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Obec Ladná Vás srdečně zve na

• Výpisy ze zasedání
zastupitelstva
• Rozpočet na rok 2015
• Daj mňa do školy

Vánoční koncert

Dne 27. prosince 2014 v 17.00 hod. do kostela sv. Michaela Archanděla
Účinkují: Komorní orchestr Jana Noska při ZUŠ Hodonín s dirigentem Davidem
Herzánem,dětský pěvecký sbor Crescendo se sbormistrem Josefem Ilčíkem a sólisté
Zazní skladby Antonia Vivaldiho, Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta
a dalších
Vstupné 100,- Kč

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
čas letí jako bláznivý, já nechytím ho ani Vy. Na začátku mého
krátkého článku mě napadl text písně Karla Gotta a až člověk
žasne, jak je pravdivý, protože je zde opět konec roku a již po
šesté píši v této době pro Vás několik vět.
Jaký to byl rok? Určitě hektický a pro obec každopádně důležitý. Bylo dokončeno vše, co se v předešlých letech rozpracovalo

• Antonín
• Ekologická sklizeň
• Paměť voličů
• Školní okénko

– hřbitovní zeď, sběrný dvůr, tělocvična, bydlení pro seniory. Dá
se říct, že budeme v novém volebním období začínat od čistého
stolu. Zpracovávají se projekty na opravy budov mateřské a základní školy, na opravu dětského hřiště Rasovna, na vybudování
víceúčelového hřiště v areálu TJ Sokol Ladná, ale nejdůležitějším
úkolem pro obec je vybudování kanalizace a ČOV a následná
oprava vozovek a chodníků. Dalším nelehkým úkolem bude
provedení pozemkových úprav v obci, jejichž začátek by měl být
v lednu 2015 a měly by trvat čtyři roky. Vybudování stezky k vlakovému nádraží je úkol, který již občané dlouhodobě požadují,

měla nebo má udělat, se musím pousmát a v duchu si řeknu, ale
to obec vůbec nemůže a nepřísluší jí to. Bohužel je potřeba ctít
zákon a z některých mluví opravdu neznalost zákona.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se rozhodli mě volit a dali
mi tak důvěru na další čtyři roky. „Věřím, že důvěru ve mě vloženou, nezklamete“, jak říká Vlasta Burian. Doufám a věřím, že až
budete za čtyři roky účtovat, jak jsem využila Vaší důvěry, řeknete si, volil jsem dobře. Pro některé byl určitě výsledek voleb
hořkým soustem, ale myslím si, že občané citlivě vnímají, co se
v obci děje a vnímají, jak se kdo chová. Inu, ono něco říkat a něco
dělat, je velký rozdíl. Mám s tím vlastní bohaté zkušenosti. Kecat,
umí každý, ale něco udělat, aby to k něčemu bylo, to už je pro
některé nepřekonatelný problém.
Poděkování jako každoročně patří v závěru roku všem občanům, kteří přispívají k rozkvětu a rozvoji obce, starají se o prostranství před svými domy, nejsou lhostejní ke společnému majetku a jsou přiměřeně všímaví ke všemu, co se v obci děje.
Jako velké mínus vnímám u českých lidiček, že na všechno
a pořád nadávají. Proto Vám do Nového roku 2015 přeji, aby se
Vám dařilo tak dobře, abyste se nemuseli mračit ani lát. Aby na
Vaší tváři byl od ráda do večera pouze úsměv. Pamatujte, čas letí
jako bláznivý a jsme tady opravdu jenom na chvilku, kterou si
nemusíme kazit nadáváním. A pokud se nad tím trochu zamyslíte, tak zjistíte, že tím nadáváním nazlobíte pouze sami sebe.

ovšem jeho realizace není jednoduchá, a to z důvodu výkupu
potřebných pozemků. Obec bude usilovat o výstavbu rodinných domků v lokalitě Padesátky. V průběhu příštího roku dojde
k odstranění a výstavbě nového mostu přes železnici, v současné
chvíli probíhá výběrové řízení.Naplánováno má zastupitelstvo
úkolů spoustu, uvidíme, jak se nám je podaří za čtyři roky zrealizovat.
Novinkou bude pro občany využívání geoportálu a rozklikávacího rozpočtu obce na webových stránkách. Obě aplikace by
se na nich měly objevit počátkem příštího roku.
V příštím roce založí obec pro starší občany Klub důchodců
a Klub aktivních seniorů. Věřím, že u seniorů uspěje a bude rozvíjet svoji činnost pro všechny zájemce.
Jedna prosba ode mě. Nevěřte všemu, co Vám lidé říkají, přijďte se radši zeptat, jak to je na obecní úřad. Setkávám se
s tím, že zejména starší občané věří všemu, co se dozví od svých
známých a sousedů. Nezapomínejte, že si každý může do svého
vyprávění něco domyslet, přidat, zapomenout důležitá fakta atd.
a pak na konci z toho vyjde takový nesmysl, až člověk nepřestává
žasnout.
Věcí, se kterou se často setkávám, je, že si občané myslí, že
je tady obecní úřad na všechno – že je zaopatřovacím ústavem,
soudem, policií, advokátem, sociálním zařízením a spoustou
dalších institucí. Obec je od toho, aby spravovala majetek nás
všech, zajišťovala chod obce a v rozumné míře stanovovala pravidla žití v určitém území. Obec jako taková nemá ke spoustě
věcí kompetence. Takže vždy když slyším, co by všechno obec

Šťastné a veselé Vánoce a vše nejlepší v novém roce.
Renáta Priesterrathová, starostka

DĚNÍ V OBCI

Hody a hodky 2014
Hodovému veselí ve dnech 20. a 21. září předcházelo Předhodovní zpívání, které pořádá Slovácké sdružení Lanštorfčané.
V jejich programu vystoupil mužácký sbor z Valtic, Charvátské
Nové Vsi a Vrbice. Zatančil Slovácký krúžek Hrozen z Velkých
Bílovic a hudební doprovod zajistila Cimbálová muzika Jožky
Severina s primášem Janem Blažkem. Hostem pořadu byla lidová zpěvačka Jana Otáhalová ze Starého Poddvorova.

Poprvé se letos hody konaly na prostranství před halou. Mája
byla postavena pomocí jeřábu, tak jako každoročně. V hodovém
průvodu bylo 9 krojovaných a mužáci. Hody doprovázela dva
dny dechová hudba Zlaťulka a hodky dechová hudba Liduška.
Funkci stárka zastával Jan Hrdlička. Poděkování za zdárnou organizaci hodů patří především zaměstnancům obecního úřadu.
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Výlet Babiččino údolí, Josefov, Náchod
V sobotu 4. října se uskutečnil podzimní výlet na Královéhradecko. Navštívili jsme zámek Ratibořice, kde mohli zájemci absolvovat prohlídku zámku samostatně bez průvodce nebo
s průvodcem. Poslechnout si mohli vystoupení trubačů a pochutnat si na kávičce s dobrým zákuskem. Poté se skupina rozdělila na dvě menší skupiny, kdy jedna se rozhodla strávit několik
hodin v areálu Babiččina údolí a druhá se vydala do České Skalice pevnosti Josefov. Zájemci o prohlídku Babiččina údolí navštívili nejdůležitější atraktivity, které se zde nabízejí – zámecký
park, Staré bělidlo, sochu Babičky s dětmi od Otto Gutfreunda,
Viktorčin splav, Panskou hospodu, Rudrův mlýn. Druhá skupina

upřednostnila prohlídku vojenské pevnosti Josefov. Překvapila
rozlehlost areálu a zjištění, že nikdy nebyla využita za účelem,
pro který byla postavena.
Následně se obě skupiny spojily a odjely do města Náchod,
kde měl každý svůj individuální program. Někteří využili možnosti prohlídky pivovaru Primátor, jiní zamířili k náchodskému
zámku a medvědům přebývajícím v hradním příkopu a ostatní
si našli příjemnou hospůdku na odpolední oběd a kafíčko. Všem
se zájezd líbil a už se těší na první výlet jarní. Pokud má někdo
inspiraci, kam se vydat, rádi přivítáme jeho nápad.

Návštěva Prahy a Vinohradského divadla
V sobotu 30. listopadu jsme, jako už každoročně, zavítali do
našeho hlavního města. Během odpoledne měl každý svůj individuální program. Někteří se vydali na prohlídku historické Prahy, jiní zavítali do kina, na výstavu, do muzea atd. Využili jsme
i začínajících vánočních trhů na Staroměstském náměstí a měli
možnost shlédnout rozsvěcení vánočního stromku herečkou
paní Hanou Maciuchovou.
Večer jsme se pak sešli ve Vinohradském divadle na představení situační komedie Bytná na zabití v hlavní roli s Libuší

Švormovou. Zdárně této postarší bytné /připomínala ve své roli
herečku Marii Rosůlkovou ve filmu Čtyři vraždy stačí, drahoušku/ sekundovala pětice zlodějů v podání Ivana Řezáče, Václava
Vydry, Filipa Blažka, Martina Zahálkya Lukáše Příkazkého, kteří
vystupovali jako smyčcový kvartet. Tato komedie byla vyhodnocena jako pátá nejlepší komedie všech dob. I nám se hra líbila
a dobře jsme se pobavili. V nočních hodinách jsme opouštěli
Prahu unavení, ale velmi spokojení.
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Drakiáda
V sobotu 4. října uspořádal obecní úřad se školou pro děti
a jejich rodiče tradiční Drakiádu. Na fotbalové hřiště si našlo cestu několik desítek majitelů různých druhů draků. Vlastnoručně
vyrobený drak byl však vzácností. Celé odpoledne za pěkného
počasí se na obloze mohli dráčci prohánět a jejich pouštěči naběhali několik stovek metrů po travnatém hřišti. Draci se mohli

zúčastnit několika soutěží – O nejnápaditějšího draka, O draka,
který vyletí co nejvýš a o Draka, který vydrží létat nejdéle. Odměnou všem majitelům draků byl nejenom dobrý pocit, že dokážou pouštět draka, ale také diplom a sladkosti. V závěru Drakiády si mohl každý opéct dobrý špekáček.

Čtyři adventní neděle
V sobotu 30. listopadu jsme se poprvé sešli u adventního věnce. První adventní svíčku zapálila starostka obce a pozdní odpoledne doprovodil zpěv Lanštorfčanů. Druhou adventní neděli
a druhou svíčku na věnci zapálil místostarosta Martin Vlk
a svým vystoupením potěšili veřejnost děti základní a mateřské
školy. Třetí adventní neděli vystoupili Ladenští trubači a poslední adventní neděli bude koncert skupiny Flash band.

