Lanštorfský
zpravodaj

Červen 2015

Vydává Obecní úřad Ladná

Obec Ladná Vás srdečně zve dne
25. července na

FOTBALOVÝ TURNAJ ULIC

Na hřišti TJ Sokol Ladná začínají zápasy od 10.00 hod.
Přijďte si zahrát se svými sousedy

TJ Sokol Ladná
vás srdečně zve
na 2. ročník turnaje v kopané
v sobotu 11.7.2015 od 1230 hodin

Memoriál
Stanislava
Krále
Představí se vám týmy z:
Ladné
Moravského Žižkova
Charvatské Nové Vsi
Prušánek
vstupné 50Kč

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
možná máte pocit, že se v poslední
době v obci nic neděje. Může to tak samozřejmě působit, ale je doba přípravy
některých drobnějších akcí a samozřejmě opět akce nejdůležitější – kanalizace.
V současné chvíli se vyřizuje stavební
povolení a snad se nám podaří v letošním roce úspěšně požádat o dotaci. Pokud ovšem budou vypsány příslušné dotační tituly.
Obec získala dvě dotace. Z Ministerstva pro místní rozvoj to je 400 000,na rozšíření a obnovu dětského hřiště
v parku Rasovna. Budou instalovány
dva nové prvky – lezecký kámen a kolotoč, centrální prvek na pískovišti bude
vyměněn za nový a budou upraveny
dopadové plochy u všech herních prvků. Z Ministerstva životního prostředí
se podařilo získat dotaci ve výši 1 143
450,- Kč na pořízení kompostérů do
domácností. Bude pořízeno 400 ks kom-
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Slovo starostky
postérů o objemu 1 m³. Ti z Vás, kteří
máte o kompostéry zájem, se již můžete
přihlásit na obecním úřadě a bude Vám,
asi do konce měsíce srpna, přidělen zcela zdarma.
Další připravovanou akcí bude výstavba nové mateřské školy. K tomuto
kroku se rozhodlo zastupitelstvo přistoupit z důvodu nevyhovujících prostor
ve stávající mateřské škole a velké náklady, které by se musely investovat do
její rekonstrukce. Obec zakoupila dům
s větším pozemkem a v současné době se
bude věnovat přípravě projektu, vyřízení stavebního povolení a dalším záležitostem. Budova základní školy přijde na
řadu již v příštím roce. Také zde je projekt hotový a vyřizují se náležitá povolení potřebná k její opravě. Samozřejmě
budeme také hledat finance v dotačních
programech. A možná se ptáte, co máme
v úmyslu s budovou mateřské školy. Ta
může například posloužit k výstavbě
bytů pro mladé rodiny. Uvidíme, jaké
budou finanční možnosti obce.
V poslední době obec vykoupila větší množství pozemků. Možná se někteří

z Vás ptají proč? Jednak je to investice,
na účtu obce bylo větší množství financí
a banka velmi razantně snížila úrokovou
sazbu a jednak je to z důvodu, že obec
nemá dostatek pozemků, které by mohla
například při komplexních pozemkových úpravách, které nás čekají, směnit
za pozemky jiných firem a občanů. Při
těchto úpravách si obec vytýčí plochy,
které budou v zájmu všech, aby se na
nich něco realizovalo. Například stezka
přes pole do Břeclavi, chodník k nádraží, výsadba sadů, větrolamů – větrná
eroze půdy aj.
Do konce měsíce června visela na
úřední desce nabídka prodeje pozemků
na Padesátkách vedle fotovoltaické elektrárny k výstavbě rodinných domů. Do
současné chvíle se nám žádný zájemce
nepřihlásil, ale prozatím zůstáváme optimisty a doufáme, že se někdo přihlásí.
Pokud by se nepřihlásil nikdo, přistoupí postupně k síťování pozemků obec.
V lokalitě Ovčačky se nám dokončují
inženýrské sítě a první majitelé pozemků si vyřizují stavební povolení a věří, že
začnou ještě v letošním roce se stavbou.

Závěrem svého úvodního slova bych
se chtěla dotknout některých nešvarů
v obci. Především je to mládež, která se
někdy nechová vhodně, přestavuje obecní mobiliář, ničí výsadbu a další. Zde
bych apelovala na rodiče, aby se opravdu
více zajímali o to, co jejich děti ve volném čase dělají.
Obec se snaží udržovat hřbitovní
plochu v uklizeném stavu a také pečuje o výsadbu. Někteří občané by si měli
uvědomit, že mají pronajatou pouze
plochu hrobu a ne jeho okolí. Například
nejmenovaná paní z ulice Úlehlovy nám
donekonečna vytrhává břečťan vedle
svého hrobu, protože ho tam nechce. To
ale není její pozemek. A pokud to tak
půjde dál, tak dáme náklady na jeho výsadbu k úhradě.
Kdokoliv z občanů má zájem o výsadbu listnatých stromů před svým
domem, může se přihlásit na obecním
úřadě.
Přeji Vám příjemné prožití prázdnin,
spoustu prosluněných dnů s dešťovou
koncovkou.
Priesterrathová Renáta

Dění v obci
Jarní výlet
V sobotu 18. dubna jsme se vydali na
jarní výlet, tentokrát nikam daleko, pouze k našim sousedům v Bílých Karpatech.
První zastávkou byl větrný mlýn v Kuželově, do kterého jsme se při výkladu
průvodce museli všichni vejít, dá se říci
vecpat. Nedaleko tohoto mlýna stojí moderní větrná elektrárna. Porovnání těchto
dvou staveb bylo také přínosné. Při cestě
k mlýnu i zpět jsme mohli obdivovat louky a především kvetoucí petrklíč jarní neboli bylinu sv. Petra. Další zastávkou byla
soukromá sklárna v obci Strání v místní
části Květná. Pobyli jsme zde asi hodinku,
mohli jsme shlédnout vyfukování skleně-

ných nádob, někteří z nás si sami zkusili
vyfukování a malí foukači si své výrobky
i odnesli domů. Ostatní si skleněné výrobky raději zakoupili. Poté jsme přejeli k bratrům Slovákům a z jejich strany jsme vyjeli
autobusem na nejvyšší horu Bílých Karpat
Velkou Javořinu. Počasí bylo bohužel nepříznivé, takže jsme se téměř všichni rádi
schovali u čaje a kávy v Holubyho chatě
a pouze několik statečných vystoupalo
úplně na vrchol hory, což je nadmořská
výška 970 m. Odtud jsme se vydali do teplejšího místa, a to lázní Luhačovice. Zde
měl každý svůj vlastní program – procházka, kafíčko, oběd, zmrzlina, návštěva

Vysílač na Velké Javorině

Větrný mlýn v Kuželově

paní Cupalová je rozená sklářka

to je dobrota ….

muzea atd. Všem se nám výlet líbil a už se
těšíme na Letní výlet do Kateřinských jeskyní a na zámek Plumlov.
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Termální koupaliště Velký Meder
V sobotu 6. června jsme s milovníky
vody vyrazili podruhé k našim slovenským
sousedům do termálního koupaliště Velký
Meder. Dříve byl zažitý název Čalovo. Čalovo je však pouze částí Mederu. V areálu
termálního koupaliště jsou k dispozici dva
vyhřívané bazény, dva kryté s atrakcemi
a tobogány pro děti, několik bazénů venkovních a také obrovské venkovní tobogány, dětská hřiště, hřiště na plážový volejbal,
lanové centrum, spousta občerstvovacích
zařízení, masáže, sauna a další služby. Počasí nám přálo, takže si každý užil podle
svých představ. Jedinou nepříjemností byla

pokuta pro pana řidiče, který v obci překročil rychlost. Ale i on byl nakonec spoj ý protože
p
p
p
kojený,
mu napařili
pouze
20 eurí.

Všechny Vás znovu pozveme na zájezd do
termálního Mederu na konci měsíce srpna,
takže se můžete těšit.

Vnitřní bazén

venkovní tobogány

Slet čerodějnic
Ve čtvrtek 30. dubna se do parku Rasovna v Ladné sletěly čarodějnice velké, malé, místní, ale i zde vzdálenějšího okolí. Akci
připravila obec ve spolupráci se ZŠ a MŠ Ladná. Pro děti byly
připraveny různé soutěže s čarodějnickou tématikou. Jedním
z důležitých bodů bylo upálení čarodějnice, kterou si děti vyrobily ve škole. Soutěž o nejoriginálnější dopravní prostředek vyhrál
Adámek Mitrič. V závěru akce si všichni opekli špekáček. Country kapela Čtyřlístek vyhrávala až do pozdních nočních hodin.

Cyklojízda regionu Podluží
„Otvírání jara na Podluží a Hodonínsku“
je akce, která se letos konala 24. dubna. 2015
se startem a ukončením v naší obci. Prezence účastníků byla v 8:30 hodin u sportovní
haly v Ladné. Poté peloton asi 100 cyklistů
vyrazil na 35 km okruh kolem Janohradu,
Knížecí cyklostezkou k Apollonovu chrámu,
přes Nový dvůr, kapli sv. Huberta, Randez-vous do Valtic. První zastávkou byla nová
lázeňská kolonáda v Lednici, kde účastníky
přivítal a krátce seznámil s historií budování
kolonády starosta Lednice pan Libor Kabát. Ve Valticích si prohlédli Vinné sklepy
Valtice, kde ochutnali dobré vínko a občerstvili se. Následoval odjezd přes Hlohovec,
Hraniční zámeček, Rybniční zámeček do
Lednice. Odtud opět kolem Janohradu do
Ladné, kde jízdu ukončili na Ranči Ladná
společným obědem.
Priesterrathová Renáta
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Setkání mužských sborů regionu Podluží
Dne 9. 5. 2015 se konalo v Ladné
Setkání mužských sborů regionu Podluží, kterého se zúčastnily sbory z Ladné,
Dolních Bojanovic, Staré Břeclavi, Charvátské Nové Vsi, Hrušek, Josefova, Lanžhota, Lužic, Mikulčic, Mutěnic, Poštorné, Prušánek, Kostic a Tvrdonic, Týnce,
Moravské Nové Vsi a Moravského Žižkova. Hostem pořadu byla Aneta Mendlová z Ladné. Účinkující doprovázely
cimbálové muziky Břeclavan s primášem
MUDr. Františkem Blažkem a Musica
Moravica Františka Macinky. Pořadem
provázela Zuzana Melicharová. Díky
dobrému počasí se akce uskutečnila na
prostranství před sportovní halou. Program trval 3 hodiny a po jeho skončení
následovala beseda u cimbálu. Poděkování patří všem zúčastněným, sponzorům
pořadu, kterými byli: Obec Ladná, Chemoplast BOS Ladná, společnost KOVO
Prudík a Stanislav Holub, který poskytl
víno. Nemalé díky patří také paní Marii
Hrdličkové a kolektivu kuchařek z MŠ za
přípravu výborného guláše. Dále děku-

jeme obecním zaměstnancům a členům
mužského sboru Lanštorfčané za přípra-

vu areálu a Bohumile Tesaříkové za pořízení fotodokumentace.

Soutěž mladých verbířů Podluží
V neděli 17.5.2015 proběhl IX. Ročník
soutěže Verbíři Podluží. Tato byla rozdělena do několika kategorií: dle věku do 9
let, od 10 - 12 let a od 13 - 15 let, dále pak
společné verbuňky. Hudební doprovod
zajistila Cimbálová muzika Slovácko ml.
s primášem Petrem Maradou. V programu vystoupil dětský folklórní kroužek při
ZŠ Ladná pod vedením Pavlíny Holubové
a sólový zpěv předvedla Jasmína Láníková
z Bulhar. Odbornou porotu tvořili Stanislav Popela z Perné, Josef Létal z Hrušek,
Martin Vaculík z Dolních Bojanovic, Martin Vlk z Ladné a Jan Huňař ml. ze Staré
Břeclavi. Pořadem provedl Jaroslav Švach,
který byl také hlavním organizátorem
soutěže. V kategorii do 9 let se na 1. místě
umístil Matěj Ivančic, 8 let, ze Staré Břeclavi, na 2. místě pak Adam Kuruc, 9 let,
z Dolních Dunajovic. V kategorii od 10 let
do 12 let se na 1. místě umístil Petr Huňař, 12 let, ze Staré Břeclavi, 2. místo obsadil René Zhříval , 12 let, z Josefova a na
3. místě skončili současně Matěj Halady,
11 let, ze Staré Břeclavi a František Bravenec, 10 let, z Mutěnic. V kategorii os 13
- 15 let vyhrál Josef Čech, 13 let z Nového
Poddvorova. V kategorii hromadných verbuňků se na 1. místě umístila Chasa z Mutěnic, na 2. místě Chasa ze Staré Břeclavi
a na 3. místě Chasa z Dolních Dunajovic.

Lanštorfský zpravodaj
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Dětský den
Základní a mateřská škola ve spolupráci
s obecním úřadem, hasiči, fotbalisty, včelaři,
myslivci a tenisty uspořádala v sobotu 30.
května Dětský den v parku Rasovna. Každý
si mohl vyzkoušet střelbu ze vzduchovky
na pohyblivý terč s jelenem a divočákem,
pokusit se zdárně vyřešit kvíz o včelařství
a nakreslit si obrázek, stříkat z hadice na cíl
z plastových lahví s vodou, míčkem pomocí rakety trefovat do obručí, kopat na bránu
a proběhnout s balonem slalom kolem kuželů nebo si zasoutěžit v běhu s ploutvemi
na nohou, skákání v pytlích a házení tenisáků na panáka. Děti zřejmě nejvíce nadchla
prohlídka a hlavně jízda hasičským autem.
Následovalo opékání špekáčků a posezení
u táboráku. I když nám akci hned na počátku na několik minut přerušil déšť, nakonec
se přece vyjasnilo a zábava mohla pokračovat až do večerních hodin. Chtěli bychom
touto cestou poděkovat všem, kteří neváhali
obětovat svůj volný čas dětem a jakýmkoliv
způsobem se na této zdařilé akci podíleli.
Martin Vlk

Rekonstrukce mostu
Rekonstrukce mostu přes železnici
Jak jste již zaznamenali, začala rekonstrukce mostu přes železnici, která je spojena s uzavírkou komunikace. V souvislosti
s touto opravou byl vydán také výlukový
jízdní řád pro autobusovou dopravu platný
do 30. 11. 2015. Tyto změny se týkají spojů č.
3 ve směru Břeclav - Ladná - Podivín a spoje č. 82 ve směru Podivín - Ladná - Břeclav,
které nebudou zajíždět do Ladné. I když to
ze začátku nevypadalo, že by se po uzavření
mostu na něco dělo musel být z bezpečnostních důvodů uzavřen. Na místě se pohybovali stroje a dělníci uvedl regionální vedoucí
silničářů pan Ladislav Hádlík. V současné
době pokračují stavební práce dle plánu a v
žádném případě nehrozí prodloužení uzavírky.(zdroj Břeclavský deník).
Co se týče osobní přepravy po železnici je třeba upozornit, že je samozřejmě zakázán pohyb v kolejišti a k přecházení na
druhou stranu je třeba použít most u bývalého JZD. Dle sdělení OŘ SZDC Brno by
si rekonstrukce měla vyžádat výluky pouze
v nočních hodinách v době od 21:30 – 4:30
s minimálním vlivem na osobní dopravu.
Regionální osobní vlaky budou v tuto dobu
vedeny v motorové trakci a nebudou tak výlukou téměř postiženy – pouze bude pravděpodobně zavedena pomalá jízda kolem
pracovního místa.

