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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
opět se dostavil velmi rychle konec roku
2019, takže nastává čas bilancování. Dovolím
si zhodnotit uplynulý rok z mého pohledu.
Pro mne, ale troufám si říct, že i pro
všechny občany, je to výstavba kanalizace
a čističky odpadních vod, která bude trvat
ještě další rok. Určitě si všímáte, jak výstavba
probíhá, připravujete se na připojení ke kanalizaci a mnozí z Vás se rozhodli také připojit na veřejný vodovod. Součástí výstavby
kanalizace je i monitoring stávající dešťové
kanalizace, který v současné době probíhá.
Zjistíme tak skutečný stav toho, co se v zemi
ukrývá a zastupitelstvo bude moci přijmout
další rozhodnutí pro postupnou realizaci
nové splaškové kanalizace v celé obci. Bylo
zadáno vystrojení čerpací stanice v lokalitě
Palašovských přídělů. Malé odbočení - tady
se zastupitelstvo rozhodlo k pojmenování
ulice Palašovská, takže máme v obci novou
ulici a domy zde rostou jako houby po dešti. V lokalitě Ovčačky, v uličce na Mlýnské
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se projektuje připojení na kanalizaci a dál se
bude kanalizace prodlužovat k areálu firmy
Alba-Metal. Projektová dokumentace a výběrové řízení na toto prodloužení je již hotovo.
Mimo tuto nejdůležitější akci se podařilo
pro JSDH zakoupit novou požární cisternu
Tatra a současně vyprojektovat přístavbu
hasičské zbrojnice. Proběhlo výběrové řízení
na zhotovitele stavby a snad ještě v letošním
roce stavba začne a v létě příštího roku by
měla u hasičky vyrůst nová garáž na právě
zakoupené vozidlo.
Obec má novou rozvojovou strategii do
roku 2025, která byla zpracována přes Region Podluží a v závěru roku se podařilo získat
dotaci na pořízení elektrokol do všech obcí
regionu, takže se obec stala majitelem jednoho z nich.
V závěru roku letošního se nám podařilo získat dotaci na výstavbu mateřské školy,
takže věřím, že v roce příštím proběhne výběrové řízení na zhotovitele stavby a v dalším
roce se školka i s novou poštou, knihovnou

a komunitním centrem vybuduje.
Obec se zapojila do vydání knihy o legionářích /ne/Zapomenutí legionářští bráškové
- Velkobílovicko, kde je zmíněno i našich 19
občanů. Kniha je k zakoupení na obecním
úřadě.
Snahou je šetřit v tuto chvíli co nejvíce,
abychom se mohli vypořádat s velkými investičními akcemi, což je kanalizace a mateřská škola, ale i přesto budeme v příštím roce
realizovat drobné opravy a úpravy majetku
nebo pořizovat nová vylepšení intravilánu
obce a výsadby zeleně.
V závěru roku patří poděkování všem
občanům, kteří pečlivě udržují okolí svých
domů dle možností, zapojují se do veřejného
života obce a jsou podnětným zdrojem a inspirací pro další činnost obce.
Přeji Vám všem příjemné prožití svátků
vánočních a do roku 2020 dostatek sil, energie a opravdu dostatečnou dávku zdravého
rozumu, která nám ve společnosti, dle mého
soudu, začíná chybět.
Starostka Renáta Priesterrathová

DĚNÍ V OBCI
21. PŘEDHODOVNÍ ZPÍVÁNÍ V LADNÉ
Letošního již 21. Předhodovního zpívání se kromě domácích Lanštorfčanů zúčastnilo několik pěveckých uskupení:
mužský sbor Tvrdonice-Kostice, Rachlap z Rakvic, Starobřeclavjané, ženský sbor Výběr z bobulí, místní mladé zpěvač-

ky Eliška Nováková a Helenka Struhárová a zatančily děti
z folklorního kroužku Jablůčko při ZŠ a MŠ Ladná. Hudební
doprovod CM Břeclavan s primášem Františkem Blažkem. Pořadem provázela Svatava Rudolfová.

KROJOVANÉ HODY V LADNÉ
Letošním hodům sice počasí přálo, ale vzhledem k pokračující výstavbě kanalizace na ulici Na Trkmance, se krojový
průvod v hodové dny musel vyhnout této ulici. V sobotu zahájila hody paní starostka, která předala „hodové právo" krojované chase. Následovalo položení věnce k pomníku padlých
spoluobčanů za 1. světové války, kdy zazněla státní hymna.
Poté již začalo hodové veselí pod májú. Letos zavítalo do
Ladné kolem 20 přespolních šohajů. Dojeli chlapci ze Staré Břeclavi, Podivína, Lednice, Poštorné, Rakvic, Brumovic,
Zaječí a Mikulčic. Letošní krojovanou chasu tvořili Filip Novák, Lukáš Příborský, Filip Střelský, Vojtěch Struhár, Stanislav Stehlík, Matěj Juračka Adam Demčila, Hanz Štockmann

a kluci půjčení ze Staré Břeclavi: Marek Huňař, Filip Klimovič a Lukáš Skuhravý. Dále děvčata: Adéla Teturová, Karolína
Teturová, Vendula Pazderová, Kristýna Hrdová, Klára Vacu-
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líková, Helena Struhárová, Eliška Nováková a Kristýna Hůrská. Kaštánci byli Karolína Teturová, Adam Demčila a Hanz
Štockmann. Malované ornamenty na hodové máji a šohajkách
zhotovila Adéla Teturová. Děkujeme. V neděli pak chasu doplnili mužáci ve složení Jan Struhár, Stanislav Maxa, Stanislav
Holub, Jiří Holub, Martin Hrdlička, Jan Hrdlička, Jan Novák,
Martin Vlk, Zdenek Stehlík, Pavel Mendl, Miroslav Nešpor,
František Zelinka a Rostislav Střelský. K tanci a poslechu hrála DH Zlaťulka.

Podzimní výlet Bojnice
V sobotu 5. října se konal podzimní výlet do slovenské Bojnice, kde stojí
nádherný zámek, který známe z pohádky
o Šíleně smutné princezně. Tentokrát nám
nepřálo počasí, celý den pršelo, ale i tak
jsme si toto slovenské město užili. Na prohlídku zámku jsme se vydali všichni. Pod
zámkem, který stojí na skále, se nachází
jeskyně, ve které jsme návštěvu zámku
ukončili. Dál se potom někteří vydali na
nově vybudovanou rozhlednu v korunách

stromů Čajku v lese nad městem. Někteří
se zúčastnili Bojnického klobásového festivalu, jiní využili možnosti vykoupat se
v místních termálních lázních a několik
z nás navštívilo muzeum pravěku. Nejstarší slovenskou zoologickou zahradu vzhledem k počasí nikdo nenavštívil. I přes deštivé počasí se nám výlet líbil a příští rok
bychom chtěli navštívit Bánskou Štiavnicu, jejíž historické centrum je památkou
UNESCO.
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Předvánoční nákupy v Polsku
V sobotu 30. listopadu jsme zavítali
letos už podruhé do polské Kudowé Zdroje. Nakoupili jsme především oblečení a „ježíšk“, ale všichni si domů vezli
také větší množství potravin, které sice
u nás nakoupíme také, ale jsou dražší.
O kvalitě polských potravin se můžeme
sami přesvědčit, že to není tak, jak se
o nich mluví v našich sdělovacích prostředcích. Cestou zpátky jsme se zastavili na dobrém obědě, který jsme omylem
snědli dalšímu zájezdu, ale nakonec se
vše vysvětlilo a dobře to dopadlo. Pokud
bude zájem ze strany občanů, vydáme se
za nákupy opět na jaře příštího roku.

Mikulášská nadílka
Letos přišel Mikuláš s nadílkou ke kostelu ve čtvrtek. Sdružení občanů Ladné připravilo pro děti balíčky s dobrotami, pro
dospělé dobré svařené víno a teplý čaj. Školní děti zazpívaly
koledy na schodech u kostela a po jejich zpěvu se rozsvítil nazdobený smrk u kostela a zasvítili sněhové vločky na sloupech.

1.Adventní neděle
První adventní neděle připadla letos na
l. prosince. Děti a žáci základní školy a mateřské školy v Ladné si pro nás připravili
své vystoupení a současně uspořádali malý
jarmark, kde prodávali své vlastní výrobky.
Hala byla plná maminek, tatínků, sourozenců, babiček, dědečků, tetiček, aby se mohli
podívat na vystoupení svých ratolestí. Určitě se všichni pobavili. Další fotografie z této
akce si uvádí škola ve svém Školním okénku.

Lanštorfčani zazpívali koledy, někteří nabízeli své výrobky, prodávala se teplá medovina. Poděkování patří všem sponzorům,
kteří přispěli sladkostmi i finančně. Jejich jména uvádíme dál
ve zpravodaji. Velké poděkování patří Mikuláše Lukáši Příborskému, andělovi Adéle Teturové a čertovi Stanislavu Stehlíkovi.
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ROZPOČET NA ROK 2020
Přijmová část
Paragraf

Položka

Text

1111

Daň z příjmu fyzických osob placená plátci
Daň z příjmu fyzických osob placená
poplatníky
Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou
Daň z příjmu právníckých osob
Daň z příjmu právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odně půdy

1112
1113
1121
1122
1211
1334
1340
1341
1343
1345
1356
1361
1381
1385
1511
2411
3314
3341
3399
3412
3612
3613
3632
3639
3722
3723
3745
5512
6171
6310
6330
3639
4111
4112
4116
4216
4222

Poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru a přepravy komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřeného prostranství
Poplatek za ubytovací kapacity
Příjmy úhrad za dobývání nerostů
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Dílčí daň z technických her
Daň z nemovitos
Třída 1 - DAŃOVÉ PŘÍJMY CELKEM
Záležitos pošt
Činnos knihovnické
Rozhlas a televize
Ostatní záležitos kultury, církví a sděl.prostř.
Sportovní zařízení v majetku obce
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Péče o vzhled obcí
Požární ochrana
Místní správa
Obecné výdaje a příjmy z fin.operací
Převody vlastním fondům
Třída 2 - NEDAŃOVÉ PŘÍJMY CELKEM
Prodej pozemků
Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
Neinves ční přijaté transfery - volby
Neinv. přijaté transfery ze SR - přísp.na
st.správu
Ostatní neinves ční transfery - dotace
Ostatní inves ční transfery
Inves ční přijaté transfery od krajů
Třída 4 - DOTACE CELKEM

Příjmy celkem

Schválený
rozpočet 2019
3 500 000

Očekávané
plnění 2019
3 500 000

Návrh rozpočtu
na rok 2020
3 500 000

100 000

100 000

100 000

300 000
3 000 000
0
6 000 000
100 000

300 000
2 900 000
264 100
6 500 000
117 000

300 000
3 000 000
0
8 000 000
120 000

600 000

540 000

600 000

26 000
20 000
2 000
2 000 000
25 000
2 000 000

25 000
18 000
2 500
1 800 000
45 000
800 000
1 600 000
1 100 000
19 611 600
205 000
4 000
5 000
500 000
130 000
150 000
160 000
20 000
1 100 000
14 000
170 000
18 000
25 000
2 000
1 000
80 000
2 584 000
0
0
29 000

26 000
20 000
3 000
2 000 000
40 000
800 000
2 000 000
1 200 000
21 709 000
240 000
4 000
5 000
610 000
154 000
175 000
160 000
15 000
1 155 000
15 000
170 000
15 000
0
2 000
1 000
80 000
2 801 000
0
0

0

266 000

273 000

0
46 534 000

0
30 000 000

46 534 000

390 300
24 300 000
4 836 200
29 821 500

66 730 000

52 017 100

54 783 000

1 000 000
18 673 000
205 000
4 000
5 000
405 000
124 000
155 000
160 000
10 000
185 000
5 000
170 000
10 000
5 000
0
80 000
1 523 000
0
0

30 273 000
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Výdajová část
Paragraf

Položka

Text

1014

Ozdravování hosp.zvířat, pol.plodin

1099

Ostatní výdaje na lesní hospodářství

2212

Silnice

2219

Ostatní záležitos pozemních komunikací

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

2310

Pitná voda

Schválený
rozpočet 2019
30 000
30 000

Očekávané
Návrh rozpočtu na
plnění 2019
rok 2020
20 000
30 000
50 000

20 000

110 000

40 000

110 000

2 000 000

100 000

4 000 000

63 000

63 000

62 000

4 000

4 000

4 000

54 045 000

30 000 000

70 050 000

371 500

350 000

358 000

1 273 000

2 500 000

11 527 000

154 000

160 000

175 000

2321

Odvádění a čištění odpad.vod

2411

Záležitos pošt

3113

Základní školy

3314

Činnos knihovnické

3341

Rozhlas a televize

14 500

17 000

18 000

3349

Ostatní záležitos sdělovacích prostředků

60 000

80 000

80 000

3399

Ostatní záležitos kultury

743 000

750 000

838 000

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

586 000

1 800 000

605 000

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

50 000

120 000

50 000

3421

Využi volného času dě a mládeže

30 000

10 000

60 000

3612

Bytové hospodářství

96 000

80 000

67 000

3613

Nebytové hospodářství

59 000

65 000

49 000

200 000

170 000

200 000

36 000

40 000

136 000

3631

Veřejné osvětlení

3632

Pohřebnictví

3639

Komunální služby a územní rozvoj

770 000

500 000

762 000

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

10 000

20 000

20 000

3722

Sběr a svoz komunálnícho odpadů

710 000

800 000

710 000

3723

25 000

50 000

220 000

74 000

50 000

64 000

1 651 000

1 400 000

1 661 000

70 000

62 000

70 000

200 000

0

200 000

99 000

250 000

609 000

1 153 000

1 000 000

1 118 000

0

22 100

0

1 576 000

1 300 000

1 586 000

12 000

12 000

12 000

45 000

41 000

45 000

3745

Sběr a svoz ostatních odpadů
Využívání a zneškodňování komun.
odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