Adventní věnec pro nás přichystali pod vedením paní Ludmily Kasalové zaměstnanci obecního úřadu. Vánoční cukroví, které
jsme mohli ochutnat, nám na každou neděli přichystaly paní kuchařky z mateřské školy.
Věřím, že se čtyři setkání u adventního věnce se stanou pro
obec tradicí.
Renáta Priesterrathová

Setkání se zástupci Povodí Moravy
Na konci měsíce října proběhlo setkání zástupců obce, občanů a Povodí Moravy nad problematikou vysokého stavu spodní
vody v katastru naší obce. Jednání se zúčastnili tři zástupci Povodí a několik občanů. Názorů na důvod vysoké hladiny spodní vody je několik – zanesení koryta Ladenské strouhy bahnem
a její nečištění, špatná manipulace na vodním díle Nové Mlýny
a udržování vysoké hladiny vody v Dyji, neudržování všech dříve vybudovaných melioračních a jiných kanálů ze strany majitelů. Po proběhlé debatě bylo učiněno několik závěrů. Obec pořídí
studii, která ukáže jak je to s hydrologickými a hydrogeologickými poměry v území a navrhne možné způsoby řešení. S touto
studií se obrátí na VUT Brno, fakultu vodní stavby. Povodí zajistí
prohlídku zatrubnění Ladenské strouhy přes obec. Obec dá podnět ke změně manipulačního řádu na vodním díle Nové Mlýny

na ORP Břeclav. Na Ladenské strouze dojde k umístění měřidla
výšky hladiny tohoto toku. Možnost oddrenážování obce v rámci výstavby kanalizace. Jedním ze závěrů, které ze setkání také
vyplynul, je, že možnost odbahnění Ladenské strouhy nebude
jednoduchou záležitostí. Strouha není v majetku obce a Povodí
nemá ve svém plánu na příštích deset let její vyčištění.
Uvidíme, co vyplyne ze studie, které bychom se měli v polovině roku 2015 dočkat. Je potřeba si uvědomit, že Povodí Moravy
nahlíží na problémy mnohem většího území, než je pouze naše
jedna malá vesnička, a vnímá toto území jako jeden velký celek.
Jejich řešení bývají většinou kompromisní. Samozřejmě, že dbají
na to, aby zásahem v jednom malém území /naše obec/ nezpůsobili mnohem větší problémy a škody v dalších obcích nebo
v mnohem větším územním celku.
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Musíte sami uznat, že sesuvy půd po deštích v nedalekých
okolních obcích nebo přívalové deště, povodně jsou k řešení důležitejší, než to, že má někdo v Ladné ve sklepě vodu.
No a na závěr dvě poznámky našich spoluobčanů. Ta první je:
„Buďme rádi, že tady máme vodu. Kdyby tady nebyla, tak tady

nemůžeme žít.“ A ta druhá: „Voda tady byla dřív, než jsme si baráky postavili. Tak si sklep zavezu a je to.“ Holt každý přistupuje
k řešení „životně důležitých problémů“ jinak.
Renáta Priesterrathová

VÝPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání zastupitelstva č. 31/2014 se konalo 10. července 2014
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Převod drobných sakrálních památek do vlastnictví obce – tři
kříže a socha sv. Václava v kostelní zahradě
• Neinvestiční dotaci pro TJ Sokol Ladná na Memoriál Stanislava
Krále ve výši 3 000,- Kč
• Darovací smlouvu na léčbu postiženého dítěte Kamily Čulenové ve výši 3 00,- Kč
• Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Chodník
mezi ulicí Masarykovou a Mlýnskou“ a vybralo jako dodavatele
stavby firmu F&K&B a.s., Břeclav
• Smlouvu o dílo na akci „Chodník mezi ulicí Masarykovou
a Mlýnskou“ za cenu 634 437,- Kč bez DPH
• Rozpočtové opatření č. 3/2014 s příjmy ve výši 6 300,- Kč, výdaji ve výši 23 200,- Kč a financováním ve výši 16 900,- Kč
• Ceník pronájmu tělocvičny
• Zrušení výběrového řízení a vrácení dotace na akci „Ladná
– kanalizace a ČOV“ z důvodu nevyřešených majetkoprávních
vztahů k některým pozemkům
• Dodatek č. 1 s VHS Břeclav na akci „Sběrný dvůr“, kde došlo
k navýšení ceny díla o 232 670,- Kč
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s E.ON Distribuce na pozemky parc.č. 145/1, 77, 72 za jednorázovou úplatu 3 000,- Kč
• Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP ve výši 113 852,35 Kč

stroj a výzbroj pro JSDH Ladná ve výši 70 000,- Kč
• Převod pozemků parc.č. 304/2, 762, 944/2, 947/1, 947/22,
947/23, 1182/118, 1183/20, 1204, 1292/13, 1292/14, 1292/15,
1292/26, 1292/28, 1292/29, 1292/30, 1292/31, 1292/33, 1292/156,
1293/123,1301/1 a 1286/1 za cenu 56 989,- Kč od města Břeclav
Zasedání zastupitelstva č. 34/2014 se konalo 9. října 2014
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek
k návrhu územního plánu Ladná
• Vydání nového ÚP Ladná a zrušilo starý územní plán z r. 1999
• Smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce na
pozemky parc.č. 218, 1143/76, 1143/4, 304/1, 114380, 1144/16,
1157/2, 1158/32 a 1158/1 za jednorázovou úplatu ve výši 15 000,Kč
• Dodatek č. 1 s firmou Atriowood, kterým se upravuje cena díla
na částku 226 098,- Kč za dřevěný altán na kola u bydlení pro
seniory
• Projednalo účast obce v dražbách nemovitostí a stanovilo si
maximální možnou částku ve výši 50 000,- Kč a 50,- Kč/m² bez
předchozího schválení zastupitelstvem obce
• Rozpočtové opatření č. 6/2014 s příjmy ve výši 1 125 000,- Kč,
výdaji ve výši 440 000,- Kč a financováním ve výši 685 000,- Kč
• Vyjímku z počtu žáků pro ZŠ a MŠ Ladná na rok 2014/2015
pro základní školu
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP, kterým
se prodlužuje termín pro předložení podkladů k závěrečnému
vyhodnocení

Zasedání zastupitelstva č. 32/2014 se konalo 13. srpna 2014
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Smlouvu se společností Remedia plus o poskytování sociálních
služeb pro naše občany a příspěvek na tyto služby ve výši 10 000,Kč
• Kupní smlouvu na pozemek parc.č. 1300/2 s Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem za cenu 224 000,- Kč
• Kupní smlouvu na pozemek parc.č. 1182/138 s panem Ĺubomírem Buchtou za cenu 4 510,- Kč
• Rozpočtové opatření č. 4/2014 s příjmy ve výši 2 056 400,- Kč,
výdaji ve výši 690 000,- Kč a financováním ve výši -1 366 400,- Kč
• Smlouvy o dílo s firmou Milan Veselý na zpracování Provozního řádu sběrného dvora a jeho projednání s dotčenými orgány
• Darovací smlouvy pro MUDr. Ivo Julínkem ve výši 6 000,- Kč
na provoz ordinace praktického lékaře

Zasedání ustavujícího zastupitelstva se konalo 6. listopadu 2014
• V úvodu zastupitelstva složili zastupitelé slib
• Zastupitelé určili, že se bude volit jeden místostarosta
• Dlouhodobě uvolněný člen zastupitelstva bude pouze starosta
• Byla schválena veřejná volba starosty a místostarosty
• Starostkou obce byla zvolena Renáta Priesterrathová 9-ti hlasy
• Místostarostou obce byl zvolen Martin Vlk 7 hlasy
• Počet členů finančního a kontrolního výboru bude 3
• Předsedou finančního výboru byla zvolena paní Věra Šúňová
• Předsedou kontrolního výboru byl zvolen pan Stanislav Krůtil
• Členy finančního výboru bude paní Nataša Málková a pan Ondřej Černý
• Členy kontrolního výboru bude pan Ladislav Novotný a pan
Kamil Štoll
• Byly stanoveny odměny členům zastupitelstva a členům výborů
ve výši 300,- Kč měsíčně
• Předsedové finančního a kontrolního výboru budou mít odměnu 700,- Kč měsíčně
• Místostarostovi obce byla stanovena odměna ve výši 3 250,- Kč
měsíčně
• Byl schválen Jednací řád Zastupitelstva obce Ladná
• Jako zástupci na členské schůze svazku obcí Region Podluží
byli stanoveni paní Renáta Priesterrathová, Bohumila Tesaříková, Věra Šúňová a pan Stanislav Krůtil s Karlem Novozámským

Zasedání zastupitelstva č. 33/2014 se konalo 18. září 2014
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Smlouvu s firmou Atriowood na dodávku a montáž altánu na
kola u objektu bydlení pro seniory ve výši 156 968,- Kč
• Přijetí dotace od JMK Brno ve výši 2 430,- Kč na vybavení SDH
neinvestiční povahy
• Kupní smlouvy na pozemky parc.č. 599/14 a 599/15 s manžely
Kuklovými za cenu 87 752,- Kč
• Rozpočtové opatření č. 5/2014 s příjmy ve výši 936 500,- Kč, výdaji ve výši 2 670 100,- Kč a financováním ve výši -1 733 600,- Kč
• Přijetí dotace od JMK Brno na realizaci projektu Zásahová vý-

5

zastupitelů na zasedáních a pracovních schůzích Zastupitelstva obce
ÚčastÚčast
zastupitelů
na zasedáních
a pracovních schůzích
Ladná v roce 2014
Zastupitelstva obce Ladná v roce 2014
V roce 2014se konalo8zasedání Zastupitelstva obce Ladná a 8 pracovních jednání
zastupitelstva.

V roce 2014 se konalo 8 zasedání Zastupitelstva obce Ladná a 8 pracovních jednání zastupitelstva.
O tom, jak Vaši zastupitelé v letošním roce pracovali, vypovídá následující tabulka.
O tom, jak Vaši zastupitelé v letošním roce pracovali, vypovídá následující tabulka.

Jméno

Zasedání zastupitelstva
Ú
N
Priesterrathová Renáta 8
Tesaříková Bohumila 7
1
Šúňová Věra
8
Krůtil Stanislav
8
Pulkrábek Josef
8
Vlk Martin
7
1
Struhár Jan
7
1
Vrtal Václav
6
2
Juračka Zdeněk
8

Pracovní jednání
Ú
N
8
6
2
8
8
7
1
5
3
8
6
2
8

celkem
Ú N
16 13 3
16 16 15 1
12 4
7 9
12 4
16

V procentech
Ú
N
100 % 0%
81%
19%
100% 0%
100% 0%
94%
6%
75%
25%
44%
56%
75%
25%
0%
100%

Zpráva finančního výboru
Je zase konec roku, čas na bilancování a hodnocení nejen
práce Finančního výboru Zastupitelstva obce Ladná.
Finanční výbor se za uplynulé volební období 2010 až 2014
sešel na pravidelných zasedáních celkem sedmnáctkrát. Z toho
byla provedena pětkrát kontrola účetnictví obce Ladná, čtyřikrát byl sestavován návrh rozpočtu obce, pětkrát byla provedena kontrola příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ladná. Zbývající
tři zasedání řešila organizační záležitosti Finančního výboru.
V novém volebním období 2014 až 2018 se Finanční výbor
sešel ve staronovém složení (předseda Věra Šúňová, členové
paní Nataša Málková a pan Ondřej Černý) zatím pouze jedenkrát a to nad návrhem rozpočtu pro rok 2015.
Všechny zápisy z jednání Finančního výboru byly předloženy k projednání na zastupitelstvech obce Ladná a o jejich projednání byl učiněn zápis.
Plán práce byl pro příští období stanoven takto:
1. Kontrola evidence majetku;
2. Kontrola plnění rozpočtu – správnost čerpání finančních
prostředků, správnost rozpočtových opatření;
3. Kontrola konečných cen smluv o dílo – vícepráce, méněpráce, skutečná fakturace;
4. Kontrola hospodaření příspěvkové organizace, návaznost
na rozpočet obce;
5. Kontrola nákupů vybavení obecního úřadu(technika,
kancelářské potřeby, náklady na telefonní hovory, kontrola plateb);
6. Kontrola služebních cest, cestovné, proplácení náhrad (refundace);
7. Kontrola čerpání mzdových prostředků v souladu se

schváleným rozpočtem, kontrola důvodů výplat mimořádných
odměn;
8. Kontrola plnění rozpočtu – správnost čerpání finančních
prostředků, správnost rozpočtových opatření;
9. Kontrola výdajů na vzdělávání úředníků, obsah školení,
efektivita školení;
10. Kontrola výdajů za energie;
11. Sestavení návrhu rozpočtu obce;
S potěšením můžu konstatovat, že kontroly účetnictví obce
neodhalily žádné závažné nedostatky a tato zjištění byla potvrzena i závěry auditů “ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011, 2012, 2013 a 2014 obce Ladná “ se závěrem:
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Bohužel při kontrolách účetnictví příspěvkové organizace
ZŠ aMŠ Ladná se ukázala závažná pochybení a nedostatky,
hlavně s nakládáním finančních prostředků zřizovatele. I na
základě těchto zjištění bylo zastupitelstvem obce rozhodnuto
avypsáno nové výběrové řízení na obsazení místa ředitelky ZŚ
a MŚ Ladná, které proběhlo v březnu 2014.
Kontroly Finančního výboru nejsou jen tedy formálními
záležitostmi, ale jejich zjištění jsou platnými a důležitými pomocníky pro zastupitele obce. Pro tuto práci je potřeba mimo
obětavosti, pracovitosti a ochoty i odborných znalostí. V tomto
ohledu máme štěstí, že účetní naší obce,paní Milena Duhonská
a členové výboru paní Nataša Málková a pan Ondřej Černý takoví jsou. Za jejich dosavadní práci jim děkuji.
Přeji jim a všem občanům Ladné krásné prožití Vánočních
svátků a mnoho štěstí a zdraví po celý příští rok.
Věra Šúňová