Dle sdělení Ing. Jaroslava Máčaly SZDC
Brno, jsou v současné době naplánovány
výluky ve dnech: 28. 6. 2015, 29. 6. 2015,
30. 6. 2015, 20. 7. 2015, 21. 7. 2015, 21.

9. 2015, 28. 9. 2015. Případné požadavky
výluk na měsíc říjen budou známy v 1. půli
července.
Martin Vlk

Poznámka: V době výluk by mělo dojít k odstranění mostu. Takže pokud máte
zájem být u toho, tak dne 29. - 30. 6. 2015
v době od 21.30 – 4.30 hod. dojde k odstranění středního a prvního pole mostu,
k odstranění posledního pole mostu směrem k obci dojde 20. - 21. 7. 2015 v době
21.30 – 4.30 hod. K nasunutí nového mostu
pak dojde až v měsíci září, a to dne 21. 9.
a 28. 9. 2015 v době 0. 30 – 3. 30 hod. Výluky jsou výhradně v nočních hodinách. Při

nasunování mostu bude postaven vedle kolejiště speciální jeřáb, který je pouze jediný
v republice.
A upozornění pro cestující: Pokud přecházíte koleje při cestě směrem na Brno
v blízkosti rekonstruovaného mostu, tak
se dostáváte do staveniště stavby a můžete
si zde způsobit zranění. Z mostu mohou
odpadnout kousky betonu nebo jiného stavebního materiálu.
Priesterrathová Renáta
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Výpisy ze zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva č. 4/2015 se konalo 15. dubna 2015

Zastupitelstvo obce schválilo:
• Smlouvu o smlouvě budoucí s firmou RWE GAS NET s.r.o. na zřízení věcného břemene na pozemcích
parc. č. 1144/16, 1145/1, 1145/5 za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč
• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce s Remedia o.p.s.
ve výši 10 000,- Kč na péči o občany
• Nájemní smlouvu s MND a.s. na pozemky parc.č. 1158/1 a 1158/97 za roční nájemné ve výši 98 128,- Kč
• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti s MND a.s. na části pozemku parc.č. 1158/1 a 1158/97
• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce s podivínskou
farností ve výši 15 000,- Kč na projekt
„Elektronické zabezpečení kostela sv.

•

•

•

•

Michaela Archanděla“
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce s MUDr. Ivo Julínkem na
projekt „Zabezpečení provozu ordinace
praktického lékaře“ ve výši 6 000,- Kč
Rozpočtové opatření č. 1/2015 s příjmy
ve výši 1 224 100,- Kč, výdaji ve výši
703 600,- Kč a financováním ve výši
-520 600,- Kč
OZV č. 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Ladná
Smlouvu o příkazu č. 20/15 s PMCS
s.r.o. Břeclav na sledování možnosti dotací, podpor a grantů na projekty a akce
pro obec Ladná za měsíční odměnu ve
výši 1 210,- Kč

•

•

•

•

•

Záměr podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na
akci „Ladná – biologicky rozložitelný
odpad“
Záměr podání žádosti o dotaci na
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova na akce „Veřejné dětské
hřiště“
Příkazní smlovu č. 545/15 s firmou Milan Veselý, projektová a inženýrská činnost na akci „Ladná – biologicky rozložitelný odpad“ za cenu 70 000,- Kč
Spoluúčast na nákladech pořízení nového ÚP Ladná pro majitele pozemku
par.č. 1279/5 Josefa a Zdeňku Jankovičovy ve výši 10 000,- Kč
Vystoupení obce z DSO Čistý jihovýchod od 1. 1. 2016

Zasedání zastupitelstva č. 5/2015 se konalo 25. května 2015

Zastupitelstvo obce schválilo:
• Smlouvu o dílo č. 554/15 na akci „Ladná – kanalizace a ČOV, kanalizační
odbočky“ s firmou Milan Veselý, projekční a inženýrská činnost za cenu
115 000,- Kč
• Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 4/2015 s ing. Lenkou Žůrkovou /Taneční studio N.C.O.D./ ve výši
25 000,- Kč na projekt“ Účast Tanečního studia na světovém šampionátu
World Dance Masters 2015 – ESDU,
Chorvatsko“
• Pronájem pozemku parc.č. 659/1 o výměře 21 m² panu Zdeňku Hanáčkovi za
cenu 2,- Kč/m²/rok
• Kupní smlouvu s panem Stanislavem Jílkem a paní Romanou Jílkovou na pozemek parc.č. 1292/81 za cenu 89 000,- Kč

•

•

•

•

•

Kupní smlouvu s panem Zdeňkem
Zrůnou na pozemek parc.č. 1325/36 za
cenu 22 000,- Kč
Kupní smlouvu s panem Josefem
Šoškou na pozemky parc.č. 460/32,
1179/206, 1180/7, 1182/75, 1183/3,
1201/7, 1261/71 a 1301/4 za cenu
362 800,- Kč
Kupní smlouvu s paní Ludmilou Vaňkovou na pozemek parc. č. 162, jehož součástí je stavba objektu bydlení
č. p. 6 a 163 za cenu 1 700 000,- Kč
Smlouvu o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení s firmou Elektrowin a.s.
Praha
Rozpočtové opatření č. 2/2015 s příjmy ve výši 529 200,- Kč, výdaji ve výši
1 988 500,- Kč a financováním ve výši
1 459 300,- Kč

•

•

•

•

•
•
•

Ceník poplatků za výkup stavební suti
s účinností od 27. 5. 2015, a to ve výši
vozík za auto 100 Kč,-, kára 30,- Kč
a kolečka 10,- Kč
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek
parc. č. 948 s E.ON Distribuce a.s.
za jednorázovou úplatu ve výši 4
000,- Kč
Neinvestiční dotaci pro TJ Sokol Ladná
v r. 2015 ve výši 200 000,- Kč, pro časopis Malovaný kraj ve výši 3 000,- Kč
Kupní
smlouvu
na
pozemek
parc. č. 1143/81 s E.On Distribuce na
pozemek parc.č. 1143/81 za 10 080,- Kč
Organizační řád obce Ladná
Povodňový plán obce Ladná
Neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ
Ladná na rok 2015 ve výši 1 000 000,- Kč

Závěrečný účet obce za rok 2014
Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2014
– údaje jsou v Kč /po konsolidaci/

Třída 1 – Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 – Kapitálové příjmy
Třída 4 – Přijaté dotace
Příjmy celkem po konsolidaci
Třída 5 – Běžné výdaje
Třída 6 – Kapitálové výdaje
Výdaje celkem po konsolidaci
Saldo: Příjmy - výdaje

Schválený
rozpočet

Rozpočtová
opatření

Upravený
rozpočet

Plnění
k 31.12.2014

9 792 000
4 744 000
0
0
14 536 000
8 166 600
33 535 000
41 701 600
-27 165 600

4 795 900
818 700
200
3 048 400
8 663 200
3 501 800
6 923 300
10 425 100
-1 759 900

14 587 900
5 562 700
200
3 048 400
23 199 200
11 668 400
40 458 300
52 126 700
-28 927 500

14 521 952
5 503 333
200
3 012 490
23 037 975
9 715 155
26 294 468
36 009 623
-12 971 648

% plnění
k upravenému
rozpočtu
99, 6 %
98, 9%
100 %
98, 8 %
99, 3 %
83, 3 %
65 %
69, 1 %
44, 8 %
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Třída 8 – financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Fond rezerv
Operace peněžních účtů
Prostředky minulých let
Financování celkem
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0
0
0
0
27 165 600
27 165 600

0
0
0
-5 241 800
7 003 700
1 761 900

154 259,396 590,81 936 927,4 071 976,4 237 955,21 536 379,2 822 153,-

Další účty dle inventarizace provedené k 31.12.2014
Zboží na skladě
62 651,- Kč
Pohledávky z hlavní činnosti
12 576,- Kč
Krátkodobé poskytnutí zálohy /elektřina, plyn/
386 709,- Kč
Stav běžného účtu u KB
10 451 224,- Kč
Stav běžného účtu u ČNB
727 413,- Kč
Pohledávky za ústředními rozpočty
110 000,- Kč
/dotace ÚP na VPP/
Dodavatelé
174 709,- Kč
Odběratelé
50 339,- Kč
Obec vyřadila majetek v celkové hodnotě 53 165,- Kč (PC na
OÚ, skener, sekačka, kalkulačka, zásahová obuv, rohože…)
Poskytnuté dotace
Poskytovatel
ÚP ČR
JMK
JMK
SFŽP
OPŽP
SFŽP
OPŽP
JMK
JMK
SR

0
0
0
- 1 880 302
14 851 950
12 971 648

0
0
0

44, 8 %

níky na úklid a údržbu obce, o výdaje na kulturní akce v obci,
dále byly sníženy investiční výdaje, protože se dosud nezačala
budovat kanalizace a ČOV aj.
Stav sociálního fondu k 31. 12. 2014 je 12. 526,78 Kč.
Stav majetku obce Ladná. Inventarizace majetku a závazků
k datu 31. 12. 2014 byla provedena ve dnech 2. 1. - 18. 1. 2015.

Příjmy obce byly navýšeny zejména o příspěvek na výkon státní
správy, přijaté dotace /Veřejně prospěšné práce, sběrný dvůr, akceschopnost JSDH, vegetační úpravy hřbitova/. Výrazně vzrostly
daňové příjmy obce.
Výdaje obce byly navýšeny o běžné výdaje na činnost tělocvičny,
služby k podporovanému bydlení, o mzdové náklady na pracovDrobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Budovy, stavby
Samostatné movité věci, soubory věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Nedokončený DHM /rozestavěné akce/

0
0
0
- 5 241 800
34 169 300
28 927 500
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účel
Aktivní politika zaměstnanosti
Volby do zastupitelstev
Volby do PS
Vegetační úpravy hřbitova
Vegetační úpravy hřbitova
Sběrný dvůr
Sběrný dvůr
Hasiči
Hasiči
Souhrnný dotační titul

Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ladná
Rezervní fond 2 206,- Kč
Fond odměn 10 000,- Kč
Přehled poskytnutých dotací a příspěvků z rozpočtu obce
Poskytnuté dotace:
Účel
Subjekt
(neinvestiční dotace)
TJ SOKOL Ladná
Běžná údržba a správa sportoviště
TJ Sokol Ladná
Fotbalový turnaj – Jiřího Čápka
Myslivecké sdružení
Vybudování myslivny
Remedia
činnost
Malovaný kraj
Časopis Malovaný kraj

Software
Územní plán obce
Domy, komunikace, inženýrské sítě
Rozhlas, traktor, automobil, atd.
Nábytek, zařízení, PC aj.
Obec vlastní celkem 542 011 m²
Kanalizace,ČOV, multifunkční hřiště

Obec pořídila:
Investiční výdaje – sběrný dvůr 11 106 000,- Kč, chodníky
1 545 000,- Kč, tělocvična 6 357 000,- Kč, technické zhodnocení
místního rozhlasu 76 000,- Kč, bydlení pro seniory 5 206 000,- Kč,
hřbitovní zeď 730 000,- Kč
Provozní výdaje – zásahové obleky pro hasiče 115 000,- Kč,
notebook OÚ 22 000,- Kč, skříň archiv 60 000,- Kč, vybavení bydlení pro seniory 119 000,- Kč, vybavení tělocvičny 349 000,- Kč.
V podrozvahové evidenci je veden majetek v celkové hodnotě
1 645 342,- Kč.
Výsledek hospodaření obce Ladná k 31. 12. 2014: zisk
6.292.777,98 Kč
poskytnuto
464 333,20 000,19 500,10 925,152 959,113 852,1 935 849,70 000,2 830,222 600,-

čerpáno
441 875,15 951,15 259,10 925,152 959,113 852,1 935 849,70 000,2 830,222 600,-

v%
95
80
78
100
100
100
100
100
100
-

Investiční fond 457 388,- Kč
Výsledek hospodaření 57 260,- Kč

Poskytnuto Kč

Vyčerpáno %

200 000
3 000
210 000
10 000
3 000

100
100
100
100
100
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Poskytnuté příspěvky:
Subjekt
DSO Podluží

DSO LVA
Sdružení měst a obcí
Svaz měst a obcí jižní Moravy
DSO Čistý Jihovýchod
DSO Podluží
DSO Podluží
DSO Podluží
DSO Podluží

Lanštorfský zpravodaj

Poskytnuto
41 700,00 Kč
24 900,00 Kč
1 246,00 Kč
4 441,00 Kč
4 690,00 Kč
4 300,00 Kč
4 300,00 Kč
1 000,00 Kč
557 156,00 Kč

Neinvestiční - členský příspěvek
Neinvestiční – členský příspěvek
Neinvestiční – členský příspěvek
Neinvestiční – členský příspěvek
Neinvestiční – členský příspěvek
Neinvestiční – Zvony Podluží
Neinvestiční – Zvony Podluží
Neinvestiční – Zvony Podluží
Půjčka

Obec nemá přijatý žádný úvěr ani půjčku u bankovního ústavu.
Hospodaření obce bylo přezkoumáno pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 19.5.2015. Nebyly
zjištěny chyby a nedostatky, obec získala hodnocení A, tedy nejlepší a závěrečný účet bude schválen bez výhrad.

