. Za ty peníze jsme si mohli
pořídit strunu a háčky na dvě udice. Ten,
kdo vlastnil dětský rybářský lístek, byl
považován ostatními za slabocha.
Koupání pod mostem v tehdejší Dyji
je popsáno v publikaci „Ladná v proměnách času“. Rovněž tak i její okolí. Dyje
oplývala velkým množstvím ryb všeho
druhu. Byli to kapři proudňáci, karasi,
obrovské pletně (cejni), jazci (tloušti),
parmy, podoustve, plotice a další druhy.
Z dravců to byli především sumci (i kapitální), štiky, boleni, okouni. Je zajímavé,
že oproti dnešku se téměř nevyskytovali
candáti. Samozřejmě tam bylo spousta
druhů plevelné ryby. Zkušení starší rybáři
soutěžili o největší chycenou štiku, říkali
tomu krokodýl, do této kategorie patřily
kusy okolo jednoho metru. Pamatuji si,
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že nejvíc v této soutěži bodovali pánové
Souček, Tonda Černý a Vašek Rác. Štiky
z Dyje byly štíhlejší než ze stojaté vody
a měly zelenou barvu. Ty ze stojaté vody
byly tlustší a barva byla žlutozelená.
Občas, při koupání u Dyje jsme se rozhodli pro plavbu od Janohradu. Plavání
po asi dva kilometry klikatící se Dyji
patří mezi mé největší zážitky. Někde
jsme dosáhli na dno, většinou byla hluboká voda. Nad řekou se skláněly větve
stromů, také jsme někde zahlédli šňůry
nastrážení. Plavbu jsme museli ukončit
před mostem, protože tam se nedalo
plavat kvůli pilotům, pozůstatkům dřevěného stavidla z dvacátých let. Tyto
jsou vidět z dnešního mostu. Plavání
od mostu směrem na Břeclav bylo stejně zajímavé. K Vrbovému krůžku, kam
jsme občas plavali, to bylo asi jedem
a půl kilometru daleko. Často chodili
rybáři chytat na Dyji do čeřeňů, pamatuju si, že pan Emil Kosík chytil během
jednoho týdne dva sumce asi po 30kg.
Stará Dyje začínala u vjezdu do Lanštorfského lesa a klikatila se asi kilometr
až po místo, kde se úzkým járkem stýkala s Dyjí. Asi v třetině délky z ní odbočuje slepé rameno, přibližně 150 m dlouhé.
Na konci se toto rameno téměř dotýkalo
Dyje. Tento původní stav zůstal skoro
beze změny až na to spojení s Dyjí. Když
se po regulaci Dyje v sedmdesátých letech snížila hladina asi o 70 cm a životodárné záplavy jsou minulostí, se stalo
ze Staré Dyje to, co je tam dnes. Je to neutěšený pohled.
Stará Dyje je z jedné strany ohraničena Lanštorfským lesem a z druhé
loukama Žižkovskýma (Hanáckýma),
za slepým ramenem to byly louky Hrubý krůžek. Byla někde široká třeba jen 7
metrů a někde 25 metrů, rovněž hloubka
vody se měnila. Z větší části byla zarostlá lekníny i jinými travinami. V místě,
kde se stýkala se slepým ramenem, byla
větší plocha, které se říkalo „misa“. V
těchto místech jsou k vidění staré piloty, pozůstatek nějaké vodní stavby z minulosti, buď to byl mlýn nebo most. Ve
Staré Dyji byla čistá voda a dobré podmínky pro život ryb a jiných vodních živočichů, proto tam žily všechny možné