Zpráva z činnosti kontrolního výboru za rok 2014
Předsedou kontrolního výboru do voleb v říjnu 2014 byl
Stanislav Krůtil, členové Ivan Áč a Kamil Štoll
Kontrolní výbor se do voleb sešel 1x, zkontroloval usnesení
zastupitelstva č. 26/2013 a 27/2014. Kontrolní výbor provedl
inventarizaci podle plánu a navrhl vyřadit majetek v hodnotě
40.443,50 Kč.
Nový kontrolní výbor po volbách do zastupitelstva obce od
listopadu 2014 pracuje ve složení:

Předseda Stanislav Krůtil, členové Kamil Štoll a Ladislav Novotný
Členové kontrolního výboru byli proškoleni k provedení
inventarizace v roce 2014. Proběhly tři schůzky, na kterých
se inventarizoval majetek v tělocvičně, hasičce, workoutovém
hřišti, dětském hřišti na Rasovni. Inventarizace bude ukončena k 18. 1. 2015						
Stanislav Krůtil

6

Přehled příjmu dotací v roce 2014
Volby do Evropského parlamentu

19 500

Volby do zastupitelstev obcí

20 000

Vegetační úpravy na hřbitově

163 885

Dotace Úřadu práce

419 865

Výstavba sběrného dvora

2 049 341

Výzbroj a výstroj pro SDH Ladná

72 430

Krmelce pro myslivecký kroužek

45 000

celkem

2 790 021

Oznámení obecního úřadu
Odkoupení pozemků
Výzva pro vlastníky půdy. Obec Ladná oznamuje vlastníkům půdy na katastru obce, že vykupuje pozemky za odhadní
cenu. Zájemci o prodej se mohou přihlásit na telefonu 519 324
502, 724 746 240, e-mailu info@obecladna.cz nebo přímo na
obecním úřadě.
Ceník pronájmu haly
Den
1 h/kurt badminton
Tělocvična 1 000,- 100,Foyer
500,-		
Kuchyň
500,-		
Celý objekt 2 000,-		

Pamětní mince 			
Cyklostezky 			
Sklenice 			
mapa Podluží
			
CD Lanštorfčani 			
Almanach školy 			
Kniha Obec Ladná
kniha Lidé, kroje, tradice

1h
250,-

180,40,71,15,150,100,250,980,-

Poplatky na rok 2015
Poplatek za odpad
Výše poplatku: 450,- Kč/osoba
Termín zaplacení: 31. březen 2015
Způsob placení: hotovostně v pokladně obecního úřadu, bezhotovostně bankovním převodem na účet obce
35-6979690237/0100, variabilním symbolem je rodné číslo poplatníka.
Protože dochází dle zákona ke změnám, uvádíme část vyhlášky obce v plném znění o tom, kdo platí poplatky. Celou
vyhlášku si můžete přečíst na webových stránkách obce nebo
na obecním úřadě.

Sběrný dvůr v zimním období
Upozorňujeme všechny občany, že v zimním období, tj. od
1.12. do 28.2. je sběrný dvůr otevřen pouze v sobotu v době
9.00 – 11.00 hod. Ve dnech 27.12. 2014 a 3.1.2015 bude uzavřen. Dále upozorňujeme, že je v již v provozu nový sběrný
dvůr.
Obecní úřad mezi svátky
Obecní úřad bude v době mezi svátky uzavřen /z důvodu
čerpání dovolené/, otevřen bude dne 22. a 29.12. 2014. V novém roce bude otevřen od 5.1.2015.V případě nutnosti je možno kontaktovat pracovníky úřadu na telefonním čísle 724 746
240. Děkujeme za pochopení

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky pobývá na území České republiky přechodně
po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona
upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické
právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Prodej dlažby
Obec prodává použité chodníkové dlaždice 30x30 cm za
5,- Kč kus a chodníkové zámkové dlaždice 2,- Kč kus. Dlaždice
je možno si odebrat u pana Josefa Kubíka na sběrném dvoře.
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,-
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s ohledem na psy, kteří jsou přemírou ran a záblesků stresování
a mohou mít i trvalé následky na psí duši.

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit
jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém
domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které
platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu
úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
Nejdůležitější změnou tedy je, že se platí i za domy, ve kterých nikdo nebydlí nebo slouží jako rekreační domy a chaty
a cizinci, kteří nejsou ze zemí EU s trvalým pobytem v naší
republice.

Paulovnie plstnatá – strom pro včely
Obec vysadila v letošním roce v obci 15 ks těchto císařských
stromů. Máme nabídku těchto krásných a rychle rostoucích
stromů pro zájemce o výsadbu zdarma. Nabízí nám je pán, který chová včely a tyto stromy bohatě kvetou, takže včelky mají
dostatek potravy. Kdo máte zájem si strom vysadit na svém pozemku nebo před domem, přijďte se nahlásit na obecní úřad
a zjara by pak byly k odběru.

Poplatek za psy
Výše poplatku: 100,- Kč/pes
Termín zaplacení: 31. březen 2015
Způsob placení stejně jako u poplatku za odpad.

Pro potěšení
Od nového roku můžete v místním rozhlase 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.

Silvestrovské ohňostroje
Na žádost některých spoluobčanů vyzýváme milovníky
silvestrovských ohňostrojů a zábavné pyrotechniky k ohleduplnosti při jejich provozování dne 31.12., a to především

Rozpočet na rok 2015 – Obec Ladná
Přijmová část
Položka

Text

Částka

1xxx

Daňové příjmy (veškeré daňové příjmy, poplatky)

10 727 000

2xxx

Nedaňové příjmy (nájmy budov, pozemků, úroky)

5 006 000

3xxx

Příjmy z prodeje pozemků

4xxx

Dotace

8115

Financování (použit zůstatek na ZBÚ z min.let)

0
60 000

Celkem:

0
15 793 000

Výdajová část
Paragraf

Text

Částka

1014

Ozdravování hosp.zvířat, pol.plodin

60 000

1099

Ostatní výdaje na lesní hospodářství

50 000

2212

Silnice

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

2310

Pitná voda

2321

Odvádění a čištění odpad.vod

6 726 000

3119

Ostatní zálež.předš.výchovy

1 500 000

3314

Činnosti knihovnické

3329

Ostatní zál.ochrany památek

50 000

3341

Rozhlas a televize

80 000

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

45 000

3399

Ostatní záležitosti kultury

428 000

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

460 000

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

200 000

3421

Využití volného času dětí a mládeže

115 000

3612

Bytové hospodářství

15 000

3613

Nebytové hospodářství

75 000

3631

Veřejné osvětlení

3632

Pohřebnictví

100 000
63 000
3 000

153 000

250 000
9 000
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3639

Komunální služby a územní rozvoj

684 000

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

2 000

3722

Sběr a svoz komunálnícho odpadů

600 000

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů

3725

Využívání a zneškodňování komun.odpadů

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

4359

Ostatní služby a činnosti sociální

5212

Ochrana obyvatelstva

200 000

5512

Požární ochrana

125 000

6112

Zastupitelstva obcí

860 000

6171

Činnost místní správy

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

12 000

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

60 000

6330

Převody vlastním fondům

60 000

6399

Ostatní finanční operac

35 000
105 000
1 288 000
20 000

1 260 000

100 000

Celkem:

15 793 000

Výsledky voleb do zastupitelstva obce
Ve dnech 10. a 11. října 2014 se konaly v naší obci volby do
zastupitelstva obce, které jsou pro občana jedny z těch důležitějších, možná i nejdůležitější. Voleb se zúčastnily čtyři subjekty – ODS, KDU – ČSL, Sdružení pro Ladnou a Sdružení
občanů Ladné.
K volbám přišlo 587 občanů, což představuje volební
účast 56,39%.

Vlk Martin
KrůtilStanislav
NovozámskýKarel
Dřevěný Petr
ŠúňováVěra
Holub Stanislav
Maxa Stanislav

345 hlasů
311 hlasů
268 hlasů
234 hlasů
200 hlasů
172 hlasů
155 hlasů

Sdružení občanů Ladné
Sdružení občanů Ladné
Sdružení občanů Ladné
Sdružení občanů Ladné
Sdružení pro Ladnou
KDU-ČSL
KDU-ČSL

Mandát získalo těchto devět osob:
Priesterrathová Renáta 408 hlasů Sdružení občanů Ladné
Tesaříková Bohumila
372 hlasů Sdružení občanů Ladné

Sdružení občanů Ladné obdrželo 54,58% hlasů, KDU-ČSL
23,68% hlasů, Sdružení pro Ladnou 17,87% hlasů a ODS 8,68%
hlasů.