4399

Ostatní záležitos sociálních věcí

5212

Ochrana obyvatelstva

5512

Požární ochrana

3725

6112

Zastupitelstva obcí

6117

Volby do Evropského parlamentu

6171

6320

Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních
operací
Pojištění funkčně nespecifikované

6330

Převody vlastním fondům

80 000

80 000

80 000

6399

Ostatní finanční operace

300 000

0

300 000

6402

Vratka - volby
Třída 5 - BĚŽNÉ NEINVESTIČNÍ
VÝDAJE-z řádku celkem
Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - z řádku
celkem

0

21 000

7 000

10 230 000

9 800 000

10 230 000

56 500 000

11 085 000

56 500 000

66 730 000
0
0

42 027 100
-9 000 000
0

95 903 000
11 120 000
30 000 000

0

0

0

0

-9 000 000

41 120 000

6310

Výdaje celkem
8115 Změna stavu na bank.účtu
8123 Úvěr
Uhrazené splátky dlouhodobě půjč.
8124
prostředků
Financování celkem
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Přehled příjmu dotací v roce 2019
Dotace volby do Evpropského parlamentu

22 062

Průtoková dotace ZŠ

390 225

Dotace kanalizace - MŽP

15 451 456

Dotace kanalizace - JM kraj

4 836 200

Celkem

20 699 943

VÝPIS ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Zasedání zastupitelstva č. 8/2019
se konalo 2. září 2019

 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.
ON Distribuce na pozemcích parc.č. 108/1, 1360 a 948/1
v k.ú. Ladná za jednorázovou úplatu ve výši 3 450,- Kč

Zastupitelstvo obce schválilo:

 Smlovu o zřízení věcného břemene s Dial Telecom a.s. na
pozemcích parc.č. 1179/266, 1179/274, 1191/4 a 1195/29
v k.ú. Ladná a služebnosti vedení inženýrské sítě na pozemcích
parc.č. 1179/45 a 1180/1 v k.ú. Ladná za jednorázovou úplatu
ve výši 6 160,- Kč

 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s E.ON Distribuce na pozemku parc.č. 913 v k.ú. Ladná za
jednorázovou úplatu ve výši 2 400,- Kč
 Firmu Hantály a.s. z Velkých Pavlovic jako dodavatele svozu
komunálního odpadu od 1.1.2020
 Převod majetku z Pohostinství U Parku ve výši 30 000,- Kč do
majetku obce
 Kupní smlouvu na pozemky parc.č. 1193/12, 1323/25, 1324/4,
1330/1, 1333/11, 1322/10, 1324/5, 1323/19, 1325/35, 1323/28,
1325/24 a 1331/35 v k.ú. Ladná o výměře 1 759 m² s paní M.
Glosarovou za cenu 28 240,- Kč
 Rozpočtové opatření č. 4/2019 s příjmy ve výši 935 300,- Kč,
výdaji ve výši 630 300,- Kč a financováním ve výši 305 300,Kč.
 Negativní stanovisko k vyhlášení CHKO Soutok na území
obce Ladná
 Podání žádosti o poskytnutí dotace na obnovu a revitalizaci
mokřadů v Prútníku na MŽP do programu Podpora
přirozených funkcí krajiny

Zasedání zastupitelstva č. 9/2019
se konalo 21. října 2019
Zastupitelstvo obce schválilo:
 Plán společných zařízení katastrálního území Ladná v rámci
Komplexních pozemkových úprav
 Směrnici č. 38/2019 Sociální fond pro pracovníky obce Ladná
 Směrnici č. 39/2019, kterou se stanovují pravidla pro
poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce
a zaměstnancům obce Ladná

 Projednalo a vzalo na vědomí skutečné náklady na svoz
komunálního odpadu za rok 2018, které činily 459,- Kč na
osobu a rok
 Záměr směny majetku obce pozemky parc.č. 199 a 200
s nemovitostí za pozemek parc.č. 69 v k.ú. Ladná
 Kupní smlouvu na hasičský automobil s obcí Lednice za cenu
265 786,- Kč
 Název nově vzniklé ulice Palašovská v lokalitě Palašovské
Příděly
 Rozpočtové opatření č. 5/2019 s příjmy ve výši 300 000,- Kč,
výdaji ve výši 600 000,- Kč a financováním ve výši -300 000,Kč
 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
pozemku parc.č. 804 v k.ú. Ladná s GasNet s.r.o. na přeložku
vedení plynovodu u domu č.p. 266 za jednorázovou úplatu ve
výši 500,- Kč
 Smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce na
pozemcích parc.č. 656/1, 656/2 a 1279/24 v k.ú. Ladná na
stavbu „Ladná, Růžová, 20 RD, FKB“ za jednorázovou úplatu
ve výši 3 500,- Kč
 Smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce na
pozemku parc.č. 1279/38 v k.ú. Ladná na stavbu „Ladná,
Růžová, 20 RD, FKB“ za jednorázovou úplatu ve výši 10 000,Kč
 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o příspěvku na spolufinancování sítě
sociálních služeb v ORP Břeclav pro rok 2019
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Zpráva o činnosti Finančního výboru obce Ladná za rok 2019
Finanční výbor obce Ladná pracuje v tomto volebním období
ve složení : předsedkyně – Věra Šúňová, členové – Nataša Málková,
Ondřej Černý.
Podle zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení), zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor.
Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce. Výbor plní
úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce. Počet členů výboru je vždy lichý.
Výbor se schází podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru. Usnesení výboru je platné,
jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů
výboru. Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich
členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním
úřadu.
Finanční výbor
a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,

b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce
Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se
kontrola týkala.
Finanční výbor zasedal v roce 2019 celkem 4x.
1x kontrola příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ladná;
2x kontrola účetnictví obce Ladná;
1x sestavení návrhu rozpočtu obce Ladná na rok 2020;
Všechny zápisy o kontrolách byly řádně předloženy a projednány na jednáních zastupitelstva obce Ladná.
Na tomto místě bych ráda poděkovala za práci paní Nataše
Málkové, panu Ondřeji Černému a také účetní obce paní Mileně Duhonské. Všem občanům Ladné přeji krásné a klidné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví v Novém roce.
Věra Šúňová

Otázky kolem vlakové dopravy
V poslední době se vyrojily „zaručené informace“ o tom,
že vlaková zastávka Ladná má být zrušena. Jelikož se na úřad
sešlo těchto informací z několika stran, informoval jsem se na
Kordisu ohledně této problematiky. Hovořil jsem s pracovníkem panem Wíchou, který má na starosti náš region. Tento
popřel, že by se něco takového chystalo. Nový jízdní řád vlakové linky S3 je možno najít na odkaze: https://www.idsjmk.

cz/jrady/S3.pdf?date=15.12.2019 , tento samozřejmě zahrnuje
i zastávku v Ladné. Z toho vyplývá, že minimálně celý příští rok budou vlaky zastavovat v Ladné. Nicméně byl vznesen dotaz na Odbor dopravy Krajského úřadu, zda se uvažuje
o těchto změnách. Odpověď přineseme v některém z dalších
zpravodajů.
Martin Vlk

Oznámení obecního úřadu
u
Ceník pronájmu haly

Číslování rodinných domů
Prosíme občany, aby si na svých domech připevnili čísla popisná. Pokud nejsou domy očíslované, vzniká problém při doručování pošty, při dojezdu lékařů,
záchranné služby a mnohých dalších. Mít očíslovaný
dům je povinností každého majitele domu.

Den

1 h/kurt badminton

1h

Tělocvična

1 100,-

110,-

275,-

Foyer

550,-

Kuchyň

550,-

Celý objekt

2 200,-

Obecní úřad mezi svátky
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
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SBĚRNÝ DŮR V ZIMNÍM
OBDOBÍ
Upozorňujeme všechny občany, že v období zimního času je sběrný dvůr otevřen pouze v sobotu v době
od 9.00 – 11.00 hod. Na sběrném dvoře je třeba dbát
pokynů zaměstnanců obecního úřadu. Děkujeme
Nově můžete na sběrném dvoře odevzdávat použité
jedlé tuky a oleje. Musí být odevzdávány v plastových
láhvích. Obec obdrží za jeden kilogram 1,- Kč. Žádáme Vás, abyste nevypouštěli oleje a tuky do kanalizace.
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,-

Malovaná mapa

25,- Kč

kniha o legionářích

250,-

Ceník inzerce v Lanštorfském
zpravodaji

Ceník inzerce ve zpravodaji
Zvony Podluží

Strana A4

400,-

Formát „vizitka 90x50

3 000,- Kč

Strana A5

200,-

¼ stránky A4

4 900,- Kč

Strana A6

100,-

½ stránky A4

8 900,- Kč

Celá strana A4

14 900,- Kč
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Poplatky na rok 2020
Poplatek za odpad
Výše poplatku: 450,- Kč/osoba
Termín zaplacení: 31. březen 2020
Způsob placení: hotovostně v pokladně obecního
úřadu, bezhotovostně bankovním převodem na účet obce
35-6979690237/0100, variabilním symbolem je rodné číslo
poplatníka.
Protože dochází dle zákona ke změnám, uvádíme část
vyhlášky obce v plném znění o tom, kdo platí poplatky.
Celou vyhlášku si můžete přečíst na webových stránkách
obce nebo na obecním úřadě.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů platí:
 fyzická osoba,
 která má v obci trvalý pobyt,
 které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců
na území České republiky povolen trvalý pobyt
nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
 která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na
území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

 které byla udělena mezinárodní ochrana podle
zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
 fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to
ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu;
má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou
povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek
platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném
nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo
správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických
osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno,
popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za
které poplatek platí.
Nejdůležitější změnou tedy je, že se platí i za domy, ve
kterých nikdo nebydlí nebo slouží jako rekreační domy
a chaty a cizinci, kteří nejsou ze zemí EU s trvalým
pobytem v naší republice.

Poplatek za psy
Výše poplatku: 100,- Kč/pes
Termín zaplacení: 31. březen 2020
Způsob placení stejně jako u poplatku za odpad

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

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.

Příspěvěk čtenáře
Vážená paní starostko
Někdo má rád kopretiny
Někdo je zas na růže
Někdo je hňup vlastní vinou
Někdo za to nemůže
Rád si přečtu zpravodaj, ve kterém jsou zajímavé i poučné
příspěvky (Lano, Vrbík, Ševčík, Střelská atd.). V posledním čísle
(září 2019) si to dva pánové spletli se svou kandidaturou na lepší
funkce. Tolik nenávisti a závisti v nic neříkajícím článku, plného
domněnek a blábolu od pana Štolla je zarážející a ubohé.
Pan Šoška už zapomněl na svůj předvolební slib, jistě potřebný chodník k vlakovému nádraží a raději se věnuje nepodstatným věcem (zveřejňováním částí nahrávek ze zastupitelstva atd.)
Ze Svobodných dělá svobodomyslnou rozpadající se stranu.

Pan Štoll nepíše, kam vyváží stavební suť. Na polní cestu –
každá koruna dobrá. Kritizuje hřbitovní vrata, ale parkoviště
u hřbitova zabírá celé (traktor s vlekem, stavební materiál, osobní
auta). Zábor asi taky nikomu neplatí. Návštěvníci hřbitova raďte
si. Mysliveckou buňku parkuje na obecním pozemku a ještě dostává peníze na činnost. To se rýžuje (jeho slova).
Paní starostko, názory těchto pánů jsou jak svrab, znepříjemní život, ale čas vše zhojí. Berte to s nadhledem.
S pozdravem Florus st.
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PŘÍSPĚVEK ZASTUPITELE
Milí sousedé,
věřím, že pro všechny z nás jsou Vánoční svátky především dobou klidu, a proto nebudu tento příjemný čas narušovat vznášením problémů, které máme na radnici. Pouze
si dovolím upozornit, že je možné pravidelně vyslechnout
zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva obce na mém
webu www.mareksoska.cz, kam jej vkládám za účelem transparentnosti a rozšíření povědomí.
Dnešním příspěvkem bych chtěl především poděkovat
všem, kteří se zapojují do dění v obci a vytvářejí tak vý-

tečnou atmosféru. Stejně jako každý rok jsem i letos byl na
Mikulášské nadílce za doprovodu našich neposedných dětí.
Básničky proběhly, svařák byl výborný a tradice splněna.
Sdružení občanů Ladné si zaslouží za organizaci pochvalu.
Závěrem bych rád všem do nového roku popřál zdraví,
štěstí, lásku, ale také dodržení novoročních předsevzetí - ačkoliv silvest je v úterý, takže začneme stejně až od pondělí.
Marek Šoška
zastupitel

SENIORSKÁ OBÁLKA, NEBOLI ICE KARTA
Milí senioři,
v nedávné době byla do každé domácnosti doručena tzv.
seniorská obálka, která má být právě pro seniory velkým pomocníkem. Co to je? Je to karta pro případ naléhavé pomoci.
Údaje slouží k informovanosti v situaci tísně a ohrožení zdraví
nebo života.
Jedná se o tiskopis, do kterého se vyplní zdravotní údaje

- například léky, alergie, kontakt na rodinné příslušníky atd.
Tato obálka poslouží ve chvíli, kdy bude potřeba rychlá pomoc zdravotníků, policistů, hasičů či jiných osob. Může jim
usnadnit práci a zachránit Váš život. Tiskopis vložíte do obálky a obálku umístíte na viditelném místě - například lednice,
zadní část dveří, kredenc a podobně.
Renáta Priesterrathová

Projekt: Implementace politiky stárnutí
na krajskou úroveň
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207
Copyright © ZZS JMK, 2018

Údaje slouží k informaci v situaci tísně
a ohrožení zdraví nebo života
[VYPLŇTE TISKACÍM PÍSMEM]
DATUM VYPLNĚNÍ

ZDRAVOTNÍ
POJIŠŤOVNA

JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL

DAT. NAROZENÍ
NEBO R.Č.