Oznámení obecního úřadu
Ceník pronájmu haly
Den
1 h/kurt badminton
Tělocvična
1 000,100,Foyer
500,Kuchyň
500,Celý objekt
2 000,-

1h
250,-

Sběrný dvůr v letním období
Upozorňujeme všechny občany, že v období letního času je sběrný dvůr otevřen ve středu v době od 16.00 hod. do 18.00 hod. a v
sobotu v době 9.00 – 11.00 hod. Na sběrném dvoře je třeba dbát
pokynů zaměstnanců obecního úřadu. Děkujeme
Ceník stavební suti na sběrném dvoře
Vzhledem k tomu, že občané mají velký zájem o likvidaci stavební suti na svěrném dvoře a obec není povinná tuto odebírat,
zvolila kompromisní řešení a stavební suť je možno na sběrném
dvoře uložit za poplatek, který stanovilo zastupitelstvo obce takto:
Vozík za auto
100,- Kč
Kára
30,- Kč
Kolečka
10,- Kč
Popelnice před domy
Upozorňujeme majitele popelnic, že vešla v platnost OZV č.
1/2015, která stanovuje, že sběrné nádoby /popelnice/ můžou
být umístěny na obecním pozemku, tedy před domem, pouze
v době svozu komunálního odpadu, tj. od 18.00 hod. předchozího dne do 20.00 hod. dne kdy se svoz koná. Nedodržování tohoto ustanovení dlouhodobě bude pokutováno.
E-BOX na obecním úřadě
Do E-boxu na obecním úřadě můžete odkládat nefunkční drobné elektrozařízení, mobily, MP3, přehrávače, žehličky apod.
a použité baterie.
Propagační materiály obce
Na obecním úřadě si můžete pro svoji potřebu zakoupit tyto propagační materiály:
Pexeso
15,pohlednice
6,Samolepka se znakem obce
15,Mapa Břeclavsko
50,-

Oficiální mapa LVA
Info brožurka Ladná
Pamětní mince
Cyklostezky
Sklenice
Mapa Podluží
CD Lanštorfčani
Almanach školy
Výletní noviny
Kniha Obec Ladná v proměnách času

32,25,180,40,71,15,150,100,zdarma
250,-

Ceník inzerce ve zpravodaji Zvony Podluží
Zpravodaj vychází čtyřikrát ročně a je distribuován do 15-ti obcí
našeho okresu a okresu Hodonín zdarma do všech domácností.
Ceník platný od 1.3.2014.
(údaje v milimetrech, šířka x výška)
běžná stránka – formát „vizitka“ 90 x 50 2.000,- Kč
běžná strana zpravodaje (mimo obálku)
¼ A4 (180 x 50 nebo 90 x 110)
4.900,- Kč
½ A4 (180 x 110 nebo 90 x 220)
8.900,- Kč
1 A4 (180 x 220) 14.900,- Kč
předposlední strana zpravodaje (3str. obálky)
¼ A4 (180 x 50 nebo 90 x 110)
6.900,- Kč
½ A4 (180 x 110 nebo 90 x 220)
9.900,- Kč
1 A4 (180 x 220)
16.900,- Kč
další formáty dle domluvy
Ceník inzerce v Lanštorfském zpravodaji
Strana A4
400,Strana A5
200,Strana A6
100,Hřbitov
Prosíme všechny návštěvníky místního hřbitova, aby se řídili Řádem pohřebiště, a to především, aby na hřbitov nevodili psy /ani
v košíku nebo na rukou/, nevjížděli do areálu hřbitova s kolem,
nenajížděli auty na zpevněné plochy u vchodů a chovali se důstojně. Taktéž žádáme občany, aby neodstraňovali zeleň, kterou
obec vysadila. Porušování Řádu pohřebiště může být důvodem
ukončení nájemní smlouvy k hrobu. Děkujeme
Kompostéry
Obec bude koncem měsíce srpna a v průběhu měsíce září zdarma

Lanštorfský zpravodaj
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distribuovat kompostéry do domácností o objemu 1 m³. Zájemci
o kompostér se mohou již ode dneška přihlásit na obecním úřadě.
Na pořízení kompostérů byla získána dotace ve výši 1 143 tis. Kč.
Lanštorfské hody
Vzhledem k tomu, že ani letos nebyl zvolen stárek, bude pořadatelem letošních hodů opět obec. Upozorňujeme všechny milovníky této tradiční akce, že se uskuteční v těchto dnech sobota
19. 9. a neděle 20. 9. Hodky proběhnou o týden později v sobo-
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tu 26. 9. Hrát Vám bude dechová hudba Legrúti.
Pro potěšení
V místním rozhlase můžete nechat zahrát přání s písničkou. Je
potřeba si nachystat text přání /k narozeninám, sňatku, ukončení
školy atd./, píseň na CD a zaplatit poplatek 20,- Kč. Pro informace o hlášení se obracejte na referentku obce paní Janu Balgovou
na mail balgova@obecladna.cz ,telefonu 519 324 502 nebo osobně na obecním úřadě.

Z historie Ladné
Habáni v Ladné
Novokřtěnci, zvaní Habáni, mají svůj
původ v Německu. Příslušníci této sekty
byli řemeslníci, sedláci a chudina. Odštěpili se od učení Ulricha Zwingliho,
jednak z důvodů mravoučných, jednak
pro radikální názor sociální vycházející
z Písma. Neuznávali vrchnost a soukromý majetek.
Tvořili vlastní obce založené na hospodářské a sociální rovnosti. Odmítali
sloužit v armádě. Zrušili soukromé vlastnictví a zavedli nový společenský řád,
který byl nucen dodržovat každý člen.
Byli to křesťané žijící v komunitách, kteří
se snažili obnovit staré křesťanství. Tvrdili, že křtít děti je nesprávné, a že pro
vstup (křest) do církve by se měl člověk
rozhodnout a pokřtít se až na základě
vlastního rozhodnutí, tedy až v dospělosti. Z tohoto názoru byl potom odvozen
i název Novokřtěnci. Na Moravě dostali
pojmenování Habáni, což bylo odvozené
od slova „Haushaben“ (mít domov), což
charakterizovalo jejich způsob soužití.
Říkali tak nejdříve svým společným domům, později svým dvorům.
V r. 1524 se Habáni podíleli na selském povstání v německých zemích,
a proto byli po jeho porážce vyhnáni. Samotná sekta se zformovala do náboženského proudu ve Švýcarsku, kam odešli,
ale už od počátku byla pronásledovaná
a v průběhu dvacátých let 16. století její
členové byli donuceni ze Švýcarska odejít.
Habáni se na území Moravy objevují poprvé v roce 1526. Morava se stala
vhodným útočištěm pro náboženské vyhnance z toho důvodu, že patřila mezi
země s velkou náboženskou tolerancí.
Nejstarší habánská obec na Moravě byla
založena 1528 v Mikulově. Král a katolická církev se snažili pro jejich radikální
názory vypudit je ze země, šlechta je však
chránila pro jejich pracovitost a nemalé
hospodářské zisky, které jim přinášeli.
Byli dvakrát vypovězeni ze země.
Roku 1528 se konalo první vypovězení
habánů z Čech a Moravy, avšak na Mora-

vě nebylo respektováno. Roku 1535 jsou
vypovězeni i z Moravy, po roce se však
vrátili a následovalo desetiletí hospodářské prosperity.
V počátcích zakládali společná sídla
především v městech, posléze se jejich
osídlování přesunulo do městeček a vesnic. Postupně vybudovali samostatnou
sídelní síť, která byla zcela nezávislá na
historických tradicích a ekonomickém
významu soudobých center země. V posledním decéniu 16. století existovalo
na Moravě 54 stálých sídel novokřtěnců.
Správními centry těchto osídlenců byly
na jihu Moravy dvory v Podivíně (založen před rokem 1536) a Nových Mlýnech
(založen 1558). Malá sídla Habánů (50 –
100 lidí) se od velkých dvorů (300 – 600
lidí) lišila kromě počtu lidí i tím, že neměla mimo jiné zbudovanou vlastní školu a společnou lázeň.
Školám přikládali Habáni velkou důležitost, což se odráželo i ve vzdělanosti
příslušníků novokřtěnské obce, vychovávaných ke znalosti čtení a písma. Je samozřejmé, že všechny tyto vzdělávací aspekty se transportovaly i do jiných oblastí
života a promítaly se například do vysoké
úrovně řemeslné výroby. Taktéž se lze
domnívat, že malá sídla měla převažující
zemědělský charakter, kde se zastoupení
řemesel omezovalo jen na základní obory, nutné pro život vlastní komunity.
Osídlenci byli německé národnosti,
organizováni ve „svých“ obcích se nemísili s ostatním obyvatelstvem. Žili v komunách, v nichž hospodařili společně.
Byli důležitým hospodářským činitelem
v zemědělství (hlavně vinařství) i v řemesle (zvláště hrnčířství, nožířství, hodinářství). Vykonávali téměř padesát řemesel, které obohatili pokrokovými prvky
zemí, z nichž pocházeli. Práce habánů
byla charakteristická opravdovou kvalitou a nízkou cenou.
Jejich bohoslužby byly jednoduché
a byly konány volenými „služebníky slova“, nazývány také „kazately“ či „hlasatelé
evangelia“. O hospodářský chod komuni-

ty dbali správcové dvorů či hospodáři,
kteří také patřili mezi volené funkcionáře
volené radou starších.
O habánské komunitě, která se usídlila v Ladné ještě před rokem 1545, mnoho
záznamů není. Jednalo se o malé sídlo,
jejíž členové se zabývali převážně zemědělstvím a keramickou výrobou včetně
fajánsí (proslavený druh hrnčířských výrobků nažloutlé nebo načervenalé barvy,
které byly pokryty bílou glazurou). Habánská obec v Ladné se připomíná 1576,
kdy jim vyhořel společný dům. Zajímavé
je, že v malých sídlech se neuvádějí kazatelé, připomínají se v kronikách pouze
při jejich úmrtí. Tak tomu bylo i v případě Hanse Klempa, který stal v čele habánské komunity v Ladné, a který zemřel
v roce 1576. V témže roce jim Jan ze Žerotína odebral 4 koně pro válečné potřeby v Uhrách.
Habánská sídla byla lákavým cílem
plenění vojsk procházející územím jižní
Moravy. V těchto sídlech se nacházel pro
vojsko potřebný proviant v mimořádném
množství. Tak tomu bylo i v roce 1605 za
bočkajovského vpádu do Ladné, kdy byl
jeden habán zabit a tři osoby odvlečeny
do zajetí.
Dne 11. listopadu 1609 tu zemřel
tamní hospodář Hänsel Hofmann. Císařskými vojsky byla dne 19. a 20. září 1619
habánská komunita v Ladné vypleněna
a dobytek odvlečen.
Po Bílé hoře ale doba tolerance
končí, nastupuje silná rekatolizace země.
28. září 1622 vydal císař Ferdinand II.
dekret, kterým vypověděl všechny novokřtěnce z Moravy. Na vystěhování a rozprodání majetku jim byla dána lhůta čtyř
neděl. Bez jakéhokoliv majetku museli do
28. října 1622 opustit Moravu. Ti, kteří
nepřijali katolické náboženství, odcházejí
na západní Slovensko, do Sedmihradska,
později do rumunského Valašska a na
Ukrajinu.
Ladnou opustili poslední Novokřtěnci již v roce 1621.
J. Ševčík
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Jak a co kompostovat
Co je kompostování?
Jde o postupné zpracování biologického odpadu. Ten se při správném kontaktu
se vzduchem přeměňuje na humus.
Proč kompostovat?
Prvním a snad tím nejdůležitějším důvodem je to, že díky kompostování snížíte
množství odpadu, který se pak následně
vyváží na skládky. Přispějete tak ke zlepšení životního prostředí. Biologický odpad,
pokud není zpracován a leží na skládce,
přispívá k tvorbě skleníkového plynu. Ten,
jak jistě dobře víte, má celkem zásadní vliv
na naše prostředí a klimatické podmínky.
Využití kompostu na zahradě
Tím, že si na zahradě postavíte kompostér, nejenže přispějete ke snížení odpadu,
ale zároveň díky kompostování získáte
užitečnou surovinu, kterou pak na zahradě můžete opětovně využít. Kompost se dá
přidávat do půdy. Ta díky němu získá potřebné živiny a vitalitu.
Kompostování se vyplatí
Třetí důvod souvisí s prvním i druhým
důvodem. Díky tomu, že snížíte množství
biologického odpadu, který je odvážen,
nebudete muset platit tak velké částky za
jeho odvoz. Pokud pak kompost využijete
na zahradě, nemusíte si kupovat tolik přípravků na hnojení a vyživování půdy.
Postup kompostování
Vždy je důležité, aby byl kompostér
umístěn v rovině. Ideálně je, pokud jej
dáte spíše na stinné místo, nikoliv tam,
kam denně dopadají přímé sluneční paprsky. Stejně tak procesu kompostování

neprospívá, pokud do něj prší a je vystaven
silnému větru.
Zásadním bodem je to, v jakém pořadí budete jednotlivý odpad do kompostu
dávat. Zde platí, že ve spodní části musí
být spíše hrubší odpad. Ten mohou tvořit
například zbytky větví, suché rostliny apod.
Tento odpad se díky kompostování postupně nadrtí na menší kousky, avšak zároveň
zajistí, že odspoda bude do kompostéru
proudit vzduch. Menší odpad pak vkládejte
až do další vrstvy.
Doporučuji udržovat kompost v suchu. Pokud je totiž příliš vlhký, je proces
zpomalován. Během kompostování čas od
času odpad promíchejte. Je to z toho důvodu, aby se do všech vrstev dostal vzduch,
který je pro celý proces tvorby humusu potřebný. Do kompostu můžete také přidat
trochu zeminy.
Jak probíhá kompostování?
Kompostování lze rozdělit do tří částí. V první dochází k tvorbě bakterií.
V kompostéru se výrazně zvyšuje teplota
a dochází k uvolňování oxidu uhličitého.
Tím se postupně z odpadu rozkládají látky,
zejména cukry a bílkoviny.
Ve druhé fázi se pak rozkládají hůře
rozložitelné látky, jako jsou proteiny apod.
Teplota v kompostéru se snižuje, humus už
začíná pomalu měnit barvu.
V konečné fázi pak získává kompost
zcela homogenní strukturu a charakteristické aroma.
Co kompostovat a co ne?
Ne všechny suroviny jsou pro kompos-

tování vhodné. Je tak na místě vědět, jaký
odpad do něj lze dát a jaký je přeci jen lepší
vyhodit do odpadu.
Vhodný odpad ke kompostování
• Tráva
• Listí
• Sláma
• Kusy větví (nadrcené na menší části)
• Popel
• Ovoce, zelenina
• Biologický odpad z domácnosti
• Piliny, kůra
Nevhodný odpad
• Zbytky potravin
• Plast
• Kov
• Cigaretový popel
• Skořápky
• Pecky
• Sklo
• Kameny
• Papír
• Rostliny, jež byly napadeny škůdci
Jak dlouho to potrvá?
Používáte-li přírodní způsob kompostování, trvá proces minimálně 6 měsíců.
V případě, že si
ale domů pořídíte
kompostér, pak se
doba výrazně zkracuje, a to až o polovinu.
Martin Vlk

