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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
dnes je poslední březnový den, venku
krásně svítí jarní sluníčko a já sedím u počítače, abych Vám něco sdělila, tak jako v
každém zpravodaji. Začneme tedy s tím,
co se v současné době připravuje.
Oprava a nadstavba budovy základní
školy. V této chvíli se vypisuje výběrové řízení na dodavatele stavby. Počítá se s maximální investicí 14 milionů korun. Tyto
prostředky má obec k dispozici na svém
účtu, takže si nemusí brát úvěr. Dojde k
nadstavbě školní budovy, v této nadstavbě
vzniknou nové prostory pro činnost jak
školy, tak různých kroužků atd. Stávající
rozvody vody, odpadů a elektřiny budou
zrekonstruovány a nakonec dostane škola
po dlouhých letech nový kabát se zateplením. Předmětem našeho zájmu je samozřejmě také získání dotace na tento projekt.
Další připravovanou akcí je výstavba
budovy nové mateřské školy. Jak dobře
víte, obec zakoupila pozemek naproti školy.
Protože je dostatečně velký, chtěli bychom
ke školce přidat komunitní centrum /především pro spolkovou činnost/ a prostory
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pro knihovnu a poštu. V současné době se
dokončuje architektonický projekt studia
Heller – architekti z Hradce Králové, kteří
se přihlásili do vypsané soutěže na ověření
investičního záměru. Celkem se nám přihlásilo osm projektů. Z těchto osmi projektů vybrali zastupitelé, pracovníci školy
a stavební komise právě dnes dokončující
se vítězný projekt. Poté se musí vypracovat
projektová dokumentace a vyřídit náležitá
stavební povolení a teprve pak se můžeme
pustit do výstavby. Snad se nám to ke konci
roku 2017 podaří. Náklady na výstavbu se
budou pohybovat v částce cca 30 milionů
korun. Opět se budeme snažit získat finance z některého dotačního programu.
Výstavba kanalizace. Neustálý evergreen. Obec má vyprojektovanou a povolenou jednotnou kanalizaci, což znamená,
že dešťové i splaškové vody jsou svedeny
do jednoho potrubí. Bohužel v současné
chvíli byl vypsán dotační titul pouze pro
kanalizaci oddělenou. Při rozboru možností jsme zjistili, že bychom si museli
jako obec vzít úvěr ve výši 65 milionů a
i když jsou v současné chvíli velmi nízké
úrokové sazby, rozhodlo zastupitelstvo,
že do takového dluhu se nebude pouštět.
Takže jsme v očekávání, jak se unijní fon-

Celkový pohled na studii areálu mateřské školy

Pohled z ulice

Komunitní centrum

dy budou čerpat a jestli nedojde ke změně
podmínek, pak bychom samozřejmě okamžitě žádali. Bohužel na výstavbu kanalizace navazuje i oprava a úprava naší hlavní
ulice Masarykovy, která by to velmi nutně
potřebovala. Vzhledem k této situaci se
zastupitelstvo rozhodlo, že před prodejnou Jednoty vybudujeme stejné parkoviště jako u knihovny.
Snad ještě v letošním roce by mělo dojít k výstavbě víceúčelového hřiště s polyuretanovým povrchem v areálu TJ Sokol
Ladná, Předpokládaná cena 1,2 mil. Kč.
Mé poděkování patří všem sponzorům
tomboly jak Obecního plesu, tak Dětského karnevalu.
Panu Jozefu Vaškovičovi, rodině Vaculíkové, Šudrlové, Vlkové a Čechové ml. z
ulice Mlýnské za organizaci zastávky fašankového průvodu.
Srdečně Vás zvu na výlet na Flóru Olomouc, na Jarní výlet do Temelína a Českého Krumlova, na koupání ve Velkém
Mederu, na Pálení čarodějnic, na Guláš
cup aj.
Chtěla bych Vám všem popřát s přicházejícím jarem novou sílu, pohodu a
hlavně klid v duši.
Priesterrathová Renáta, starostka obce
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Dění v obci
4. ADVENTNÍ
NEDĚLE
Poslední adventní neděli zpříjemnilo jazzovo-swingové
uskupení Flash Band. Dívčí vokální trio, Zuzana Machová, Lenka Kubíková a Klára Sobotková, zpívalo za doprovodu devítičlenného orchestru nejen vánoční koledy, ale i světové evergreeny. Vydařeným koncertem se završila čtyřtýdenní adventní doba.

NOVOROČNÍ KONCERT
Na Novoročním koncertě pořádaném
Obecním úřadem v Ladné, který se konal
v neděli 3. 1. 2016 v kostele sv. Michaela
Archanděla v Ladné, účinkoval Komorní
orchestr Jana Noska ze ZUŠ Hodonín vedený dirigentem Davidem Herzánem a dětský
Pěvecký sbor Crescendo ze ZUŠ Hodonín
vedený sbormistrem Josefem Ilčíkem. Sólisty byli: Karolína Bajajová s Patricií Ingrovou
na housle a Josef Ilčík na trubku. Zazněly
skladby Martina Jakubíčka, Johanna Se-

bastiana Bacha, Arcangela Corelliho, Pavla
Josefa Vejvanovského a úpravy českých a

moravských koled pro dětský pěvecký sbor
a smyčcový komorní orchestr.

II. OBECNÍ PLES
V sobotu 23. 1. 2016 se konal II. Obecní ples v Ladné. K tanci
a poslechu hráli DH Liduška a DJ Ital. Předtančení ve stylu Mama
Mia! od skupiny ABBA předvedlo taneční uskupení E.M.Dancers.
Standartní a latinskoamerické tance zatančil taneční pár Kateřina
Kebertová a Patrik Pliml z DPS Kometa Brno. Pro hosty plesu byl
připraven plesový raut a bohatá tombola.
Sponzory II. obecního plesu byli:
Firma F&K&B, a.s. – ing. Stanislav Ivičič, Firma BOS, spol. s r.o.
Ladná – pan Vladimír Osička, Firma Štoll s.r.o., Klenotnictví Opluštil, manželé Prudíkovi, slečna Petra Svobodová, manželé Danielovi, manželé Šlichtovi, manželé Šúňovi, Firma Megawaste, manželé
Filípkovi, Elektro Martin Hrdlička, paní Petra Pantůčková, Zámečnictví Radim Uher, manželé Marie a Karel Hrdličkovi, manželé Pulkrábkovi, paní Marie Polášková, paní Věra Markovičová, manželé
Michaela a Josef Markovičovi, manželé Vlkovi, manželé Marie a
František Černí, manželé Osičkovi, Kadeřnictví Dagmar Michalovičová, pan František Florus, paní Lucie Střelcová, Pedikúra Irena
Líznarová, paní Marie Kurková, manželé Pospišovi, Sdružení občanů Ladné, manželé Balgovi, manželé Hrabcovi, paní Gabriela Bachmanová, rodina Milotova, manželé Jiřina a Pavel Mendlovi, Květinářství Dagmar Pelikánová, manželé Demčilovi, manželé Hana

a Radomír Ševčíkovi, manželé Snovičtí, Firma SDK Krůtil, SDH
Ladná, paní Yvetta Benešová, Firma ALBA-METAL, spol. s r.o., paní
Marie Michlovská, manželé Filipovi, manželé Marta a František
Tesaříkovi, manželé Duhonští, manželé Šimečkovi, manželé Jiřina
a Jiří Holubovi, paní Milana Hanáčková, manželé Vaňkovi, manželé Marie a Stanislav Kosíkovi, manželé Šmídovi, manželé Kobrovi,
manželé Erika a Libor Zálešákovi, pan Milan Vojtek, manželé Málkovi, paní Denisa Pavlacká, manželé Jana a Antonín Lučtí, GYM
FOR STRONG Michal Uher, paní Jana Krajčovičová, paní Žaneta
Zabloudilová, manželé Jaroslav a Marie Čechovi, Firma Necho, spol.
s r.o., paní Ludmila Střelská st., paní Božena Lůcká, manželé Marta a
Miroslav Holubovi, pan Libor Vymyslický, slečna Simona Pulkrábková, Studio Liba Břeclav, COOP Jednota Mikulov, paní Kateřina
Nešporová, paní Eva Mrkvová, paní Petra Pazderová, Svaz chovatelů
Ladná, manželé Merkovi, manželé Kužmovi, manželé Miloslava a
František Sedláčkovi, manželé Blažena a Stanislav Jílkovi, pan Pavel
Mendl st., manželé Jana a Dušan Kubíkovi, paní Božena Bajarová,
pan Jozef Vaškovič, paní Libuše Vojteková, manželé Novozámští,
Čerpadla Michal Doležal, Mlynářství Rostislav Střelský, pan Radek
Michlovský, ul. Masarykova, pan František Král, paní Ivana Ťulpová,
manželé Alena a Stanislav Holubovi, paní Jana Mrázová, Slovácké
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sdružení Lanštorfčané, pan Petr Dřevěný, paní Ludmila Grünwaldová, Přátelé obce, Tenisti Ladná, paní Renáta Priesterrathová
Finančně ples podpořili rodina Milotova, pan Stanislav Krůtil,
pan Čapka Miroslav, paní Božena Brtevníková, pan Škarvoda Vilém st., pan Salajka Miroslav, paní Marie Klimovičová, pan Miroslav
Šťastný, paní Hedvika Černínová, manželé Kateřina a Josef Markovičovi, pan Kubík Josef ml., paní Jankovičová Zdena, paní Šošková
Zdena, manželé Valuškovi, manželé Josef a Josefa Lučtí, paní Pochy-
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lá Anna a firma Milan Veselý Břeclav.
Za přípravu plesového rautu patří poděkování kolektivu kuchařek školní jídelny - paní Marii Hrdličkové, Jarmile Šimečkové,
Zdeňce Demčilové a jejich pomocníkům Marii Černé a Jendovi
Hrdličkovi.
Poděkování za organizační přípravu plesu patří zaměstnancům obecního úřadu a paní Věře Garčicové s Lenkou Neuhauserovou.