ALERGIE

Údaje slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.
NEMOCI

OD KDY ?

LÉKY – NÁZEV

DÁVKA

DÁVKOVÁNÍ

Údaje slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.

KONTAKTY NA BLÍZKÉ OSOBY
POŘADÍ JMÉNO A PŘÍJMENÍ

MĚSTO

VZTAH

TELEFON

1
2
3

Souhlasím s využitím těchto údajů
pro potřeby IZS při mém ošetření.
www.seniorivkrajich.mpsv.cz

2019

JMÉNO A KONTAKT NA
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

podpis

155
150
158
156
112

Záchranná služba
Hasiči
Policie ČR
Městská policie
Integrovaný záchranný systém
www.seniorskapolitikajmk.cz
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Z HISTORIE LADNÉ
Válka s „Prajzem“
Prusko-rakouská válka začala 14. června 1866 a byla vedena mezi Pruským královstvím, Italským královstvím a jejich spojenci na straně jedné, a Rakouským císařstvím a jeho
spojenci na straně druhé, o převahu v Německém spolku.
Trvala do 23. srpna téhož roku. Vítězství Pruska nad Rakouským císařstvím vedlo ke vzniku Rakouska-Uherska. Rozhodující bitva se udála 3. července u Hradce Králové, kterou
můžeme považovat za jeden z nejkrvavějších střetů na území
Čech a Moravy. Padlo zde za jediný den bitvy na 44 300 rakouských vojáků a na 9 150 vojáků pruských. Mimo to ztratily obě strany asi 11 000 koní!!
Krátce po této bitvě napsaly Národní listy: “Dnes leží na
této krajině pusté ticho jako na velkém opuštěném hřbitově.
Umrlčí zápach šíří se daleko celým krajem. Úroda úplně zničena, místy tak zpustošena, že se zem podobá mlatu. Stavení
spálena, vesnice prázdné, ovocné stromy od kulí dělostřeleckých rozstříleny. Údolí i návrší poseto jest četnými pahrbky
z nově vykopané země, jež kryje v šachtách tisíce a tisíce vojínů. Jednoduché černé kříže zaražené na šachtách jsou jediným pomníkem četných zmařených životů.“
Po této bitvě postupovala vítězná armáda směrem na Vídeň a tak se pruští vojáci (též nazývaní lidově „prajzi“) objevili i v okolí Břeclavi, včetně naší obce. Vzpomínku na jejich
pobyt v Lanštorfě nám zanechala svým vyprávěním Františka
Urbanová (*1837 - † 24. 2. 1911), bytem Lanštorf č. 76, kterou zaznamenal její vnuk, pan Antonín Šohaj (*10. 8. 1895 - †
29. 5. 1996), posledně bytem Ladná, Ořechová 25.
Tehdejší dobou vycházely noviny pouze jednou až dvakrát do týdne. V naší vesnici v roce 1866 odebírali noviny
pouze Matěj Šohaj, Jiří Michlovský a Sýkora. Tam se dočetli,
že se chystá vojna s Prajzem.
V červenci 1866, byl právě začátek žní, pracovala Františka Urbanová se svým manželem Michalem Urbanem na Dolním Jochu u Palašovské cesty. Tu shledali na Bílovské cestě
mračna prachu. Tenkrát byla cesta od dráhy klikatě šikmo
k Bílovicím (šikmým řezem přes Horní Čtvrtky) naplavená
pískem. Viděli, že lidé, kteří pracovali na poli, běží úprkem
do dědiny. Nemeškali a rozhodli se, že budou taky utíkat
k domovu. Než ale složili náčiní, stanuli před nimi pruští huláni (jeli od hřbitova Palašovskou cestou k Břeclavi). Zastavili
a pruský důstojník se jich německy tázal, kudy vede cesta do
Tvrdonic. Stařeček, který sloužil u „polních myslivců“ (elitní
příslušníci pěších vojsk v 19. století, kteří ovládali výborně
střelbu), částečně německy uměl, tak mu odpověděl a ukázal
směrem na Tvrdonice. Důstojník velmi potěšený, že se dorozuměl, poděkoval a všichni odcválali dále.
Při příchodu do dědiny viděli, že byla celá zaplněná cizím vojskem a to jak jízdou, tak pěchotou. Vystrašení lidé
odváděli krávy a koně do lesa do Krůžku. Tento trojúhelník
ohraničený Starou a Stavskou Dyjí v prostředku s vysokými
topoly a duby, byl nepropustný bohatým křovím, hlavně planými trnkami. Bylo tu dobře kryté každé místo, vchod byl

jenom na šíři vozu od Žižkovských luk. Mladí chlapi a dívky
se taky uchýlili do Kačenárně. Krávy řvaly bolestí od štípanců
komárů a ovádů.
Přirozeně, že to postřehli pruští vojáci, a proto druhý den
velící důstojník nařídil starostovi, aby všechen dobytek a lidé
se z lesa ihned vrátili domů, že se jim nic nestane. Slíbil, že dobytek brát nebudou, jenom některý na maso pro vojsko a ten
dobře zaplatí. Co bylo slíbeno, bylo také dodrženo.
Pruští důstojníci dobře věděli o slováckém národopisu
a tak dojednali se starostou na nedělní odpoledne muziku pro
dědinu. Muzika že bude zdarma a děvčata s chlapci dostanou
pití a jídlo dle vůle. Tak se i stalo. Krojem i tancem, hošijemi,
vrtěnými, tím vším byli „prajzi“ uchváceni. Tak se stali přáteli
s obyvateli v obci. Staří vojáci chovali malé děti a plakali při
vzpomínce na své rodiny.
Jeden příběh s hulány se udál i v hospodě (hospoda v té
době byla mezi domy 107 a 108 blíže k cestě dnešní Masarykova), kde kromě ostatních přítomných byl i místní občan Tomek. Bydlel v č. 77, vedle stařenky Urbanové. Tento Tomek se
dostal v hospodě do hádky s prušáckými hulány. V hádce jim
pravil, že jim jejich šavle na koleně poláme. Tu jeden hulán
vytáhl palaš (šavli) v jistotě, že ji nezlomí. Ale mýlil se, šavle
praskla. Na to druhý voják vytasil šavli, dal ji Tomkovi a ten ji
zase zlomil na koleně. Do hulánů najednou vjela zlost a chtěli Tomka potrestat. To však Tomek předem vycítil, využil své
mrštnosti a než se huláni vzpamatovali, rychle se dostal z hospody ven a utekl.
Tomek byl velmi obávaný pytlák, snad nejvíce v celém kraji.
Postavy byl malé, sedlé, ale byl velice obratný. Hajní a četníci
byli proti němu bezmocní, protože doma nikdy ničeho nepřenechával. Flinty i zvěř uschovával po různých chalupách a žádný občan ho nezradil ze strachu před jeho pomstou. Jeho život
skončil na Englické cestě u myslivny před Lednicí, na kraji lesa
skoro proti Janohradu (Lovecký zámeček). Asi 250 m na této
cestě od cesty z Lanštorfa do Lednice byla na pytláka připravená léčka v podobě zastřelené srny. Ta byla spojena s několika
puškami a při pohybu s mrtvou srnou byl Tomek zastřelen.
Jeho matka Majduša, která ho na jeho lesní pych v zimě vždycky doprovázela se sáňkami, ho přivezla po sněhu domů.
Pruští vojáci byli velice „žraví“, chutnalo jim hlavně vepřové sádlo, které jedli samotné po lžících. Proto se rychle rozšířila cholera. Mrtví byli zakopáni do šachty mezi dnešním Jazérkem a hrázkou k Břeclavi.
Po několika dnech odpočinku vojáci odjížděli k Vídni, kde
se očekávala další důležitá bitva. K té ale již nedošlo, protože
26. července 1866 byl v Mikulově podepsán „Předběžný mír“
a následně 23. srpna téhož roku v Praze byl tento válečný konflikt definitivně ukončen podepsáním „Pražského míru“.
Z občanů Lanštorfa se této války jako polní myslivec přímo
účastnil Jakub Florus (později dlouhodobý obecní strážník,
ponocný a listonoš) v bitvě u Hradce Králové.
J. Ševčík
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
Podzim v mateřské škole
2. září jsme odstartovali nový školní rok 2019/2020 přivítáním
nových kamarádů do naší nově vymalované mateřské školy. Tříleté
dětičky, převážně holčičky, se velmi rychle adaptovaly a zapojily do
denního režimu naší školky. Pochvala patří zejména jejich rodičům,
kteří je na tento životní krok předem připravili, ale také starším kamarádům ze školky, kteří se jich přátelsky ujali a pomohli jim jejich
odpoutání se od rodičů svým přístupem překonat.
Také proto jsme si mohli dovolit pozvat hned v září divadlo pro
děti s názvem „ Kolotoč pohádek“ aniž bychom se obávali pláče
a nespolupráce našich nejmenších s herci. Vše dopadlo podle představ, děti se zapojovaly do děje a všechny si divadlo, jak se patří,
užily.
Našim předškolákům jsme, stejně jako v loňském roce, zajistili možnost kurzu bruslení na zimním stadionu v Břeclavi. Autobusem, společně s mateřskou školou z Kostic a mateřskou školou
Hřbitovní ze Staré Břeclavi, jezdíme jednou měsíčně na tento kurz.
Poprvé jsme vyrazili 6. 10. Byla jsem svědkem neohrabaného vstupu našich 13 předškoláků na led, kteří po hodině bruslení odcházeli
z ledu hrdí na svoji další dovednost. A naši rodiče? Ti jsou prostě
nejlepší! Své ratolesti jezdí pomáhat obouvat do bruslí a za to je jim
odměnou krásná fotka s úsměvem jejich šťastného dítěte. …a dík
učitelky.
Za slunného dne 15. 10. jsme vyrazili do Lednice na výukový
program s názvem „ Co všechno umí kůň“. Děti se dověděly o koních úplně všechno, pobavily se a za pěkné chování jim paní přednášející ukázala i výstavu starodávných kočárků.
Jak je již zvykem, navštívila naši mateřskou školu odbornice na
logopedii a proběhla „logopedická depistáž“, kdy po vyšetření jednotlivých dětí byla jejich rodičům předána doporučení k návštěvě
logopeda. Rodičům také byla nabídnuta možnost, za nízký poplatek, nechat svým dětem vyšetřit oči. Vyšetření také proběhlo na
naší škole.
Sběr starého papíru, mě osobně fascinoval. Je krásné vidět rodiče, prarodiče, tetičky a strýčky, jak vozí na dvoukolácích a v autech
nashromážděný starý papír, aby přilepšili škole či školce, ve které
mají svého rodinného člena. U váhy na papír vládla příjemná atmosféra.
V půli listopadu jsme přivítali ve školce divadlo „ Rolničky“
s pohádkou „ Jak krtek zachránil les“. Barevné maňáskové divadlo si
děti se smíchem užily.
Ráda bych také zmínila, že naše škola se zapojila do projektu „
Knihovnička na cestách“. Jedná se o čtení dětem, do kterého se mohou zapojit všichni dospělí, kteří rádi svým dětem čtou nebo čítávali. Již se nám přihlásila první maminka, paní Polláková, která každý
pátek chodí dětem před spaním číst z knih, zapůjčených k tomuto
projektu. Děkujeme.
Prosinec jsme letos přivítali první adventní nedělí, kdy jsme
společně s žáky naší základní školy a rodiči i prarodiči, zapálili svíci
na adventním věnci v naší hale, kde se uskutečnila vánoční besídka
a jarmark. Všechny děti se na tento den cílevědomě připravovaly,
nacvičovaly pásma básniček, tanečků a písniček, vyráběly výrobky,
zkrátka moc se těšily. Zažili jsme kouzelnou adventní neděli, kdy si,
doufám si tvrdit, všichni přišli na své. Moc děkujeme všem dětem za
krásná vystoupení. Rodičům a přátelům škol pak za finanční podporu koupí dětských výrobků.
Klidné vánoce a šťastné vykročení do nového roku 2020 Vám
všem za celý kolektiv mateřské školy přeje
Renata Hübnerová
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Podzim v základní škole
Naši prvňáčci
První zářijové pondělí přivítala naše základní škola devět
prvňáčků s rodiči. Slavnostní zahájení školního roku uvedla paní
ředitelka s kolektivem, ale také paní starostka obce. Dětem byly
předány dárečky v podobě školních potřeb a uvítacího listu, ale
také finanční dar od obce.
Všechny děti se do školičky moc těšily a toto nadšení jim i na
začátku měsíce prosince stále zůstává a do školy se těší každý den.
V průběhu prvních tří měsíců se prvňáčci mnohé naučily. Samožřejmostí je naučit se chovat jako školák, čož je velký a nelehký
úkol. Základní a nejobtížnější dovednosti pro žáky prvního ročníku jsou jistě naučít se číst, psát a počítat. Hravou formou se
učíme postupně zvládnout tyto dovednosti. V současnosti umí
děti sčítat a odčítat v oboru do pěti, zvládly všechny úkoly v Živé
abecedě a umí devět písmen. Také je moc baví prvouka, angličtina. Většinu předmětů mají samostatně ve své kmenové třídě,
avšak výchovy mají společně s druháčky i třeťáčky.