školní okénko
večerních hodinách vyhnala až dotěrná hejna komárů.
V břeclavském kině Koruna jsme zhlédli zajímavou projekci
s názvem Indonésie – po stopách lidojedů. Školáci se seznámili
s těžkým životem domorodců v pralese, který mohli srovnávat
s moderní civilizací. Viděli i spoustu cizokrajných zvířat, činnost
sopky, těžbu nerostného bohatství, rozdíly života ve městech
a chudých osadách, zvyky a tradice jiných národů. Tato akce
byla součástí projektu Planeta
Země roku 3000, do kterého
se naše škola zapojila již v minulém roce, a v dalších letech
v něm chceme pokračovat.
Halloween je nepochybně
příležitostí, jak si užít spoustu zábavy a legrace. Učíme se
v nápaditých i strašidelných
kostýmech. Děti i učitelky se
promění v čarodějnice, kostlivce, duchy, čerty, strašidla a další nadpřirozené bytosti. Vše
potom vyvrcholí v tělocvičně, kde máme diskotéku plnou her
a tanečních soutěží. Děti si odnáší nejen hezké vzpomínky,

V ladenské základní škole se děti nejen pilně učí, ale také si
užívají spoustu dalších zábavných, tvořivých i poučných aktivit.
Žáci navštívili Muzeum v Břeclavi, kde si prohlédli krásnou
výstavu s názvem Josef Lada – výběr z díla. Obrázky byly doplněny odborným výkladem. Děti se pochlubily znalostmi o autorovi, říkankami i pohádkami,
které znají především ze školní
četby.
V prostorách dvora mateřské školy jsme uspořádali Podzimní hrátky. Potěšila nás hojná
účast dětí i dospěláků. V pohodové atmosféře vznikala přímo
umělecká díla z dýní a dalších
podzimních přírodnin.
Drakiáda, na jejíž přípravě
spolupracuje škola s obcí, se
tradičně konala na fotbalovém
hřišti. Letos děti čekalo několik soutěží – o nejnápaditějšího
draka, komu drak vyletí nejvýše a komu vydrží létat nejdéle.
Všichni majitelé draků byli po zásluze odměněni a získali diplom za účast. Následovalo opékání špekáčků. Z hřiště nás ve
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ale také diplomy
a sladkou odměnu.
Žáci ze 4. a 5.
ročníku si v počítačové učebně prověřili nejen své znalosti z informatiky,
ale museli potrápit
své hlavičky i plněním úkolů z logického myšlení. Za splnění „BOBŘÍKA INFORMATIKY“ dostali
všichni zúčastnění diplom.
Dne 3. prosince jsme si vyjeli na výlet do Hvězdárny a planetária M. Koperníka v Brně. Pro nejmladší žáčky zde byla přichystána pohádka „Návštěva z vesmíru“ a po ní se seznámili
s hvězdami, planetami a Měsícem. Starší školáčci putovali
hvězdnou oblohou, podívali se na několik souhvězdí, zastavili se na planetách i Měsíci. Na závěr viděli film „Astronaut“
o náročné přípravě i práci člověka v kosmu. Výlet se stal hlavně
zajímavým a netradičním rozšířením učiva prvouky a přírodovědy.
Jak bývá před Vánocemi zvykem, v mateřské škole pozvaly
paní učitelky s dětmi rodiče na
besídku s pěknými básničkami
a písničkami. Besídky proběhly
ve třídě Kuřátek 3. 12. a ve třídě
Berušek 4. 12. Maminky, tatínkové, babičky i dědečkové byli
potěšeni předvánoční atmosférou v mateřské škole a vystoupení jejich ratolestí jistě vyloudilo
u mnohých dojetím i slzičku
v oku.
Dopoledne, v pátek 5. prosince děti v obou školách netrpělivě
čekaly, jestli je i letos navštíví Mikuláš s čertem a andělem. Když
se poslové pekel a nebes objevili, byli nadšeně přivítáni připravenými básničkami a písničkami. Vloudila se i trošička strachu,
jestli čert nepozná, že děti občas maličko zlobí, ale převážila
radost a spokojenost z veselého mikulášského nadělování.
Téhož dne večer předvedli třeťáci a čtvrťáci své kulturní
vystoupení u příležitosti Mikulášské nadílky a rozsvícení vánočního stromu u kostela, kterou každoročně pořádá Sdruže-

ní občanů Ladné. Zarecitovali básničky o Mikuláších, čertech
a andělech, zazpívali mikulášskou písničku a koledy na zobcovou flétnu zahrála Zlatka Mrázová z páté třídy.
Na jarmarku, který se zde konal, se pochlubily děti ze školní
družiny. Vyráběly s paní vychovatelkou pěkné papírové svícny,
které se lidem moc líbily a s radostí si je všechny koupili.
Ve spolupráci s obcí se druhou Adventní neděli 7. 12. sešli
žáci základní školy a děti mateřské školy na prostranství před
multifunkční halou, kde předvedli svůj adventní program.
Přestože byla velká spousta diváků, kteří přišli vystoupení zhlédnout, naši aktéři se nezalekli
a s velkým zápalem a bez trémy ukázali, co umí. Program
s dětmi připravily šikovné paní
učitelky a paní vychovatelka školní družiny, které si zaslouží velkou pochvalu za svou trpělivost
a náročnou práci. Tato akce se
setkala s nadšeným ohlasem občanů Ladné, velmi nás to potěšilo
a moc děkujeme.
Po celý prosinec ve škole probíhá spousta akcí, kterých se účastní nejen děti, ale i veřejnost.
Mateřskou školu ještě 8. 12. navštívil kouzelník, který děti
upoutal svými kouzly a triky a také si samy vyzkoušeli pár
kouzel.V dalších dnech děti vyráběly vánoční ozdoby ze slaného těsta, nazdobily si vánoční stromeček, u Kuřátek se pekly
perníčky, Berušky zase tvořily
z lineckého těsta. Na „Vánoční dílny“, které proběhnou
v mateřské škole
16. 12. jsou zváni i rodiče, kde
se už jako každý
rok tak i letos
budou vyrábět
vánoční věnečky, svícny a další
ozdoby na vánoční stůl. Nebude chybět ani
občerstvení, které rády připraví naše paní kuchařky. Přicházející Vánoce děti mateřské školy ještě oslaví slavnostní svačinkou
a rozbalením dárečků.
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Paní učitelky
připravily pro
žáky
vánoční
dárek – návštěva
výstavy„Betlémy
od Podluží k Vysočině“, kterou
pořádá Městské
muzeum a galerie Břeclav. Bude
se na co dívat. Vystavují zde umělci z Třebíče, Znojma, Velkého
Meziříčí a Žďáru nad Sázavou a jejich Betlémy jsou vyrobeny
z různých materiálů – papír, keramika, dřevo, porcelán.
Po delší odmlce škola zahájila provoz nových webových
stránek. V současné době se ještě pracuje na jejich vylepšení,
ale již nyní se zde můžete dozvědět spoustu informací, zhlédnout fotografie z dění na naší škole a další zajímavosti. Více na:
www.zsamsladna.cz.
Nezapomeňme zmínit novou multifunkční halu, kterou využíváme k maximální spokojenosti našich žáků. Pravidelně se
zde koná kroužek sportovních her, folklorní a samozřejmě také
hodiny tělesné výchovy. Vyučování je nyní pro žáky atraktivnější, zkouší si šplhy na tyči a cvičení na kruzích, což předešlá

cvičebna neumožňovala.
Na závěr Školního okénka bychom velmi rády poděkovaly
všem, kteří nám při naší práci pomáhají, podporují nás a škole fandí. Přejeme krásné, klidné Vánoce, plné pohody a štěstí
a dětem pod stromečkem mnoho splněných přání a radostí
rozzářená očka. Do nového roku 2015 mnoho zdraví, lásky,
spokojenosti a osobních úspěchů.
zaměstnanci ZŠ a MŠ Ladná

Zápis do první třídy
Vezměte s sebou
svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, u cizinců doklad dítěte a doklad
o pobytu v České republice.
Informace pro rodiče budoucích
prvňáčků
Náhradní termín zápisu lze z vážných
důvodů domluvit telefonicky s ředitelkou školy Janou Mrázovou na telefonu
519 322 278.
U zápisu bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude
na stránkách školy a na budově školy od
2. 2. 2015 informace o přijetí do první
třídy.
V případě, že rodiče žádají o odklad
a již budou mít v den zápisu doporučeníškolského poradenského zařízení
a odborného lékaře nebo klinického psychologa, vyplní na místě žádost o odklad
a zároveň obdrží rozhodnutí ředitele ško-

V letošním roce se zápis budoucích prvňáčků na naší škole
uskuteční dne 26. ledna 2015 od 16.00 hod.

ly o odkladu.
Pokud rodiče odklad zvažují nebo ještě nemají v den zápisu obě doporučení, dítě zapíší, obdrží žádost o odklad, kterou
doručí spolu s doporučením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékařenebo klinického psychologa
v co nejkratší době, nejpozději však do 31. května 2015 ředitelce školy. V den doručení obdrží rodič rozhodnutí ředitelky
školy o odkladu.

K zápisu se dostaví
Děti narozené 1.9.2008 – 31.8.2009, a to i v případě žádosti
o odklad. Dle školní zralosti děti nastoupí do školy nebo jejich
zákonní zástupci požádají o odklad školní docházky.
Děti narozené v období od 1. 9. do 31. 12. 2009 mohou nastoupit do školy s doporučením pedagogicko-psychologické
poradny.
Děti narozené v po 31.12. 2009 mohou nastoupit do školy pouze s doporučením pedagogicko-psychologické poradny
a pediatra.
K zápisu se musí dostavit také dítě, kterému byl povolen odklad školní docházky.

Rodičům dále doporučujeme webové stránky naší školy, kde
se dozví další informace např. v Desateru pro rodiče dětí předškolního věku.
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SDRUŽENÍ A SPOLKY
SLOVÁCKÉ SDRUŽENÍ LADNÁ LANŠTORFČANÉ
Od posledního vydání Zpravodaje Lanštorfčané zorganizovali Předhodovní zpívání, které se uskutečnilo v pátek 19.9.2014
v nové hale tělocvičny. V programu se kromě domácího sboru
představili mužáci z Valtic, Charvátské Nové Vsi, Vrbice a taneční vystoupení předvedl Slovácký krúžek Hrozen z Velkých
Bílovic. Hostem pořadu byla lidová zpěvačka Jana Otáhalová ze
Starého Poddvorova. Účinkující doprovázela Cimbálová muzika Jožky Severina s primášem Janem Blažkem.
Následující Hody v Ladné rovněž podpořili členové sdružení nejen svým zpěvem, ale také účastí ve slavnostním průvodu
obcí.
Týden po hodech 27.9.2014 jsme jako každý rok zpívali na
Pochodu Moravanů v Brně, u kterého bylo součástí také vystoupení v kostele sv. Tomáše. Počasí se vydařilo, tak si to každý
užil.
Dále nás pozvali kamarádi ze Žabčic na 6. Svatomartinské
zpívání, které se uskutečnilo 8.11.2014 místním KD. V pro-

gramu se představil kromě domácího souboru Šatavan, ženský
sbor z Kostic, mužské sbory Kostice-Tvrdonice, Popice a Lanštorfčané. Pořad moderovala známá moderátorka Petra Polzerová nyní Eliášová jejíž hlas je znám posluchačům Českého
rozhlasu, kde moderuje různé pořady.
Letos jsme se zúčastnili nové tradice a to 4 adventní neděle,
kdy se každou neděli uspořádá takové malé setkání u adventního věnce. Zde se vždy představí v krátkém programu některá
zájmová uskupení. Lanštorfčané zazpívali koledy jako první
30.11.2014.
Na sv. Mikuláše naši mužáci opět zazpívali u ladenského
kostela spolu s dětmi ze ZŠ Ladná.
Letos ještě plánujeme vánoční zpívání na Štědrý den na
hřbitově v Ladné, které se uskuteční v 19:00h.
Závěrem bych chtěl všem popřát klidné a pohodové prožití
svátků vánočních a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2015.
Připravil Martin Vlk

Mladí hasiči Ladná
I v letošním roce mladí hasiči pokračovali v započaté práci.
Zdokonalovali se ve všech dovednostech teoretických i praktických.
Svou zručnost mohli dokázat hned v měsíci lednu, kdy se
zúčastinili závodů v uzlování, které pořádá SDH Perná.
Prvním ze závodů konajících se venku byla soutěž v požárním útoku a štafetě 4x60 m, pořádaná SDH Tvrdonice. Zde
se naši mladí umístili na osmém místě. Následovala účast na
dalších závodech převážně v požárním útoku a to ve Velkých
Pavlovicích, Valticích, Poštorné a Sedleci. Nejlepšího umístění
se podařilo dosáhnout družstvu mladších v Sedleci. Skončili
čtvrtí. Od medajlového umístění děti dělilo pouhých třicet setin sekundy.
Před prázdninami se mladí hasiči spolu se strašímí kolegy
zůčastnili soutěže ve vaření guláše. Umístili se na pěkném třetím místě.
Rozloučením před letními prázdminami byl společný táborák a opékání buřtů.