LANŠTORFSKÝ FAŠANK A OBECNÍ ZABÍJAČKA
Dne 6. 2. 2016 se uskutečnil Lanštorfský
fašank s obecní zabíjačkou. Kolem desáté hodiny již bylo možno ochutnat ovárek a další
pochutiny. Slavnostní průvod masek vyšel od
kostela ve 13:00 hodin. Zastávky byly letos u
Obecního úřadu Ladná, u pana Vaškoviče na
ul. Masarykova, u rodiny Čechovy ml. na ul.
Mlýnská, u rodiny Vlkovy ul. Sportovní, u
rodiny Šudrlovy na ul. Úlehlova a u rodiny
Vaculíkovy na ul. Anenská. Mezi maskami
bylo možné vidět celou rodinku bílých králíků, čarodějnice, draka, cikánky nebo různé
strašáky. Chasa a děti ze školy zatančili Pod
šable a také různé neidentifikované tance.
Průvod byl zakončen ve sportovní hale, kde
všem zahrála Cimbálová muzika Moravica
Františka Macinky. Celý den vyhrávali ve
stanu u zabíjačky harmonikáři. Poděkování
patří řezníkům panu Josefu Kolibovi a Vojtěchu Sadílkovi, zaměstnancům obecního úřadu a dalším pomocníkům ze školní jídelny
a samozřejmě všem rodinám, kde se konaly
zastávky průvodu.
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DĚTSKÝ KARNEVAL
V sobotu 5. 3. 2016 se v místní sportovní hale uskutečnil Dětský
karneval s bratry Chabičovskými. Bylo připraveno zábavné odpoledne plné her a soutěží. Děti si mohly zařádit na skákacích hradech,
vyzkoušet dětské tetování či malování na obličej. Nechyběly ani pohádkové postavy, které během vystoupení roztancovaly všechny dětské tanečnice. Pro všechny byla na závěr losována bohatá tombola.
Sponzory dětského karnevalu byli:
Firma Elektro Hrdlička, manželé Balgovi, paní Marie Černá,
manželé Kališovi, Kadeřnictví Michalovičová Dagmar, manželé
Kobrovi, manželé Miškeříkovi, manželé Glosarovi, manželé Bachmanovi, paní Mrkvové Eva, pan Uher Radim, pan Uher Michal,
Pedikúra Líznarová Irena, manželé Svobodovi, pan Krůtil Stanislav,
paní Jana Krajčovičová, paní Hošková Marta, paní Morávková Vendula, manželé Jiřina a Jiří Holubovi, manželé Marcela a Stanislav Ivičičovi, manželé Hana a Radomír Ševčíkovi, manželé Vlkovi, manželé
Libuše a Lubor Gajdoš, manželé Marie a Jaroslav Čechovi, manželé Marie a Stanilav Krůtilovi, manželé Josefa a Josef Lučtí, manželé
Anthovi, manželé Jitka a Dušan Lučtí, Pohostinství U Parku, paní
Hanáková Lucie, manželé Frolichovi, paní Jana Bartošová, paní Helena Kotová, paní Nešporová Kateřina, manželé Šmídovi, manželé
Trokanovi, manželé Kolibovi, paní Miková Vlasta, pan Salajka Miroslav, paní Cupalová Stanislava, paní Mikuličová Kateřina, manželé
Zdenka a Luděk Jankovičovi, manželé Petra a Jan Bajarovi, manželé
Eliška a Vilém Škarvodovi, firma BOS Ladná, paní Vrtalová Zdeňka,
Malé včelařství Struhárovi, manželé Skočíkovi, paní Ludmila Střelská, manželé Marie a Karel Hrdličkovi, manželé Jan a Božena Lucký,
manželé Prudíkovi, manželé Michaela a Josef Markovičovi, paní Holubová Lenka.

ZÁJEZD DO DIVADLA V BOLERADICÍCH
V sobotu 11. března 2016 jsme se vydali
již poněkolikáté do boleradického divadla na
představení „Zapeklitá komedie aneb Kdosi

brousí nad Paďousy“ od Zdeňka Kozáka.
Satirická komedie je určena dospělým
divákům, ale určitě si užily i děti, které se na

pekelný příběh vydaly s námi. Příběh všechny pobavil, ale také poučil. Určitě se vydáme
do boleradického divadla opět.
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SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ
V sobotu 19. března na Josefa se uskutečnilo první setkání harmonikářů v naší
obci. Záštitu nad touto akcí si vzal nově
vzniklý Klub seniorů. Za pomoci pana
Řepky se přihlásilo 13 účastníků. Přijel
k nám Květoš Pospíšil z Čejče, Petr Ištvánek
z Hovoran, Ludmila Kleinbauerová z Babic
nad Svitavou, Petr Sklář z Milovic, Roman
Straka z Vídně, Robert Trčka z Borovnice
u Jimramova, skupina JARABINKY z Podivína, František Nečas ze Starovic, Jožka
Krupica z Dolních Bojanovic, Škrháková
Tereza z Lovčiček, Rudolf Kučera z Břeclavi,
František Bíza z Mutěnic a Miroslava Šubíková z Rakvic. Největší ohlas vyvolalo asi

vystoupení Terezy Škrhákové, která hraje
východoslovenskou lidovou muziku.Všem
účinkujícím se u nás velmi líbilo a zaplněná

hala dávala najevo, že se jim jejich vystoupení také líbilo. Můžeme se těšit, že se příští rok
bude akce konat znovu.

Přehled hospodaření obce v roce 2015
PŘÍJMY
Daně
Odvody za odnětí půdy

KČ
12 957 326
66 958

Silnice – opravy

39 912

Chodníky – stavby

31 740

IDS JMK - příspěvek na autobusy

62 300

535 629

Pitná voda

4 511

Poplatek ze psů

25 767

Kanalizace

3 276 264

Poplatek za užívání veř. prostranství

21 860

Příspěvek ZŠ a MŠ, opravy

2 995 542

Poplatek za svoz komun. odpadu

Příjem z provozování loterií
Správní poplatky

1 011 423
18 540

Knihovna

175 921

Rozhlas – opravy, bezdrátový rozhlas

78 501
38 436

Splátky půjčky

207 500

Zpravodaj

Dotace EU – Úřad práce

917 813

Kultura

583 213

Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

222 800

Sportovní zařízení v majetku obce

588 038

Příspěvek na činnost TJ Sokol

200 000

Dotace Kompostéry

1 116 007

Dotace Dětské hřiště

377 336

Dotace hasiči
Dotace Územní plán
Úhrada za dobývací prostor

1 919
121 195
3 244 500

Využití volného času dětí
Bytové hospodářství

9 660
44 291

Nebytové hospodářství

205 534

Veřejné osvětlení – energie, opravy

209 237

Kultura

284 210

Pohřebnictví

33 403

Sportovní zařízení v majetku obce

154 680

Územní plánování

71 390

Byty – příjmy z nájmu, služeb

148 828

Komunální služby + koupě pozemků

Nájem pohostinství, pošta

181 544

Dětské hřiště

Pohřebnictví – nájmy hrobů

12 160

Svoz nebezpečných odpadů

Územní plánování

10 000

Nákup kompostérů

Komunální služby, pozemky + pronájem
pozemku - fotovoltaická elektrárna
Sběr a svoz ostatních odpadů
Místní správa – nekapitálové příspěvky
Příjmy z úroků
CELKEM i s neuvedenými položkami
VÝDAJE

1 279 890

Svoz komunálního odpadu
Svoz ostatních odpadů

172 674
20 053
1 851
23 483 955,-Kč
KČ

Deratizace

31 521

Zeměd.činnost – transfer

10 000

Lesní hospodářství - transfer

50 000

Využívání a zneškodňování komun.odpadů
Péče o vzhled obce vč. platů

2 785 483
539 051
10 655
1 180 961
713 496
35 297
191 665
2 206 144

Sociální služby – dary, transfery

10 000

Sbor dobrovolných hasičů

97 996

Zastupitelstvo + platy

878 587

Činnost místní správy

1 385 762

Pojištění obce
Ostatní finanční operace
CELKEM i s neuvedenými položkami

43 540
56 437
19 063 373,-Kč
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Přehled realizovaných akcí v roce 2015
AKCE

REALIZACE

NÁKLADY

POZNÁMKY

Chodník

Zaměstnanci obce

Kanalizace

VaK, Veselý

3 276 264,- Kč

MŠ

Vaňková

1 982 785,- Kč Dům č.p 6 + studie MŠ

Rozhlas

Kuběja

Územní plán

AR projekt

Žací stroj

Tržil

137 900,- Kč

Dětské hřiště

Tewiko

539 051,- Kč Dotace: MMR 377 336,- Kč

Kompostéry

Adler

31 740,- Kč Chodník u Workoutu

75.335,- Kč
71 390,- Kč

1.180 960,- Kč Dotace: MŽP 1 116 007,- Kč

Výpisy ze zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva č. 9/2015 se konalo 17. prosince 2015