Folklorní kroužek Jablúčko
V současnosti navštěvuje Jablúčko 17 dětí školního i předškolního věku. Pravidlené zkoušky kroužku jsou ve čtvrtek
v po obědě. Postupně a pomaličku se rozrůstáme. Oproti loňskému roku nám přibyly čtyři děti. Rozrůstáme se do počtu
dětí i do počtu krojového vybavení. V letošním školním roce
nám, za finanční podpory obce, ušila šikovná švadlenka paní
Stehlíková další tři dívčí kroje.
S Jablúčkem jsme se zúčastnili obecního předhodovního
zpívání s pásmem „Na louce“. V návaznosti na místní zvykosloví jsme navštívili kostel v Ladné. Provedla nás paní Střelská, která je místní kostelnicí. Dětem představila kostel a ukázala všechna tajemná místa a vzácnosti. Malým folkloristům
se prohlídla moc líbila a bedlivě naslouchali. V průběhu posledních dvou měsíců jsme soustavně připravovali na pásmo
„Adventní čas“, které bylo poprvé představeno na adventním
vystoupení naší ZŠ a MŠ. Jak již název pásma napovídá je věnováno tradicím Adventu. Představuje postupně a v krátkosti svátky Sv. Kateřiny, Barbory, Lucie, Mikuláše i Štědrý den.

Předposlední listopadový týden proběhla v první třídě velká slavnost a to Slavnost slabikáře. Všichni prvňáci se moc těšili
a řádně si předávání slabikáře paní učitelkou užili. Na oslavu přišli i žáci 4. a 5. ročníku s třídní učitelkou, se kterými máme společný projekt „Čteme spolu“ a také byla pozvána i paní ředitelka.
Dětem byly z rukou starších žáků předány dárečky, které vlastnoručně vyrobili. Největší a dlouho očekávaná událost předávání
slabikáře si zaslouží i dort, který chutnal všem.
Přejeme našim malým žáčkům, ať jim nadšení vydrží co nejdéle.
Mgr. Petra Kosová
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Hudební houslový doprovod k pásmu nám připravila CM Terc
z CH. N. Vsi se kterou nově spolupracujeme.
Ve spolupráci s paní Frolichovou připravujeme projekt zaměřený na místní tradiční řemesla, který budeme realizovat
v jarních měsích následujícho roku.
Mgr. Petra Kosová

Nevzdělávají se jenom žáci, ale
i učitelé
V průběhu 1. čtvrtletí tohoto školního roku absolvovaly naše
paní učitelky pedagogická školení pro zkvalitnění výuky.
Paní učitelka 1. ročníku Mgr. Petra Kosová, která zastává
funkci metodika prevence již poněkolikáté prošla školením v této
oblasti a seznámila se také s problematikou kyberšikany. Pro výuku čtení prvňáčků načerpala informace ve velmi zajímavém podání: „ Od prvního písmene po čtení s porozuměním“.
Třídní učitelka 2. a 3. ročníku Mgr. Radka Navrátilová se seznámila s hravou formou výuky matematiky a tvorbou vlastních
pomůcek: „ Matematika hrou “.
Také třídní učitelka 4. a 5. ročníku Bc. Petra Domanská se
proškolila v oblasti alternativní výuky matematiky: „ Jak dosáhnout matematické gramotnosti - matematika nás baví “.
Všechna školení byla velmi přínosná, paní učitelky si přivezly
spoustu nových a zajímavých materiálů k výuce, která ve svých
hodinách využívají.
Bc. Petra Domanská

Školní akce:
•
•
•
•
•

•

•

•

20.9. Děti z folklorního kroužku Jablúčko vystoupily na předhodovním zpívání.
18. záři navštívili žáci 4.a 5. třídy výstavu loutek v Podivíně
Žáci 4. a 5. třídy absolvovali 19. září dopravní výchovu.
27. září jsme byli se školní družinou v knihovně. Tentokrát na
téma Josef Lada.
11. října jsme navštívili Ekocentrum Trkmanka. Děti se dozvěděly zase něco víc o přírodě a lese. Poznávali jsme zvířata podle
zvuku, přírodniny podle hmatu, skládali puzzle stromů, vyrobili
si sovu ze šišky... Následovala exkurze do třídírny odpadů Hantály, kde nás provedla Ing. Krutáková. Dětem vysvětlila, že třídit
odpad má smysl a názorně nám ukázala jeho další třídění a zpracování. Viděli jsme i skládku a kompostárnu.
Ve středu 16. října jsme navštívili multifunkční centrum zámku Lednice. Na úvod jsme absolvovali krátkou procházku zámeckým parkem s přednáškou o zámku, skleníku a zámeckých
zahradách. Potom jsme se přesunuli do bývalých jízdáren. Zde
jsme se dozvěděli něco o knížecím rodu Lichtenštejnů. Z papírových puzzlí jsme složili italskou, anglickou a francouzskou zahradu, z papírových ruliček postavili Minaret, z dřevěných kostek barokní klenby, most. Děti si podle vlastní fantazie ozdobily
tužku značky Koh-i-noor, vybarvily si omalovánku –vlastní erb.
Na závěr shlédly film o stavbách v Lednicko-valtickém areálu,
které zanechal rod Lichtenštejnů. Před odjezdem domů jsme ještě navštívili výstavu kočárků.
5. listopadu jsme s žáky 3.-5. ročníku shlédli v kině Kino Koruna
dokument o Kolumbii. Cestovatel nás provedl divokou a krásnou přírodou Kolumbie, seznámil nás s její historií, upozornil
nás i na stinné stránky (zločinnost, drogy), ekologické problémy
(plasty a mikroplasty v oceánech).
6. listopadu proběhl tradiční sběr papíru. Celkem jsme navážili
4052 kg. ZŠ: 1. Kristýna Černá 250 kg, 2. Štěpán a Šimon Střelští
232 kg, 3. Jan a Natalia Duhajští a Tomáš Sedláček 211 kg. Cel-

•

•

•

kem ZŠ 2114 kg. MŠ: 1. Eliška Janková 574 kg, 2. Padalíková Elizabeth 176 kg, 3. Morávková Veronika 104 kg. Celkem MŠ: 1938
kg. Děkujeme všem, kdo papír přivezli a podpořili nás.
13. listopadu jsme s žáky 4. a 5. třídy navštívili knihovnu v Břeclavi. Paní knihovnice si pro nás připravila zajímavosti o životě
Eduarda Štorcha, představila nám jeho knihy i s ukázkami,
shlédli jsme i filmovou pasáž a vyplnili test. Vše bylo velmi poutavé a zajímavé a návštěva knihovny se nám moc líbila.
Tak jako v každém roce se naši páťáci v rámci výuky informatiky
zapojili v listopadu do soutěže „Bobřík informatiky“. Nejúspěšnější řešitelkou byla Jana Polláková, ale ani ostatní žáci se nenechali zahanbit a snažili se dané úkoly řešit velmi zodpovědně. Po
vyhodnocení soutěže všichni obdrželi diplom. V hodině informatiky jsme se naučili používat software malování a na výsledky
práce dětí se můžete podívat v přiložené fotogalerii. Moc je to
bavilo a ze svých výsledků měly velkou radost.
28. listopadu jsme se sešli ve škole s dětmi a rodiči na vánočním
tvoření. Všichni si mohli vyrobit ozdoby na stromeček, svícen,
lampičku, anebo vánoční zápich. Doufáme, že se všem akce líbila
a děkujeme všem kdo ji podpořili.
Marie Střelská
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Adventní vystoupení
V letošním roce sérii adventních vystoupení měla čest
zahájit naše škola. Na železnou neděli 1. prosince se zaplnila
sportovní hala spoustou návštěvníků, kteří se těšili na to, co si
naše děti pod vedením svých pedagogů připravily. A bylo se
vskutku na co dívat.
Program zahájily děti z folklorního kroužku Jablúčko. Ve
svém vystoupení nás provedly celým obdobím adventu.
Žákyně 4. a 5. ročníku navodily vánoční atmosféru písní
Tři oříšky od Ivety Bartošové a hned po nich se představily
v bílých kostýmech děti z mateřské školy: Kuřátka se svými
hrami s pohybem a Berušky s tanečky. Byla to velmi milá a poetická představení. Až se někteří ti malí za několik let uvidí na
videu nebo na fotografiích, budou rádi vzpomínat.
Naše vystoupení bylo protkáno také vánočními říkankami
a básničkami, které si pro diváky připravili žáci 2. a 3. ročníku
základní školy. Po poslední básničce se k nim připojili prvňáčci a všichni společně předvedli v barevných kloboukách zpěvy
a tanečky na téma měsíců v roce a také si zatančili na písničku
Buchet je spousta ze známé pohádky Kouzla králů.
Závěr patřil žákům 4. a 5. ročníku. V úvodu jejich vystoupení nastala tma v sále, jelikož jako doplněk použili zářivé prskavky. Na píseň „All I Want For Christmas Is You“ předvedli
veselé vystoupení, které na konci skladby rozjásalo a roztleskalo celý sál.
Jako tradičně, tak i letos součástí adventního programu
školy byl i jarmark, kde si mohli návštěvníci koupit výrobky
našich dětí. Celá akce se konala ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy a s obcí Ladná. Výtěžek bude použit na
podporu obou našich škol. Věřím, že si první adventní neděli
s námi všichni jaksepatří užili.
Děkuji všem, kteří se na této velmi zdařilé akci podíleli.
Paní učitelkám, paní vychovatelce školní družiny, paní asistentkám a také zaměstnancům Obecního úřadu Ladná, kteří
nám připravili sál a občerstvení. Zvláště ještě děkuji za pomoc
paní Marii Černé a paní Vojtěšce Florusové.
V závěru mi dovolte, abych vám za všechny naše zaměstnance poděkovala za vaši přízeň a popřála šťastné, spokojené
Vánoce a do roku 2020 mnoho zdraví, štěstí, lásky a pohody.
Jana Mrázová
ředitelka školy
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SLOVÁCKÉ SDRUŽENÍ LADNÁ
LANŠTORFČANÉ
Podzimní čas se v naší obci vyznačuje především ve slavnostním duchu hodů a s tím spjaté tradiční Předhodovní zpívání. Ještě před touto oslavou si náš sbor odskočil do Valtického podzemí, kde 6.9.2019 probíhala soutěž MISS Burčák
2019. Náš sbor spolu s mužáky z Valtic zajistil doprovodný
kulturní program mezi jednotlivými disciplínami. Finalistky
musely odpovídat na vědomostní kvíz o víně a jeho výrobě,
dále vlastníma nohama šlapat hrozny nebo tahat víno s koštýřem. Bezesporu nejzajímavější byla promenáda bez plavek,
kdy finalistky předvedly své taneční schopnosti.
Následovalo již 21. Předhodovní zpívání, kterého se kromě domácích Lanštorfčanů zúčastnilo několik pěveckých
uskupení: mužský sbor Tvrdonice-Kostice, Rachlap z Rakvic,
Starobřeclavjané, ženský sbor Výběr z bobulí, místní mladé
zpěvačky Eliška Nováková a Helenka Struhárová a zatančily

2020

děti z folklorního kroužku Jablůčko při ZŠ a MŠ Ladná. Hudební doprovod CM Břeclavan s primášem Františkem Blažkem. Pořadem provázela Svatava Rudolfová.
V sobotu 2.11.2019 jsme již tradičně navštívili akci Zaječské mladé víno. Letos se so akce zapojilo 18 sklepů (vinařství)
takže bylo co koštovat. Návštěvníci si zazpívali krásné lidové
písničky s námi.
V současné době se chystáme na adventní koncert v Ladné, který proběhne 8.12.2019. Jako hosty jsme si pozvali ženský sbor Lipina z Hroznové Lhoty. V programu se zazní nejen
adventní a vánoční melodie.
Závěrem bych Vám chtěl jménem mužského sboru Lanštorfčanů popřát klidné a pohodové prožití svátků vánočních
v kruhu svých nejbližších a hodně zdraví v novém roce 2020.
Zpracoval: Martin Vlk