Hned 6.září jsme vyrazili do Vlasatic, kde se konaly letošní
poslední závody v požárním útoku. Protože jsme se sešli v dostatečném počtu, mohli nastoupit jak mladší, tak i starší.
Vyvrcholením závodní činnosti, byl 18. října závod požární
všestranosti v Drnholci. I tentokrát se nám sešla obě družstva
včetně náhradníků pro případ nenadálé události. Soutěžilo se
ve štafetě požárních dvojic a v požárnické všestrannosti. Každá hlídka čítala pět členů. Cílem tohoto závodu je získávat
a upevňovat všestrannou sportovní zdatnost účastníků a zároveň prohlubovat jejich znalosti. Soutěží se ve střelbě ze vzduchovky, v topografii, v názvech mapových značek, uzlování,
základech první pomoci, požární ochraně a překonání překážky po vodorovném laně. Součástí hodnocení je samozřejmě
i dosažený čas. Děti se na tento závod těšily a poctivě všechny dovednosti trénovaly. Řadu dovedností které si přípravou
osvojily se jim mohou hodit i v běžném životě.
Ukončením soutěží však naše činnost nekončí. Každé úterý
se scházíme v klubovně hasičské zbrojnice.
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Příjemným a zároveň užitečným spestřením našich schůzek
zejména v zimním období je návštěva nové sportovní haly. Děti
zde protáhnou tělo a zlepší si fyzičku před novou sezónou. Letošní sezona ukázala, že děti si na sebe pomalu zvykají a jejich

výkony se začínají zlepšovat. Nezbývá než jin držet palce, aby
tomu tak bylo i nadále.
Za mladé hasiče M.Nešporová

Taneční sezóna v plném proudu
Taneční studio N.C.O.D. zahájilo soutěžní sezónu úspěšně.
V sobotu 22.listopadu jsme se vydali k sousedům do Žiliny –
MOVE ON DANCE CUP 2014, poměřit síly se zahraničními
skupinami. Stříbrný pohár dovezla naše nejmladší soutěžní skupina v dětské kategorii, ve které soutěží Barbora Lucká
z Ladné. V ostatních věkových kategoriích jsme vezli samé
brambory, které jsme oslavovali zrovna tak, jelikož v tak nabité
konkurenci to byl velký úspěch.
Na další soutěž v sobotu 29.listopadu BRTNICKÁ VČELA
2014 (Brtnice u Jihlavy) jsme vezli putovní pohár z roku 2013
a pěkně jsme se o něj poprali. I když nám tento rok unikl o

pouhý bod, dovezli jsme spoustu dalších ocenění a den jsme si
báječně užili. Děti (Barbora Lucká z Ladné) zvítězily ve své kategorii, ve které konkurenci nic nedarovali a nepřenechali nikomu ani druhé místo. Junioři (Klára Vaculíková z Ladné) se radovali z bronzového stupínku. Hlavní věková kategorie (18+),
které právě o ten jediný bod unikl putovní pohár, skončila na
druhém místě. Z Ladné za ně soutěžili Simona Pulkrábková
a Lukáš Zálešák.
V březnu nás čeká kvalifikace na světový šampionát v Chorvatsku – WORLD DANCE MASTER POREČ 2015, držte nám
palce :-)
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SDRUŽENÍ OBČANŮ LADNÉ
Výstava Made in Ladná 2014
V říjnu 2014 uspořádalo Sdružení občanů Ladné výstavu
výrobků ladenských občanů „Made in Ladná 2014“, kde se
představilo několik občanů a rodáků se svými rukodělnými
výrobky. Výstava se konala v přísálí haly, trvala dva dny a návštěvníci si mohli prohlédnout např. bonsaje, obrazy, paličkované výrobky, košíky, šperky, zdobené perníčky nebo modely
letadel.

Obec Ladná, Božena Bajarová, rodina Mendlova, Vlasta Miková, Kateřina Mikuličová, p.Rybárová, Malé včelařství Struhárovi, Věra Svobodová, Hana Gajdošová, Marta Tesaříková,
Marie Klimovičová, Libor Vymyslický, Dagmar Michalovičová,
rodina Petráskova, Zaječí, Božena Lucká, Jitka Lucká, Božena
Zálešáková, Jiřina Holubová, Bohdana Rabušicová, Jana Bartošová, Monika Kantorová, Ludmila Frolichová, Zdena Šošková,
Zuzana Jankovičová, Marie Střelská, Hana Šilová, rodina Skočíkova, Ludmila Králová, p. Vaculíková, Jarmila Šimečková,
Zdenka Demčilová, p. Vrtalová, rodina Blatova, Lucie Povolná,
Renáta Kučerová, Helena Kotová, Věra Šúňová, Gabriela Bachmanová.
Za spolupráci děkujeme:
František Kobr, Martina Hanáčková, Josef Barančic, Gabriela Vlková, Marta Tesaříková, Jaroslava Zálešáková, Anna Holubová, kolektiv kuchařek MŠ a zaměstnanci obce.

Mikulášská nadílka a jarmark
V pátek 5.12.2014 se konala tradiční Mikulášská nadílka
u kostela, při které se letos poprvé konal i mikulášský jarmark.
Na jarmarku si mohli zájemci zakoupit drobné vánoční dekorace a dárky. Pro děti byly připraveny balíčky a pro dospělé
svařené víno. I díky počasí se akce vydařila. Nadílka se mohla
uskutečnit i díky našim dárcům:

Knihovna
Veselé a klidné prožití svátků vánočních
všem čtenářům knihovny
přeje knihovnice Florusová

V knihovně pro děti probíhá, ,POHÁDKOVÝ ROK“, aneb
kreslíme postavičky ze známých pohádek. V první části se zúčastnily děti každého věku, od prvňáčků po šesťáky, v knihovně
i ze školnídružiny.
Všechny obrázky jsou zdařilé, proto děti za svou snahu byly
odměněny malou sladkostí.Návštěvníci si malou výstavu mohou prohlédnout v knihovně.
Vyhlášení další části soutěže
„POHÁDKOVÝ ROK“,
aneb, KRESLÍME ZNÁMÉ POSTAVIČKY Z POHÁDEK
V lednu, únoru a březnu pohádky:
O ČERVENÉ KARKULCE
O POPELCE
SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ
Konec roku se kvapně blíží, poslední den kdy se ještě sejdeme: ve čtvrtek 18.prosince2014

Malá statistika nakoupených knih prostřednictvím ÚRS za rok 2014
Počet nakoupených knih Celková cena Nákladová cena Celkový rabat

Průměrná cena / 1 ks

K vrácení Kč

74

202,65

4

21 696

14 996

6 700

Seznam nových knih naleznete v ON-LINE KATALOGU (seznam novinek)
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Z KOSTELA SV. ARCHANDĚLA MICHALELA
Prožíváme poslední dny roku 2014, významný pro věřící
i nevěřící naší obce, dá se říci, že byl rokem historickým. Jak
už bylo napsáno v minulém zpravodaji, došlo v naší farnosti
k výměně kněze. Nový pan farář se jmenuje Slavomír Bedřich.
Mohli jste se s ním setkat nejen v kostele, ale i na hodech, dnu
otevřených dveří seniorských bytů, na hřbitově při pobožnosti za zemřelé, na brigádě při čištění půdního porostu kostela,
svodů a střechy.
Na hody byla sloužena slavná mše svatá za slavnosti sv. archanděla Michaela a také jako poděkování za letošní úrodu, plody
lidské práce, za naše rodiny i za nemocné.
Po hodech brněnské biskupství potvrdilo, že v neděli
9.11.2014 přijede otec biskup mons. Vojtěch Cikrle vysvětit
náš kostel. Času nebylo mnoho vše zajistit a připravit k svěcení dnes už stoletého kostela. Posvěcen byl kostel a oltář, do

ventní věnce a zapálena 1. svíce, pak postupně se zapalují další,
aby světla přibylo při očekávání narození Ježíše.

kterého byly vloženy ostatky blahoslaveného mučedníka, biskupa Pavla Petra Gojdiče. Pocházel z východního Slovenska
a zemřel v leopoldovské vězeňské nemocnici na následky špatného zacházení v roce 1960 za svou víru. Na kněze byl vysvěcen
v roce 1911, blahoslaveným byl prohlášen 4.11.2001 papežem
sv. Janem Pavlem II. K této velké historické události byly vydány medaile našeho kostela, které je možno zakoupit vždy po
mši svaté v sakristii za 200,- Kč/ks. Poděkování patří všem, kdo
se na této slavnosti podíleli.
V neděli 30.11.2014 jsme vstoupili do doby adventní, kdy
začíná církevní rok. Na začátku mše svaté byly požehnány ad-

6.1.2015 – Slavnost Zjevení Páně, mše svatá v 17:00h.
11.1.2015 – Svátek Křtu Páně – mše svatá v 9:30h., večer
končí doba vánoční.
Pondělkem 12.1.2015 vstupujeme do doby mezidobí a masopustní až do 17.2.2015. Popeleční středou nastává doba postní, kterou si připomínáme umučení Páně. Měla by to být doba
zamyšlení pro nás pro všechny, ať jsme věřící, hledající či nevěřící. Každý máme nějaký problém v životě, nějaký „kříž“. Začnou pobožnosti křížové cesty. Po Zimě přichází Jaro, po smrti
Kristově nový život a my máme naději.

Na začátku října proběhla v kostele sbírka oblečení pro potřebné. Darovali jste oblečení, obuv a hračky v 33 krabicích
a 56 pytlech, na odvoz jste darovali 650,- Kč. Díky tedy všem
kdo jste do sbírky přispěli.
Tak jako každý rok navštěvují Vaše domovy Tříkráloví koledníci s přáním všeho dobrého do nového roku s prosbou finanční dar pro Charitu. Váš dar jde pro potřebné. Charita už

dnes prosí o finanční pomoc a zároveň děkuje Vám všem a také
koledníkům, kteří obětují svůj čas.
Poděkování paní L. Frolichové za její ošetřovatelské služby.
Krásné a radostné vánoční svátky, svátky Narození Ježíše
Krista a do všech dnů nového roku 2015 přání radosti, míru,
spokojenosti, štěstí a božího požehnání všem.
Ludmila Střelská

Pozvání na bohoslužby o vánočních svátcích do kostela:
24.12. – Štědrý večer – mše svatá ve 22:00h. v Podivíně,
25.12. – Slavnost Narození Páně – mše svatá v 9:30h. v Ladné
26.12. – Svátek sv. Štěpána – mše svatá v 9:30h. v Ladné za
chlapce a muže z Ladné
28.12. – Svátek sv. Rodiny – mše svatá v 9:30h. v Ladné svátek rodin
Za celý rok poděkujeme při mši svaté 1.1.2015 – Nový rok
– Slavnost Matky Boží Panny Marie, za všechny dívky a ženy
bude sloužena mše svatá v 9:30h.
4.1.2015 – mše svatá v 9:30h. se svěcením Tříkrálové vody,
kadidla a křídy,

Z CHARITY

Znovu objevujme vánoční poselství
Drazí přátelé, Vánoce jsou bezesporu časem magickým,
uvolňující lásku a posilující mezilidské vztahy. Z duchovního
pohledu celé dvoutisícileté křesťanské kultury, jsou to svátky
Božího Vztahu, který se snoubí s lidským duchem. Proto je
nelze snížit jen na úroveň prostého humanismu. Náš duch je
od přirozenosti schopen být veliké božské hodnotě vztahu nakloněn, otevřen a umí jej srdcem vnímat a přijímat. Sami přece

dovedeme mít rádi. Jsme bytosti stvořené k nadpřirozenosti,
i když zatím stojíme oběma nohama na zemi.
V tomto našem světě Bůh touží s námi prožít náš úděl, který
kdysi svobodné lidstvo na počátku na sebe vztáhlo. Život se
totiž stal vinou člověka směsicí radosti a utrpení, lásky a bolesti, štěstí a hořkosti. Kde je ten čistý ryzí a dokonalý život, po
kterém všichni toužíme? Bůh nám jej kdysi daroval a my jsme
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jej ztratili.
Ale on jedná. Znovu nám jej přináší - v Kristově narození.
To jsou naše křesťanské vánoce. Jeho cílem je zbavit lidstvo všeho hořkého, bolestivého a hříšného, vzít na sebe lidskou vinu
a osvobodit nás z jejího sevření. Toto je úžasné poselství, které stále znovu prožíváme jako svátky „Božího narození“. Ano,
stal se člověkem, bezmocným dítětem, ale životem šel dál vstříc
svému cíli, veliké oběti.
Přeji nám všem, v Podivíně i Ladné, abychom dokázali vnímat celý svůj život v duchu této události, jež nemá v žádném
náboženství obdoby. Staňme se tak novými lidmi, které poznání o nekonečné Boží lásce proměňuje.
Nový rok je tím pravým milníkem, kdy můžeme vykročit
vstříc novým začátkům. Jakým? Každá láska přece očekává odpověď a to chce velkou odvahu, umět někomu říci: „Chci ti patřit!“ Hledejme tedy ve svých srdcích odvahu k velikým činům.