Zastupitelstvo obce schválilo:
• Kupní smlouvu na pozemky parc.č.
1328/10, 1331/14, 1332/11, 1333/14,
1324/4, 1330/1, 1331/35, 1333/11, 1323/19
a 1325/35 v k.ú. Ladná s panem Františkem Markovičem za cenu 4 556,- Kč
• Kupní smlouvu na pozemky parc.č.
1179/266, 1181/65, 1182/99, 1301/44,
1331/29, 1332/18, 945/25, 1292/54,
1328/10, 1331/14, 1332/11 a 1333/14
v k.ú. Ladná s paní Radkou Černou za
cenu 42 325,- Kč, panem Františkem
Černým za cenu 48 855,- Kč, paní Marií
Ferbarovou za cenu 42 325,- Kč, s paní
Andreou Kavickou za cenu 21 162,- Kč,
s panem Igorem Lamošem za cenu 21
162,- Kč, s paní Růženou Mrenicovou
za cenu 42 325,- Kč, s paní Zdeňkou Větrovcovou za cenu 42 325,- Kč a s paní
Žofií Vrzalovou za cenu 42 325,- Kč
• Smlouvu o odvozu a zneškodnění odpadů s firmou Megawaste, spol. s.r.o.,
Opletalova 1603/57, Praha l od 1. 3.2016
na dobu 42 měsíců za cenu 447 919, 60
Kč bez DPH
• Obecně závaznou vyhlášku o místních
poplatcích č. 2/2015 s účinností od
4.1.2016
• Kupní smlouvu na pozemek parc.č.
1292/91 v k.ú. Ladná s paní Evou Moráv-

•

•
•

•

•

•

•

•

kovou za cenu 27 157,- Kč
Rozpočet obce na rok 2016 na paragrafy
s příjmy ve výši 17 516 000,- Kč a výdaji
ve výši 17 516 000,- Kč
Rozpočtový výhled obce na období 2017
- 2022
Rozpočet sociálního fondu obce na rok
2016 s příjmy ve výši 60 000,- Kč a výdaji
ve výši 60 000,- Kč
Pověřilo starostku obce k provedení
posledního rozpočtového opatření č.
7/2015 v roce 2015, které bude schváleno na prvním zasedání Zastupitelstva
obce Ladná v roce 2016
Přijetí sponzorského daru pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Ladná ve výši
4 000,- Kč od firmy Kovo Prudík na rozvoj vzdělávání v mateřské škole
Převod částky 250 000,- Kč z investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Ladná do rozpočtu této organizace
v roce 2015
Zvýšení počtu zaměstnanců obecního
úřadu o l osobu, tedy na 6 osob, a to z
důvodu potřeby zvýšené péče o zeleň v
obci
Rozpočtové opatření č. 6/2015 s příjmy
ve výši 1 329 000,- Kč, výdaji ve výši 599
900,- Kč a financováním ve výši 729
100,- Kč

•

•

•

•

•

•

Kupní smlouvu na pozemky parc.č.
947/19, 1293/78 a 1293/136 v k.ú. Ladná
s panem Jiřím Rechtem za cenu 83 558,Kč
Kupní smlouvu na pozemky parc.č.
1330/13, 1331/7, 1328/10, 1331/14,
1332/11, 1333/14, 1324/4, 1330/1,
1331/35, 1333/11, 1323/19 a 1325/35
v k.ú. Ladná s paní Ivou Košťálovou za
cenu 35 625,- Kč a s paní Zdenkou Zháňalovou za cenu 4 555,- Kč
Kupní smlouvu na pozemek parc.č.
1279/38 v k.ú. Ladná s firmou F&K&B,
a.s. Na Valtické 756/89, Břeclav 4, o výměře 20 654 m2 za cenu 6 299 470,- Kč
se záměrem zasíťování tohoto pozemku
a výstavby nových rodinných domů
Dohodu o příspěvku ve výši 6 047 491,Kč na vybudování inženýrských sítí s
F&K&B, a.s., Na Valtické 756/89, Břeclav 4, na pozemku parc.č. 1279/38 v k.ú.
Ladná
Kupní smlouvu na pozemky parc.č.
1158/45 a 1163/11 v k.ú. Ladná s paní
Annou Cupalovou za cenu 24 722,- Kč
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Demolice rodinného
domu, Na Trkmance, Ladná“ a vybralo
firmu F&K&B, a.s., Na Valtické 756/89,
Břeclav 4, za cenu 192 442,- Kč bez DPH

Zasedání zastupitelstva č. 10/2016 se konalo 23. února 2016

Zastupitelstvo obce schválilo:
• Poslední rozpočtové opatření č. 7/2015
z roku 2015 s příjmy ve výši 1 862 300,Kč, výdaji ve výši 1 079 200,- Kč a financováním ve výši -783 100,- Kč
• Kupní smlouvu na pozemky parc.č.
1325/23, 1331/30, 1322/10, 1324/5,
1323/28 a 1325/24 v k.ú. Ladná s panem

•

•

Stanislavem Ivičičem za cenu 24 760,Kč
Kupní smlouvu na pozemky parc.č.
1141/15, 1142/15, 1143/21, 1143/40,
1292/208 a 1292/231 v k.ú. Ladná s paní
Janou Kubíkovou za cenu 221 000,- Kč
Smlouvu o dílo č. 33/16 na akci „Ladná
– chodník a VO“ na projektovou doku-

•

mentaci s firmou Modrý projekt s.r.o.,
Slovácká 3223/83, Břeclav za cenu 98
000,- Kč
Smlouvu o příkazu č. 09/16 na zajištění zadávacího řízení veřejné zakázky na
akci „Rekonstrukce budovy základní
školy a OÚ – zateplení a půdní přístavba“ s firmou PMCS s.r.o., Lanžhotská
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3448/2, Břeclav za cenu 42 350,- Kč s
DPH
Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
HO-014330036692/001 s E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České
Budějovice, na pozemky parc.č. 218, 253,
304/1, 304/2, 350, 383, 1143/76, 1143/80,
1144/16, 1157/1, 1157/2 a 1158/32 v k.ú.
Ladná za jednorázovou úplatu 15 000,Kč
Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
HO-014330036690/001 s E.ON Distri-

•

•
•

buce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České
Budějovice, na pozemky parc.č. 71 a 77
v k.ú. Ladná za jednorázovou úplatu 2
000,- Kč
Dodatek č.1 Svěřenecké smlouvy a
Smlouvy kupní ze dne 23.11.2015 na pozemky parc.č. 475/1, 1261/52, 1261/60,
449/1, 448/3, 1292/93 a 1171/29 v k.ú.
Ladná
Vyřazení majetku obce za rok 2015 ve
výši 109 746,20 Kč
Rozpočtové opatření č. 1/2016 s příjmy

•

•

•

ve výši 324 400,- Kč, výdaji ve výši 0,- Kč
a financováním ve výši 324 400,- Kč
Investiční dotaci z rozpočtu obce pro
SDH Ladná ve výši 38 000,- na projekt
„Soutěž mladých hasičů 2016 a dokoupení výbavy, sportovní výbavy“
Investiční dotaci z rozpočtu obce pro
SDH Ladná ve výši 30 000,- Kč na projekt „Oslava 120 let SDH Ladná“
Darovací smlouvu pro Římskokatolickou farnost Podivín ve výši 1 597,- Kč na
provoz kostela sv. Archanděla Michaela

Z Regionu Podluží
Ples Regionu Podluží
V pátek 29. ledna 2016 se konal v kulturním domě v Mikulčicích
13. ples Regionu Podluží. K tanci a poslechu hrála dechová hudba Zlaťulka, cimbálová muzika Slovácko mladší a hudební skupina Quatro
z Valašských Klobouk. Součástí plesu bylo taneční vystoupení ZUŠ
Hodonín, Prvorepubliková módní přehlídka a ochutnávka vín z Regionu Podluží.
Naše obec se plesu tak jako každoročně zúčastnila, a to v počtu
14 osob. Velmi dobře jsme se bavili, zatančili a někteří vyhráli i hlavní
ceny v bohaté tombole. Tak jako každý rok jsme odcházeli mezi posledními.

Turnaj v kuželkách
Na konci února proběhl již 16. ročník turnaje v kuželkách „O holbu starosty města Lanžhot“. Za každou obec hrají čtyři hráči. Letos v
našich barvách nastoupili hráči Kubík Josef ml., Radek Polášek, Miloslav Balga a Jana Balgová. Naši hráči se snažili, ale bohužel se jim
jako každoročně nedařilo. Tradičně se prosadily obce, které mají kuželnu nebo je jim dobře dostupná. Přiložená tabulka ilustruje počet
shozených kolků. Letos vyhrála obec Prušánky s 369 kolky, Lanžhot
byl druhý s 330 kolky a třetí Týnec s 308 kolky.

Tradiční jarní
cyklovýlet
Zveme všechny milovníky cyklistiky na jarní cyklovýlet. Pokud
máte zájem se zúčastnit, přihlaste se, prosím, na Obecním úřadě v
Ladné. Startovné hradí obec.