ObrazyLiborVymyslický
www.liborvymyslicky.cz
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MLADÍ HASIČI A SDH LADNÁ
Prosinec je posledním měsícem v roce. Ohlížíme se a bilancujeme končící rok a plánujeme a očekáváme, co přinese ten nový. Nejinak je tomu i v našem spolku.
Mladí hasiči za sebou mají soutěžní sezónu. Zúčastnili se řady
soutěží v uzlování, požárním útoku a také podzimního branného závodu. Od září se družstvo mladých rozrostlo o tři nové členy. Z toho
máme velkou radost a doufáme, že se jim mezi námi líbí. O jarním
výletu do Znojma a o organizaci soutěže v požárním útoku a dětského dne jsme již ve Zpravodaji podrobně informovali. Za zmínku
však stojí, že tyto aktivity máme v kalendáři i na příští rok. Soutěž
mladých hasičů v Ladné by se měla uskutečnit 6.června 2020 a jarní výlet již také plánujeme. Pokud se vše povede, nastoupí děti po
novém roce na závody v uzlování ve zbrusu nových dresech. I když
na závody momentálně nejezdíme, stejně nezahálíme. Scházíme se
každé úterý a to buď v klubovně na hasičské zbrojnici, nebo v místní
tělocvičně.
Hasiči pomohli v letošním roce ladenské chase s organizací Májové zábavy. S touto spoluprací počítáme i v roce budoucím. Předběžný datum konání Májové zábavy je 16. květen Další aktivitou
bylo zajištění časomíry a občerstvení při štafetovém běhu Hory bory,
který se konal 14 – 15.září a Ladná byla jedním z míst předávky štafety.
Co se organizace SDH týče, proběhne po novém roce Výroční
valná hromada. Termín konání je stanoven na 18. ledna. Podle stanov spolku musí každých pět let proběhnout volba členů výboru.
Volebním rokem je pro nás rok 2020.
Rádi bychom na tomto místě poděkovali obci Ladná za podporu,
které se nám dostává a díky níž můžeme naše aktivity uskutečňovat.
Na závěr bychom rádi popřáli všem krásné vánoce, hodně zdraví a pohody v Novém roce a našim Mladým hasičům hodně elánu
a troch toho pověstného štěstí v další sezóně.
Za SDH Bc. M. Nešporová

Jednotka sboru dobrovolných
hasičů obce
uplynulé období uchystalo pro naši jednotku spoustu změn, některé opravdu zásadní.
Asi nedůležitější změna pro jednotku je pořízení cisternového
automobilu. Z Lednice byla zakoupena cisterna CAS 32 na podvozku T815. Je to speciální vozidlo uzpůsobené k rychlému zásahu při
hašení požárů vysoce hořlavých látek i v místě s nedostatkem vody.
Přepraví požární družstvo 1+3 (velitel + 3 hasiči). Řadí se mezi těžké
cisterny určené k zásahu vodou i pěnou. Výkon strojového spodku,
velký obsah nádrží na vodu (9000 l) i pěnidlo (800 l) a výkon čerpacího zařízení (3200 l/min), je předpokladem rychlé likvidace požárů
i při velmi těžkých podmínkách. Podvozek je třínápravový se stálým
pohonem zadních náprav a vypínatelným pohonem přední nápravy.
Protože automobil při svých rozměrech délka 8750 mm a výšce 3200 mm nevejde na garážová stání v místní zbrojnici, rozhodlo zastupitelstvo o výstavbě nové garáže za hasičkou. 12. 11. 2019
nabylo právní moci stavební povolení, do konce listopadu proběhlo
výběrové řízení na dodavatele stavby a od začátku prosince probíhá
výstavba.
Dále bylo zakoupeno pět nových přileb Dräger HPS® 3500, jako
náhrada za přilby MSA Gallet, které neprošly pravidelnou revizí.
I přes všechny tyto změny, nepolevujeme v pravidelném výcviku. Dvakrát do měsíce probíhá pravidelné teoretické školení, údržba
techniky nebo praktický výcvik.
V září na hodovou neděli byl vyhlášen ostrý poplach k požáru
u železničního mostu, kde po průjezdu parního vlaku došlo k požáru trávy. Naše jednotka zde zasahovala spolu s HZS Břeclav a JSDH
Podivín.
V měsíci říjnu se dva členové jednotky zúčastnili krátkého školení spojové služby u HZS na stanici Břeclav.
V listopadu jsme v břeclavském kulturním domě Delta zajišťovali požární dozor.
I v příštím roce nás čeká spousta práce. Většinu jednotky čekají
pravidelné zdravotní prohlídky, některé členy školení strojníků, velitelů a jako každý rok pravidelná teoretická příprava. Témata této
přípravy vyhlašuje každoročně generální ředitelství HZS.
Závěrem bych vám chtěl jménem svým i jménem jednotky popřát pokojný advent, bohatého Ježíška a v Novém roce abychom se
s naší jednotkou setkávali pouze při výcviku a na kulturních akcích,
při ostrých výjezdech raději ne.
Za JSDH M. Nešpor
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KLUB SENIORŮ LADNÁ
V červnu jsme měli krásnou a zajímavou přednášku o legionářích. Pan František Trávníček z Hlohovce nám vyprávěl
o lanštorfských legionářích, kteří bojovali, hlavně na ruské
frontě. Je o nich vydána i kniha. Poté vystoupili se svým programem Ladenští trubači. Moc se nám to líbilo.
Před začátkem prázdnin jsme si udělali táborák na „Rasovni“. Byla zrovna velká vedra, ale všichni to tam vydrželi.
Opekli jsme si klobásky a zavzpomínali na loňský táborák.
V září po prázdninách nás přišla navštívit paní starostka
Priesterrathová, která nám povídala o akcích, které budou
v Ladné a hlavně nejvíc byly dotazy na kanalizaci. Taky setkání s panem Ladislavem Novotným bylo zajímavé. Vyprávěl
nám o lesních i polních ptácích, kteří se u nás vyskytují, existuje jich moc druhů, až jsme se divili.
Další týden jsme se nesešli, protože nás čekaly předhodovní práce - uklízení, pečení. Hody i hodky se vydařily, počasí
taky přálo. Touto cestou bychom chtěli poděkovat paní starostce a všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci hodů
a hodků. Děkujeme.
V říjnu naše členky přinesly na ochutnání zeleninové saláty a pomazánky. Všechny byly dobré. Taky jsme oslavili státní
svátek České republiky a před dušičkami jsme vzpomínali na
naše zesnulé rodiny a přátele.
V listopadu pan Vošvrda k nám přišel ukázat své poklady
- kamínky a různé minerály. Velmi poučná a zajímavá přednáška. Bylo vidět i slyšet, že pan Vošvrda má k tomuto tématu
vřelý vztah.
Jako každý rok jsme nastrojily vánoční stromeček ve foyeru
sportovní haly. Letos ho budeme mít na téma „retro stromek“.
Další ochutnávka byla z brambor, cuket a dyní. Různé
speciality se z této zeleniny dají upéct a uvařit. Všechno bylo

dobré. Na sv. Štěpána půjdeme na setkání k Janohradu. Pěšky
nebo na kole. Sraz je v 10.00 hod. před sportovní halou.
Konec roku oslavíme klasickým rozlučkovým večerem
s hudbou a přivítáme nový rok.
Ještě bychom chtěli pozvat všechny občany na naši další
výstavu, která bude 8. - 9. 2. 2020. Výstava má název „Vzpomínky na mládí a dětství“. Budeme moc rádi, když nám občané zapůjčí své fotografie.
Na závěr bych Vám všem chtěla popřát krásné prožití vánočních svátků a šťastný Nový rok 2020.
Jana Krůtilová
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Klub nejen pro důchodce
Program leden - březen

8. 1.
15. 1.
22. 1.
29. 1.
5. 2.
8.-9. 2.
12. 2.
19. 2.
25. 2.
4.3.
11. 3.
18. 3.
25. 3.

Odstrojení vánočního stromečku
Kavárnička
Beseda s paní učitelkou Ivetou Žákovou
Hromnice
Příprava na výstavu
Výstava „Vzpomínky na mládí a dětství“
100. výročí Orla
Pečeme z tvarohu - ochutnávka
Seniorský fašank
Mezinárodní den žen - MDŽ
Různá nářečí České republiky
Kavárnička
Vzpomínka na školní léta s fotografiemi

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

LADENSKÁ SLUNÍČKA
Co nového ve Sluníčkách?
Už druhým rokem funguje v Ladné klubík pro naše nejmenší
obyvatele. Každou středu se děti do tří let a jejich maminky schází
v prostorách Obecního úřadu . Kromě básniček, písniček a her jsme
zapojili i výtvarné tvoření. Děti mají velkou radost ze svých výtvorů,
které si odnáší domů. Vybavení naší herny se pořád vylepšuje. Tímto moc děkujeme vedení obce za sponzorování výtvarných potřeb
a dalších věcí. Tak neváhejte a přijďte mezi nás. Děti to tady moc
baví. Seznamují se s dětským kolektivem, získávají nové kamarády
a příjemnou cestou se tak i učí něčemu novému. Začínáme vždy
v 9:30hod. Pro více informací nás můžete sledovat na facebookové
stránce Ladenská Sluníčka.
Zuzana Jankovičová
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SDRUŽENÍ OBČANŮ LADNÉ - SOL
Jako každoročně i letos uspořádalo Sdružení občanů Ladné Mikulášskou nadílku u kostela ve čtvrtek 5. prosince. Chtěli
bychom poděkovat za Mikuláše Lukáši Příborskému, za anděla
Adéle Teturové a za čerta Stanislavu Stehlíkovi. Dobrý čaj a svařené víno uvařila paní Věra Svobodová, rozlévali ho paní
p
Voj
Vojj
těška Florusová a paní Marie Černá. Pan Jiří Kučeraa
a Petr Srbecký zajistili ostatní záležitosti u kostela..
Mockrát děkujeme.

tilíková Anna, manželé Pavlína a Jaromír Kolářovi, paní Zekaj
Eva, paní Marie Hrdličková, manželé Marcela a Jan Střelští, paní
Hanáčková Silvie, paní Machová Jana, paní Holubová Jiřina, paní
Mikuličová Kateřina, paní Nečasová Silvie, paní Pazderová Petra,
firma Elektro Hrdlička, pan Holub Stanislav.

Sponzory letošní Mikulášské nadílky byli:
Paní Mozgová Lenka, paní Bartošová Jana, paníí
Miková Vlasta, pan Stančík Pavel, paní Krůtilová Jana,,
Klub seniorů Ladná, paní Novotná Jana, paní Tesaří-ková Marta, paní Bílská Květa, paní Sedláčková Mile-na, paní Florusová Vojtěška, pan Salajka Miroslav, paníí
Čápková Vlasta, paní Uhrová Eva, paní Cupalová Sta-nislava, paní Střelská Marie, paní Zálešáková - Jurač-ková Božena, paní Osičková Anna, paní Brtevníkováá
Božena, paní Lucká Jitka, paní Cenková Helena, paníí
Dekařová Marcela, paní Gajdošová - Horáková Hana,,
paní Frolichová Ludmila, manželé Eliška a Jiří Marko-vi, paní Morávková Stanislava, paní Střelská Ludmila,,
pan Rožnovják Břetislav, paní Lucká Josefa, paní Vr-talová Zdenka, paní Štollová Libuše, paní Cenkováá
Magdaléna, paní Cenková Gabriela, paní Jurečkováá
Marcela, pan Hovorka Miroslav, manželé Lucie a Ma-těj Filípkovi, pan Kolínek Jan, manželé Jarmila a Joseff
Kubíkovi, paní Bajarová Božena, pan Bajar Jan s rodi-nou, paní Svobodová Věra, pan Konečný Milan, paníí
Bachmanová Gabriela, manželé Marie a Stanislav Ko-síkovi, paní Šúňová Věra, paní Kosíková Lenka, paníí
Mendlová Jiřina, paní Hanáčková Milana, pan Černín
n
Vlastimil, pan Koníček Jakub, manželé Antonie a Joseff
Blatovi, paní Skočíková Zdenka, manželé Eva a Joseff
Vrbovi, manželé Karel a Růžena Hůrští, manželé Janaa
a Tomáš Pollákovi, paní Málková Františka, paní Mál-ková Nataša, paní Michalovičová Dagmar, paní Mlá--

Z FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELE
SV. ARCHANDĚLA MICHAELA
Letošní podzim byl barevný jak v přírodě, tak i v našem společenství v kostele. V září si přišly pro požehnání do nového školního roku děti. V sobotu 7. září si přišli vyprosit požehnání do
nového společného života snoubenci Ivana Zelinková a Ondřej
Esterka a slíbili si před Bohem lásku, úctu a věrnost na celý život.
Následovaly dny hodovní, kdy jsme děkovali za dary letošní úrody, ale také za naše rodiny, za zdraví i za celou obec.
V pondělí už tradičně jsme vzpomněli při mši svaté na zemřelé. Mše svatá na hodky byla sloužena ze slavnosti patrona
našeho kostela sv. Archanděla Michaela. V úterý po hodech jsme
i s farníky z Podivína navštívili poutní místo Žarošice, po mši
svaté jsme si mohli prohlédnout celý kostel a poutní areál, kde
jsou po celé jarní i letní období slouženy poutní mše svaté.
V říjnu se do našeho kostela sjeli kněží břeclavského děkanátu, aby zde spolu sloužili mši svatou pro věřící naše i věřící z okolí. Každý měsíc se kněží sjíždějí v jiné farnosti.
Na konci tohoto měsíce jsme se rozloučili s paní Pavlou Michalovičovou, kterou si Pán k sobě povolal.