Ona stojí na začátku všech dobrých skutků. Těch přeji sobě
i vám, zvláště v Novém roce 2015 a v celém dalším životě, co
nejvíce.
Při této příležitosti vás všechny zvu na vánoční bohoslužby,
které proběhnout v kostele sv. Petra a Pavla v Podivíně. Večer
na Štědrý den, takzvaná Půlnoční ve 22 hod. Na Slavnost Božího Narození 25. 12. v 11 hod. a na svátek sv. Štěpána 26. 12.
také v 11. hod.
V kostele sv. Michaela v Ladné prožijeme bohoslužby na
Boží Narození 25. 12. v 9.30 hod. a na svátek sv. Štěpána 26. 12.
také v 9.30 hod.
Na duchovní a milé setkání s vámi se těší:
P. Mgr. Slavomír Bedřich,
farář v Podivíně , Ladné, Rakvicích a Přítlukách

Příspěvky čtenářů
Antonín
Narodil se, jak už bylo řečeno, v blíže nejmenované obci na
Moravsko-Slovenském pomezí, kde se lužní lesy probouzejí do
mlhavých rán, žabích konzertů a bzučení neodbytných komárů.
Poznal jsem ho jako hajného z polesí, které bylo v obci.Tam
také dělal po válce polesného můj otec.
Když o něm později někdy mluvil, moc ho nechválil, říkal,
že to byl největší flákač, jakého kdy poznal.Přesto ho ale přijal
jako praktikanta. Neznamenalo to, že by Tonda snad byl hloupý, právě naopak, co se týkalo úkolů a práce dovedl si vždy brilantně poradit aby bylo vše, co nejdříve hotové a bylo dost času
na lov a zábavu (později hospodu). Měl jakousi svou přirozenou inteligenci a vždycky se dovedl v mžiku přizpůsobit dané
situaci, tak, aby mu to vyhovovalo co nejlépe. O jeho vzdělání,
kromě základního, jsme nikdy nemluvili, a když o tom někdy
i padlo slovo, Tonda to vždycky odbyl, že na to nebyl čas ani
trpělivost. V literatuře se ale vyznal, dovedl citovat některé naše
národní klasiky jako čerstvý gymnasista, což svědčilo o jeho
dřívějším zájmu o literaturu.
Když byl později můj otec komunisty perzekuován a propuštěn, protože odmítl nechat rozkrádat státní majetek a vystěhován do měsíce ze služebního bytu s minimální penzí, byl to
jediný Tonda z jeho bývalých hajných, který si na něho vzpoměl
a nechal mu vyrobit palivové dříví, aby si mohl zatopit. Tehdy
se mu otec za nevybíravé nařčení omluvil.
Říkal si, když byl v ráži– „Poslední Liechtenstein“, což bylo
nutno brát s rezervou, protože na službu na „knížecím“ byl
trochu pozdě narozený, nicméně znal se s některými penzisty,
kteří za knížete ještě sloužili a znal ledacos z jejich vyprávění.
V padesátých letech začal na polesí dělat hajného pod již socialistickou správou. Na tuto dobu vzpomínal Tonda nejraději,
když o ní mluvil, znělo to asi takto: „To byly chuapci najlepší
čase, nikdo ničemu nerozuměu, šecí sme sa tvářili jak erudovaní odborníci, každý sme si mohli děuat, co sme chceli a najvěc
času sme trávili v hospodě – tenkrát sem sa, myslim, aj naučiu
pit (osobně si myslím, že to bylo asi mnohem dřív, ne-li, že
měl od narození obrovskou žízeň, ale Tonda byl latinář). Súžiu
s nama tenkrát nejaký hajný Franta a ten, dyž sa ožrau, tak velice velebiu jeho gulovnicu. Říkau, že to je tak dobrá flinta, kerá
dostřelí až do Brna na Petrov. Hajný Jožka, kerý byu mezi nama
jediný študovaný čověk a lesník, mu povidá – ale Franto, to bys

s ňú moseu aspoň tak do Heršpic utekat néé?“
V hospodě měl Tonda už zažitý rituál. Když vešel, prohodil
k hostinskému, který ho samozřejmě dobře znal: „ Tož vitaj aj
mňa, piju rum“. To řekl hodně nahlas, aby získal pozornost přísedících. Když mu hospodský panáka přinesl, využil všeobecné
pozornosti a ponořil do rumu palec, který pak olízl a čekal, jaká
bude reakce. Místní štamgasti s hospodským ho znali, ale když
se objevil někdo cizí, většinou následovala otázka- proč to?
A Toník měl vždy pohotovou odpověď: „Čověče, víš hovno, kdo
tu sedí, podívaj sa na ty ksichty, ešče by ně to mohli vypit!“
Tím byla navázána konverzace a když měl neznámý smysl pro
humor, vyneslo Tondovi jeho básnění i nějakého toho panáka
navíc. Když chtěl někdo z domácích cizince varovat, odbyl ho
Tonda rázným:
„ Ty sa do nás nepleť – saláte“!
Měl neuvěřitelně dobrý žaludek a byl nenapravitelný, vášnivý gurmán, - tedy chutnalo mu všechno dobré jídlo a pití,
zejména všechny produkty domácích zabijaček. Sám čuníka
nikdy nechoval, k tomu mu chyběla trpělivost a pracovitost, ale
měl své osvědčené, získávací metody, ač někdy nevybíravé až
vlezlé, za něž byl u některých lidí v nemilosti, ale většina mu
jeho kousky promíjela, vzhledem k jeho sveráznému humoru
a veselosti. Když u něho na lesnickém úseku pracovaly ženy
v pěstební činnosti, při ožínání, okopávání, ošetřování lesních
kultur,z nichž některé dojížděly ze slovenské strany ze „Záhorí“,
Tonda, když přišel čas zabijaček, je chodil často kontrolovat
(v tento čas většinou denně) a neváhal jim všem prohledat tašky
a tlumoky, co mají s sebou na svačinu. Nevzal jim nikdy všechno, na to byl příliž mazaný a věděl, že by mu to jen tak lehce
neprošlo, některé byly „od rány“, ale tu a tam jitrnička, jelítko,
kousek tlačenky, ovar s křenem, nebo kousek uzeného bůčku,
nebo čerstvé „oškvarky“, mu zůstaly v jeho ruksaku. Ženské už
ho samozřejmě znaly a jídlo pro sebe si vzaly k sobě, takže to,
co našel, byla pro Toníka vlastně výslužka. Aby zachoval „dekorum“, zahlaholil:“děvčata, dneskaj ráno sem si zapoměu doma
svačinu, tak sem si od vás neco vypoščau, nosíte si teho čím dál
méň na tů svačinu, potom ste hned ustaté a máte maué výpuaty,
ale nebojte sa, já vám to zas nejak vylepším“- lhal, jen se mu od
huby prášilo. Řekl jim pár vtipů, některé mladší poplácal(věděl
přesně, ke kterým si to může dovolit), u starších, v uctivé vzdálenosti, prohodil:“a vám děvčata šeckým půjdu za to na pohřeb,
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nebójte sa!“ a rychle se vzdaloval, protože obyčejně v ten moment za ním letěla motyka, nebo jiná věc co byla po ruce.
Chlapi, kteří u něho pracovali v těžbě dřeva, byli ze“Záhorí“
všichni tři. Jednou, po nějaké slabší výplatě se na něho domluvili, že, „za taků ničemnů výpuatu si zasúží tak akorát nakopat
do riti“ a nedali mu nic. Všechno jídlo a pití schovali v lese
a svačili před ním jen „omastěný chléb“ a pili „čistů vodu“. Toník přikvačil již před devátou hodinou natěšený do maringotky
a tam zůstal stát, jako „ Lotova žena“, když viděl, co mají k jídlu.
Po chvíli se vzpamatoval a pustil se do chlapů, „chuapci, to sa
nehaňbíte dojít po zabijačce do práce s taků svačinů?“Nejstarší
Slávek se na něho podíval, na oko udiveně a řekl:“ Ná Tóndo,
do ti ríkau, že máme zabité, šaks u nás u nikoho nebyu?“ „U vás
v hospodě ně to říkali šecí“, řekl Tonda rozčileně. „ Tož esis tam
byu navečer, to už moseli byt šecí, jak sa patrí zesmýkaní, ket ti
toto povidali a tys určitě také trízbý nebyu, sám bych si dau rači
kůsek pluncny, než žrat omastěný chleba.“ Tonda začal tušit
něco nekalého. „Éj, že vy ste to nekde šecko skovali a chcete si
ze mňa utahovat, ale já to najdu, a potom sa těšte“, a vyběhl do
lesa, kde začal v „rubisku“ pobíhat od pařezu k pařezu a hledat. Ke svému velkému zklamání ale nic nenašel. Chlapi opodál
brousili pily a mrkali na sebe.
Tonda ještě chvíli nakvašeně hledal a bručel si pod nos,“jebéňti, kam to mohli enom, „saláti“jedni dat?“ Když bylo i potom hledání stále marné, odplivl si, vzal číslovačku, průměrku
a číselník s tužkou a začal číslovat nakácené dříví a zapisovat do
číselníku. K měření si vzal k ruce Jožku, s přezdívkou „Virlička“,
který měřil a hlásil průměry kmenů. Když byla práce hotová,
Tonda se s tím nikdy moc nepáral, hodil si přes záda ruksak
a malorážku, sedl na kolo a odjel ke „Krumpavé“, kde měl políčená železa na ondatry. Když sedl na kolo, nezapoměl ještě
zavolat na chlapy:“Baraj by vám zaskočiuo – lakomci!“
Chlapi se za ním dívali, než zmizel za první zatáčkou, pak
se Jožka otočil a chtěl přinést od Moravy jídlo, které tam měli
pod břehem schované, ale Slávek, protože Toníka znal jako své
boty, ho zadržel:“Počkaj eště Jožko, on je schopný sa sem eště za
chvílu vrátit, já teho „Pliskýřa“ dobre poznám. Když se Tonda
ani po půlhodině neobjevil, přinesli jídlo a pití a konečně se
najedli. Po jídle, dostal traktorista, řečený přezdívkou „Hajónek“ ještě „vtipný nápad:“ A včil chuapci, veznime ten veliký
umastěný papír od jitrnic, dajme na to šecky kožky, špidlíky aj
ty křupky z řízků, zedva oškvarky a tů sedmičku od červeného
postavíme k temu a necháme v ní enom tak dva hlty, aby sa
mu trochu ščukauo až sem na fajromt dojde.“ A ty si myslíš,
že sem ešče donde? - No jindá by sem nešeu, ani náhodů, ale
ket tu cítí neco dobrého na zežrání, ťážit si to nebude, to ti ríču
ako že mňa Hajónek vouajú!“ Prohlásil jistojistě „Hajónek.“ „Ten zbytek zamknite do bedny s pilama, zajtra mu z teho dáme
neco okoštovat, nech aj pukne, šak je teho ešče dost.“
Slávek měl pravdu, když řekl, že se může Tonda vrátit, také
by to byl jistě udělal, kdyby neměl v půl jedenácté důležitou
povinnost. Přibližně v tuto hodinu, měl totiž přijet do lesa na
Tondův úsek sám „soudruh“ ředitel Lesního závodu na inspekci těženého dříví.
Tonda, protože si nechtěl nechat ujít představení „soudruhu“ řiditeli, šlapal teď do pedálů s jednou ondatrou v ruksaku k Šifortovému mostu, kde byly skládky a kde se měla konat inspekce. U skládek opřel kolo, pozdrail se s traktoristou
a závozníkem, kteří byli také ze „Záhorí“ a první otázka zněla:“
Ferdo už tu byli?“ Ferda byl starý Liechtesteinský hajný, který si závozničením přivydělával k mizernému důchodu, který
mu komunisti vyměřili, mrkl na Tondu a povídá:“ Ná, Tondo