5. Ladná

I. KOLO

II. KOLO

CELKEM

Kubík

16

18

34

Polášek

25

34

59

Balga

43

17

60

Balgová

38

28

66

CELKEM

122

97

219
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Oznámení obecního úřadu
Ceník pronájmu haly
Tělocvična

Den

1 h/kurt badminton

1h

1 000,-

100,-

250,-

Foyer

500,-

Kuchyň

500,-

Celý objekt

2 000,-

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

Propagační
materiály obce
Na obecním úřadě si můžete pro svoji potřebu zakoupit tyto propagační materiály:
Pexeso
15,Sklenice
71,pohlednice
6,mapa Podluží
15,Samolepka se znakem obce 15,CD Lanštorfčani
150,mapa Břeclavsko
50,Almanach školy
100,Oficiální mapa LVA
32,Kniha Obec Ladná
250,Info brožurka Ladná
25,Propisovací tužka
25,Pamětní mince
180,propisovací tužka s pouzdrem
Cyklostezky
40,30,-

Kácení dřevin
Všechny stromy, keře, květiny, které rostou na obecním pozemku,
jsou majetkem obce, i když jste si někteří z Vás tyto vysadili. Proto
není možné, abyste pokáceli strom bez povolení. Jedná se o stromy,
které mají ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmene nad 80 cm. U
takových stromů je nutno požádat na obecním úřadě a obec musí/
nebo nemusí/ vydat povolení k jeho pokácení. Kácet lze pouze v době
vegetačního klidu, což je od 1.12. do 31.3. Stejně se postupuje i u stromů, které Vám rostou na Vašich zahradách. Pokuta, kterou můžete za
nepovolené pokácení stromu obdržet, se pohybuje ve výši do 10 000,Kč, za památné stromy 50 000,- Kč. Takže buďte obezřetní.

Popelnice před domy
Upozorňujeme majitele popelnic, že již delší dobu platí OZV č.
1/2015, která stanovuje, že sběrné nádoby /popelnice/ mohou 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 může být pokutováno.

Ceník inzerce v Lanštorfském zpravodaji
Strana A4

400,-

Strana A5

200,-

Strana A6

100,-

Kompostéry
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
Upozornění! Pokud nebude suť zaplacena, nebude možno ji na
sběrném dvoře složit. Náklady na likvidaci tohoto druhu odpadu jsou
pro obec dosti vysoké. V žádném případě nepokryje poplatek celkové
náklady likvidace.

Výsadba stromů
před domy
Pokud máte zájem o výsadbu listnatých stromů před svými domy,
obraťte se buď na zaměstnance obecního úřadu, nebo na zastupitele.
Obec strom zaplatí, vysadí a péči o něj převezme obyvatel domů, tím
je myšlena především zálivka stromu. Pokud to bude možné, vyhovíme i při výběru druhu stromku.

E-BOX
na obecním úřadě
Do E-boxu na obecním úřadě můžete odkládat nefunkční drobné
elektrozařízení, mobily, MP3, přehrávače, žehličky apod. a použité baterie.

Upozorňujeme zájemce o kompostéry, že je k dispozici posledních 50 kusů kompostérů. Tyto se dávají do výpůjčky zdarma na dobu
5-ti let. Zájemci o kompostér se dostaví na obecní úřad k podpisu
smlouvy o výpůjčce a poté jim bude kompostér vydán na sběrném
dvoře v řádné provozní době. Kompostér má objem 1 m3. Pokud bude
z Vaší strany zájem, můžete obdržet kompostérů více.

Pro potěšení
V místním rozhlase si můžete nechat zahrát přání s písničkou.
Je potřeba si nachystat text přání / k narozeninám, sňatku, ukončení
školy atd./, píseň na CD a zaplatit poplatek 20,- Kč. Pro informace o
hlášení se obracejte na referentku obce paní Janu Balgovou na mail
balgova@obecladna.cz ,telefonu 519 324 502 nebo osobně na obecním úřadě.

Stav obyvatel
k 31.12.2015
Přistěhování

31

Narození

10

Odstěhování

28

Úmrtí

15

Celkový počet obyvatel v r. 2014

1 244

Celkový počet obyvatel k 31.12.2015

1 242
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Z historie Ladné
„Čmaďa“
Od roku 1928, kdy byl v naší obci zalo- jistě přispěla i ligová aféra v roce 1947,
žen oddíl kopané, vyrostlo v Ladné povíce- kdy mužstva SK Kladno, SK Židenice
ro skvělých fotbalistů. Největšího úspěchu a SK Baťa Zlín byly přeřazeny pro další
v tomto směru dosáhl jednoznačně Karel ročník ze Státní ligy do divize za ovlivMichlovský, přezdívaný „Čmaďa“ nebo taky ňování fotbalových výsledků.
„Cikán“. Tyto přezdívky získal Karel pro
Karel přestoupil k 1. červenci 1947
svoji poněkud tmavší vizáž.
do francouzského, tehdy ještě druhoKarel byl druhé ze tří dětí Václava a An- ligového mužstva, FC Sochaux-Monttonie (roz. Stankovičové) Michlovských. béliard. Zde však pobyl jenom krátNarodil se ještě za Rakouska-Uherska, 9. 10. kou dobu, sehrál jedno utkání a k 1.
1918. Otec byl kolářem a bydleli na dnešní září přestoupil taktéž ještě do druhoulici Lipová 9. Starší sestrou mu byla Anna, ligového mužstva Angers SCO, ve kteprovdaná Holubová, (posledně bytem Ma- rém v tu dobu začínal svoji hvězdnou
sarykova 11), mladší pak Emilie, provdaná kariéru i známý Raymond Kopa. Oba
Jurasová (bytem Masarykova 87). Ta hráva- dva v roce 1949 Angers SCO opustila v první polovině čtyřicátých let minulého li. Karel po odehraných 61 zápasech
století za SK Lanštorf házenou (trenérem a vstřelených 30 gólech přestoupil do
jim byl syn starosty Netopila Přemek, poz- prvoligového AS Saint-Étienne (spoJako hráč SK Baťa Zlín
dější akademický malíř).
luhráč Kopa zamířil do tehdy mistrovI když první fotbalové krůčky udělal Ka- ského Stade de Reims). Karel v tomto
rel v rodném
později velmi úspěšném mužstvu (hráli zde hornického města Blois do vyšších pozic.
Lanštorfě, k opravdovému fotbalu se takoví borci jako Laurent Blanc, Johnny Svoji sportovní činnost definitivně ukončil
dostal až v Břeclavi, kde se učil řemeslu u Rep, Michel Platini, ale taky českosloven- v roce 1982, kdy posledních osm roků trédrogisty Eisingera. Tento spolu s restauraté- ští reprezentanti Milan Luhový a Ľubomír noval „B“ mužstvo Angers SCO.
Karel po svém odchodu do Francie
rem Sovišem, kde dostával zdarma obědy, Moravčík) setrval do roku 1951, kdy po
byli i jeho prvními mecenáši. Za Břeclav odehraných 57 zápasech a vstřelených 22 přijel v následném roce 1948 domů do
hrával až do odchodu na vojnu. Vojenskou gólech přestoupil zpět do Angers SCO. Zde Lanštorfa na čtrnáctidenní dovolenou. Po
službu si „odkroutil“ v Kutné Hoře, kde také hrál až do roku 1956, kdy po odehraných třech dnech pobytu však musel utéci zpět
hrával fotbal. Po vojně se vrátil do SK Břec- 41 utkáních v tomto klubu a 9 vstřelených do Francie, poněvadž mu hrozilo zatčení.
lav, odtud odešel do Povážské Bystrice a gólech ukončil svoji úspěšnou hráčskou ka- Důvodem této hrozby bylo, že měl jako česnásledně v roce 1939 přestoupil do SK Baťa riéru. Poslední tři roky již působil v tomto koslovenský občan nastoupit na vojenské
Zlín. Protože se Karel vyznačoval hlavně mužstvu jako hrající trenér. Jeho celková cvičení. Povolávací rozkaz však nedostal,
rychlostí, hrával většinou levé křídlo, dle hráčská bilance ve Francii je 160 odehra- nevěděl o něm, takže se na toto vojenské
potřeby záložníka. Za své výborné výkony ných ligových zápasů, ve kterých nastřílel cvičení nedostavil. Kamarádem mu bylo
avizováno, že mu hrozí zatčení za nesplbyl nominován jako reprezentant Moravy 61 gólů.
k utkání s Čechy. Svému rodáku jezdili
Ve své trenérské práci pokračoval od nění daného vojenského rozkazu. Z tohoto
do Zlína často fandit i lanštorfští fanoušci. roku 1957 v prvoligovém RC Lens, kde vy- důvodu přijel do své rodné vlasti až v roce
S úsměvem vzpomínali na utkání, kdy ve střídal Ladislava Dupala, českého hráče a 1969. Před tímto se sešel se svojí matkou ve
Zlíně hrála populární Slávie Praha. Karel trenéra pocházejícího z Dubňan. Po sezo- Vídni v roce 1956, kdy Karel přivezl matce
byl autorem první branky do sítě Slávie. ně 1959 – 60 kdy trénoval druholigové FC ukázat svoji ženu a děti.
Karel svůj další život od roku 1947 proJako „poděkování“ za tento gól byl hrubě Nantes, se vrátil do prvoligového Angers
faulován urostlým pravým obráncem Slávie SCO. V letech 1964 – 66 pomohl klubu žil ve Francii. Zde se i oženil s o 12 let mladší Jackeline. Měli spolu tři děti,
a československé reprezentace
dceru Karlu a dvojčata HeleFerdinandem Daučíkem. Kanu a Štefana. Naposledy byl
rel, šohaj z Podluží, byť nevelké
v Ladné v roce 1996. Když se
postavy, si nenechal tento faul
ho ptali, jestli se po téměř palíbit a okamžitě inzultoval todesátiletém pobytu ve Francii
hoto urostlého obránce, za což
cítí více Francouzem nebo Čebyl vyloučen do konce utkání.
chem, odvětil: “V první řadě
Za svých osm fotbalových sejsem Čech“.
zon v SK Baťa Zlín nastřílel ve
Karel byl silný kuřák. Za
119 ligových zápasech svým
zápas co by trenér vykouřil
soupeřům 53 branek!! Jeho
údajně až 60 cigaret!! I když
výkony samozřejmě nezůstaly
posledních asi 25 let nekoubez povšimnutí, a tak se objevil
řil, zemřel na rakovinu plic ve
v hledáčku zahraničních klubů,
věku 80 let dne 12. 12. 1998.
což vyústilo v Karlův přestup
Rok 1936 – jako hostující hráč SK Lanštorf, klečící první zprava
J. Ševčík
do Francie. Svým dílem k tomu
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EKOKÚTEK
Recyklovat je nejen správné, ale také snadné
Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce 2016 v České republice systém
zpětného odběru a recyklace vysloužilých
elektrospotřebičů. Je to stejný systém, jako
ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky
němu zdarma odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na místa odběru s tím, že budou
řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší
český kolektivní systém pro
sběr a recyklaci elektroodpadu,
už vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali téměř
15 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více
než 245 000 tun.
Dosloužilo i vám doma
některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu. Odložte je na
sběrné místo, odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci.
Získané suroviny dále poslouží
při výrobě nových spotřebičů.
Sběrná místa, kam můžete
vysloužilá elektrozařízení odložit:
- Sběrné dvory měst a obcí
– na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na
místo bydliště.
- Prodejny elektro – prodejci
jsou povinni převzít staré
spotřebiče při nákupu nového zboží systémem „kus
za kus“. Podle novely zákona, která začala platit na
sklonku roku 2014, musejí
obchody s prodejní plochou větší než 400 m2 odebrat i malý spotřebič, jehož
rozměry nepřesahuje 25
centimetrů, aniž byste byli
nuceni koupit si nový.
- Vybrané servisy – rovněž
odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu
„Jsem zpět“ www.jsemzpet.
cz můžete dokonce pomoci
dobré věci. Pokud přinesete
starší, ale stále plně funkční
elektrospotřebič, a ten projde přísnými zkouškami,
můžete ho věnovat některé
neziskové organizaci, na-