Listopad „dušičkový měsíc“, kdy více než kdy jindy vzpomínáme na naše zemřelé. Byla za ně sloužena mše svatá a po ní se
konala pobožnost za zemřelé a hřbitově. V ned li 3. listopadu slavili a děkovali se svými rodinami mší svatou za 50 let společného života „zlatou svatbou“ manželé Anežka a Vlastimil Gajdovi
a Ludmila a Pavel Michalicovi. Další neděli jsme si připomněli 5.
výročí posvěcení našeho kostela biskupem Vojtěchem Cikrlem.
V následujícím týdnu si věřící v naší vlasti připomněli 30 let od
svatořečení Anežky Přemyslovny /12.11.1989/. K tomuto výročí se konala děkovná pouť do Říma a Vatikánu. Celý program
i audienci u papeže Františka a předání daru poutníků přenášela
televize NOE. Také v Praze se konaly dvě děkovné bohoslužby
16. a 17. 11., které přenášela televize NOE a ČT2. V neděli 17.11.
jsme si „dar svobody“ připomněli i v našem kostele při mši svaté
a večerní modlitbou a zvoněním. 24. 11. o Slavnosti Ježíše Krista Krále už tradičně byla sloužena mše svatá za všechny letošní
jubilanty. Bohužel i v tomto měsíci nastalo bolestné rozloučení
s našimi spoluobčany, kteří nenávratně opustili své rodiny. Roz-
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loučili jsme se s panem Josefem Skočíkem
a s panem Josefem Mozgou.
1.prosincem začal ADVENT, doba očekávání a těšení se na nejkrásnější svátky
roku, zvláště pro děti, VÁNOCE, narození
Ježíše. Vždyť On je láska, která miluje a rozdává se, Světlo, které prozáří naše domovy
a je naší radostí, nadějí a pokojem. Ať tedy
jsou naše rodiny plné lásky, světla, radosti,
naděje a pokoje po celé svátky a i celý nadcházející rok. Jste zváni na sváteční bohoslužby do našeho kostela i farního kostela
do Podivína.
Bohoslužby v ladenském kostele:
24.12. - Štědrý den - odpoledne v 15
hodin vánoční mše svatá zvláště pro děti
a starší, ale nejen pro ně a bude obětována
za děti
25.12. - Slavnost Narození Páně - mše
svatá v 9.30 hod. za farníky a dobrodince
26.12. - svátek sv. Štěpána - mše svatá
v 9.30. hod. za chlapce a muže
29.12. - svátek Svaté Rodiny - mše svatá
v 9.30 hod. za požehnání do našich rodin
a za přijaté milosti v uplynulém roce
1.1.2020 - Nový rok - Slavnost Matky
Boží P.Marie, mše svatá v 9.30 hod. za dívky
a ženy
5.1.2020 - Slavnost Zjevení Páně mše

Lanštorfský zpravodaj
svatá v 9.30 hod. při ní bude požehnána
Tříkrálová voda, kadidlo a křída i přinesené
zlato a požehnáno bude koledníkům
12.1.2020 - Svátek Křtu Páně mše svatá opět v 9.30 hod., po západu slunce končí
doba vánoční.
Bohoslužby v podivínském kostele:
Ve farním kostele v Podivíně bude
24.12. „Půlnoční“ ve 21.30 hodin.
25.12. mše svatá v 11 hod., odpoledne
v 16 hod. Živý Betlém v prostorách farního
dvora.
27.12. bude žehnání vína rovněž v prostorách farního dvora v 17 hodin.
Nedělní bohoslužby jsou vždy v 9.30
hod., páteční v 17.00 hod. V neděli 2. února
na Hromnice budou při mši svaté požehnány svíce kostelní i ty, které si přinesete. 26.
února vstupujeme Popeleční středou do
doby POSTNÍ, kdy kromě mší svatých se
konají pobožnosti křížové cesty a to v pátek
před mší svatou od 16.30 hod., v neděli ve
14 hodin. Tyto pobožnosti probíhají až do
Velikonoc. V neděli 1. března při mši svaté vzpomeneme na zakladatele Orla, který
vznikl před 100 lety v Ladné. Pozvání na
Velikonoce až v jarním zpravodaji.

CHARITA
Tradičně už na začátku nového roku
probíhá v naší vlasti Tříkrálová sbírka, kdy
koledníci obcházejí naše domovy, aby koledovali pro potřebné, například k spolufinancování domácí hospicové péče, charitní
pečovatelské služby nemocným a starým lidem, za pomoc pro azylové domy či pomoc
při živelných katastrofách. Charita Vás tedy
opět prosí o Váš finanční dar do pokladniček
koledníků. Prozatím ale máme málo koledníků a vedoucích skupinek. Proto Vás prosím, přihlaste se co nejdříve u mne Ludmily
Střelské. Děkuji už předem za Vaše dary i za
spoluúčast na koledování. Koledovat budeme pravděpodobně v neděli 5.1.2020.
Stále mám dotazy na charitní sbírku
oblečení. Podařilo se domluvit odvoz, Charita Břeclav ale má své požadavky. Přijímají
pánské bundy, čepice, tepláky, mikiny, trika
s dlouhým rukávem, spodní prádlo. Dámské bundy ne kabáty, tepláky, mikiny, spodní
prádlo. Dále ložní prádlo a ručníky. Omezení množství dětského oblečení. Sbírka proběhne v posledním týdnu v lednu ve čtvrtek 30.1. a v pátek 31.1. v době 18-19 hod.,
v sobotu 1.2. od 9 - 10 hod. Případná změna
bude vyhlášena rozhlasem. Sledujte vývěsku
u Jednoty. Děkujeme
Připravila Ludmila Střelská

Poselství vánoc je stále nové.
V jednom rozhlasovém pořadu připomínali každý den významné lidi, kteří se v něm v minulosti narodili a čím prospěli
lidstvu. Pořad byl skvělý v tom, že člověku otevřel mysl a my
si tak mohli připomenout, že vše co máme, nebylo zadarmo.
Chtělo to velké úsilí od všech, kteří nám předali něco, bez
čeho si už nedovedeme svůj život představit. Tedy vzpomínáme a je to dobré. Jsme plní vděčnosti za veliké dary, které jako
lidstvo vlastníme.
Již brzy budeme prožívat datum dne, ve kterém my křesťané, už velmi dlouho slavíme narození Ježíše Krista. Nebyl
to vynálezce, ani člověk, který přišel kulturně bavit lidského
ducha.

Jak praví zvěst evangelia, přišel sám Bůh mezi nás, aby napravil to, co člověk svou vinou pokazil. Sám staví tento příchod
na lásce, kterou k nám má od nepaměti, od našeho stvoření.
Můžeme tak slavit především Život, kterým jsme byli poctěni.
Někdy si kladu otázku, zda to vůbec umíme. Snad nám život
nezevšedněl, snad pro nás není nudný. Nic vzácnějšího již přece nevlastníme. Slavme tedy život a dary, které přináší, především lásku, radost a štěstí. Bůh chce, abychom tyto hodnoty
prožívali stále. Věřme mu! Přeji Vám radostné vánoční svátky.
P. Slavomír Bedřich,
farář v Podivíně a Ladné

KNIHOVNA
Po prázdninovém provozu knihovny,
přišli první v tomto školním roce žáci
z naší školní družiny. Téma setkání bylo
,,Ladův podzim“. Žáci vyhledali knihy
psané a ilustrované Josefem Ladou. Každý
přednesl vybranou dětskou říkanku
z Ladovy knihy. Za nejhezčí přednes byly
oceněny Melanka Michaličová společně
s Lilien Trokanovou malou odměnu.
Nakonec se děti snažily vymalovat
obrázky Josefa Lady, které jsou vystaveny
na nástěnce v knihovně. Školáci si tak
zavzpomínali na dobu ze školky.

MŠ třída Kuřátek
V říjnu navštívily knihovnu děti ze třídy
Kuřátek. Po příchodu do knihovny
si děti nejdříve prohlédly knihy.
Přichystané novinky zakoupené pro
úplně ty nejmenší, ale i pohádkové knihy
s pěknými obrázky. Tématem tohoto
setkání byl podzim. Čtecí babička paní
Štollová přečetla podzimní pohádku
z knížky Dědeček Večerníček od Jozefa
Pavloviče. Paní učitelka Kobrová
přichystala dětem šablonu dráčka, kterou
i ty nejmenší měly za úkol vystřihnout,

polepit a vymalovat. Všechny děti
odvedly svou práci na výbornou. Výtvory
svých dětí si měli možnost prohlédnout
rodiče na nástěnce ve školce. Na závěr žáci
zhlédli pohádku od Josefa Lady, u které
se i zasmáli. Doufám, že se návštěva
všem dětem líbila. Před Vánocemi máme
naplánované další setkání.
Všechny školní děti zveme v době
jarních prázdnin na „ TURNAJ HRANÍ
PEXESA“. Přesný termín bude včas
uveřejněný na webových stránkách
knihovny a obecních vývěscích.
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Ukázka knih z posledního nákupu
v tomto roce:
Kubica Mary - Andílek, Hanibal Jiří Baroni z Větrova, Cílek Roman - Bičování
mrtvého koně, Pearse Lesley - Bojovnice,
Madeleine Laura - Cukrářova dcera,
Lawler Liz -Dokud tě nenajdu, Ciprová
Oldřiška -Drahomíra, Jewell Lisa - Dům,
ve kterém jsme vyrůstali, Moriarty
Liane – Gardedáma, Petráčková Zuzana
Hledám tě, Rose Augustus - Hotová
zlodějka, Bradford, Barbara Taylor
-Hříchy panství Cavendon, Roberts Nora
- Když přijde soumrak, Valpy Fiona Láska po francouzsku, Bolton S. J. - Malé
temné lži, King Samantha - Matčina
volba, Horáková Naďa - Mocní a ubozí
Markrabství
moravského,
Hlavatá
Dana- Musíš mi věřit, Kalla Daniel
1966- Nákaza, Steel Danielle - Nebezpečné
hry, Axelsson Majgull- Nejmenuji
se Miriam, Hlavatá Dana- Nevinné
lži, Doerr Anthony - O dívce Grace, Cílek
Roman- Panny a netvor, Rydahl Thomas
– Poustevník, Macková Marie - Příběh
staré šperkovnice, Winman Sarah- Rok
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zázraků,Patterson James - Sedmnácté
zastavení, Court Dilly- Služebná
z hostince, Bauer Jan - Smrt na Karštejně,
Martincová Denisa - Šarlotin anděl,
Haran Elizabeth - Údolí naděje, Patterson
James – Volavka, McKinley Tamara
- Vzpomínky vyblednou, Čerňanský
Roman- Záměna, Robb J. D - Zemřeš
v další kapitole, Lowell Elizabeth-Zrádné
vody, Ellis Joy- Ztracené dcery, Horáková
Naďa - Ženy a lži
Na dobu zimních měsíců jsem přivezla
s Útvaru regionálních služeb dalších
194 titulů. Doufám, že každý ze zájemců
o četbu bude spokojen.
Upozornění pro čtenáře: knihovna bude
v tomto roce naposled otevřena v úterý
17.12.2019
Pod stromeček balík zdraví
vzácný poklad, jak se praví.
Lásku, štěstí, žádné hádky,
spokojenost, hezké svátky.
Radost, úspěch, pevný krok
a pak šťastný nový rok 2020
Nejen to vám přeje knihovnice Florusová

BĚHEJ LESY 2020
Tak si zapište do diáře, do deníčku nebo třeba za uši termíny
Díky nasazení ambasadorů Rozběháme Česko a vás všech, kteří jste na společné výběhy vyrazili, se podařilo objevit všech osm závodů, ať vám někam neutečou. Anebo se přidejte do facebookotermínů na nadcházející sezonu Běhej lesy! Díky všem zúčastně- vých událostí, kde budou přibývat nejaktuálnější informace.
Běhej lesy Lednice - 18. 4. 2020
ným! Lednicko-valtickým areálem se můžete proběhnout 18. dubBěhej lesy Karlštejn - 16. 5. 2020
na 2020.
Běhej lesy Vysočina - 6. 6. 2020
Byla to zábava. Ve Žďáře nad Sázavou, Novém Jičíně, TřeboBěhej lesy Slavkovský les - 27. 6. 2020
ni, Liberci, Karlových Varech, Břeclavi, Praze a Plzni se sešlo dost
Běhej lesy Brdy - 18. 7. 2020
lidí na to, aby během výběhů s Rozběháme Česko nemohl žádný
Běhej lesy Bílá - 1. 8. 2020
z termínů prchnout. Počíhali si na svou kořist a vyplatilo se! Všech
Běhej lesy Jizerská - 29. 8. 2020
osm termínů už známe, a tak nezbývá než zvolat: Běhej lesy spouBěhej lesy Boletice - 12. 9. 2020
ští registrace!
Registrace běží na webu www.sportid.cz. Startovné můžete
věnovat také jako dárek pro další členy své běžecké tlupy. Poukaz můžete koupit buď na konkrétní závod, na balíček 4 závodů
nebo dokonce na celý seriál. Nesyslete si radost z pohybu jen pro
sebe! Vánoční dárkové poukazy budou v prodeji zhruba měsíc
před vánočními svátky.