Školní okénko
Jarní období v základní škole bylo nejen plné učení a pilné školní práce, ale také
jsme se snažili žákům výuku zpestřit mnoha jinými aktivitami.
Děti z 1. – 4. třídy si vyjely do kina Koruna v Břeclavi na divadelní představení
„Kamarádi na hradě“. Nám již důvěrně
známý divadelní spolek Kamarádi z Brna,
přivezl dětem opět veselou, ale hlavně po-

učnou hru plnou písniček o pravém přátelství, hezkých vztazích, slušném chování
a vzájemné pomoci mezi kamarády.
Jak se mají správně starat o svůj chrup,
si děti zopakovaly i prakticky vyzkoušely při besedě s názvem „Zdravé zoubky“.
Tuto zdravotní osvětu už druhým rokem
děti absolvovaly pod odborným vedením
studentek stomatologie, z nichž jedna -

Petra Čuková, je bývalou žákyní ladenské
školy. Budoucí zubní lékařky si s dětmi
povídaly, vysvětlovaly, zodpovídaly zvídavé dotazy, pouštěly na interaktivní tabuli
velmi zajímavou projekci a ukazovaly, jak
si zuby dobře vyčistit a předcházet vzniku
kazů.
U příležitosti Dne Země jsme navštívili
unikátní a velmi úspěšný geografický vzdělávací projekt pro školy „Kouzelná planeta“, který pro děti připravují cestovatelé
Kateřina a Miloš Motani. V kině Hvězda
v Mikulově se s námi v pásmu nazvaném
„Keňa a gorily“ podělila autorka o nejrůznější romantické, úsměvné, napínavé i dobrodružné zážitky z těch nejzajímavějších
a nejúžasnějších koutů světa. Dynamické
audiovizuální pásmo sestavené z úchvatných fotografií a videosekvencí bylo doprovázeno živým zasvěceným komentářem,
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podmanivou i rytmickou hudbou, autentickými zvukovými i hudebními záznamy.
Fotografie nás překvapily svojí neopakovatelnou atmosférou, grafikou i umně zachycenými okamžiky. Styl filmování byl tak jedinečný, že jsme si připadali, jako bychom
sami byli na této cestě. V rámci následující
soutěže pak přednášející hravou formou
vyzkoušela pozornost, paměť a znalosti
dětí. Součástí programu je také prezentace
zajímavých artefaktů a přírodnin charakteristických pro vybrané lokality. Děti si
je mohou, nejen prohlédnou, ale i osahat.
V budoucnu jistě školáci navštíví další pásma z tohoto cyklu, která slučují hned několik výukových předmětů a je v nich kladen
velmi velký důraz na ochranu přírody, kulturního dědictví i lidských hodnot, které se
také my snažíme vštěpovat dětem po celý
školní rok.
Koncem dubna jsme opět zavítali do
břeclavského kina Koruna, tentokrát na benefiční taneční projekt skupin E. M. Dancers a N. C. O. D. s výstižným názvem „My
vám ty medaile přivezeme“. Výtěžek ze
vstupného putuje dětem z těchto skupin,
které se probojovaly na až na mistrovství
světa „WORLD DANCE MASTERS 2015“
v Chorvatsku. Vystoupily zde nejmenší tříleté děti, školáci, mládež i dospěláci.
Jednotlivá taneční čísla následovala svižně
za sebou a byla vtipně provázena dětským
komentářem. Vystřídala se spousta nápaditých kostýmů, zaujali nás sněhuláci, sportovci, kovbojové, jeptišky i další. Obdivovali a podporovali jsme výkony našich žáčků
Barunky Šimečkové, Dominika Střelského,
Lucinky Demčilové a Sašky Dobšákové,
kteří také trénují a tancují pod vedením
ing. Lenky Žůrkové. Celé vystoupení doprovázelo hlasité povzbuzování a neutichající potlesk. Budeme dětem držet pěstičky
pro štěstí, aby se jim splnil medailový sen
na zmíněném mistrovství světa.
Škola se každoročně zapojuje do již
tradiční akce „Pálení čarodějnic“. Letos
jsme pro děti i dospělé připravili v parku
Rasovna deset stanovišť, kde si každý mohl
vyzkoušet například vaření čarodějnického
lektvaru, hod škrpálem, přenášení smetí na
koštěti, jízdu na dřevěném koni, rovnováhu
a šikovnost na chůdách, střílení mýdlových
bublin vodní pistolkou, sbírání víček od
plastových lahví s kelímky na očích a další. Pro všechny masky byly přichystány
diplomy a odměnu za originální dopravní
prostředek si letos odnesl Adámek Mitrič.
Následovalo spálení čarodějnice, kterou
udělaly děti ze školní družiny s paní vychovatelkou, opékání špekáčků a večer k poslechu i tanci hrála country skupina Čtyřlístek, pro jejíž členy vyrobily děti slušivé
čarodějnické čepice. Tuto zdařilou akci na-
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táčela i regionální televize. Kdo její vysílání
ještě neviděl, může je dodatečně zhlédnout
ý stránkách školy.
y
na webových
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práci s obecním úřadem, hasiči, fotbalisty, včelaři, myslivci a tenisty uspořádala
v sobotu 30. května Dětský den v parku
Rasovna. Každý si mohl vyzkoušet střelbu
ze vzduchovky na pohyblivý terč s jelenem
a divočákem, pokusit se zdárně vyřešit kvíz
o včelařství a nakreslit si obrázek, stříkat
z hadice na cíl z plastových lahví s vodou,
míčkem pomocí rakety trefovat do obručí,
kopat na bránu a proběhnout s balonem
slalom kolem kuželů nebo si zasoutěžit v běhu s ploutvemi na nohou, skákání
v pytlích a házení tenisáků na panáka. Děti
zřejmě nejvíce nadchla prohlídka a hlavně
jízda hasičským autem. Následovalo opékání špekáčků a posezení u táboráku. I
když nám akci hned na počátku na několik
minut přerušil déšť, nakonec se přece vyjasnilo a zábava mohla pokračovat až do večerních hodin. Chtěli bychom touto cestou
poděkovat všem, kteří neváhali obětovat
svůj volný čas dětem a jakýmkoliv způsobem se na této zdařilé akci podíleli.

Děti z folklorního kroužku vystoupily
se svým pásmem tanců a zpěvů v programu soutěže mladých verbářů na Podluží,
který se konal v neděli 17. května ve sportovní hale v Ladné. Přestože se na druhý
den jelo na školu v přírodě, děti neváhaly
a všem ukázaly, jak moc jsou šikovné. Děvčata zazpívala čtyři svižné písničky, chlapci
si skočili hošije a na závěr všichni společně zatančili a zazpívali dvě vrtěné. Určitě
všechny potěšíme, když oznámíme, že se
chystáme také vystoupit na předhodovním
zpívání. Pochvala za vzornou přípravu patří paní učitelce Holubové.

Největším letošním
zážitkem
asi pro
l
k
děti zůstane pětidenní pobyt v přírodě
v největším adrenalinovém středisku naší
republiky, v Březové u Třebíče. Přestože
nám počasí příliš nepřálo a také o ubytování jsme měli poněkud jiné představy,
spousta zábavy, dobrodružství a adrenalinu
předčila všechna naše očekávání. Abychom
mohli naše dojmy více přiblížit rodičům
i veřejnosti, zaslouží si škola v přírodě delší
zmínku v samostatném příspěvku.
Základní a mateřská škola ve spolu-

Konec školního
k l h roku
k se nezadržitelně
d
l
blíží a prázdniny už nám pomalu klepou
na dveře. Děti se určitě těší na dva měsíce volna. Čeká nás zopakování učiva
a zhodnocení celoroční práce, také máme
přichystány ještě dvě zajímavé akce: interaktivní pořad Hrajeme si na Afriku
a Sférické kino. Potom nastane loučení
s našimi sedmi páťáky. O tom, že naše
malotřídní škola poskytuje svým svěřencům kvalitní výchovu a vzdělávání jistě
svědčí i fakt, že opět dva naši žáci uspěli
v silné konkurenci a po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek byli přijati ke
studiu na víceleté gymnázium do Břeclavi.
Zlatce Mrázové a Vojtěchu Nešporovi ještě jednou blahopřejeme a přejeme nejen
jim, ale i ostatním dětem hodně zdaru do
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dalších let. Zároveň se posledního června
rozloučíme s paní učitelkou Vlastimilou
Bartošíkovou, která po dlouhých letech
pedagogické praxe odchází na zasloužený
odpočinek. V ladenské škole učila sedm
let. Za její kvalitní práci, ochotu, laskavý,
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vstřícný a profesionální přístup k dětem,
rodičům i kolegům jí patří náš velký dík.
Přejeme hodně zdraví a spokojenosti
v další životní etapě.
Závěrem bych se chtěla rozloučit se
svými žáčky, ujistit je, že mi s nimi bylo

fajn a budu na ně ráda vzpomínat a rovněž děkuji jejich rodičům za dobrou
spolupráci. Přeji všem dětem bezvadné
prázdniny zalité sluníčkem a všem zaměstnancům obou škol příjemně strávenou dovolenou.

Co se děje v mateřské škole
Na příchod jara jsme se s dětmi moc
těšili. Je to období, kdy již trávíme více
času venku, ať už na vycházkách do přírody či při hrách na školní zahradě. Jarní
sluníčko dětem umožnilo pozorovat luční
květiny a brouky na louce, prozkoumat
život u rybníka, hrát různé ekohry, vyzkoušet si piknik v trávě, ale také si hrát na
písku. Moc děkujeme panu Bachmanovi,
který nám opravil koloběžky. Děti je tak
ke své radosti mohou opět využívat při
hrách na zahradě.
Děti ze třídy Kuřátek uvítaly jaro projektem „Duhový týden“, kdy si opakovaly
barvy, zpívaly o nich písničky a vyhledávaly je v přírodě. Prostor měly také pro
tvořivou hru s barvou. Starší děti ve třídě
Berušek se na příchod jara zaměřily z globálnějšího úhlu pohledu – z pohledu planety Země, kdy si během projektu „Poletíme
do vesmíru“ hrály na vesmírné cestování.
Dozvěděly se mnoho zajímavých informací
o planetách, Zemi a naší sluneční soustavě, prohlížely si encyklopedie, naučily se
nové písně, vyráběly raketu z papírových
krabic, společně vytvořily vesmírnou koláž.
Prohlížely si také snímky satelitních družic
v počítači, vyhledaly Ladnou, naši školku,
hřiště… Formou prožitkové hry si vyzkoušely pohyb planet ve vesmíru, a to na vlastním těle. Z projektu si děti odnesly hodně
společných zážitků.
V polovině dubna jsme naši mateřskou
školu otevřeli veřejnosti. Dne otevřených
dveří využili rodiče s malými dětmi, aby si
mohli jít do školky pohrát a prohlédnout
si ji. Někteří z nich také přišli k zápisu. Žádosti o přijetí do mateřské školy bylo všem
zájemcům vyhověno.
Ke Dni Země tentokrát děti shlédly

pohádku „Ukliďme si les“. Po loňských výborných zkušenostech s divadelním představením na školní zahradě jsme opět volili možnost podívat se na pohádku venku
na sluníčku. Svým požadavkem jsme mile
překvapili herce. Divadlo bylo moc hezké
a dětem se líbilo.
V květnu k nám ještě přijelo Divadlo
Sluníčko s klasickými pohádkami – Perníková chaloupka, Kohoutek a slepička,
Červené klubíčko. Pohádky byly kvalitně
zpracované, herci svým vystoupením děti
zcela zaujali.
Na výlet, který jsme naplánovali začátkem května do Bonga, se děti moc těšily.
Na atrakcích se dostatečně vyřádily a užily
si spoustu legrace. Byl to krásný den. Do
školky jsme se vraceli unavení, ale moc
spokojení. Na nových, kvalitních lehátkách, které jsme dětem letos pořídili, se
jim po takovém dopoledni plném zážitků
spalo, jako když je do vody hodí.
V květnu jsme také společně oslavili
Den matek. Na besídkách děti z obou tříd
maminkám a babičkám zpívaly, tančily,
recitovaly a dramatizovaly pohádky. Jistě
je potěšily i dárečky, které pro ně děti s láskou vyráběly.
Letos jsme
poprvé
začali se staršími
j
p
p

dětmi jezdit do krytého bazénu. Pod vedením učitelů z plavecké školy Delfín se děti
učily základům plavání. Učitelé využívali
vhodné motivace a pomůcek tak, že děti
vnímaly výuku jako hru. V plaveckých
dovednostech všechny děti udělaly velké
pokroky. Po dobrých zkušenostech plánujeme zařadit plavání i příští školní rok.
V polovině června jsme shlédli hudebně naučný pořad Miloše Dvořáčka „Hrajeme si na Afriku, tady u nás, v našem triku.
Děti se hravou, pohybově ‐ hlasovou formou dozvěděly spoustu věcí o afrických
zvířatech, rostlinách a lidech, afrických
hudebních nástrojích a jejich všestranném
využití.
Ke konci školního roku ještě přijede
pojízdné planetárium s pohádkou „Jak šel
Měsíc na návštěvu ke Slunci“.
Poslední akcí v tomto školním roce
bude slavnostní rozloučení s dětmi, které
půjdou po prázdninách do první třídy.
Do školy odchází 13 dětí, z toho je 11dětí
z Ladné. Doufáme, že se jim ve škole bude
líbit. Všem dětem z mateřské školy přejeme krásné léto a hodně radosti i krásných
chvilek na dovolené s rodiči či na prázdninách u babičky a dědečka.
Za kolektiv pedagogů
p g g Iveta Žáková
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Výlet na Nový dvůr
Další z akcí pro děti z MŠ byl výlet na Nový dvůr, který nám
věnovala jako sponzorský dar firma BORS Břeclav.
Zaměstnanci statku dětem ukázali ustájené závodní koně, seznámili nás se zemědělskou technikou, ekologickým zpracováním

podestýlky pro koně a pověděli nám o každodenní péči o tyto
krásná zvířata. Největším zážitkem byla možnost povozit se na
hřbetu koní. Vycházkou po okolí jsme završili tento pěkný výlet.
Tímto děkujeme sponzorské firmě