ešče tu nebyli, doví kedy dojedů, lebo esli vůbec. Šak jeď dóm,
keby náhodů dojeli, my im s Ferů povíme -“včil tu byu, krót
odešeu!“ Traktorista Fero horlivě přikývl. Tonda ale zavrtěl
odmítavě hlavou a důležitě pravil:“A tož to chuapci teda né, já
sa chcu dnes sůdruhovi řiditelovi představit, dokád su střízlivý
a poznáme sa. - Ja, tož to je Tondo neco inšího, potom sa nezabudni postavit do pozoru a zasalutovat, keby náhodů dojeli,“
prohodil Ferda , vyškrábal se k Ferovi do traktoru a odjeli pro
další zátah kulatiny do porostu.
Tonda se rozhodl čekat, což bylo pro jeho neklidnou krev
přímo utrpení, ale k jeho štěstí, nečekal dlouho. Než se traktorista vrátil s dalším zátahem klád, objevila se na mostě závodová šestsettrojka, sjela kousek od mostu a zastavila vedle cesty.
Z ní vystoupil „soudruh „ ředitel se svým náměstkem a šoférem
a kráčeli ke skládkám. Tonda, vida, že jde do tuhého vyskočil
jako mladík a postavil se do pozoru. Po bodrém, soudružském
pozdravu ředitele“Čest práci soudruzi“(třebaže tu byl jen Tonda samotný), podal Tonda toto služební hlášení:“Soudruhu řediteli, lesní Antonín Muranský, se hlásí ve službě. Po dobu mé
služby se nic zvláštního nestalo, počasí je dobré, plat mám malý,
ale stálý. Dovolte mi, abych se mohl vzdálit k plnění dalších
služebních povinností“ a hlučně srazil podpatky gumových holínek. Ředitel, jsa zaskočen takovou služební horlivostí, zůstal
chvíli ohromen, pak se vzpamatoval a prohlásil:“ jistě soudruhu, běž si za svými povinnostmi, my tě už nebudeme zdržovat,
na to ani nemáme právo. A s tím platem zkusíme něco udělat,
že soudruhu náměstku, zastavte se v účtárně až se vrátíme.“
„Soudruhu řediteli, dovolte mi odejít!“ - nezapoměl Tonda zase
srazit kufry a dohrát své divadlo, „ano soudruhu běž si běž.“
vece ředitel, nevěda, co by moudrého ještě prohlásil. Náměstek
si poznamenal ředitelův příkaz a Tonda vzal kolo, malorážku
a rychle šlápl do pedálů, aby co nejdříve zmizel z místa činu.
Zabíjačka mu však stále nešla z hlavy a tak zase zamířil k maringotce rubačů, které hladový opustil. Bylo už dávno po poledni,
když otevřel dveře maringotky a uviděl to, co mu chlapi zanechali na stole. Než se vzpamatoval z toho šoku, stačil si uvědomit, že tak dlouho vlastně se ještě v práci nezdržel, jindy už po
jedenácté seděl v hospodě „U Vedrala“a hrál Mariáš. Když si
uvědomil, že na něho vlastně zbyly z hostiny jen zbytky, jadrně
zaklel na adresu rubačů, kteří ještě vrčeli s pilami v lese, snědl
dva „oškvarky“ co našel na stole zapil to hltem červeného, který
zbyl v láhvi. Pak chtěl znovu začít nadávat, ale zarazil se, sáhl do
skříňky pod sedačkou a vytáhl plechovku s bílou, acetonovou
barvou, co tu byla k vyznačování těžby a jednu vypelichanou
štětku, vyběhl ven z maringotky, zavřel dveře, k nim si postavil své kolo, s velkým rizikem, že spadne na ně vylezl a začal
psát velký nápis. Když psaní nade dveřmi dokončil, znovu,
s rizikem, slezl, popadl ruksak a flintu, hodil to všechno na záda
a šlapal rychle z lesa ven k hospodě. Cvilku ještě nadával, ale
pak si řekl, že se mu vlastně dneska docela dařilo.
Když vyšli odpoledne chlapi upocení z rubačské dřiny ven
z rubiska, uviděli nede dveřmi marigotky bíle svítit velký nápis:

Chata ,,U TŘECH LAKOMCÚ‘‘
-------------------------------

Od té doby měl pak Tonda o celé dvě stovky na platu přidáno, což nebylo v té době zase tak málo!
L.N.
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O školní docházce a vzdělá(vá)ní

Daj mňa, mamičko, daj mňa do školy
nech sa naučím čítat litery
Čítat litery, písat psaníčka
daj mňa do školy, moja mamička

rá potvrzují slova Marka Twaina: „Jeden otec je lepší než sto
učitelů.“4 a „Dobré děti se vychovávají samy.“
Podobně se vyjádřil italský astronom, filosof a fyzik Galileo
Galilei (1564 - 1642): „Nemůžete nikoho nic naučit. Můžete
mu nanejvýš pomoci, aby to sám v sobě nalezl.“ Vzpomínám
si, že také jeden z mých učitelů se kdysi vyjádřil přibližně ve
smyslu: „O svých nejlepších žácích tvrdím, že to, co umí, se naučili sami. Těmi ostatními se také nechlubím.“ (nepřesná citace) Úspěšní američtí podnikatelé - milionáři Bill Gates (*1955)
a více než o generaci mladší Mark Zuckerberg (*1984) měli
stejného učitele programování na Harvardské univerzitě, byl
jím profesor matematické informatiky5 (nebo jenom „informatiky“) jistý Harry R. Lewis. Vzhledem k tomu, že se to málo ví,
zřejmě se tím také nikde nechlubí.6
Naproti tomu český básník, novinář (považovaný za zakladatele české satiry) a politik Karel Havlíček Borovský
(1821 - 1856) úlohu učitele zřejmě nijak nepodceňoval. Domníval se totiž, že „Špatný stát [v jeho době se státem myslela
monarchie] naschvál učitelům a profesorům dává malé platy,
aby schopnější lidé raději k jiným, vděčnějším zaměstnáním se
obraceli, a aby tak nemohla se příliš zmáhati v národu osvěta,
která je hlavní prostředek proti vládní libovůli.“
Největší z liberálních myslitelů, rakouský ekonom Ludwig
von Mises (1881 - 1973), se k institucionálnímu vzdělávání vyjádřil (také) skepticky: „Lidé si obecně neuvědomují, že
vzdělání nikdy nemůže být ničím víc než indoktrinací teoriemi
a názory, které už byly vymyšleny. Bez ohledu na to, jaké výhody může přinášet, je vzdělání předáváním tradičních teorií
a hodnot; nutně je konzervativní. Plodí imitaci a rutinu, nikoli
zlepšení a pokrok. Inovátory a tvůrčí duchy nelze vychovat ve
školách. Jsou jimi právě ti lidé, kteří se vzpírají tomu, co je naučila škola.“
Nejlépe to asi vystihl rakouský hudební skladatel Arnold
Schönberg (1874 - 1951), když konstatoval: „Génius se učí pouze sám od sebe, talent především od těch druhých.“ V době zavedení povinné školní docházky v mnohonárodnostní Rakouské monarchii bylo Schönbergovu o více než sto let staršímu
kolegovi, krajanovi, hudebnímu skladateli Wolfgangu Amadeu
Mozartovi (1756 - 1791) už 18 let. Jeho se tedy toto nové nařízení netýkalo. Jeho doma individuálně systematicky vzdělával
vlastní otec, hudební skladatel, houslista a hudební pedagog,
Leopold Mozart (1719 - 1787). Takže zřejmě nejen vrozená genialita stála za úspěchy Wolfganga Amadea Mozarta. A v této
souvislosti je také potřeba vnímat Školský zákon z ledna 2005

Pozitivní postoj k vědění a vzdělání se od dob antických, kdy
Sokrates chápal nevědomost jako zlo, až do současnosti, kdy
vzdělání a odborné znalosti jsou považovány za jednu z nejdůležitějších podmínek pro přežití v dnešním světě, výrazně nezměnil, byť vědění a formy vzdělávání prošly velkým vývojem.
Výše citovaná píseň vznikla zřejmě před rokem 1774, kdy
Marie Terezie zavedla povinnou školní docházku (Allgemeine
Schulordnung z prosince 1774)1 - pokud vyloučíme možnost,
že by dítě poučovalo svou matku, aby splnila zákonem stanovenou povinnost, díky níž se mělo každé dítě naučit mimo jiné
základnímu triviu, tj. číst, psát a počítat.2 Až o dalších sedm
let později reformní císař Josef II. roku 1781 zrušil nevolnictví
a vyhlásil svobodu náboženství. Obojí a mnohá další opatření
byla důsledky osvícenství, na které navázalo národní obrození.
Na české národní obrození měl vliv i německý spisovatel,
filosof, průkopník preromantické estetiky a protestantský kazatel Johann Gottfried von Herder (1744 - 1803), který prorokoval lidové kultuře Slovanů skvělou budoucnost, protože
věřil v osobnosti vzešlé z nezkaženého lidu. Francouzský sochař August Rodin (1840 - 1917) prý považoval svoji návštěvu
na Slovácku na přelomu května a června roku 1902 za „pouť
k pramenům evropské civilizace“. (Její prapůvod ovšem spatřoval v řecké antice.)
Nakolik formuje člověka institucionální vzdělání a nakolik
kultura vlastní i cizí? Český filozof Vilém Flusser (1920 - 1991)
k tomu napsal: „Kulturu, do které se člověk narodí, která ho
obklopuje a která ho odjakživa informuje (přičemž odjakživa
znamená jak probuzení vědomí, tak vnímání předvědomých
informací), zažívá jako danost světa, tedy jako podmínku. …
Bude to asi tak, že člověk normálně nemůže cizí kultury prožívat, ale jen poznávat a vlastní kulturu nemůže poznávat, ale jen
prožívat. V tom je obsažen základní problém všech kulturních
věd.“
A nakolik formuje člověka škola? Známý americký spisovatel a humorista Mark Twain (1835 - 1910) svého času prohlásil:
„Nikdy jsem nedovolil, aby školy zasahovaly do mého vzdělání.“3 (I have never let my schooling interfere with my education.) O norské pedagogice (její úrovni a úspěších či neúspěších)
toho mnoho nevíme, nicméně existují dvě norská přísloví, kte-