24

Prosinec 2019

Lanštorfský zpravodaj

Budoucnost Běhej lesy? Hlavně zábava
a ekologie
„Radost ze sportu doručena.“ Claim,
který používá agentura RAUL, zakladatel
seriálu Běhej lesy, by měl i nadále být
hnacím motorem celé série. Přátelská
atmosféra, rodinné zázemí, spokojenost
účastníků a v neposlední řadě sportovní
zážitky v přírodních kulisách.
Co rok, to vyšší počet běžců, letos jste
atakovali metu 15 000 účastníků, to je
slušná vizitka. Zvlášť, když seriál slaví
„teprve“ páté narozeniny.
To číslo zní až neuvěřitelně, rozběhat na
osmi závodech takové množství lidí nám
dělá radost. Ještě větší potěšení máme ale
z toho, jak si ti lidé závody užívají. Jejich
pozitivní reakce, spokojenost, atmosféra,
kterou na závodech společně s námi tvoří, to
je náš hnací motor.
Ten motor je každopádně hodně
ekologický, důraz na šetrnost k přírodě
zdůrazňujete v podstatě neustále.
Je to tak, ekologie a vůbec šetrnost k přírodě
a životnímu prostředí je věc, na které hodně
lpíme a budeme na ni tlačit i dále. Osobně
jsem strašně rád, že si naše myšlenky vzali
účastníci za své. Celý rok mohli v zázemí
poctivě třídit vlastní odpadky a využívat
vratné kelímky. Zafungovalo to na jedničku.
Máte konkrétní výsledky, jak Běhej lesy
přispěly během závodů k ochraně přírody?
Když budeme mluvit konkrétně, tak se nám

povedlo ušetřit díky vratným kelímkům
6 860 jednorázových plastových a 14 000
plastových lahví. Ty se dříve využívaly na
občerstvovacích stanicích, kam jsme nově
dopravovali vodu ve velkokapacitních
nádržích. U těchto aktivit nám finančně
pomohli partneři Generali Investments
a Dr. Max. I vozy DB Schenker, které do
zázemí zavážejí materiál, byly z třídy EKO
s nízkými emisemi.
V zázemí mohli běžci třídit odpad hned
na několika místech. Jak těžké to bylo
běžce naučit?
Myslím si, že základní třídění papír, plast,
směsný odpad umí každý. I díky tomu to
probíhalo bez problému. Celkově bylo
za osm závodů pečlivě roztříděno 5 tun
odpadu.
Letošní rok přinesl velkou závodní
novinku, na jeho závěr se v Boleticích
běželo po tmě. Jaké máte na závod ohlasy?
Že to byl zážitek, což asi vystihuje vše.
Byla to taková směs adrenalinu, zábavy
a dobrodružství. Závod jsme skvěle
načasovali, protože byl zrovna úplněk, takže
to běžci měli s krásnými výhledy na nebe
s oranžovým měsícem v úplňku.
Po trase navíc byla připravena různá
překvapení.
Chtěli jsme využít noční atmosféry
potemnělého lesa. Jeden úsek jsme barevně
nasvítili, to vypadalo opravdu dobře. Na
louce čtyři kilometry před cílem jsme pak

nasvěcovali les laserovými efekty. I to si
běžci moc pochvalovali. Právě tam byl
krásně vidět i ten zmiňovaný měsíc. Hezky
nám to do sebe zapadlo.
To byl rok 2019, opět rekordní a povedený.
Co rok následující, jaký bude?
Bude opět hodně zábavný a také ekologický.
Budeme dál dodržovat odpadní zóny kolem
občerstvovacích stanic, aby po nás v lesích
nezůstalo v podstatě nic, budeme dbát na
třídění odpadu a budeme učit běžce využívat
spolujízd či hromadné dopravy, abychom
životnímu prostředí ulevili ještě více.
Co závodní novinky?
Tady bych nechtěl úplně předbíhat, ale určitě
to bude opět hodně o zábavě, zážitcích. Líbí
se mi, jak na závody jezdí celé rodiny, party
kamarádů, jak se tvoří kolem Běhej lesy
přátelská komunita, kde se lidé znají a když
přijde někdo nový, hned krásně zapadne,
najde si přátele a získá další motivaci se na
naše závody vracet. To bychom chtěli určitě
zachovat a ještě podpořit.
Máte před sebou pár měsíců volna.
Účastníky ale určitě budou zajímat
termíny závodů 2020 a start registrací.
Termíny závodů finalizujeme a rádi bychom
je v průběhu října prozradili. Start registrací
bude navazovat. My každopádně ve formě
zůstaneme, přezujeme na běžky, pustíme
se do seriálu ČEZ SkiTour a připravíme 53.
ročník ČEZ Jizerské 50. Na tyto závody bych
rád všechny účastníky Běhej lesy pozval.

PŘÍSPĚVKY ČTĚNÁŘŮ
O řece
Esli ťa, má milá, hlava bolí
uvaž si lísteček javorový
Lísteček z javora
spadl mně do mora
do mora, do mora, do Moravy
V závěru minulé úvahy jsme se (okrajově) dotkli teorie „stromu
času“, podle níž je námi vnímaná realita pouze jednou ratolestí
vyrašenou z větévky stromu času a naše dějiny jsou jedinečné pouze,
pokud je vztáhneme k minulému bodu, v němž ratolest - tj. svět, ve
kterém žijeme - vypučela ze své větve. Co bylo předtím, jsou dějiny
společné s jinými ratolestmi, které vyrašily ve stejné době jako naše.
Tím, co přimělo naši větévku a mnoho dalších, přičemž každá z nich
je svébytnou realitou, v níž žijí inteligentní bytosti přesvědčené, že
žijí v jediné existující skutečnosti, vyrůst z větvičky, ke které všechny
patří, a co přimělo všechny větší větve vyrůstat z mohutných větví,
které už před miliony, možná stamiliony let vyrašily z kmene, je
podle názoru teoretiků okamžik, kdy se nějaká bytost s vlastním
rozumem a vědomím rozhodne mezi dvěma či více možnými
způsoby jednání.
V úvodu dnešní úvahy se (okrajově) dotkneme teorie „řeky času“,
podle níž je pro nás čas něco jako velká řeka tekoucí od pramene
k ústí.1 Velký třesk nebo božský akt stvoření je považován za počátek
1

Americký podnikatel a průmyslník Henry Ford (1863 - 1947) ve své
vzpomínkové autobiografii nazvané jednoduše Můj život a dílo (My

toku času, zánik universa nebo Poslední soud za ústí, za konec.
Náš život je obrazně řečeno krátká cesta podél této řeky a směřuje
vždycky po proudu. Teď je místo, na kterém jsme dosáhli cíle své
cesty, minulost znamená pohyb proti proudu a budoucnost po
proudu.
Rakouský lesník a vynálezce Viktor Schauberger (1885 - 1958)
vzpomíná, že od své matky často slýchal radu: „Když se ti někdy
povede zle, a nebudeš vědět kudy dál, běž k potokům a naslouchej
vodě; pak bude všechno zase dobré.“ Podobnou radu dává naopak
otec dceři ve filmu Zázraky se dějí (1974) natočeném podle
skutečné události, kdy 17ti letá Juliana Koepcke na Štědrý den
roku 1971 jako jediná přežila pád letadla2 v oblasti Amazonas mezi

2

Life and Work, 1922) napsal: „Kdykoliv se shledáte s člověkem, který
si myslí, že obchod je řeka, jejíž dobrodějný proud se musí zastavit,
jakmile dojde až k němu, objevíte zároveň člověka, který si myslí,
že může udržet obchod na živu, jestliže přeruší jeho oběh. Chtěl by
vyrábět blahobyt tím, že by zarazil výrobu blahobytu.“
Světový rekord, zapsaný v Guinessově knize, přežití volného pádu
bez padáku z největší výšky drží srbská letuška Vesna Vulović (1950
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Andami a řekou Ucayali v Peru a díky této
radě našla cestu z pralesa zpět do civilizace:
„Pralesy jsou protkány pavučinou potůčků,
které míří k moři. Kdyby ses ztratila, najdi
si tekoucí vodu, i kdyby to byl nepatrný
potůček. Protože ten se spojí s dalším
a změní se v potok. Potok se vlije do říčky
a říčka do větší řeky a na velké řece jsou
vždycky lidé.“
Tato rada ovšem nekoresponduje se
zásadou českého chemika Josefa Michla
(*1939), emeritního profesora na několika
amerických univerzitách, jenž byl v roce
1995 nominován na Nobelovu cenu, že
„turista ztracený v lesích by se po příchodu
na rozcestí měl vydat tou strmější cestou.“
To je cesta směřující nahoru, čili přesně
opačně než po proudu vody, která teče
směrem dolů. Ukazuje se, že neexistuje
jedna univerzální moudrá rada, co je
jediné správné v určité situaci udělat.
O tom, že učinění správného rozhodnutí
nezáleží na moudrosti a/nebo inteligenci
toho, kdo takové rozhodnutí činí, ale spíše
na náhodě,3 či vnějších neovlivnitelných
okolnostech – jinými slovy na štěstí,
vypovídá jedno staré latinské přísloví, které
říká: Vitam regit fortuna, non sapientia Životu vládne štěstěna, nikoliv moudrost.

3

- 2016), která 26. ledna 1972 přežila havárii
letu JAT 367, ke které došlo nad Srbskou
Kamenicí v tehdejším Československu.
Toto tvrzení lze doložit experimentem,
v němž biologové zavřeli včelu a mouchu
do neprůhledné nádoby, kterou jednou
otevřenou stranou přitiskli na sklo. Včela,
jako vyšší a inteligentnější tvor postupovala
systematicky: ze zkušeností věděla, že může
uniknout jedině směrem ke světlu, ale
protože nemohla pochopit existenci skla,
neustálými snahami postupovat stejně jako
mnohokrát předtím, kdy se mnohokrát
úspěšně zachránila, zahynula. Moucha
našla cestu ven a přežila proto, že létala více
méně bez plánu a nahodilým směrem tak,
jak byla vždycky zvyklá.

Radost srdce
Až slunce zahřeje promrzlé ruce
Až z věčného ledu roztaje srdce,
Usměje se má kamenná tvář
Tak moc rád mám Tvou usměvavou tvář.
Tvé slunce rozzáří mé sešlé oči
Chmurný den odplaví zlato Tvých očí,
Očí jenž odhalují lásku v Tvém srdci
A nezmění ji ani síla zlé moci.

LUCC1
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Zároveň se říká: Každý svého štěstí
strůjcem. Další příklad toho, jak si některá
„moudra“ protiřečí.
Ale zpátky k řece. Následující historku,
v níž také figuruje řeka, uvádí (alternativní
odborná) literatura k demonstrování toho,
že ne všechno, co kdy nějaká autorita
vypustí z úst, musí nutně dosahovat úrovně
bezbřehé moudrosti:
Starý moudrý rabín leží na smrtelné
posteli. Kolem něj se shromáždili jeho
žáci – nejlepší a nejbystřejší z nich u hlavy
postele, vedle něj druhý nejchytřejší a ta
dále až k nohám postele, kde zůstalo místo
pro toho nejméně nadaného. Když začalo
být zřejmé, že rabín již brzy vydechne
naposledy, nejlepší z jeho studentů se nad
ním sklonil a zašeptal: „Mistře, než nás
opustíte, mohl byste nám naposledy co
nejjednodušeji říci, jaký je smysl života?“
Rabín s velkou námahou nepatrně zvedl
hlavu a řekl: „Život je jako řeka.“
Nejbystřejší student se otočil na druhého
v pořadí a zašeptal: „Mistr říká, že život
je jako řeka. Pošli to dál.“ Druhý student
se otočil ke svému sousedovi a zašeptal:
„Mistr říká, že život je jako řeka. Pošli to
dál.“ Rabínova moudrá slova tak postupně
putovala od jednoho studenta ke druhému,
až se nakonec dostala i k tomu nejméně
bystrému stojícímu v nohách rabínovy
postele. „Co to znamená – život je jako
řeka: Co tím chtěl říci?“
A tak tentokrát opačným směrem putovala
od studenta ke studentovi otázka: „Co tím
Mistr myslí, že život je jako řeka? Nejméně
nadaný to chce vědět.“
Když otázka dospěla až k nejchytřejšímu
ze studentů, ten řekl: nehodlám Mistra
obtěžovat takovou otázkou. Je to přece
jasné. Řeka teče4 do mořských hlubin, takže

4

řecká varianta rčení „Nevstoupíš dvakrát do
stejné řeky“ - panta rei znamená vše plyne
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lístek, který spadne ze stromu5 do Moravy,
se skutečně může dostat přes Dunaj až do
moře. Řeka se různě kroutí a točí a stejně
tak život má své zákruty a zvraty. Voda
v řece je někdy čistá a průzračná, jindy
temná a špinavá. I život je někdy krásný
a příjemný, jindy těžký a odpudivý. Řekněte
to tomu hlupákovi.“
A tak znovu od hlavy postele až k jejím
nohám putuje sdělení pro nejméně
bystrého ze studentů. Ten ale trvá na svém.
„Nezajímá mě, co si ten chytrý náfuka
myslí, že Mistr měl na mysli, ale chci vědět,
co si myslí sám Mistr. Život je jako řeka. Co
to přesně znamená?“
A tak jeho otázka znovu putuje zpět
k Mistrovi.
Rozzlobený, se značnou dávkou nevole se
nejlepší ze studentů skloní nad umírajícím
rabínem a řekne: „Odpusťte, Mistře, ale
nejhloupější z naší třídy mě požádal, abych
se vás zeptal, co myslíte tím, že život je jako
řeka?“
Starý moudrý rabín z posledních sil znovu
zvedl hlavu a řekl: „Dobře, život není jako
řeka,“ a zemřel.
Kdyby rabín zemřel dříve, než stačil
odpovědět na hlupákovu „prostoduchou“
otázku, jeho výrok „Život je jako řeka“
se mohl klidně stát základem nějaké
dogmatické životní filozofie. Rabínovi
loajální žáci by se rozešli do všech světových
stran a šířili by Mistrovu moudrost. Psaly
by se o ní knihy, nahrávala videa, pořádaly
besedy, odborné přednášky, vědecké
konference apod.
Zdeněk Vrbík
5

Nemusí to být list pouze z javora. Naopak,
voda, která teče od javora, totiž může téct
i „pouze“ do jezera. Ovšem pokud je dané
jezero tzv. průtočné, pak má přítok a odtok,
který ústí buď do jiného jezera, nebo rovnou
do moře. V Kanadě bychom našli spoustu
takových průtočných jezer, jejichž přítok
může pramenit někde v javorových lesích.