Jaký byl školní rok 2014/2015 na naší škole
Nadpis lze brát jako otázku i jako konstatování, popřípadě
jako bilanci nějaké činnosti. V tomto případě činnosti naší školy. Je mi potěšením, že bilance uplynulého školního roku se ujaly
v tomto čísle zpravodaje také mé kolegyně, které se na práci školy
podívaly svýma očima – očima pedagogů a zaměstnanců školy. Já
si dovolím zamyslet se nad uplynulým rokem pohledem ředitelky.
První, co je důležité podotknout, je to, že to byl rok změny:
jak pro mě, jako pedagožku, která se po třiceti letech ve funkci
učitelky musela vypořádat s „úředničinou“ (a není jí málo – pohyb
mezi paragrafy není jednoduchá věc), tak pro zaměstnance školy,
samozřejmě pro děti, žáky a pochopitelně i rodiče. Jsem od znovuotevření školy v roce 2007 již třetí ředitelka a možná si i někdo
položil otázku, jak to bude s naší školou dál?
V průběhu letošního školního roku jsme toho společnými silami dokázali spoustu. Nebudu zde jmenovat to množství akcí, které
naše děti v MŠ a žáci ZŠ se svými pedagogy prožili, to je v tomto zpravodaji již na jiných místech. Chtěla bych zde mluvit spíše
o akcích menšího investičního charakteru. A nebylo jich málo. Do
mateřské školy byla nakoupena nová lehátka pro děti místo matrací, na kterých v odpoledním klidu odpočívaly, do umývárny dětí
byly vyrobeny nové věšáčky na ručníky tak, aby odpovídaly hygienickým předpisům, koutky pro pitný režim dětí, bylo přebudováno zastřešení rampy u školní kuchyně, do základní školy bylo zakoupeno šest nových školních lavic se židličkami, byla zakoupena
a instalována další interaktivní tabule do učebny, ve které tato dnes
již nepostradatelná věc pro výuku scházela a byla pořízena z dotace od MND Hodonín - z té budou mít především radost budoucí

prvňáčci a jejich paní učitelka. Byly pořízeny čtyři notebooky, které jsou dnes již nepostradatelnou součástí v práci moderního učitele. Dále nový nábytek do školní družiny, byly vymalovány části
základní školy z důvodu zatečení dešťové vody narušenou střešní
krytinou a v důsledku prací na nové instalaci elektrických rozvodů.
A jak to bude s naší školou dál? Je toho velká spousta, co mám
ve své vizi. Samozřejmě na prvním místě je spokojenost. Spokojenost dětí, žáků, zaměstnanců, rodičů v oblasti výchovné a vzdělávací, tak i v oblasti hmotného zabezpečení školy. Naše škola, i když
je malá, musí být konkurenceschopná a já věřím, že tomu tak bude.
Myslím si, že jsme na dobré cestě k dalšímu rozvoji školy a proto bych v závěru této bilance chtěla poděkovat všem, kteří se o to
v letošním školním roce zasloužili – pedagogové, provozní zaměstnanci, rodiče, kteří nám pomáhají a ve velké míře je to Obec Ladná
jako zřizovatel školy, bez jehož vydatné pomoci bychom naše plány
uskutečnit nedokázali.
S nadcházejícími prázdninami přeji všem prožití krásného letního času, plného odpočinku a nasbírání nových sil do další práce.
Jana Mrázová
Základní škola a Mateřská škola Ladná děkuje Mgr. Bohumile Tesaříkové za zprostředkování dotace od Lesů České
republiky s. p. pro děti z mysliveckého kroužku na akci „Tři
krmelce“ a za zprostředkování dotace od MND Hodonín a. s.
na vybavení naší základní školy další interaktivní tabulí.

Projekt ovoce do škol
Od začátku školního roku 2014/2015
se naše škola účastní evropského projektu Ovoce do škol s finanční podporou
Evropské unie.
Co je projekt OVOCE DO ŠKOL?
Projekt podporuje spotřebu ovoce
a zeleniny u žáků 1. Stupně základních
škol za pomoci evropských a státních do-

tací. Dodávané produkty dostanou děti
z cílové skupiny zcela zdarma.
Kdo je naším dodavatelem?
Společnost Bovys s. r. o. byla vybrána Státním zemědělským intervenčním
fondem (SZIF) jako oficiální dodavatel
v tomto projektu. Jde o specializovaný
velkoobchod ovocem a zeleninou, který

působí na českém trhu již 21 let.
A jak to probíhá v naší škole?
Každé úterý do školní jídelny dorazí
dodávka čerstvého ovoce nebo zeleniny.
Množství je spočítáno přesně na osobu,
takže každý žák naší školy obdrží svůj díl,
který mu o přestávce předá paní školnice.

„Paní učitelko, tak takovou jsem ještě nezažil.“
Škola v přírodě – rekreační středisko
Březová, 18.5. – 22.5.2015
18. května, krátce před devátou hodinou ráno se před Základní školou v Ladné shromažďují skupinky nedočkavých
dětí, které mají před sebou pět, dnes už
můžeme říci nezapomenutelných, dnů na
škole v přírodě. Ještě před odjezdem odevzdávají rodiče nutné potvrzení o dobrém zdravotním stavu, bez kterého se
nelze obejít, zatímco děti netrpělivě přešlapují z místa na místo. Každá minuta

ubíhá pomalu. „Tak kdy už konečně pojedeme?“ „Nebojte se, brzy se už dočkáte.“
Rychle nakládáme zavazadla, loučíme se
s rodiči a domácími mazlíčky, kteří nás
přišli také vyprovodit, a vyrážíme vstříc
očekávanému dobrodružství.
Podle pana řidiče nám cesta zabere 2
hodiny. Během této doby se každému žákovi honí hlavou nejrůznější otázky. „S
kým budu na pokoji?“ „Opravdu si vyzkouším střelbu z luku?“ „Budou mi stačit
peníze na sladkosti?“ „A vzal jsem si vůbec svoji peněženku nebo mi zůstala ležet

doma na stole?“ Že si ji nikdo nezapomněl,
zjišťujeme po hodině jízdy, kdy si děláme
malou přestávku, a děti utíkají „zkontrolovat“ zboží v blízké restauraci. Po další
hodině jízdy jsme na místě. Za zády paní
učitelek se ozývají obdivné hlasy na okolní
prostředí. Vystupujeme z autobusu a přichází k nám „mužíček“ v ustrojení, jakoby se chystal do boje. Meč a štít nemohou
chybět. Posléze se dozvíme, že Nathaka
(přezdívka onoho válečníka) bude našim
instruktorem. To jsme tehdy ani netušili,
že bude také dobrým kamarádem, na kte-
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rého rádi vzpomínáme i po škole v přírodě. Ovšem není všechno růžové, jak se
na první pohled zdá být. První studenou
sprchu dostáváme v podobě ubytování.
Úroveň jednoznačně neodpovídá alespoň
z části běžnému standardu. Navíc žáci jiné
školy, ubytovaní naproti našich pokojů,
očividně nejsou z našeho příjezdu nadšení
a dávají to na sobě zdát. Myšlenka otočit se
na patě a jet domů se žene do hlavy paní
učitelkám. Co nás přesvědčí, abychom tomuto místu dali ještě šanci? Dokáže nás tu
něco udržet? Ano, pohled na atrakce, který jistě dětem nedá spát a sluníčko, předzvěst dobrého počasí. Dobrá, zůstáváme.
Ráno následujícího dne zjišťujeme, že se
můžeme rozloučit i s výhledy na pěkné
počasí. Máme štěstí, že humor nás ještě
neopouští, a proto si stále připomínáme,
že vždy může být ještě hůř. K naší radosti
zjišťujeme, že čas na pokojích trávíme minimálně a většinu dne jsme venku. Ačko-
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liv se téměř každý program neobešel bez
pláštěnek, dá se říct, že nám to nevadilo.
Velký dík patří Nathakovi, který se o nás
staral jako o vlastní. Nikdy nezapomeneme na to, co jsme si vyzkoušeli. Především
jsme překonali a překvapili sami sebe,
když jsme se odvážili a trpělivě zdolávali
nejrůznější úskalí překážek. Řádnou dávku odvahy vyžadoval tvz. Skok do prázdna, který se toho dne stal nejoblíbenější
atrakcí náš všech. Program byl jednoduše
báječný. Prvně jsme statečně šplhali na horolezecké stěně a den na to zdolávali těžkosti vysokých lanových překážek. Pokud
někdo ještě před odjezdem neznal postavu
krále Karla IV., dnes už o ní ví snad úplně
všechno. Děti byly rozděleny do 4 rodů:
páni z Lipé, Dubé, Landštejnové a Rožmberkové. Každá skupina se rozhodla pomáhat králi. Stříleli jsme z luku, šermovali
dřevěnými meči a učili se dvorské etiketě. Loupeživého rytíře Jana Pancíře jsme

dokázali porazit jen díky tomu, že jsme
se spojili a domluvili. Největší klad školy
v přírodě dnes vidíme v tom, že každému z nás se dostalo příležitosti vyniknout
v tom, v čem jsme dobří. Kdo se jeden den
bál šplhat po stěně, druhý den pomohl své
družině s přípravou taneční choreografie
na počest krále Karla. Ačkoliv jsme se na
škole v přírodě „neučili“ v pravém slova
smyslu, každý den nás učil sám.

Z činnosti školní družiny
V měsíci květnu jsme se ve školní družině zúčastnili výtvarné soutěže s názvem Za sedmero horami, kterou v rámci
bakalářského projektu vyhlásili studenti multimédií v ekonomické praxi na VŠE. Za odměnu jsme dostali diplom a elektronickou hru. Pokračovali jsme v soutěži, kterou pořádá
místní knihovna s názvem Pohádkový rok. Ke dni dětí paní
Florusová připravila akci „Malování po chodníku“. Koupila barevné křídyy a za obrázkyy děti odměnila sladkostmi. Do

knihovny chodíme rádi nejen číst, ale i něco namalovat, nebo
zahrát hry. Byli jsme pověřeni namalovat do knihovny nové
obrázky, tak se můžete někdy podívat, jestli se nám povedly....
S dětmi, které nebyly na škole v přírodě jsme podnikli výlet na
Janův hrad a do Lednice, hodně času jsme trávili také v tělocvičně. Také jsme zakoupili do družiny nové knihy. Doufám,
že je co nejdříve přečteme...
Marie Střelská
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Spolky a sdružení
Slovácké sdružení Lanštorfčané
Po úspěšném zahájení letošní sezóny
na Lanštorfském fašanku jsme navázali
2.5.2015 vystoupením v Lázních Hodonín na slavnostním zahájení lázeňské sezóny. Počasí se vydařilo a zahradní areál
hodonínských lázní byl zcela zaplněn
diváky. Při našem vystoupení bylo vidět,
že někteří z posluchačů zpívali s námi.
Vydařila se i stěžejní akce našeho
sdružení a to Přehlídka mužských sborů na Podluží, která se konala 9.5.2015
na prostranství před sportovní halou.
Vystoupilo zde 16 sborů z okolních
obcí a doprovod zajistily CM Břeclavan
a Musica Moravica.
Dne 23.5.2015 nás pozvali vinaři ze
Zaječí abychom obohatili jejich program Putování ze sklepa do sklepa, kde
jsme kromě zpěvu také ochutnali výborná zaječská vína. I přes nepřízeň počasí byla překvapivě vysoká návštěvnost.
Ono také ve sklepě neprší. 
V Prušánkách máme velmi dobré
kamarády, kteří nás tradičně zavolali
na Zpívání v Nechorech, tedy v areálu místních sklepů, dne 30.5.2015. Zde
nás opět zastihla bouřka, ale jak rychle přišla, tak také odešla. Vzduch se

osvěžil a program mohl pokračovat jen
s minimálním zpožděním. V programu
se představili domácí ženský a mužský
sbor, mužský sbor z Louky, Moravské
Nové Vsi, Ladné, Vacenovic, Moravan,
Kunovic, Ratíškovic, mužský a ženský
sbor z Kuklova.
Ke sklepům respektive k „Búdám“
jsme jeli zpívat také 20.6.2015 do Mutěnic. Zde mají krásný nový areál se zastřešeným pódiem a hledištěm. Doprovodnou akcí pořadu byla degustace vín
od místních vinařů. Na pódiu se postupně představily sbory z Mutěnic, Boršic,
Pohořelic, Ždánic, Ladné a ženský sbor
z Hroznové Lhoty.
V současné době se připravujeme na
Guláš cup, který se uskuteční 27.6.2015
v Ladné na Rasovni. Letos hodláme uvařit gulášek z Muflona. Doufám, že se
nám vydaří. Přijďte ochutnat.
Dále nás čeká 4.7.2015 vystoupení v Dolních Dunajovicích na Setkání
mužských sborů. Zde bude kolem 10
pěveckých uskupení. Snad se počasí vydaří.
V srpnu pojedeme opět do Zaječí na
Svatovavřineckou neděli zpívat k místní

kapličce. Termín je 9.8.2015. O týden
později 15.8.2015 zpíváme na Předhodovém zpívání v Moravském Žižkově.
Dne 12.9.2015 jsme byli pozváni do
Rohatce na Přehlídku pěveckých sborů.
Zde budeme zpívat poprvé a doufám, že
se vše vydaří.
Letošní Předhodové zpívání v Ladné
bude 18.9.2015. Program bude zaměřen
na mladé zpěváčky. Kromě pozvaných
mužských sborů se představí Folklórní
kroužek při ZŠ Ladná a dále dětští sólisti, jak ve zpěvu, tak i ve hře na cimbál. Více nebudu prozrazovat, nechte se
překvapit.
Do Brna na Pochod Moravanů letos
pojedeme 3.10.2015. Opět si zazpíváme
v kostele sv. Tomáše na Moravském náměstí a následně na Náměstí Svobody.
Vinaři ze Zaječí si nás již nyní pozvali na Mladé vína 2015, které se budou
ochutnávat dne 31.10.2015.
2.11.2015 slavnostně zahájíme Vernisáž malíře Libora Vymyslického
v Lázních Hodonín.
V prosinci připravujeme zpívání na
sv. Mikuláše a samozřejmě počítáme
také s koncertem na Adventní neděli.