1
Naopak dopis psaný s bolestmi hlavy z Ružomberka byl pravděpodobně napsán po tomto datu (tj. po roce 1775), pokud jeho pisatelkou byla prostá děvečka
a prostý lid neměl jinou možnost, jak se naučit číst a psát, než ve škole.
2
Do té doby platilo latinské „Pictura est laicorum literatura“ - Obraz je literatura lidu.
3
S humorem a nadsázkou se k tomuto tématu vyjádřil také český spisovatel a humorista Miloslav Švandrlík (*1932): „Dopřáváme našim dětem vzdělání, aby
nás pak měly za hlupáky.“
4
Ovšem jak podotkl německý básník a aforista Wilhelm Busch (1832 - 1908): „Není těžké stát se otcem, ale být otcem.“ (Vater werden ist nicht schwer, Vater
sein dagegen sehr.)
5
někdy se překládá doslova z angličtiny jako počítačová věda (computer science)
6
Otázkou je, nakolik i zde platí výrok francouzského spisovatele Honoré de Balzaca (1799 - 1850), představitele romantismu i realismu: „Za každým velkým
bohatstvím se skrývá zločin.“ Říká se, že Bill Gates „antiprométheovsky“ vzal do té doby běžně volný, tj. zdarma běžně dostupný, software, zdokonalil jej tak,
aby s ním mohl pracovat i laický uživatel, a zpřístupnil jej za poplatek jenom těm, kteří na to měli a mohli si dovolit takový software koupit. Mark Zuckerberg se
při zakládání Facebooku naboural na stránky univerzity, na niž tehdy studoval, a ukradl pár dat a fotografií spolužáků.
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kdy na řádku bude pouze 31 teček konče, vzniklo by 45^31 =
1,776 ×10^51 kombinací. Kdybychom udělali totéž s 32 znaky
německé abecedy ovšem řádky o 35 znacích, dostali bychom
32^35 = 4,789 × 10^52 kombinací. A teď by bylo potřeba se
tou spoustou většinou zcela nesmyslného textu probrat (vše nesmyslné vyloučit) a ono moudro tam najít.8
Pro vylučovací metodu se z matematického hlediska ukazuje v tomto případě jako „výhodnější“ nižší exponent (tj. nižší
počet pozic) a vyšší základ (tj. více navzájem kombinovaných
znaků). Nicméně to nelze zobecňovat, může se to lišit případ
od případu. (např. v případě, že by česká věta měla o jeden znak
více, tj. 32 znaků, by počet kombinací byl naopak vyšší než
v němčině a to téměř dvojnásobně.9 Takovouto vylučovací metodu tvůrčího psaní a hledání myšlenek nelze doporučit ani
česky, ani německy, ani žádným jiným jazykem píšícím autorům.
Svým způsobem se proti vylučovací metodě, i když nepochybně jinak, třeba i sofistikovaněji, pojaté, než jak bylo popsáno výše - základní princip ovšem zůstává stejný: nejprve napsat
spoustu textu a v té spoustě pak hledat myšlenkové perly jako
jehlu v kupce sena, vyjádřil i Goethův krajan a současník Georg
Christoph Lichtenberg (1742 - 1799), když napsal: „V Německu
je spolehlivě víc spisovatelů, než kolik jich k svému blahu potřebují všechny čtyři světadíly dohromady.“
Doporučeníhodné je tedy řídit se Horatiem. Ale pozor, ani
to se nesmí přehánět! Italský spisovatel a diplomat Carlo Dossi
(1849 - 1910) správně postřehl, že „Neznalí autoři často píšou
mnohem uvolněněji a tedy sympatičtěji než ti učení, protože
tomu, kdo má na zádech lehčí batoh, se také lépe jde.“

(Předpis č. 561/2004 Sb. §41), který, byť neruší povinnou školní
docházku, (opět) umožňuje (individuální) výuku doma.
Text výše citované písně správně určuje pořadí, v jakém je
vhodné disciplíny základního trivia (čtení, psaní, počítání) vyučovat. Je asi nemyslitelné, aby se někdo učil psát, když ještě
neumí číst. Toto správné pořadí má i vyšší symbolický význam.
Anglický básník, esejista a literární kritik Samuel Johnson
(1709 - 1784) tvrdil: „Nikdy netoužím po konverzaci s někým,
kdo toho více napsal než přečetl.“ (I never desire to converse
with a man who has written more than he has read.) Zvládnutá dovednost psaní je pouze jedním z předpokladů tvůrčího
psaní, nikoliv tím prvním a nejzákladnějším. Římský básník
Quintus Horatius Flaccus (65 př.n.l. - 8 př.n.l.) napsal: „Znalost
je primárním zdrojem dobrého psaní.“ (Scribendi recte sapere
est et principium et fons.)
Poněkud odlišný názor měl možná německý básník, prozaik a dramatik Johann Wolfgang Goethe (1749 - 1832), neboť
tvrdil: „Tvořit znamená vylučovat.“ (Schaffen heißt weglassen.)
Demonstrujme si to na příkladu výroku „Kdo nic neví, musí
všemu věřit.“7 (Wer nichts weiß, muß alles glauben.), jehož
autorem, přesněji řečeno autorkou, je rakouská spisovatelka
žijící na Moravě Marie von Ebner-Eschenbach (1830 - 1916).
Čeština má 42 znaků + mezera, čárka a tečka, nepočítaje vykřičník a otazník, které ve výše uvedeném citátu o 31 znacích
nejsou obsaženy. Jazyk, v němž tvořili jak Goethe tak von Ebner-Eschenbach, němčina, má 29 znaků (včetně 3 přehlásek)
+ mezera, čárka a tečka, rovněž nepočítaje vykřičník a otazník.
Ke zformulování stejného sdělení ale němčina v tomto případě
potřebuje 35 znaků.
Kdybychom naprogramovali počítač, aby vypsal do řádků
o 31 znacích všechny kombinace 45 znaků české abecedy, variantou, kdy na řádku bude pouze aaa… počínaje a variantou,

Zdeněk Vrbík

Tím ale nechci ani v nejmenším naznačit, že by faktické údaje, které ve svých úvahách uvádím, byly nepravdivé!
Podobně český reprodukční biolog Jaroslav Petr používá v jiné souvislosti přirovnání k pátrání po souvislém textu v polévce s písmenkovou zavářkou.
9
Opomněli jsme ovšem skutečnost, že podle nového německého pravopisu bychom měli psát „muss“ (namísto „muß“) a to je o další znak víc. 32^36 již dává
1,532 × 10^54 kombinací! Ovšem ani von Ebner-Eschenbach ani Goethe podle pravidel tohoto nového pravopisu zavedeného od 1. srpna 1998 ještě nepsali.
Tento příspěvek je k 240. výročí zavedení povinné školní docházky v Rakousku-Uhersku.
7
8

Sklizeň za všechny prachy
Ekologická sklizeň v pojetí moderních zemědělců

Foto LANO
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Paměť voličů
Výsledek posledních komunálních voleb určil nové obsazení
zastupitelstva v naší obci. Zcela v souladu s výsledkem voleb
byly rozděleny jednotlivé funkce a složení komisí. Říkal jsem si,
proč to takto dopadlo. Těch důvodů je více, ale jeden mě zaujal.
V letošním roce se podařilo dokončit pro naši obec významné investiční akce. Bydlení pro seniory, multifunkční hala,
sběrný dvůr a hřbitovní zeď. Možná si občané uvědomili, co se
za poměrně krátkou dobu podařilo realizovat a možná si také
uvědomili, co by zde mohlo být vybudováno, kdyby vyšlo první
referendum o osamostatnění naší obce. V té době byl mnohem
snadnější přístup k dotacím. Před prvním referendem jsme se

dozvěděli, že tu nebude nic fungovat. Nebudou jezdit autobusy, nebude se svážet komunální odpad, nebude svítit veřejné
osvětlení, nebude sem dojíždět obvodní lékař a další podobné
hrůzy. A taky, že na to nemáme lidi. Ti, kdo tyto zaručené zprávy šířili, přitom museli vědět, že ostatní obce v okolí normálně
prosperují a investují. Proč to tenkrát udělali, vědí jenom oni
sami.
Proto si možná občané uvědomili, kdo tenkrát kopal v dresu
Břeclavi a podle toho vhodili svůj hlasovací lístek do volební
urny.
František Tesařík

Poděkování voličům
Všem občanům, kteří se rozhodli v říjnových volbách do obecního zastupitelstva volit Sdružení občanů Ladné, bychom chtěli
poděkovat za jejich projevenou důvěru. Svým hlasem dali jasně najevo, aby obec pokračovala i nadále tím směrem, kterým se
ubírá již šest let.
Za všechny kandidáty děkuje
Priesterrathová Renáta, starostka obce
Za Sdružení pro Ladnou bychom chtěli poděkovat všem našim voličům.

Věra Šúňová a Ondřej Černý

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILEA

ÚMRTÍ

Všem jubilantům přejeme vše nejlepší a mnoho zdraví do
dalších let

Rozloučili jsme se s občany:

srpen

říjen

Červíčková Růžena, ul. Na Trkmance

95 let Helešicová Zdenka, ul. Masarykova
80 let Brtevník Josef, ul. Růžová
60 let Podrazil Václav, ul. Lipová
Anthová Růžena, ul. Úlehlova
František Černý, ul. Masarykova

NAROZENÍ
červenec

Blahopřejeme Blance Anthové a Janu Schöppelovi
z ul. Úlehlové k narození syna Matěje.

listopad

70 let Katucký Andrej, ul. Anenská
60 let Pástorová Božena, ul. Na Trkamnce
Mitričová Barbora, ul. Za Hřištěm

srpen

Blahopřejeme Veronice Čukové a Stanislavu Chrástkovi
z ul. Sportovní k narození syna Matěje.

prosinec

85 let Tesaříková Olga, ul. Lipová
Dočekalová Marie, ul. Ořechová
70 let Vidlář Rudolf, ul. Růžová
65 let Bartošová Věra, ul. Lužní
60 let Zháňalová Libuše, ul. Masarykova
Milotová Ilona, ul. Mlýnská

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.

20

JÍZDNÍ ŘÁD

21

Malé včelařství Struhárovi
přeje všem klidné Vánoční svátky
a pevné zdraví v Novém roce 2015.

Pedikúra – Kateřina Nešporová
V průběhu prosince zahajuji provoz pedikúry přístrojovou
technikou, tzv. „ suchou pedikúru“ v ulici Lipová 20 –
čekárna lékaře.

Výhodou této metody je šetrné a bezkrevné
ošetření bez narušení integrity kůže, vhodná
je též např. i pro diabetiky.

Cena ošetření je 200 Kč. První návštěva bude za 100 Kč,
potom každá pátá za 150 Kč.

Daruji hodnému a zkušenému
chovateli mladého kohouta.
Pouze k novým slepičkám.
Nešporová Kateřina, Ořechová 9,
tel. 728 999 914

Objednávky přijímám na telefonu

728 999 914
Budu se těšit na Vaši návštěvu

Lanštorfský fašank

V sobotu 14.února 2015, průvod ve
13. 00 hod. od kostela

Od
10.00
hod.
zabijačkové
pochoutky u obecního úřadu
Registrováno u MK ČR E 14585, odpovědný redaktor: Renáta Priesterrathová, vydává Obecní úřad Ladná;
tel: 519 324 502, příspěvky možno zasílat na info@obecladna.cz.
Počet výtisků: 420, vydáno: prosinec 2014; příští číslo: březen 2015
Tiskne: Tisk Pálka Břeclav
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