-

-

příklad Fondu ohrožených dětí.
Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také už více než 1000 hasičských sborů po celé republice.
Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně zorganizovat svoz
nebezpečného odpadu, do kterého patří
i vysloužilá elektrozařízení.

Společnost ELEKTROWIN také organizuje akcí, při nichž můžete za odevzdaný
spotřebič získat dárek – například v podobě
slevy na vstupném do ZOO nebo do muzea. Sledujte proto pozorně internetové
stránky www.elektrowin.cz a fecebookový
profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy
aktuální informace.
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Dopravní obslužnost
V minulých dnech jsem obdržel několik stížností na spoj č.
6 linky 574 jedoucí v 7:35 z Ladné do Břeclavi. Dotazoval jsem
se tedy u spol. Kordis zajišťující grafikon dopravní obslužnosti v
Jihomoravském kraji. Po vyhodnocení dat GPS z tohoto spoje mi
sdělili následující:
1) Na turnuse zajišťující zmíněný spoj získává zpoždění 4 minuty
již na spoji 112 linky 573 v Prušánkách, kdy čeká na důležitý
přípoj z linky 556 ze směru Podivín max. 4 minuty v čase 6:40
(přestup cestujících, kteří pracují v oblasti zastávky „Tvrdonice, Jižní Morava“, kam spoj 112 linky 573 zajíždí).
2) Linka 556 – spoj 102 zase bývá opožděn o max. 4 minuty z
důvodu čekání na přípoj v Moravském Žižkově z linky 542 od
Břeclavi.
3) Díky kratší jízdní době mezi zastávkami „Tvrdonice, Jižní
Morava“ a „Břeclav, St. Břeclav, křiž. Ladná“ nabude zpoždění
spoje 112 linky 573 o další zhruba (+2) minuty.

4) Krátké obraty v přepravních špičkách pracovních dní se objevují i u tohoto turnusu, který má v Břeclavi na obratu ze spoje
112 linky 573 na spoj 5 linky směr Ladná nulový obrat.
5) Poslední podstatné zpoždění – zhruba 3 minuty získává při jízdě
Břeclaví v rámci kongescí (tvorba kolon) a semaforů po trase.
Od pondělí 15. 02. 2016 jsme se dohodli s dopravcem ČSAD
Hodonín na zrušení přípoje a čekací doby v Moravském Žižkově
z linky 542 na linku 556, neboť v tuto dobu existuje i jiné spojení a
spoj 102 linky 556 pak následně pravidelně zdržoval odjezd linky
573 – spoje 112 směr Břeclav o max. 4 minuty, které navíc tvoří
největší zpoždění ze všech výše uvedených důvodů (cca 4 minuty).
Případné další stížnosti na konkrétní řidiče se budou řešit přímo s dopravcem, který je v tomto případě Vydos. O dalším vývoji
Vás budu informovat v příštím vydání Zpravodaje.
Připravil Martin Vlk

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Co nového v mateřské škole
V lednu se naši předškoláci vypravili
s paní učitelkou do zdejší základní školy.
Podívali se, co už jejich kamarádi v první třídě umí. Vyzkoušeli si sedět v lavici,
zapojili se do grafomotorických cvičení,
tj. procvičování ruky pro budoucí psaní.
Nejvíc se jim ve škole líbila interaktivní
tabule. V únoru pro nejstarší děti a jejich
rodiče začal v mateřské škole probíhat
edukačně stimulační program pod vedením paní učitelky Kobrové. Na školu, kterou začnou navštěvovat v září, se už děti
moc těší.
V únoru jsme také měli ve školce
dětský karneval. Pro naše Berušky a Kuřátka jsme připravili diskotéku, soutěže
a hry zaměřené na vzájemnou spolupráci. Děti radostně dováděly v maskách. Některé maminky se k přípravě
kostýmu postavily velmi tvořivě a nápaditě. Svým přístupem si získaly náš ob-

div. Veselo jsme měli také při návštěvě
maňáskového divadla „Sluníčko“. Herci
nám zahráli pohádku „O zlaté rybce“.
Po dobrých loňských zkušenostech jsme
i letos zařadili pro starší děti lekce předplaveckého výcviku. Společně s dětmi ze
základní školy jsme jezdili do krytého
bazénu v Břeclavi. Zde se dětem věnovali
učitelé plavecké školy „Delfín“. Všechny
děti byly moc šikovné a zvládly základy
plavání.
V březnu jsme do školky pozvali lektorku ekologického centra z Hodonína.
Připravila si pro děti výukový program
„Vodní kapka na cestách“. Výuka probíhala prožitkovou formou. Přiměřeným
a hravým způsobem se děti seznámily s
koloběhem vody v přírodě a s jejím významem pro život. Ve třídních projektech
jsme navázali na prožitek z výukového
programu. Povídali jsme si o nad obráz-

ky, vypravili se na procházku k Jazérku a
k Dyji, pozorovali jsme život u vody, hráli
si s vodou, dělali jsme s ní pokusy a učili
se zbytečně vodou neplýtvat. 22. 3. jsme si
společně s dětmi připomněli Světový den
vody a ukončili tím téma o vodě. Před Velikonocemi jsme také zařadili tradiční dílny. Rodiče s dětmi na nich společně tvořili
a vyráběli dekorace k Velikonocům. I ve
školce jsme se chystali na příchod jara.
Bylo potřeba vyklidit staré a poškozené
věci na půdě.
Moc děkujeme zaměstnancům obce,
že nám s úklidem pomohli a vše, co bylo
třeba, vyvezli na sběrný dvůr. Rovněž děkujeme panu Kubíkovi za opravu koloběžek pro děti.
S prvními jarními paprsky si jich děti
užijí do sytosti. Děkujeme. Teď už jaro
může opravdu přijít…
Za kolektiv mateřské školy Iveta Žáková

V mateřské škole čteme dětem
a spolupracujeme se seniory
V pondělí 14. března se Berušky s paní učitelkou opět vypravily do místní knihovny. Na začátku je vřele přivítala paní knihovnice, která se podivovala, jak děti od minulého setkání povyrostly. Tentokrát bylo na předem domluveném programu „Povídání
o pejskovi a kočičce“. Nejdříve si paní knihovnice povykládala
s dětmi o příbězích pejska a kočičky, ukázala jim portrét Josefa
Čapka, který knížku nejen napsal, ale také ilustroval a děti si na
stěně knihovny prohlédly obrázky od svých starších kamarádů ze
školní družiny. A to už na Berušky čekala s přichystanou pohádkou paní Jiřina Mendlová, která dětem procítěně přečetla kapitolu

s názvem: „Jak našli panenku, která tence plakala“. Kluci i děvčata
bedlivě naslouchali a na závěr si s paní Mendlovou povídali o tom,
jak zacházejí s hračkami a jestli si je umí uklízet doma i ve školce. Následně se děti se zápalem sobě vlastním pustily do kreslení
omalovánek s oblíbenými pohádkovými postavičkami. Kdo měl
hotovo, mohl si prolistovat různé dětské knihy, encyklopedie a časopisy. Při loučení dostalo každé dítko od paní knihovnice lízátko
a paní učitelka další omalovánky do školky.
Beruškám se v knihovně moc líbí a rády se do ní vracejí. Děkujeme paní knihovnici Vojtěšce Florusové i paní Jiřině Mendlové
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za organizaci této hezké knihovnické lekce.
Je škoda, že v současné přetechnizované a uspěchané době,
už není čtení pohádek našim nejmenším tak časté a samozřejmé,
jako tomu bývalo dříve. V naší mateřské škole sice čtou dětem
denně paní učitelky, ale nyní se nám podařilo uskutečnit zajímavé zpestření. Navázali jsme spolupráci s Klubem seniorů v Ladné.
Každé úterý začaly do školky docházet důchodkyně, které dětem
čtou pohádky před odpoledním odpočinkem na lehátku. Pro děti
se tak paní Vaňková, Tesaříková i ostatní staly pohádkovými ba-