Zajíc polní v Ladné aneb myslivost už není co dříve
Zdravím Vás, spousta z Vás ví, že
jsem se dal k myslivcům a máte na mě
často zajímavé otázky. Možná bude zajímavé odpovídat na ně tady, protože
spousta těchto otázek je stejná. Předem
upozorňuji, že jsem jen myslivec a nevím všechno. Většinou se jedná o můj
názor a pohled na věc. Tak mě hned
nekamenujte 
Nejdříve bych si dovolil zareagovat na časté vtípky a někdy i napadání
nás myslivců ve stylu: “JAKÉ ZAJÍCE
JDETE STŘÍLET, KDYŽ TAM ŽÁDNÉ NEMÁTE”, nebo “PROČ DĚLÁTE
HON NA ZAJÍCE KDYŽ JICH TAM
MÁTE 5”. Jen pro pobavení bych rád
uvedl, že se dokonce stane, že některý
rádoby ochránce zvířátek v opileckém
stavu začne doslova vlastním tělem
hájit zájmy zvířátek. A to větou: “ŽE
JSME H…. CO VRAŽDÍ ZVÍŘÁTKA”,
atd. Hned v úvod bych proto rád uvedl, že na ožralé připomínky nereaguji
a reagovat nehodlám. O těchto ochranářích z hospody a od počítače mám
svůj názor. 
Takže abych jen neplácal a dostal

se k těm našim zajícům. Moudrá kniha
povídá, že Zajíc Polní žije (žil) po celé
ČR a vyhovují mu nejlépe pastevní bohaté a sušší nížiny. Dále se píše, že žije
v domovském okrsku o výměře několika hektarů dle potravní nabídky. Během dne odpočívá v loži a za potravou
vychází za šera a v noci. Živí se travinami a bylinami. Zaječka může vrhnout
mladé 3-4 za rok a první zajíčci jsou
většinou kolem března (říkáme jim
březňáci). Bohužel tento první vrh je
většinou narozen do nepříznivého počasí a většinou je u těchto zajíčků velká
úmrtnost. Obzvlášť když je vlhko.
Tak to jsou fakta. Teď proč si myslím, že nejsou a nebudou.
Osobně bych se na to podíval z pohledu toho, jaké životní prostředí jim
vytváří člověk a nemyslím tím myslivce, ale nás všechny. Dokážete si představit jeden rok takového zajíce?
Jen pro příklad. Narodí se a jeho jedinou obranou je to, že tiše leží a čeká,
až ho přijde matka nakrmit. Jeho jedinou obranou je, že není cítit a proto ho
predátor necítí, druhá ochrana je, že je

dobře zbarvený a proto ho není vidět
a ta hlavní paradoxně nejhorší ochrana
je, že když je nějaký hluk kolem něho
tak se přikrčí a tiše čeká, až to přejde.
Kdyby to bylo tak, že když zaslechne
hluk tak uteče bylo by částečně vyhrá-
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no.  On totiž, když jako malej leží,
tak je většinou jaro a přijede nějaký
ten pan zemědělec, který je momentálně naučený jezdit s velkým traktorem
a rychle, aby toho co nejvíce stihnul.
Nevím jaký je roční postup, ale většinou jedou brány, disky, válec, případně
mašina na setí, postřikovač nebo jiné
stroje. Pokud toto náš prcek přežije
tak má na jaře možná vyhráno. Pokud
ovšem nepřijede pan hospodář a nerozhodne se na tom holém poli něco
postříkat.
Jak jsem se již zmínil na život těchto prcků má paradoxně velký vliv jejich
ochranný reflex, zalehonout a držet
hubu. Kdyby totiž vzal nohy na ramena
a utekl, tak by možná přežil jaro. Mám
vlastní zkušenost, kdy nám psi v této
době aportují části zajíců. Jednou je to
stehno někdy hlava někdy půlka a někdy smutně kouká na hromádku masa,
kterou není za co chytit. Ona totiž už
hodně dávno skončila doba, kdy si pan
sedlák vzal kravku nebo koníka a pooral ten svůj kousek polnosti. Navíc když
náhodou viděl zajíčka nebo bažantíka
tak radostně zatleskal a vyhnal ho vedle na sousedovo, aby ho nezaoral.
Dalším faktorem, který nám rozhodně nezvedne stav zajíců, je rozloha
pole. Už to hodně dlouho nejsou políčka našich dědů. Dnes jsou to rozlehlé lány, které se dají dobře projet
traktorem a jinou technikou. Což na
jednu stranu ze strany člověka chápu,
ale bohužel ze strany zajíce to není
k pochopení. Chov zajíce v takových
podmínkách je nereálný. Dokážu si
představit, že zajíc hodně zmateně hledá v lánu slunečnice, řepky, kukuřice,
žita, kousek něčeho na zub, případně
trochu vody. Jak jsem psal. Moudrá
kniha uvádí, že zajíc žije na rozloze několika málo hektarů, nicméně si myslím, že tomu tak není a často vidím
zajíce jak je vždy na tom stejném místě a vrací se na těch pár metrů i když
ho vyženeme při naší návštěvě. Úplně
živě vidím, jak se snaží dole u země
něco najít na zub. Ještě jsem neviděl
zajíce jak se jako dřevorubec rozhodl
ukousnout dole stonek od slunečnice,
kukuřice případně řepky aby si mohl
pošmáknout na klásku, nebo semínku
slunečnice, které jsou nahoře, zhruba
1-2m nad jeho hlavou. Pokud on totiž
čirou náhodou najde dole nějaký ten
plevel tak stejně asi přijede pan člověk
a postříká plevel i se zajícem proti růstu. Předpokládám, že potom ani plevel ani zajíce neporoste. Nehledě na
to, že když přežije, zajíc zase nemá co

Lanštorfský zpravodaj
žrát protože plevel uschne, případně je
plný jedu.
Tímto bych se lehce dotkl toho, co
člověk dnes pěstuje. Už dávno to není
o tom, že je malé políčko brambor, kukuřice, mrkve, řepy, petržele, jeteliny
atd. dnes jsou to nádherné rozhlehlé
lány plodin které jsou navíc nejsou ani
k jídlu. Jsou většinou dobré pro bionaftu, spalovny, na olej, atd. Hlavní
k čemu jsou dobré není asi jídlo, ale peníze. Protože většinu jídla které potřebujeme si přece dovezeme ze zahraničí
a těžce zaplatíme. Zase bych si dovolil
podotknout, že nenapadám zemědělce,
ale mluvím o životě zajíce. Zemědělec
byl a je k tomuto v podstatě donucen
a přiveden hospodařením státu, ale to
je jiná kapitola. 
Takže abych dokončil rok toho našeho českého zajíce.  Jednou takhle
ráno se vzbudí na rozlehlém lánu řepky, kukuřice, nebo slunečnice a radostně se rozhodne přežít zase jeden
den. Z ničeho nic zaslechne kravál
a kolem něho proletí něco, čemu se
říká kombajn případně sekačka nebo
jiný vergl. Když vergl proletí jednou
tak se zajíc přikrčí, protože je to neuvěřitelný kravál. Náš vergl proletí
podruhé, a protože se to nedá poslouchat, vyběhne zajíc z pelechu a málem ho přejede kolo kombajnu nebo
doprovodného traktoru. Hurá přežil.
Teda do chvíle než se potká s žací lištou. Dalo by se to napsat i jinak, ale
toto se dá asi i číst. 
Takže pokud nám pan zajíc prokličkoval se štěstím až do podzimního období, tak se rozhlédne po krajině kterou nepoznává a vidí jen samé strniště.
Doteď viděl jen na metr před sebe a najednou výhled na několik km. Nezbývá
mu nic jiného než rychle hledat nějaký
ten úkryt protože doteď byl schovaný
a najednou ho vidí kdejaký ten dravec
co letí kolem dokonce i ta liška ho vidí
na několik km daleko. Takže je nejlepší
vyhrabat si pelech rovnou tam kde je.
Zaleze do něho a snaží se přečkat do
večera, aby na té poušti zkusil něco najít k jídlu a hlavně k pití. Jak si takhle
leží a dumá nad nesmrtelností zajíce,
tak se mu zdá, že zase něco rachotí. Nakoukne ven a ejhle, už zase jede traktor
a diskuje to strniště. Tohle ale náš zajíc
už přece zná tak zaleze hlouběji do pelechu a počká si.
Protože já osobně nejsem znalec
z oblasti zemědělství tak se možná pletu
v postupu prací a zajíc tento den přežil,
protože nic nepřijelo. Čemu jsem ale
ochoten věřit je to, že pokud měl náš

zajíc šťastný den a ještě žije, tak určitě
nejpozději do týdne ho vyruší traktor
s pluhem a zaoře nám zajíce do země
nebo ho rovnou přefikne v půlce. On
to zase totiž není jeden pluh jako za našich dědečků je to několik pluhů vedle
sebe a jedou tak rychle, že dědeček by
musel pěkně utíkat, aby mu stačil zajíce
odhánět.
Tímto bych mohl rok zajíce zakončit, ale to bych to všechno hodil jen
na zemědělce a to není fér. Musíme
k tomu připočíst ne jeden rok hospodaření, ale třeba 40 let postupně se
zdokonalujícího hospodaření, silniční
dopravu která ročně převálcuje spoustu zvěře, stále se zmenšující plocha kde
je klid a sebekriticky tam musím zahrnout i některé hospodaření myslivců
v některých honitbách. Protože i myslivec je jen člověk a je přece logické, že
když končí doba pronájmu honitby, tak
je potřeba ulovit co možná nejvíce zvěře, abych z toho měl něco já, a ne ten co
přijde po mě.
Abych se vyjádřil k našemu lovu kolem Ladné. Celou dobu co jsem myslivcem v Ladné jsem viděl snahu hospodařit se zaječí zvěří tak, aby byla a vydržela
nám co nejdéle. Bohužel ani nám se nedaří vyhrát. Dle mého odhadu se zhruba
10 let se snažíme zajíce víc chovat než
střílet. Máme ročně několik honů +/- 3-4
za rok, ale na těchto honech se snažíme
více či méně projít honitbou a vyhnat
lišku, aby se snížil jejich stav v revíru.
Pokud už zajíce střelíme tak většinou na
to, aby se zvěřinou zaplatila nějaká služba
jako je půjčení vlečky, oprava mysliveckého traktoru atd.
Pro ty, kteří snad mají potřebu nás
myslivce napadat i za toto málo, tak
je mile rád uvidím jak se pravidelně
zvedají v zimě od televize, počítače
případně z hospody a jdou do lesa odnést batoh zrní, případně nůši jeteliny,
aby ten koho tak vehementně chrání,
měl co žrát. Protože jsem tu popsal
jen dobu letní a ne zimní. Mimo jiné
je spousta další práce, kterou myslivci dělají a nikdo ji nechce vidět. Jen je
spousta lidí, kteří mají plno řečí, ale
v lese je uvidíme jen když ……. No ale
to je jiná kapitola.
Omlouvám se všem, kterých se tento článek dotkl. Neberte si to osobně.
Prostě je taková doba a pokud se to
nezmění někde nahoře tak tady dole
to zajíc nezmění. Navíc je to jen můj
pohled na věc a snažil jsem se snad zábavnou formou ukázat i jiný pohled na
pokles zaječí populace u nás.
Kamil Štoll předseda MS Ladná
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TJ Sokol Ladná
Letošní sezóna nám dospěla ke svému konci, tak nám dovolte malé shrnutí průběhu celého ročníku 2014/2015
III. třídy skupiny A.
Do začátku sezóny vstoupilo mužstvo vítězně, když v úvodním zápase
porazilo Sokol Pavlov na domácí půdě
1:0. Ale bohužel se v tomto zápase vážně zranil bývalý kapitán a opora týmu
Radim Uher, kterému zranění nedovolilo znovu se zapojit do hry po zbytek
sezóny. Nicméně Sokol musel šlapat
dál a bojovat o co nejlepší umístění
v tabulce. Tým předváděl velmi nevyrovnané výkony, kdy na domácí půdě
byl schopný porazit téměř každého
soupeře byť jen o jediný gól, ovšem

na cizí půdě inkasoval hodně branek
a většinou prohrál.
Po skončení podzimní části měli
hráči necelý měsíc na odpočinek a na
začátku ledna byla zahájena zimní příprava. Tým k přípravě využíval přes
týden prostory sporotvní haly v Ladné
a o víkendu byl na tréninkovém plánu
výběh po ladenských lukách a hájích.
První jarní kolo se mužstvo sešlo
v plné síle a na začátek doma přivítalo tým Lednice B, který suveréně vedl
tabulku skupiny. V tomto zápase Ladná zvítězila překvapivě 1:0 a připsala
si cenný skalp. Další průběh sezóny už
ovšem nebyl podle očekávání a mužstvo Sokolu obdrželo daleko méně

bodů než na podzim, což ve výsledku
vedlo ke konečné 11. příčce.
Nyní je na řadě kratší letní přestávka kdy si tým bude moct odpočinout,
hráči doléčit případná zranění a během
srpna může nová sezóna začít. Pevně
věřím, že bude mnohem lepší, než ta
předchozí.
Děkujeme všem fanouškům, kteří
nás chodí podpořit a to i v době, kdy se
mužstvu nevede nejlépe.
Rádi bychom Vás také, prostřednictvím tohoto článku, pozvali na memoriál Stanislava Krále, který se bude
konat na hřišti v Ladné a to 11. 7. 2015
ve 12:30.
Tadeáš Hodoši

N.C.O.D.
Taneční studio N.C.O.D. vyrazilo bojovat na světový
šampionát „World dance masters 2015“ do chorvatské Poreče. Na předešlém benefičním projektu, který nesl název „My
vám ty medaile přivezeme“ tanečníci slíbili, že se budou celým svým tanečním srdcem snažit, aby nám ty medaile přivezli a svůj slib také splnili – na šampionátu dosáhli 2 krát
na zlato a jednou na bronz.
Zlato získalo dětské duo Sára Forejtová a Lukáš Klementa z Velkých Pavlovic. Další zlato získala hlavní věková
kategorie – z Ladné Lenka Žůrková, Simona Pulkrábková
a Lukáš Zálešák. O bronz zabojovala dětská věková katego-

rie – z Ladné Barbora Lucká. S další skladbou stála tato kategorie těsně pod stupni vítězů na čtvrtém místě. Junioři (z
Ladné Klára Vaculíková) se taktéž zasloužili o dvakrát čtvrtý
stupínek.
Neskutečný zážitek z vyhlášení měli všichni a vítězství,
při kterém nám hráli píseň „We are the Champions“ obrečeli
jak děti, tak i dospělí.
Děkujeme obci Ladná a ostatním sponzorům, že nám
umožnili splnit si svůj sen a načerpat mnoho zážitků, zkušeností a motivace do další taneční sezóny.
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Knihovna
Kudy z nudy? Děti se jistě těší na prázdniny, dospělí na dovolenou. Zpříjemnit pohodu si můžete pěknou knihou. Do fondu
knihovny přibyly další nové, nebo zapůjčené
knihy.
Co se dělo v knihovně za uplynulé období ?
Proběhlo vyhodnocení druhé části soutěže ,,POHÁDKOVÝ ROK“, aneb kreslíme
pohádky. Soutěže se zúčastnilo devět dětí,
starších i mladších. Porota složená z důchodkyň, které pravidelně navštěvují knihovnu,
vybrala obrázky od Adelínky Sotchi z první
třídy a čtvrťáka Ondřeje Kužmy.