druhy ryb i raci. Některé tyto druhy ryb
už téměř vyhynuly, například původní
karasi, piskoři a hořavky. Nejvíce rozšířenou rybou byla štika a také líni. Štiky
číhaly na kořist nehybně pod hladinou
mezi lekníny a mi kluci jsme se pokoušeli jim nadhodit co nejblíž nástražní
rybičku. Snažili jsme se návnadu hodit
kousek za štiku a potom pomalu přitáhnout až před tlamu štiky. Dopadlo to
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různě, někdy po tom šla ještě za letu návnady, jindy si toho ani nevšimla (byla
nažraná) a někdy zalovila až to měla
před sebou a často se vyplašila a zmizela.
Když zabrala, tak jsme počítali do šedesáti (to byl čas na sežrání nástražní rybky), vyšponovali strunu a zasekli. Protože jsme měli udice bez navijáků, tak
jsme museli strunu rukou tahat k sobě a
nebo utíkat na louku. Líni na jaře olizovali mladé palachy, bylo to vidět, jak se
hýbou, stačilo na háček pověsit rosňáka
a nahodit co nejblíže k palachu a úspěch
se někdy dostavil. Lín je krásná ryba a
také velmi chutná.
Strž byla obdobou Staré Dyje, jenom
v malém vydání. Ovál široký asi 20 metrů a dlouhý 40 metrů, byl z kraje od
mlýnského náhonu porostlý leknínama,
střední část byla čistá (tam jsme se koupávali) a v zadní části byly lekníny. Na
kraji byly také staré piloty – prý tam byl
kdysi mlýn. Rybí osádka byla stejná jako
ve Staré Dyji.
Na zregulované Dyji, zdevastované
Staré Dyji a již neexistující Strži je vidět,
kam až sahá lidská neúcta k přírodě a
zpupnost (to je celosvětová záležitost),
kdy se člověk, který má moc a prostředky snaží poroučet větru, dešti a upravovat toky řek podle svého. Nás tu nečeká
žádná růžová perspektiva, krajina kolem Dyje oplývala vodou a nyní již delší
dobu řešíme čím dál větší sucho. Současná Dyje u nás se stala korytem, kterým
voda rychle proteče a nezdrží se v krajině. Z původního toku řeky tu zůstaly
jen tři úseky, a to u čerpací stanice u Kačenárně, dále Hanácké a Palesky. Vzhledem k dlouhodobě trvajícímu suchu se
z těchto úseků pomalu stává vysychající
bažina. Když se podíváte do mapy, snadno si domyslíte, jak meandrovala původní řeka. Částečná náprava tohoto stavu
by byla za určitých podmínek možná.
Mluvil jsem o tom s člověkem, který zná
dobře tuto krajinu, Tondou Lůckým. Podle naší debaty by bylo třeba vybudovat
jez za vpustí (po toku řeky) do úseku
původní Dyje u Kačenárně. Tento jez by
mohl být třeba sypaný z velkých balvanů. Na řece Moravě mezi Lanžhotem a
Hodonínem jsou takové dva. Zvednutá
hladina by umožnila naplnění tohoto
úseku vodou. Její přebytek by přetékal
járkem podél hráze kolem Dyje až do
Hanáckých, do Staré Dyje a do Palesek,
naplnil by je vodou a vtekl járkem až do
Svodnice a pod břeclavským splavem
by se vrátil do Dyje. Kdyby se vyčistily
všechny tyto části původní Dyje a Staré
Dyje od spadlých stromů, určitě by se
tam vrátil život. Část odkloněné vody by