Lanštorfský zpravodaj
bičkami, na které se vždy moc těší. Pokusíme se domluvit ještě
další společné aktivity dětí a seniorů. Pevně věříme, že si navzájem budeme inspirací a oporou. Doufáme, že při naší spolupráci
se prohloubí vzájemný vztah obou věkově vzdálených generací.
Budeme usilovat o to, abychom v dětech vypěstovaly úctu a lásku
ke starším lidem.
Moc děkujeme členům Klubu seniorů v Ladné za jejich ochotu i trpělivost s dětmi a těšíme se na další příjemně a smysluplně
strávené chvíle.

Edukačně stimulační program v MŠ
Naše mateřská škola v letošním roce
opět nabízí předškolním dětem a jejich rodičům edukačně stimulační program. Jeho cílem je komplexní a systematický rozvoj dětí.
Tento program hravou formou podněcuje
schopnosti, dovednosti a funkce důležité
pro zvládnutí trivia (tj. budoucí čtení, psaní
a počítání). Má pomáhat předškolákům postupně si zvykat na cílenou práci, soustředit
se na činnosti, dodržovat pravidla, pracovat
a komunikovat v kolektivu apod. a tak dětem ulehčit vstup do 1. třídy základní školy.
Edukačně stimulační program je rozvržen
do 10 lekcí, které začaly probíhat od 2. února, jedenkrát za čtrnáct dní, vždy v úterý od
16 hodin. Každá lekce trvá přibližně 60 minut a je vhodné, aby byl vždy přítomen jeden
z rodičů, který s dítětem pravidelně pracuje
doma. Všech 10 lekcí je zdarma. Lekce obsahují zhruba tyto oblasti: motorika a grafomotorika; řeč a myšlení; smyslové vnímání
(zrakové, sluchové); prostorová orientace
a orientace v čase; základní matematické
představy. Děti jsou velmi snaživé a šikovné,
jednotlivé úkoly plní ochotně a svědomitě.
Aktivity jsou prokládány i pohybovými činnostmi, zpěvem a hrou. Předškoláci rovněž
vždy dostávají jednoduchý domácí úkol, aby
si zvykali na plnění školních povinností a
domácí přípravu.
Děkuji rodičům dětí, které edukačně
stimulační lekce v MŠ navštěvují za bezvadnou spolupráci. Věřím, že tento program
bude přínosný pro každé dítě, které se bezprostředně připravuje na zahájení povinné
školní docházky.
Marie Kobrová

Zdravá 5
V úterý 23. února měly děti ve škole přednášku Zdravé 5. Jednalo se o program, ve kterém je paní lektorka seznámila s tím, co je dobré a zdravé pro jejich tělo a zdraví a co naopak
není. Děti si hravou formou ukázaly, co patří
na zdravý talíř a nakonec si z kousků ovoce a
zeleniny poskládaly obrázky.
V návaznosti na tento program pak děti z
1. a 2. ročníku kreslily zdravý a nezdravý talíř, a
děti z 4. a 5. ročníku počítaly a vážily, kolik gramů cukru obsahují jejich oblíbené cukrovinky.
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Základní škola
V lednu se na naší škole konal Den
otevřených dveří. Přivítali jsme všechny
rodiče, prarodiče i další návštěvníky, kteří
byli zvědaví, jak to u nás vypadá a probíhá.
Žáci ukázali, co umí a jak se ve škole učí.
Podobných akcí máme za sebou již několik,
proto nás nemohlo nic zaskočit a celý den
probíhal v příjemné atmosféře. Den poté
19.1.2016 navštívili předškoláci z místní
mateřské školy své kamarády z 1. třídy.
Přišlo se podívat celkem 9 dětí. Pohotově
a s radostí se zapojili do činností naplánovaných paní učitelkou. V úvodu prvňáci
přivítali kamarády básničkou, kterou dobře znají, protože se s ní vítají každé ráno
před vyučováním. Poté si všichni společně
zazpívali písničku a už nás čekaly úkoly spojené s výukou. Prvňáčci předvedli
předškolákům, jak umí pěkně číst a psát
a naopak předškoláci ukázali, že poznají
různé geometrické tvary, školní potřeby,
barvy atd. Šikovní školáci si na chvíli zahráli na pány a paní učitelky, pustili malé
hosty do lavic a učili je, jak mají správně
držet tužku. Trpělivě pomáhali, když si
předškoláci zkoušeli grafomotorická cvičení a poté je ohodnotili známkou. Všem
zapsali velkou jedničku a slovně jim vyjádřili, co se jim povedlo, a na co si příště
dát pozor. Za týden se pro tyto malé hosty

konal zápis do 1. ročníku. Oblíbená postavička „Večerníček“ provázela děti na
všech stanovištích. Paní učitelky dětem
připravily činnosti, které odhalily, jak jsou
na tom děti s matematickými představami, logikou, jemnou motorikou a také po
umělecké stránce. Všechny děti se uměly
představit, povídaly o své rodině a bydlišti. Nezapomněly přednést paní učitelkám
připravené básničky. Snažíme se dětem
přiblížit technickou výchovu, proto jsme v
únoru zavítali na exkurzi do místní firmy
BOS, spol. s.r.o.. Množství plastových obalů, které jsme během návštěvy měli možnost vidět, nás nemohlo nijak překvapit.
Život bez plastů si v dnešní době lze jen
těžko představit. Proto bylo pro nás zajímavé sledovat, jak proces výroby plastové
láhve probíhá. Na závěr si každý s sebou
odnášel plastový suvenýr. Již druhým rokem se děti s paní učitelkami ze základní i
mateřské školy zapojily do dnes už tradiční fašankové zábavy. Do poslední chvíle
každý držel v tajnosti svůj kostým, který
poté 6.2. ostatním předvedl ve své kráse.
Sešly se cigánky, nechyběly čarodějnice a
také pár zvířátek se objevilo. Paní učitelky
se nastrojily do kostýmů strašáků a už nyní
mohou prozradit, že nápad na kostým na
další rok už mají. V duchu barev a zábavy

se nesl poté další školní týden. Každý den
jsme se oblékli do jiné barvy. V pondělí
jsme ladili do modré, úterý bylo červené,
středa ve znamení žluté, čtvrtek se zelenal
a v pátek jsme se oblékli do růžové. 23.2.
k nám na školu zavítala paní z programu
Zdravá pětka a připravila dětem zábavné
vyučování o zdravém stravování. V úvodu
děti vyzkoušela, jestli mají ponětí o tom,
kolik cukru se nachází v různých nápojích.
Všechny překvapilo neskutečné množství
32 kostek cukru ve 2l lahvi Coca-Cola.
Jednou z aktivit byl obrázek poskládaný z
kousků ovoce a zeleniny. Vznikla nám zajímavá díla v podobě vozů, zvířátek, domků atd. Poslední akcí v únoru byla beseda
s dopravní policií. Paní policistka dětem
připomněla pravidla bezpečného chování
na silnici i na chodníku. Jak se mají správně zachovat, jestliže přecházejí vozovku.
Pravidlo pořádně se rozhlédnout jsme si
předvedli názorně. Děti byly také upozorněny, že ve věku do 10let mohou sami na
kole pouze v doprovodu osoby starší 15let.
Do konce školního roku nás čekají ještě
další zajímavé akce. V březnu to budou velikonoční dílny, návštěva Zdravotnické záchranné služby Břeclav, recitační soutěž a
také spaní ve škole tzv. Noc s Andersenem.
Mgr. Pavlína Kolářová

Díky dotaci, kterou jsme získali od firmy
Moravské naftové doly a.s. (100 000,Kč), jsme mohli prvňáčkům pořídit novou
interaktivní tabuli Smart Board.
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Školní družina
Ve školní družině naší hlavní akcí v
tomto čtvrtletí bylo natáčení pořadu Šikulové, který se natáčel 9. ledna a vysílán
byl 21. února. Je to dětský pořad, ve kterém se vyrábí 4 výrobky, z toho 3 připraví
výtvarnice z ČT a jeden hostitelská škola.
My jsme vyráběli nábytek ze dřeva, které
nám daroval a nařezal Jan Střelský, za což
mu patří velký dík. Půlhodinový pořad se
natáčel skoro celý den. Některé děti byly

nervózní, ale kameramani a moderátoři
je dovedli rozptýlit a uklidnit, takže vše
proběhlo ve velice přátelské atmosféře. A
nikomu dokonce nevadilo, že jde do školy
v sobotu. O dvanáctičlenný tým Ostravské
televize i o všech 30 dětí, které se natáčení zúčastnilo, se postarala a výborný oběd
uvařila paní Věrka Svobodová – také moc
děkujeme. Ti z Vás, kteří jste pořad neviděli a zajímal by Vás, můžete tak učinit

na adrese http://decko.ceskatelevize.cz/
video/416%20234%2010008_1001.
11. března měly děti od 3 třídy možnost navštívit divadelní představení v Boleradicích – Zapeklitá komedie aneb kdosi
brousí nad Paďousy. Této akce se zúčastnilo 7 dětí a představení se jim náramně líbilo a údajně by zase někdy rády do divadla
jely, což mě velice těší.
Marie Střelská, vychovatelka