S výsledky třetí části ,, POHÁDKOVÉHO ROKU“ budete seznámeni v příštím čísle zpravodaje. Taky dobíhá soutěž
o ,,NEJPILNĚJŠÍHO ČTENÁŘE“.
Velmi si cením spolupráce s družinou.
Děti, pod vedením paní vychovatelky Marie
Střelské, obnovily nově obrázky na stěnách
knihovny. S dětmi z družiny jsme ke DNI
DĚTÍ malovali před knihovnou. Za pěkné
malování dostaly sladkou odměnu. Těším se
i na práci s dětmi z družiny příští školní rok.
Nejen děti z družiny, ale i parta dívek
čtenářek se pravidelně schází v knihovně.
Kromě půjčování knih a časopisů se sezna-

mují s prací knihovnice. Pomáhají s výzdobou knihovny.
Vojtěška Florusová

Pozvání do knihovny od mladých čtenářek
Pojďte se podívat do Místní knihovny
Ladná. Je tu připojení k internetu, velký výběr knížek pro malé i velké. Bývají tu i zábavné soutěže v kreslení pohádek, turnaje
v pexesu a celoroční soutěž o nejpilnějšího
čtenáře. A nejsou tu jen knihy, ale i zábavné
a naučné časopisy.
Krajčovičová Kristýna

Přijďte se podívat do místní knihovny. Na chutě si přijdou
všechny věkové kategorie, jak dospělí, tak ti nejmenší. Pro zájemce v době otevření knihovny je internet zdarma. Dají se tu
hrát hry. Každý rok se soutěží o nejpilnějšího čtenáře, kterým
se můžeš stát i ty. Knihovna má otevřeno každý čtvrtek od
10.00 – 12.00 hod a od 13.00 – 18.00 hod i v době prázdnin.
Tak neváhejte a přijďte se k nám podívat!
Povolná Sabina

Kostel
Z kostela sv. archanděla Michaela
Začíná doba prázdnin a dovolených, jaro se přehouplo v léto.
Prožili jsme největší křesťanské svátky – Velikonoce. Měli jsme
je možnost slavit jak v našem kostele, tak ve farním kostele v Podivíně, kde se už tradičně slavila bohoslužba na Zelený čtvrtek,
Velkopáteční obřady i Vigilie Bílé soboty. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně se slavila ve všech kostelech. Na Velký pátek zde byla
pobožnost Křížové cesty a uctívání kříže.
Každý rok začátkem května jezdívá naše farní společenství na
pouť. Letos byla pouť trochu jiná. Putovali jsme do bývalého působiště našeho nynějšího pana faráře, do Lysic. Zde byla ve farním
kostele sloužena mše svatá. Prohlédli jsme si kostel i farní areál,
kde jsme byli pohoštěni obědem ve farním společenském zařízení, které bylo otcem Slávkem Bedřichem a jeho farníky zbudováno. Odpoledne jsme pak pokračovali do Louček u Tišnova, zde
nyní slouží bývalý náš pan farář Pavel Křivý. Každého nás přivítal
u vchodu do kostela sv. Martina, kde bylo Svátostné požehnání
a prohlídka. Následně jsme byli pozváni na prohlídku fary a na
pohoštění. Obě setkání jak v Lysicích, tak v Loučkách probíhalo
v radostné a přátelské atmosféře, přišli i někteří místní farníci.
3. května byla u nás v kostele sloužena mše svatá za živé i zemřelé hasiče. Při mši svaté vyzvedl farář službu hasičů, zvláště
v nesnadných situacích, kdy nasazují své životy pro záchranu
jiných, při požárech a povodních. 8. května bylo při mši svaté
vzpomenuto na vojáky a lidi padlé ve válce a ukončení II. světové
války před 70 lety. Dalším významným dnem byl čtvrtek 4. června – Slavnost Těla a Krve Páně. V Ladné jsme tuto slavnost slavili
ve čtvrtek mší svatou a adorací před Nejsvětější Svátosti Oltářní.
V Podivíně se slavnost konala v neděli, mše svatá eucharistickým
průvodem náměstím Podivína, se zastavením u čtyř oltářů a požehnáním lidu, obci, úrodě i vlasti. Následující neděli bylo v naší

farnosti slavnost prvního svatého přijímání dětí.
Cyrilometodějská mše svatá – poutní v Podivíně bude v neděli 5.7. v 11 hodin u kapličky. V tento den se konají tradiční
poutě na Velehradě i v Mikulčicích. Na zahájení nového školního roku l. neděli v září si můžete se svými dětmi přijít vyprosit
požehnání. Hody – slavnost patrona kostela. 20.9. bude slavena děkovná mše svatá s děkováním za úrodu. V neděli 27.9. /
pravděpodobně/ bude mše svatá ze slavnosti patrona naší obce
sv. archanděla Michaela. V sobotu 19.9. a v neděli bude kostel
odpoledne otevřen. Mše svatá 20.9. v 9.45 hod. Naši předkové
pamatovali na hody i na své zemřelé a padlé ve válkách, proto
v pondělí na hody bývá za ně sloužena mše svatá, 21.9. v 18 hod.
Mše svaté o prázdninách
Nedělní mše svaté v 9.45 hodin
Středa – mše svaté nebudou!
Pátek – mše svaté dle nedělního oznámení v 18 hodin.
Změny budou na nástěnce u kostela a na dveřích kostela.
Charita – Poděkování všem, kdo přispěli oblečením, obuví,
hračkami, či finančním darem na dopravu – 570,- Kč,
53 krabic a 27 pytlů oblečení. Díky za Váš dar.
Poděkování: Ve spolupráci s OÚ za finančního přispění
obce, bylo v kostele nainstalováno nové zabezpečovací zařízení. Stávající bylo poruchové, nevyhovující. Poděkování
patří obci Ladná, panu Filípkovi a také p. J. Struhárovi st.
a Ant. Košťálovi.
Krásné prožití prázdninových dnů plných pohody a odpočinku a načerpání nových sil nejen fyzických, ale i duševních
a duchovních.
Ludmila Střelská
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Lesovny a hájenky v našem okolí
1.Hájovna „Čertová“
Doposud obývaná, stojí na levém břehu řeky Dyje, zhruba mezi Lednicí a Podivínem, asi jeden kilometr vlevo od silnice
spojující Podivín s Lednicí, blízko soutoku
Trkmanky s Dyjí.
Vede k ní, za minulého režimu částečně
vyasfaltovaná, bývalá lesní cesta přes lesní
lokalitu s místním názvem „Šance“. Od hájovny cesta pokračuje dál (bohužel už jen
jako prašná) přes lokalitu s místním názvem „Bratrské“ - bývalé mokřadní louky,
dříve skoro každoročně zaplavované, nyní
komerčně osázené plantážemi Topolu černého, přes další lesní lokalitu, místně zvanou „Zadní“, dále přes pole, často nazývaná
ladenskými starousedlíky „Sýkorský kůt“,
k závlahové čerpací stanici, odtud pak,
opět vyasfaltovaná, dále k „ Ladenskému
mostu“ přes řeku Dyji, kolem historického Liechtensteinského objektu (nyní občas
neznámými pachateli zaváženého koňským
hnojem) zvaného „Kačenárna“, kde se napojuje na nedávno čerstvě vysazenou dubovou alej, vedoucí kolem starého „Mlýnského náhonu“, do obce Ladná.
Vzdálenost od Podivína i od Ladné je
přibližně stejná, činí asi 3,5 km, rozdíl je jen
v komfortu, jelikož do Podivína se dá přijet,
či přijít po asfaltu, kdežto do Ladné je nutno překonat prašné úseky, za deště a vody
rozbahněné.
Stavba stojí na mírné vyvýšenině v jinak inundačním pásmu řeky Dyje dříve
často, nyní jen sporadicky zaplavovaném.
Byla postavena za Protektorátu, pravděpodobně v létech 1941 – 42. Pokud vím,
pracoval na stavbě i (nejméně) jeden občan
z Ladné (tehdy Lanštorfa) a sice otec zemřelého pana Stanislava Salajky, někdejšího člena Mysliveckého sdružení Ladná, od
něhož to vím z ústního podání.
Název „Čertová“ má i svůj krátký příběh. - Je nutné předeslat, že Janův Hrad
před regulací Dyje stával na stejném břehu
jako hájenka samotná a z Podivína vedla
lesní cesta kolem hájenky přímo k Janovu
Hradu, aniž by se musela překročit řeka.
Tato cesta vedla kolem Janohradu a říčních meandrů dál lesem až na lokalitu
„Pavelky“(skoro pod Minaretem stojícím
na pravé straně Dyje) kde kromě lesa, byly
také rozsáhlé louky, patřící někdy možná
Liechtensteinům, pzději Státním lesům. Na
loukách se hospodařilo, sekaly se nejméně
dvakrát do roka a seno se využívalo k zimnímu přikrmování zvěře. Protože sena bývalo hodně, bylo jej třeba někde uskladnit.
V padesátých letech bylo proto rozhodnu-

to, že asi 300 m od hájenky se postaví velký
senník, kam se bude seno svážet a kde bude
také stáj pro pár služebních koní. Skutečně
se tak stalo a stodola, nebo jak říkali zdejší
lidé „Šopa“ byla postavena.
Cesta k Janohradu vedla z Podivína,
z čtvrti „Rybáře“ přes „Šance“, „Panský kůt“
kolem hájenky a také kolem „Šopy“. Někdy,
když byly ve škole prázdniny, lákalo děti
z Podivína chodit si do Šopy hrát k nemalé
radosti hajných a kočích.
A tak některý vymyslel, že v Šopě je
čert a hrozil dětem, že budou-li tam chodit,
mohlo by dojít k jejich „věčnému zatracení“ a co by si pak maminka s tatínkem bez
nich počali. - Jestli to fungovalo, či nikoliv,
nevím, ale od té doby se tam jinak neřeklo,
než „U čertovej šopy“.
Co se týká „Šopy“, ta ku podivu stojí
dodnes, jenom na jiném místě než původně. V šedesátých létech se začalo s regulací
řeky Dyje a seník stál v cestě novému korytu, byl proto rozebrán a postaven těsně
k hájence, kde jak jsme řekli, stojí dodnes.
Celý objekt je skutečně dost velký, i s přístřešky má rozlohu přes 200 m čtverečních.
A tak se dále říkalo „U čertovej“, pak
„Na čertovej“ až se vžil pojem hájenka
„Čertová“.
Původní betonové základy „Čertovej
šopy“ lze nyní najít v trávě na pravém břehu Dyje(regulované) šikmo přes řeku(nové
koryto) naproti hájenky. Kolem levé strany
cesty od hájenky k Janohradu byla před
regulací vysazena mladá lesní kultura Borovice lesní, která musela být kvůli regulaci
zrušena, zůstaly z ní jen asi čtyři borovice,

dnes již stromy málem šedesátileté, které
může náhodný pocestný vidět na jižní straně hájenky u odlehčovacího kanálu souběžného s řekou.
První hajný, kterému bylo přiděleno
zdejší hájemství(revír) a také tu s rodinou
bydlel měl příjmení Loziáš, kromě jména
o něm z ústního podání vím jen tolik, že
snad jako penzista dožil v Podivíně, a jedna
jeho dcera jejíž manžel pracoval později na
tehdejším LZ Břeclav jako řidič, bydlela ještě před pár lety v Břeclavi.
Po něm, někdy na začátku padesátých
let krátkou dobu na Čertové sloužil pan
Cyril Mlátilík, jehož mladší syn žije dodnes
v Ladné. Po něm v padesátých letech zde
nastoupil hajný František
Jílek, který tu sloužil až někdy do začátku sedmdesátých let přesně to nevím, byl
jsem tehdy
studentík, který měl jiné zájmy, než sledovat kariery lesníků.
Ale jinak jsme se s panem(tehdy musel
být soudruhem) Františkem dobře znali
z mých lesních prázdninových brigád, které mi s ním můj otec nezapomněl na každé
prázdniny domluvit, abych se už od mládí

Závod O Dušu
Také letos překročil počet účastníků
dnes už legendárního recesistického závodu O dušu stovku. Tropické teploty už
mnozí cyklisté znali z předchozích ročníků, ani 40 stupňů na slunci tak pro zkušené
matadory neznamenalo překážku. Závod
kol s pevným převodem tradičně začal
v Charvátské Nové Vsi U Buvola a přes
Lednici a Valtice pokračoval zpět. Na trase
jste letos mohli potkat třeba i Gagarina.
Závod se konal 13.6.2015, i obec Ladná zde měla své zástupce, byli to Stanislav
Maxa, Jirka Holub a Stanislav Holub. Soutěžili jako družstvo Lanštorfčané a umístili se na 1. místě za což jim gratulujeme.
(zdroj FB Města Břeclavi)
Martin Vlk
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učil, jak to u lesů chodí. A tak jsem u něho
okopával stromky v kulturách, svážel seno
s kočím a závozníkem (také byl z Ladné –
pan Karel Recht), vyvětvoval mladé topoly,
které se tehdy všude vysazovaly- jako rychle rostoucí dřeviny v rámci akce „poručíme
větru, dešti... a dělal všechny možné jiné
práce, které jsem jako mladistvý směl vykonávat.
Pan František byl malé hubené, ale sukovité postavy s velmi silným a hřmotným
hlasem, takže když na někoho nečekaně
spustil opravdu s bandurskou, mohlo to
mít u dotyčného, který špatně držel stolici i neblahé následky. Jinak byl ale povahy
mírné a dobrosrdečné až přehnaně starostlivé.
Po lese jezdil na starém dámském kole
a na rameni vozil jako loveckou a zároveń
osobní zbraň těžký Lankasterový troják
ráže 16/16, 9,3x72, který když jsem jednou
potěžkal, měl jsem dojem, že váží aspoň 6
kg(samozřejmě vážil o něco méně) – pro
nezasvěcené, troják je puška s třemi hlavněmi, z nichž jedna je kulová a dvě brokové, což samozřejmě na váze neubere. Však
také pan František při jízdě na kole měl
levé rameno vždy o něco níž než pravé, což
byla opravdová profesionální deformace.
V hájovně bydlel se svou ženou, která byla
stále nějak churavá, pekla koláčky zadělávané kozím mlékem a když jsem se tam
objevil já, hned mi je nabízela. Když jsem
je po prvé ochutnal, hned jsem poznal jinou chuť, z které se mi dělalo nevolno a tak
jsem se raději paní hajné nenápadně vyhýbal. Zato dceru měla pěknou, jménem
Irenka, která se mi líbila, ale byla pořád
někde pryč a navíc věkově mi byla příliž
vzdálená. A ještě jednu vzácnou vlastnost
měl pan František, byl totiž velký jedlík. Na
každé poslední leči dokázal sníst s gulášem
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až dvacet koleček knedlíků a po chvíli si
ještě říct o nášup. Však také jeho nadřízený, vedoucí polesí pan Urx, svérázný svým
vyjadřováním o podřízených, nejednou
prohlásil ke svým kolegům: „Podívejte se
chlapi na toho Jílka, von snad musí mít ne
jednu, ale rovnou dvě tasemnice na to, co
už toho zase sežral“. Hájemství, dnes říkáme „lesnický úsek“, tehdy patřilo k polesí
„Horní les“, jehož ůstředí bylo v Bulharské
lesovně, kde vládl tvrdou a přísnou rukou,
již zmíněný pan polesný Urx, nadlesní ze
staré školy, který neodpouštěl žádný šlendrián, ale o tom až zase někdy jindy.
Pan Jílek se na hájovně ve zdraví dožil
penze a odešel někam na Olomoucko, odkud pocházel.
Jeho nástupcem se v blíže mi neznámém termínu stal, tehdy už „lesní“(titul
hajný byl zavržen jako přežitek z buržoazní
republiky) pan (tehdy soudruh) Josef Bartoš, který působil na lesnickém úseku až do
konce roku 1988. Postavou byl možná ještě
trochu drobnější, než jeho předchůdce, ale
na rozdíl od něho, kouřil jednu cigaretu za
druhou, až o něho měli všichni strach a velmi rád pil nefiltrovanou černou kávu, tzv.
„Turka“ tehdy( u některých ještě dnes) nejoblíbenější druh černé kávy. Byl dobrým
myslivcem, což bylo dříve u lesníků pravidlem, postupem času však nacházel stále
více zalíbení v rybaření a na sklonku jeho
služební dráhy ho bylo možné často vidět
na silnici s tehdejšími policisty, příslušníky VB(veřejná bezpečnost) jako „Pomocnou stráž VB“ při kontrolách a pokutování
účastníků silničního provozu. Jeho paní
byla zaměstnána jako závodní stráž (ostraha) v tehdejší „FRUTě Podivín“.
Jak již bylo výše napsáno, na sklonku
roku 1988 předal svůj lesnický úsek svému
nástupci a odešel na zasloužený odpočinek,