tudy mohla pořád protékat. Co je však
podstatnější, zvětšily by se zásoby podzemní vody, což by bylo pro budoucnost
to nejdůležitější. Tuto možnost by samozřejmě museli posoudit odborníci.
Každý rybář má ve svých vzpomínkách spoustu zážitků a příhod z rybolovu. Rád bych dva, které jsem zažil představil. Když mě bylo asi dvanáct roků,
bylo to začátkem března a rozvodňovala
se Dyje. Bylo poměrně zima, jenom několik stupňů nad nulou. Parta kluků jsme
na Kaštance pozorovali, jak se na konci
Kaštanky valí voda z Lanštorfskéhp lesa
na louku za mlýnem. V místě parkové
úpravy za domem p. Černého byla na
louce prohlubeň, do které najeli velcí
kapři a chtěli se proti proudu dostat zpátky. Protože tam bylo málo vody, šlo jim
to velmi obtížně. Toho využil náš kamarád Tonda Lůcký a přesto, že byla velká
zima a studená voda, tak se jednoho velkého kapra vrhl. Nevím, jak dlouho s ním
zápasil, ale nakonec to Tonda vyhrál. V
naších očích byl velký hrdina, i když byl
skrz mokrý a klepal se zimou. Po dědině se říkalo, že „Toneček jezdil po vylétej
vodě na kaprovi“. Vzhledem k tomu, že
Tonda nebyl velkého vzrůstu, byl na tom
váhově jenom o něco lépe než ten kapr.
Je docela možné, že tam si zadělal na revmatizmus, který ho teď trápí.
Asi před patnácti lety v neděli večer
měl být v televizi fotbal – reprezentace,
měl jsem ještě víc jak hodinu čas a proto
jsem se rozhodl, že půjdu k Jazérku na
candáty. Vzal jsem si udicu a do kýblíka dvě červenky a nahodil jsem. Za půl
hodiny přišel typický záběr od candáta.
Brčko se pomalu rozjelo, vjelo pod vodu,
po pěti metrech vyjelo na hladinu a zůstalo stát. Za chvíli se zase rozjelo a to
byl čas pro zásek. Na udici jsem ucítil
nevelkou rybu a tak jsem ji opatrně dotáhl ke břehu. Byl to candát dlouhý možná 55 cm, a protože se blížil fotbalový
zápas, tak jsem ho ještě ve vodě opatrně vyvadil a on pěkně odplul. Než jsem
sbalil fidlátka, tak candát asi 20 m od
břehu vyjel na hladinu a mrskal sebou.
Věděl jsem, že to je jeho konec a že ho
budu muset vytáhnout z vody a zpracovat ho. Vítr ho hnal ke druhému břehu,
tak jsem naštvaně sebral podběrák a šel
na druhou stranu. Když byl asi 5 metrů
od břehu a já se už teď těšil na pečenou
rybu, stalo se něco, co jsem nečekal. Naráz se z vody objevila rozevřená, velká
tlama sumce asi 130cm dlouhého a candát v ní zmizel. To, co jsem řekl na adresu toho vousatého zloděje, bych raději
dál neuváděl.
František Tesařík
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Společenská kronika
JUBILEA
Všem jubilantům přejeme vše nejlepší a mnoho zdraví
do dalších let
duben
80 let Ducháčková Božena, ul. Anenská
70 let Tlachová Jaroslava, ul. Na Trkmance
Glosar Jiří, ul. Mlýnská
65 let Hůrský Karel, ul. Mlýnská
Mozgová Růžena, ul. Úlehlová
60 let Krůtilová Jana, ul. Růžová
květen
96 let Kozelský Vlastimil, ul. Masarykova
85 let Sýkora Jan, ul. Lužní
80 let Bartolšic Josef, ul. Úlehlova
75 let Recht Jiří, ul. Lipová
Polášková Marcela, ul. Ořechová
70 let Piše Milan, ul. Masarykova
65 let Krůtil Stanislav, ul. Růžová
60 let Salajka Josef, ul. Sportovní
Škarvoda Vilém, ul. Ořechová
Červen
80 let Lucká Zdenka, ul. Úlehlova
75 let Petrášová Libuše, ul. Za Hřištěm

ÚMRTÍ

květen
Mlátilík Jaroslav, ul. Anenská

NAROZENÍ
březen
Blahopřejeme manželům Matějkovým z ulice Sportovní k narození syna Jonáše.
duben
Blahopřejeme manželům Podrazilovým z ulice Ořechové k narození dcery Lei.
Blahopřejeme paní Michaele Suchánkové a panu
Ondřeji Kobrovi z ulice Mlýnské k narození dcery
Nely.
květen
Blahopřejeme paní Claudii Greinerové a panu Martinu Ryškovi k narození syna Adama.
Blahopřejeme paní Štěpánce Nešporové a panu Tomáši Hrabicovi k narození dcery Valentýny.

SŇATKY
Blahopřejeme paní Janě Brhelové z ulice Sportovní a
panu Jiřímu Švejdovi k uzavření manželství.

Rozloučili jsme se s občany:
únor
Sedláček František, ul. Masarykova
březen
Sýkora Jan, ul. Růžová

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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