Našeptávač
Krásný milý zlatý hlad
Vábí, vábí, vábí nás
Abys přišel zas a zas
A tak dále vábí nás
Ve své duši světlo zhas
Tak zní krásný jeho hlas
Tón tenký jako vlas
A Ty přijdeš zas, zas, zas
Melodický jeho krás
Růže dána mimo váz
Vábí, vábí, vábí nás
Ať slyšíme jemný jeho hlas.
LUCCI
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Zamyšlení v čase předvánočním
Zazpívali ptáci, přešla letní vedra,
spadlo pár barevných lístků, zafoukalo
ze strnišť, ani jsme se nenadáli, a máme
ho tu, - předvánoční čas. Poslední dobou
mě často napadá dotěrná otázka „ Jak se
k němu postavit?“ Jsou to ještě vůbec ty
Vánoce, které slavívali prostí lidé třeba
před sto lety? Křesťanská mravouka nás
učí, že by měly být oslavou narození Krista
spasitele, ale vzpomene si na to ten honící
se dav po supermarketech za symboly
„kdo víc a kdo dráž prodá nebo nakoupí“?
Vzpomene si vůbec někdo z nich na ten
pravý symbol betlémské hvězdy? Život se
neustále zrychluje, namísto toho coby se
měl v tomto čase spíš zastavit, či alespoň
zpomalit, aby bylo možné věnovat se
bližním a také třeba domácím mazlíčkům,
jichž v rodinách stále přibývá. Poslední
dobou to vypadá, že třeba soucit s lidmi,
zvířaty a vším živým, který kupříkladu
Buddhisté kladou na první příčku zásad
své životní filozofie, se jaksi stále vytrácí
někam dozadu a do popředí se dere byznis
a hromadění peněz. Jak dnes víme, peněžní
prostředky samy o sobě nejsou špatné
a máme si jich vážit, jako všeho, co nám Bůh
dal a můžeme je třeba i milovat, protože
se vším, co jsme dostali, jsme dostali také
svobodnou vůli. Dělají nám radost, ulehčují
nám složité momenty v životě, pomáhají
nám konat dobro a dávají nám větší
volnost. Dobře také víme, že se všichni bez
výjimky rodíme a umíráme nazí a nemáme
na pupeční šňůře plnou šrajtofli. Peníze
můžeme zdědit, dostat, anebo ti méně
šťastní si je mohou ve svém životě vydělat
prací, což může být pro některé, způsobem
nelehkým. A protože většina z nás má
také mozek, začneme hledat lehčí způsoby
získání. Tím se dostáváme k jádru věci.
Peníze samotné jsou, řekl by intelektuál,
indiferentní, nečisté však mohou být
způsoby jejich získávání a stejně tak,
způsoby jejich použití. – Vzpomínám si na
jeden výrok dalajlamův z jedné jeho knihy,
který zněl asi takto:
„Lidé obětují v životě zdraví, aby
vydělali peníze, potom obětuji peníze,
aby znovu získali zdraví, poté se stále
znepokojují myšlenkami na minulost a na
budoucnost a neužívají si přítomnosti, čímž
nežijí ani v přítomnosti, ani v budoucnosti
a žijí tak, jako by neměli nikdy umřít, ale
nakonec zemřou, aniž by vůbec žili.“
Řeknete si proč ta filozofie. Dovedla
mne k ní jedna nevšední zkušenost, kterou
jsem zažil nedávno na jedné z mých pěších
tůr, které jsem si zvykl provádět v rámci
péče o své zdraví. Vyšel jsem jako obvykle
po sedmé hodině, někdy na přelomu září
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a řijna. Ráno bylo ještě trochu šero, při zemi
řídká mlha. Dal jsem se po staré polní cestě
na „Ovčáčky“, vycházející z ulice „LUŽNÍ“
směrem k Podivínu, po níž ale do Podivína
nedojdete, protože na konci katastru mizí,
zaorána v družstevním lánu. Dá se po ní
ale dojít k nově vysazené aleji, na místě
bývalého větrolamu, provedeném, budiž
všem za to chvála, občany naší rodné obce.
Veden jakousi profesionální deformací
z dob výkonu povolání, nosím sebou
fotoaparát, dalekohled nebo jen mobil,
protože mnohé z mobilních fotoaparátů
dnes lehce nahradí foťáky klasické. Když
jsem dorazil na úroveň aleje, ohraničené
vysokým rákosem, opatrně jsem od kraje
nahlížel do vysečeného pruhu uvnitř. Bývá
tu k vidění srnčí zvěř, zajíci, bažanti, vzácně
třeba i liška, nebo třeba i divočáci, pokud
stojí poblíž kukuřice, nebo slunečnice.
Tentokrát tu však nic takového nebylo.
Přes to nějakých sto metrů ode mne
chodilo hejnko blíže neurčené pernaté
zvěře. Nechtělo se mi věřit vlastním očím,
jsem již starší člověk i vzal jsem na pomoc
dalekohled. Uklidnil jsem se, zrak mě
neklamal, byly to slepice, prachobyčejné
domácí slepice vpočtu pěti kusů. Tři
chodily načepýřené po posečené trávě
a hledaly hmyz, dvě zbylé stály bez pohybu
skrčené na kraji rákosu a zřejmě ještě
podřimovaly. Když jsem se vzpamatoval
z počátečního údivu, uvědomil jsem si, že
jsem se stal svědkem rafinovaného zločinu
na němých tvářích, jak by jistě řekli přísní
ochránci zvířat. Chytit se nedaly, takže mi
bylo jasné, že jejich osud je zpečetěn. Pokud
je nezadáví liška, toulavý či netoulavý
pes, nebo jiný predátor, pojdou předně
žízní (slepice si nedokáže v neznámém
prostředí najít zdroj vody, pokud není
poblíž), nebo hladem při zhoršení počasí,
kdy se nedostanou ke hmyzu. Byl na ně
smutný, ba žalostný pohled. Napadlo mě
přirovnání jako by někdo vzal rodinu,
nebo skupinu lidí, kteří už mu přestali být
užiteční a vyhodil je, bez prostředků pod
most. Vzal jsem jim tam alespoň misku
s vodou, aby se mohly napít. Chvilku
jsem je ještě vídal. Čtyři byly světle rezavé
a pátá byla tmavší hnědá. Dvě jsem našel
po pár dnech uhynulé, ostatní tři zmizely
beze stopy v dalších několika dnech.
Tmavohnědá vydržela nejdéle, když asi
desátý den zmizela v nenávratnu, zbyla tam
už jen miska s vodou, která je tu dodnes.
Hospodyni nebo hospodáři „Příjemné
Vánoce!“. Dostáváme se k hledání důvodu
„proč“ a tím také k úvodní filozofii.
Vysvětlení je prosté, jak dalece pravdivé,
netuším. Ekonomika chovu slepic. Snůška
slepic v chovu každý rok klesá a po druhém
až třetím roce, přestává údajně být celý

chov ekonomický. Shrneme – li to, p e n
í z e, šetření peněz! Proto musí takzvaně
„vynesené slepice“ do vyhnanství! Dříve
se takové slepice doma zabily a jejich
maso se zužitkovalo, protože tehdy ještě
nebyly plné supermarkety potravin a každé
maso bylo vítáno. Dnešní hospodyně by
nic takového přece nedělaly, dovedete
si představit toho nepořádku a smradu,
při škubání a kuchání slepic v domě?
A potom, oni jsou přece natolik útlocitné,
že by něco živého v životě ani nezabily (
jejich chlapi ovšem taky ne), že venku před
smrtí predátorem, která nebývá většinou
rychlá, musí slepice ještě trpět dlouho žízní
a hladem, to jim jaksi nevadí, ono to totiž
už není vidět a přemýšlet o svědomí, na to
není čas. „ Peníze jsme ušetřily, ani jsme
se nezašpinily a můžeme koupit slepice
čerstvé – ekonomická filozofie - peníze za
vajíčka nesmrdí!
Že to není případ ojedinělý, mi došlo až
dodatečně. Už v létě na „Spáleniskách“, na
louce u nového mokřadu jsem objevil také
hejnečko stejných vyděděnců. Tehdy jsem
si ovšem bláhově myslel, že utekly někomu
třeba při transportu a že si je přijde pochytat
– ani zdání, stejný případ. Nebo třeba
mrzačení zpěvného ptactva. Pták, který
je u nás chráněný zákonem, letí k nám
několik tisíc kilometrů ze zimoviště, když
překoná všechny svízele na dlouhé cestě ,
aby u nás vyhnízdil a vyvedl potomstvo,
dostane se mu přivítání zmrzačením, při
němž musí zemřít hladem, nebo má trochu
štěstí a sežere ho kočka. Důvod je absurdní
– ujídání ovoce -, které nese peníze. – Kde
je svědomí? – Jaksi se vytratilo. „ Něco jest
schnilého ve státě dánském“, řekl by klasik.
Když prohodíte pár slov s myslivci, dozvíte
se od nich další způsob, jak se dá zbavit
„vynešených“ slepic, či i jiné, nežádoucí
havěti. K tomu je ovšem potřeba mít doma
„ ražáka“ chlapa, který havěť pobije. Což
o to, ten to usmrcení určitě protahovat
nebude a zvířata snad netrpí. Ale další
krok, který provede, je ten, že všechno
nahází do plastového pytle a po tmě
vyveze do nejbližšího lánu kukuřice, či jiné
milosrdné plodiny a je uklizeno. Lovecký
pes ani příliš nepotřebuje svůj vynikající
čich, zdechlinu ucítí i na kilometr. Pokud
je na to vycvičený, pánečka k ní dovede,
pokud ne, zdechlina je pro psa to, co pro
manekýnu Chanell č. 5 a jisto jistě se v ní
důkladně vyválí, čímž pánečkovi udělá ještě
větší radost – hlavně doma. Ať žije Životní
prostředí. Když se vrátíme k Buddhistům,
dovíme se, že si v životě každý neseme svou
karmu, což je něco jako vlastní osud, který
může být dobrý, nebo špatný, podle toho
jak se v životě chováme, také tuto karmu
ovlivňujeme. Karma podléhá podle vyššího
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principu zákonu „ Příčiny a následku,“
kde právě ty příčiny ovlivňuje každý
člověk sám. K tomu je ještě nutné dodat,
že Buddhisté věří na reinkarnaci, což je
posmrtné převtělování a při tom nezůstane
nikdy žádná příčina bez následku. Co
z toho plyne? – Kupříkladu taková
hospodyňka, která pošle vynešené slepice
do zmíněného „vyhnanství“, tím zavdává
do Karmy novou příčinu. Nepochybně
v dalším životě na zemi se vylíhne z vajíčka
jako nešťastné kuře, které se dostane
v dospělosti, jako vynešená slepice do
tohoto vyhnanství, kde v žízni a hladu,
polomrtvou ji nakonec zadáví prašivá liška
s parodontózním chrupem, což potrvá
několik hodin, než se jí to konečně povede.
Tak nějak by eventuelně mohl vypadat
v tomto případě, karmický následek. Kdysi
jsem kdesi četl, že ten, kdo nemá rád němé
tváře, přírodu, rostliny,stromy a vše, co
tu je s námi, nemůže mít rád ani člověka.
Potažmo vlastně ani sebe, když uvážíme, že
pocházíme z jednoho a téhož zdroje. Vlastně
tak ani nemůže patřit mezi lidi dobré vůle,
o nichž se mluví v onom biblickém citátu.
Lidé by se při tomto velkém svátku neměli
zbývat svými závislostmi, ať jsou v jakékoli
podobě. Nemusí to být jen drogy, alkohol,
kouření, ale třeba i peníze.
Tak tedy vám všem, lidem dobré vůle,
a doufám, že je vás víc než těch druhých,
přeji pokoj a mír a legraci a hezké Vánoce.
Ladná, 17. 11. 2019 LaNo
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Společenská kronika
Všem jubilantům přejeme vše nejlepší
a mnoho zdraví do dalších let

prosinec
91 let Havlovičová Marie, ul. Ořechová
90 let Tesaříková Olga, ul. Lipová
75 let Vidlář Rudolf, ul. Růžová

říjen
85 let Brtevník Josef, ul. Růžová
80 let Morávková Eva, ul. Sportovní
60 let Horáková Věra, ul. Ořechová

ÚMRTÍ

JUBILEA

listopad
91 let Hůrská Vlasta, ul. Úlehlova
65 let Mitričová Barbora, ul. Za Hřištěm

Rozloučili jsme se s občany:
říjen
Čápková Vlasta, ul. Masarykova
Michalovičová Pavla, ul. Na Trkmance
listopad
Mozga Josef, ul. Masarykova
Skočík Josef, ul. Mlýnská

NAROZENÍ
srpen
Blahopřejeme manželům Nečasovým z ulice Masarykovy k narození dcery Terezy.
Blahopřejeme manželům Zekajovým z ulice
Lužní k narození syna Mojmíra.
Blahopřejeme manželům Uhrovým z ulice
Svobody ke zlaté svatbě, kterou v září oslavili.

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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