který prožil se svou paní ve vlastním domku v Lednici.
Jeho nástupcem byl jmenován Lesním
závodem Židlochovice od 1.1.1989 lesník
pan Ladislav Novotný. -Pan- píši záměrně,
nikoliv proto, že bych se cítil jako „pán“, ale
proto, že „soudruhem“ jsem nikdy nebyl,
ani jsem se za něho nevydával( jako všichni ostatní jsem ale bohužel v minulosti byl
tímto názvem oslovován) a hlavně proto, že
„pan“, tento starý běžný společenský titul
byl v tomtéž roce konečně rehabilitován.
Na hájovně jsem strávil krásných šestnáct let, prožil jsem tu s rodinou dobré i zlé,
jak už to tak chodí a vzpomínám na ten čas
s poetickou nostalgií. Kdybych to všechno
chtěl podrobněji popsat, vydalo by to na
menší knihu a musel bych se sám hodnotit,
což bych raději přenechal jiným a jinde.
Jak již bylo napsáno v záhlaví, hájovna je stále obydlena, nebydlí tam už sice
správce lesnického úseku, jak tomu bývalo,
protože lesnické úseky doznaly s vývojem
doby dalekosáhlých změn, hlavně co se
týká rozlohy, ale budova je obývána vedoucím pracovníkam technického zabezpečení
provozu LZ Židlochovice.
A tak přejme této hájovně v lužním
lese na břehu Dyje i lidem v ní další klidný
a kouzelný život.
Fotografie pořízené autorem, pocházejí
z roku 2005.
Ladná, dne 12.6.2015 LaNo

O mobilitě pracovních sil

Proto sem ťa, dcéro, nechovala
aby sem ťa cigánovi dala
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Americký režisér Stanley Kramer natočil v roce 1967 film s názvem Hádej, kdo
dnes přijde na večeři (Guess Who‘s Coming
to Dinner) s hvězdným obsazením, v němž
se „Spencer Tracy a Katharine Hepburnová
nemohou smířit s nečekaným partnerem své
dcery. Přitažlivá, sympatická intelektuálka
Joey Draytonová jednoho dne oznámí svým
liberálně uvažujícím rodičům, že má poměr
s lékařem Johnem Prenticem, černochem,
za něhož se také hodlá provdat. Je to pro ně
pořádný šok, který ustupuje pouze velmi
pomalu, i když charakter a vědecká erudice
nápadníka jim imponují.“ Tolik oficiální text
distributora k prezentaci filmu.
Film získal v roce 1968 hned dva Oskary: jeden za nejlepší scénář a druhý získala
Katharine Hepburnová za nejlepší herecký
výkon. Ve stejném roce reprezentoval tento
snímek americkou kinematografii na XVI.
mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Scénárista William Rose se
možná inspiroval historií, kdy šlechtické
dynastie pragmaticky vdávaly a ženily své
potomky nejen proto, aby rozšiřovaly své
majetky a území vlivu, ale také proto, aby zabránily válkám. Dnes, po zrušení nevolnictví, si může každý obyčejný člověk vzít cizince či cizinku a přispět tak k celosvětovému
porozumění mezi národy a ke globalizaci.
Toho všeho si zřejmě Rose povšiml a svým
vtipně napsaným filmovým scénářem chtěl
napomoci odbourávání předsudků vůči lidem jiné barvy pleti.
V procesu postupného odbourávání rasové segregace ve Spojených státech, na je-
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hož konci bylo vydání zákona o občanských
právech z roku 1964,1 byl posledním prvkem
rasové segregace právě zákaz mezirasových
sňatků. Ve státě Virginia platil Zákon o rasové integritě z roku 1925 (Racial Integrity
Act), který pod trestem odnětí svobody na
jeden až pět let zakazoval sňatek mezi občany různých ras. Nakonec musel až Nejvyšší
soud USA prohlásit, že státní zákony zakazující sňatek mezi občany různých ras jsou
neústavní, čímž definitivně ukončil všechna
omezení týkající se rasově smíšených sňatků
v celých Spojených státech. Zhruba tříleté
přípravy natáčení filmu Hádej, kdo dnes přijde na večeři, jehož námět ztratil na nelegálnosti a protiústavnosti tak mohly směle začít.
Tímto filmem se pravděpodobně inspirovalo Občanské sdružení Slovo 21 podporující
Romy a cizince žijící v České republice. Toto
sdružení již přes deset let organizuje projekt nazvaný Rodina odvedle, jehož cílem je
přispět „k lepšímu budování multikulturní
společnosti v ČR … a vytvářet stále nové způsoby, jak posílit mezikulturní dialog.“ Například v tomto případě společným stolováním.
Stručně řečeno, jedná se o pozvání rodiny cizinců poslední listopadovou neděli českou rodinou k ní domů na oběd (nikoliv na večeři).
Jak ale dokazuje v úvodu citovaná stará
lidová píseň, s odbouráváním předsudků to
bude těžké, neboť jsou v nás po generace hluboce zakořeněné. Matka nechtěla dát dceru
Romovi (cikánkovi) ani v dřívějších dobách,
před zavedením sociálního státu a (průběžného penzijního systému) pruským a posléze německým kancléřem Otto von Bismarc-
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kem (1815 - 1898) v 80. letech 19. století.
Co jí mohlo vadit, píseň neříká. (Špatný či
zanedbaný zdravotní stav to zřejmě nebyl,
protože nezkažený chrup a kučeravé vlasy
jsou známkou spíše dobrého zdraví jedince.)
Byl důvodem k odtažitému postoji k potenciálnímu zeťovi (v duchu lidového rčení
„Kdo sa kde zrodí, tam sa aj hodí.“) jeho neevropský původ? Jak to ale bylo s námi, se Slovany? Podle historiků přišly slovanské kmeny do střední Evropy ve 4. až 7. století během
tzv. „stěhování národů“, které bylo vyvoláno
demografickými změnami, tj. růstem počtu
obyvatelstva způsobeným přechodem od
pastevectví k zemědělství a usedlému způsobu života. Naproti tomu primitivní způsob obdělávání půdy vedl k jejímu rychlému
vyčerpání, což bylo dalším důvodem ke stěhování za lepšími životními podmínkami.
Důvody tedy byly i (jak bychom dnes řekli)
sociální. Lidé se tak (tu více, tu méně dobrovolně) přizpůsobili novým životním podmínkám, neboť, jak ve své evoluční teorii
konstatoval britský přírodovědec, zakladatel
evoluční biologie, Charles Darwin (1809 1882), v přírodě přežívají (jen) nejlépe přizpůsobené (či přizpůsobivé) rostlinné a živočišné druhy.2
Jsme tedy my, Slované, po přibližně 1600
letech zde již doma? Slovinský vlastenec,
amatérský jazykovědec, publicista a c.a k.
major sloužící mimo jiné také na Moravě
a (tudíž) hovořící (mimo jiné) také česky,
Davorin (Martin) Žunkovič (1858 - 1940),
vydal v roce 1911 (podle jiných pramenů to
bylo již v roce 1910) v němčině knihu s ná-
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zvem Slawen - ein Urvolk Europas (Slované,
pranárod Evropy). Nicméně seriozní odborná veřejnost (akademická i neakademická)
se shoduje, že se nejedná o hodnotnou práci
zakládající se na nezvratných faktech a tudíž
obsahující pravdivá tvrzení.
V moderní době, v době globalizace (a
také sociálního státu) dochází stále častěji ke
stěhování jedinců na větší vzdálenosti. Lidé
se dnes stejně jako tenkrát přizpůsobují tu
více, tu méně (ne)dobrovolně nové (ekonomické) situaci a novým životním podmínkám. Nemluví se ovšem o nějakém novodobém stěhováním národů, spíše se takovému
„kočování“3 říká mobilita pracovních sil, což
je vlastně ochota lidí stěhovat se za prací, nikoliv za sociálními výhodami!
Existují ovšem i opačné koncepce – koncepce industrializace venkova, kdy se naopak
práce stěhuje za pracovní silou. Např. Baťa
stavěl podniky tam, kde byli lidé – pracovní
síla a nikoliv suroviny. Jejich levnou přepravu řešil např. lodní dopravou – viz tzv. Baťův
kanál. Oficiální název této stavby, která se začala budovat v roce 1934 a dokončena byla
1
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v roce 1938, zněl Vnitrozemský kanál. Lidé
mu ale začali říkat Baťův kanál, protože bez
Bati by se postavilo pouze závlahové zařízení,
jehož výstavbu financovala Moravskoslezská
země. Baťova firma investovala jen do výstavby plavebních komor, což činilo pouze
25 % z celkových nákladů na vybudování
kanálu. Tři čtvrtiny celkových nákladů na
výstavbu (Baťova) kanálu pocházely z veřejných prostředků.
V době budování kanálu už nestál ve
vedení firmy Baťa její zakladatel Tomáš Baťa
(1876 - 1932), ale jeho mladší nevlastní bratr
Jan Antonín Baťa (1898 - 1965), který v roce
1937 vydal vizionářskou knihu s názvem Budujme stát pro 40 000 000 lidí (o rok později
vyšlo II. rozšířené a revidované vydání). Kniha pojednává o tom, jak by tehdejší Československo (včetně Podkarpatské Rusi) mohlo
dosáhnout vyšší úrovně v ekonomické, technické i dopravní oblasti.
Baťa už tehdy navrhoval propojit celou
zemi autostrádou (slovo dálnice se tehdy ještě nepoužívalo, byť údajně vzniklo již ve 30.
letech minulého století), která by podle něj

mohla být vybudována (rovněž z veřejných
prostředků) za pouhý jeden rok! (Mimochodem Baťa zde zcela otevřeně píše o zpoplatnění užívání silniční magistrály - druhý
pojem, který používá pro dálnici.)
Slova Jana Antonína Bati: „Teprve dopravní prostředky rozmnožují pracovní
příležitosti.“ jsou míněna spíše pro dopravu
surovin, materiálu a zboží než mobilitu pracovních sil v podobě každodenního dojíždění do práce na větší vzdálenost nebo dokonce
stěhování se za prací. O sociálních vymoženostech ani nemluvě, protože Jan Antonín
Baťa již v roce 1938 (konkrétně 16. března
v Hradci Králové na veřejné přednášce o budování státu ve spolku Československých
inženýrů a architektů) řekl: „Nejsme v tak
příznivé situaci, abychom mohli podvazovat výkonnost a aby se náš stát vyvíjel tak,
že bude dělat lidem chůvu.“ aneb jak napsal
jeden ze vzorů Tomáše Bati, americký průmyslník Henry Ford (1863 - 1947), v úvodu
své knihy Můj život a dílo: „My snad můžeme
pomoci vládě, vláda nemůže pomoci nám.“
Zdeněk Vrbík

Ve stejném roce dostal americký baptistický kazatel a jeden z nejvýznamnějších vůdců afroamerického hnutí za lidská práva,
Martin Luther King, Jr. (1929 - 1968), Nobelovu cenu za mír (ve svých 35 letech nejmladší laureát) a sice právě za své úsilí o ukončení
rasové segregace a diskriminace ve Spojených státech.
2
Kdyby ovšem teze, že přežívají jen nejschopnější, nejsilnější a nejzdravější jedinci a druhy, platila absolutně, musel by být člověk,
stejně jako jakýkoliv jiný tvor na této planetě, stále dokonalejší. A to jistě není. Spíše naopak, jak poznamenal anglický spisovatel
Aldous Huxley (1894 - 1963): „Lékařský výzkum dosáhl takových pokroků, že koneckonců už na světě není zdravého člověka.“ A od
jeho dob pokročila lékařská věda ještě dále!
3
Celý tento problém možná nejlépe vystihl již v 17. stol. francouzský matematik, fyzik, filosof a spisovatel Blaise Pascal (1623 1662), když tvrdil, že „Veškeré neštěstí člověka pochází z toho, že nechce zůstat v klidu ve svém pokoji, tam, kam patří.“
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Všem jubilantům přejeme vše nejlepší a mno-

Rozloučili jsme
se s občany:
j
y

ho zdraví do dalších let

duben
Duroňová
vá Anna, ul. Mlýnská

duben

Tesařík Josef,
f ul. Sportovní

99 let Cenková Ludmila, ul. Masarykova

Hluchý Jiří, ul. Masarykova

80 let Michlovská Ludmila, ul. Masarykova
70 let Tesaříková Marta, ul. Sportovní
65 let Mlátilíková Anna, ul. Masarykova

květen

NAROZENÍ

93 let Kozelský Vlastimil, ul. Masarykova

březen

75 let Košťálová Marie, ul. Úlehlova

Blahopřejeme Kristýně Sýkorové a Jiřímu

Duroň Jaroslav, ul. Mlýnská
70 let Bartoš Ivo, ul. Lužní

Skoumalovi z ul. Masarykovy k narození
dcery Kristýny.

Novotný Ladislav, ul. Anenská
65 let Šudrlová Marcela, ul. Mlýnská
Juračková Vladislava, ul. Lužní
60 let Michalovič Vítězslav, ul. Na Trkmance

duben
Blahopřejeme manželům Mrvovým z ul. Na
Trkmance k narození dcery Veroniky.

červen
85 let Michlovská Marie, ul. Lužní
80 let Maděryč Otakar, ul. Lipová
Ivičič Stanislav, ul. MLýnská
75 let Pochylý Josef, ul. Anenská
Morávek Leopold, ul. Masarykova
70 let Lucká Jana, ul. Sportovní
65 let Čech Jaroslav, ul. Mlýnská
Lucká Josefa, ul. Růžová
Uhrová Božena, ul. Svobody

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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