Spolky a sdružení
SDH Ladná
Začátek nového roku se pro mladé hasiče nesl v duchu uzlování. První letošní
závody ve zmíněné disciplíně se konaly ve
Velkých Pavlovicích, druhé potom v Perné.
Chladné počasí nám ještě nedovolí
trénovat venku, tak jsme využili možnosti
scházet se kromě klubovny taky ve sportovní hale. Doufáme že se to příznivě odrazí na

fyzičce až vyrazíme na hřiště.
Novou sezónu děti zahájí s novým pomocníkem. Dorazilo nám nové čerpadlo,
které se podařilo pořídit díky dotaci Kú
Jmk a naší obce.
V letošním roce nás čekají tři významné události.
První z nich bude 1.května, posvěcení

nového čerpadla při příležitosti svátku Svatého Floriána – patrona hasičů.
Druhou je soutěž mladých hasičů, která se v naší obci uskuteční 11. června. Přáli
bychom si, aby byla alespoň tak úspěšná
jako ta loňská.
Třetí velkou událostí je významné jubileum. Letos 7.června tomu bude 120
let, kdy došlo pod heslem: “ Bohu ku cti a
bližnímu ku pomoci“ k zřízení Dobrovolné
jednoty hasičské pro Lanštorf. K této příležitosti chystáme vydání almanachu. Rádi
bychom v sobotu 11.června uspořádali den
otevřených dveří v hasičské zbrojnici, výstavu fotografií mapujících činnost našeho
spolku v průběhu tohoto období, a večer
přátelské posezení s hudbou a tancem na
hřišti, v případě nepříznivého počasí ve
sportovní hale. Využíváme této příležitosti a srdečně vás již nyní na tuto červnovou
sobotu zveme.
Jak vidíte je před námi hodně práce.
Doufám že se do ní s elánem zapojí všichni
naši členové a dílo se podaří.
Za SDH a Mladé hasiče M. Nešporová

Slovácké sdružení Ladná Lanštorfčané
Rok 2016 jsme zahájili před domácím
publikem na Lanštorfském fašanku, kde
jsme podpořili novou místní tradici obchůzkou po „hospodářích“.
Pokračovali jsme dále Besedou s ladenskými důchodci, která se uskutečnila
23.3.2016. O hudební doprovod se postaralo trio Musica Moravica v obsazení prim
Vojta Kolář, cimbál Tomáš Svačina a basa
František Macinka. Kromě lidových písní
zazněly také filmové melodie jako např. Poslední Mohykán, Mama Mia nebo Tenkrát
na Západě.

Další nejbližší vystoupení nás čeká
7.5.2016, kdy budeme v Lázních Hodonín
otvírat lázeňskou sezonu.
Letos nás pozvali do Tvarožné (Brno-venkov) na XIX. Tvarožské hudební slavnosti Julia Antoše, které se konají 15.5.2016
v odpoledních hodinách. V programu vystoupí též DH Skoroňáci, Sivická Kapela
nebo také mužáci z Nosislavy, kteří zpívají
pod názvem Švarcavan.
Následuje již tradiční akce Zaječské
otevřené sklepy 21.5.2016, kde obohatíme
program. A v odpoledních hodinách ply-

nule navážeme účastí
na Přehlídce mužských sborů regionu
Podluží, které letos
připravili mužáci z
Hrušek.
V Lázních Hodonín si nás dále pozvali na 4.6.2016, kdy opět potěšíme lázeňské
hosty lidovou písničkou.
Dne 11.6.2016 se chystáme do Týnce
na první ročník Mužáckého Gulášfestu. Po
vyhodnocení nejlepšího guláše vystoupí
známá skupina The Teachers.

Lanštorfský zpravodaj
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V srpnu se připravuje na Svatovavřineckou neděli, kdy opět zazpíváme u kapličky v Zaječí.
Letošní ročník Předhodovního zpívání
připadl na 16.9.2016. Již nyní máme potvrzenou účast CM Jožky Severina. V programu se dále kromě domácího sboru bude
prezentovat místní folkorní kroužek při ZŠ
Ladná pod vedením Pavlíny Kolářové.
V Zaječí s námi také počítají s doprovodem na akci Zaječské mladé víno, která
se bude konat začátkem listopadu. Termín
ještě bude upřesněn.
Koncem roku počítáme také s vystoupením na Adventní neděli a Mikulášské
nadílce.
Připravil Martin Vlk

Králíkářská Ladná poosmé
Prví únorovou neděli se již poosmé sjeli do Ladné králíkáři
z Břeclavska, Hodonínska a Uherskohradišťská. V letošním roce
přivezli chovatelé, kterých se sešlo ke třem desítkám, druhý nejvyšší počet králíků, posuzovateli prošlo rukama 58 králíků rovných
dvou desítek plemen a barevných rázů. Od obrů, které zastupoval téměř 6,5kg vážící samec moravského modrého z plemenného
chovu dodaný Olinem Smutným, až po zástupce zakrslé. Těch se
sešlo o poznání víc – hermelín modrooký MCH Aničky Semové
(oba z V.Bílovic), divoce zbarvený, stříbřitý světlý Nely Dvořákové
ze ZO Šitbořice, havanovití a veveří. Poslední dva rázy zastupovali svěřenci manželů Hellingerových, kterým se dařilo na nedávné
Evropské výstavě a svou kvalitu potvrdili i tentokrát (2x 96,5). Zastoupení měli v této kategorii i králíci s jinou srstí díky z. saténovému, který vyniká vysoce lesklou (saténovou) srstí, a z. rexům. Ti
byli navíc v oblíbené dalmatinské kresbě.
Mezi těmito dvěma váhovými kategoriemi ze
zcela opačných pólů byla samozřejmě vystavena
i plemena spadající do střední kategorie (3,25 –
5,5kg), kupříkladu čtvero havanských, meklenburský strakáč, pětice novozélandských bílých,
jež stále počtem převyšovali domácí novoz. červení (7) Franty Luckého. Ten také předvedl jednu z nejlepších samiček tohoto bodování (95,5).
Čtyři zástupce měli také činčily velké. Trojice kalifornských černých se letos, bohužel, neukázala
v tak dobrém světle jako před rokem. Tak snad
se přátelům z Hodonínska za rok povede lépe.
Po odmlce se na bodování opět ukázali naši ná-

rodní čeští strakáči černí. Pěknou samičku (95,0) přivezl z Rakvic
dlouholetý držitel plemenného chovu pan Jan Machač, který letos
v březnu oslaví 80. narozeniny, hodně zdraví a ať to kreslí! Jediné
zástupce oblíbených a početných vídeňských plemen měl v Ladné
k hodnocení Vašek Vytrhlík z Brumovic. Jedna z jeho samiček zcela po právu obdržela pohár pro nejlepší králici stolního bodování
2016 za 96,5b!
Mezi malými králíky (2,3-3,5kg) byl jediný zástupce „klapouchých“ čili plemen s ušima dolů, jinak chovatelsky známých jako
berani. Šestice kusů zastupovala české černopesíkaté, kterých se
letos nesešlo tolik, přesto je toto setkání téměř výborovou schůzí jejich celorepublikového klubu, neboť jejich předseda je naším
členem a jednatel klubu, Jan Matoušek, pravidelným účastníkem
setkání. Druhý uvedený předvedl tři parádní zvířata z toho 2x s
hodnocením 95,5b. Jak se říká, to nejlepší nakonec. Tím i letos byli stříbřití malí žlutí okresního pokladníka a našeho člena Ondry Pyskatého.
Jeho samec podruhé za sebou ovládl tuto akci s
oceněním 96,5b. Ač tentokrát to již bylo těžší a
rozhodovalo finální rozeskakování, kdy oba stejně hodnocení samci byli na stole vedle sebe.
Oběma chovatelům vítězných zvířat gratulujeme, zúčastněným děkujeme a doufáme, že
nám přízeň zachovají i v letech následujících. Tak
nezapomeňte. První neděli v únoru v deset U
Tučků! Kdo není místní, od vlakové zastávky
Ladná pořád rovně až k nám. 
Adam Hellinger
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TJ Sokol Ladná - Jdeme na to...
Začátek jara přináší i start druhé poloviny fotbalové sezóny
2015/2016. I přes nepříliš dobré výsledky na domácím hřišti v
podzimní části vstupuje A mužstvo do jarních bojů ze slušného 6.
místa III. A skupiny. B mužstvu se bohužel tak nedaří a odstartuje
z 8. pozice IV. A skupiny. Snad se nebude opakovat loňské jaro a A
mužstvo postupně tabulkou neklesne až pomalu na samotné dno,
ale pokusí se atakovat první pozice.
LADNÁ A
Rk. Družstvo
1
Lednice B
2
Drnholec
Charvátská Nová Ves B
3
4
Lanžhot B
5
Moravský Žižkov
6
Ladná
7
Mikulov B
8
Bulhary
9
Pavlov
10 Šakvice
11 Týnec
12 Velké Bílovice B
13 Perná

Záp.
13
13
13
13
13
13
13
12
13
13
13
13
13

+
11
10
7
7
6
6
5
5
4
4
4
4
2

0
1
1
2
1
2
2
2
1
3
2
1
0
0

1
2
4
5
5
5
6
6
6
7
8
9
11

Skóre
49:16
29:11
23:14
22:27
35:25
35:28
25:29
32:34
21:30
25:29
24:41
31:38
18:43

Body
34
31
23
22
20
20
17
16
15
14
13
12
6

LADNÁ B
Rk. Družstvo
1
Zaječí B
2
Tvrdonice B
3
FAK Břeclav
4
MSK Břeclav C
5
Kostice B
6
Hlohovec B
7
Podivín B
8
Ladná B
9
Dolní Věstonice
10 Valtice B

Záp.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

+
8
5
4
4
5
4
4
3
1
0

0
0
1
3
3
0
2
1
2
0
2

1
3
2
2
4
3
4
4
8
7

Skóre
37:19
27:15
22:14
20:12
21:21
22:20
21:19
23:11
11:58
10:25

Body
24
16
15
15
15
14
13
11
3
2

něčím ostřejším. Záleží, co nám naše výdejní okénko nabídne.
Pro lepší přehled kdy a kde se hraje, jsou zde všechny zápasy obou našich mužstev. Věřím, že i v nadcházející části sezóny si
udržíme podporu našich fanoušku a třeba si na náš fotbalový svatostánek najdou cestu i nový příznivci. Takže pokud o víkendech
nemáte nic lepšího na práci, zvu vás jménem ladenských fotbalistů
na naše zápasy.
LADNÁ A
Termín utkání
27.3.2016 15:00
3.4.2016 15:30
10.4.2016 15:30
17.4.2016 16:00
24.4.2016 16:00
1.5.2016 16:30
8.5.2016 16:30
15.5.2016 16:30
22.5.2016 16:30
28.5.2016 16:30
11.6.2016 16:30

Domácí
Ladná
Moravský
Žižkov
Ladná
Bulhary
Ladná
Týnec
Ladná
Drnholec
Ladná
Lednice B
Charvátská
Nová Ves B

Hosté
X Šakvice
X Ladná
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Mikulov B
Ladná
Velké Bílovice B
Ladná
Lanžhot B
Ladná
Perná
Ladná
Ladná

Místo utkání
Ladná
Moravský
Žižkov
Ladná
Bulhary
Ladná
Týnec
Ladná
Drnholec
Ladná
Lednice - UT
Charvátská
Nová Ves

LADNÁ B

Abychom v zimní přestávce nezlenivěli, využili jsme možnosti
tréninku v naší hale. A pro zlepšení fyzické kondice není nic lepšího než si skočit zaběhat po místním okolí. Tak doufejme, že nám to
v nadcházejících utkáních pomůže. Pauza byla totiž opravdu dlouhá a ne každý měl možnosti se přípravě naplno věnovat.
Proti podzimu nemáme v sestavě žádné nové tváře. Možná se
nám ale vátí někteří bývalý hráči. A snad nám nikdo neodejde.
Jestli vás zajímá, komu už fotbal chyběl natolik, že se rozhodl vrátit,
budete se muset přijít podívat. Chvíle strávená sledováním „vrcholového“ sportu si můžete zpříjemnit kelímkem dobrého piva, nebo

Termín utkání

Domácí

Hosté

Místo utkání

21.5.2016 16:30

MSK Břeclav X Ladná B
C

Břeclav,
třída 1. Máje

29.5.2016 10:30

Ladná B

X Kostice B

Ladná

4.6.2016 16:30

Podivín B

X Ladná B

Podivín

10.4.2016 15:30

Hlohovec B

X Ladná B

Hlohovec 1

17.4.2016 10:30

Ladná B

X FAK Břeclav

Ladná

23.4.2016 16:00

Zaječí B

X Ladná B

Zaječí

1.5.2016 10:30

Ladná B

X Tvrdonice B

Ladná

7.5.2016 16:30

Dolní
Věstonice

X Ladná B

Dolní
Věstonice

15.5.2016 10:30

Ladná B

X Valtice B

Ladná

Pro ty co zrovna neholdují fotbalu, ale rádi potrápí své tělo, je k
dispozici 7 dní v týdnu 24 hodin denně fitness hřiště a samozřejmě
celý areál. Tak neváhejte a zastavte se protože „plavková sezóna“ už
se pomalu blíží. A řekněme si to na rovinu. Asi každý z nás má po
zimě něco na shození.
Proto sportu zdar. A fotbalu zvlášť.
Ondřej Černý

Klub seniorů Ladná
V říjnu loňského roku byl založen
Klub seniorů. Během března jsme se zaregistrovali jako spolek u Krajského soudu v Brně. Členské schůze, která se konala 17. února, se zúčastnilo 20 seniorů.
Ze svého středu zvolili předsedu paní Miroslavu Vaňkovou, místopředsedu paní

Marii Šmídovou, člena rady paní Antonii
Blatovou a revizora spolku paní Zdenku
Skočíkovou. Takto založený spolek bude
moci žádat o dotace z rozpočtu obce Ladná. V červnu se senioři zúčastní výukového programu „Senioři komunikují“, který
z nadace manželů Klausových hradí tý-

denní výuku práce s počítačem. Pomohli
jsme s organizací Setkání harmonikářů a
do budoucna se tato akce stane pravidelnou na svátek Josefa.
Přinášíme Vám průřez činnosti od
začátku letošního roku. Uskutečnilo se
několik besed – s Policií ČR, s MUDr. Ha-

Lanštorfský zpravodaj
nou Albrechtovou, s masérkou paní Edith
Pospišovou. Navštívili jsme Lázně Lednice, kde jsme za zvýhodněnou cenu využili
masáže, koupele a obklady. V Klubu aktivních seniorů - KLAS – jsme si povídali o
České republice a svých koníčcích. Udělali
jsme si svůj Fašank s maskami, tombolou,
tancem a pochováváním basy. Ochutnali

Duben 2016
jsme naše pomazánky, sešlo se nám jich
téměř třicet. Ochutnávka nakládaných
okurek se do soutěže sešlo čtrnáct a nejvíc
chutnaly okurky paní Marie Michlovské,
ale je potřeba říct, že všechny byly dobré.
Vyrazili jsme na exkurzi po muzeích v našem okolí. Byli jsme ve Velkých Bílovicích,
Dolních Bojanovicích a Lužicích. Důvo-

19

dem exkurze je snaha o sběr exponátů do
zamýšleného muzea v naší obci. A velmi
pěkné bylo vystoupení Lanštorfčanů, někteří tvrdili, že to bylo jejich nejhezčí zpívání, jaké kdy slyšeli.
Přikládáme program na další měsíce a
všechny Vás mezi sebe srdečně zveme.
Klub seniorů Ladná

Klub nejen pro důchodce

Program duben - červen
6.4.
13.4.
20.4.
27.4.
4.5.
11.5.
18.5.
25.5.
1.6.
4.6.
8.6.
15.6.
22.6.
25.6.
29.6.
6.7.

Výlet do Vídně
KLAS
Kavárnička
Beseda
KLAS
Den matek
Kavárnička
Pečeme a zdobíme dort
Kavárnička
Důchodci vaří guláš
KLAS
Tančíme
Kavárnička
Guláš cup
KLAS
Cyklovýlet na pivo

Bydlení
S pamětníky
Návštěvy vítané i nevítané
Pečeme z lístkového těsta
Vzpomínáme na svatby

Pro sebja
doprava
Country tance
Účast ve vaření gulášů
Květiny v bytě
Moravský Žižkov

Každý čtvrtek od 14.00 hod. cvičení seniorů na workoutovém hřišti v areálu TJ Sokol Ladná. /za pěkného počasí /
Setkání probíhají vždy ve středu od 15.00 hod. ve foyeru sportovní haly
Srdečně všechny zveme
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Knihovna
Výroční zpráva 2015 - Místní knihovna Ladná
V naší knihovně bylo v r. 2015 registrovaných 106 čtenářů, z toho 78 starších 15 let,
čtenářů do 15let 28,což je přes veškerou snahu málo, s toho 29 mužů, 77 žen.
Každým rokem naše obec přispívá částku 30 000,- Kč na knižní fond. Z těchto peněz za 15 000,- Kč nakupujeme nové knihy
přes Regionální služby, na předplatné časopisů 3 258,-Kč objednáváme 10 titulů časopisů, velmi oblíbené časopisy – Zahrádkář,
Receptář, Krásný venkov, Military, Střelecká
revue, Vlasta, Lidé a země, Maminka, Tom
a Jerry, Sluníčko. Ze zbytku peněz nakupuji
knihy podle přání čtenářů.
Obec Ladná v tomto roce zakoupila
nový PC pro knihovnickou evidenci za 25
835,-Kč.
Pro děti jsem uspořádala ,,Turnaj hraní
pexesa“. Doposud oblíbená soutěž, účast zájemců v tomto roce byla pro mě zklamáním.
O jarních prázdninách pár stalých dětí
přišlo na den plných her, kde každý měl
možnost zahrát si oblíbené hry. Ve spolupráci s družinou naší ZŠ jsem uspořádala
čtyřkolovou soutěž ,,Pohádkový rok“. Malý
výtvarníci malovali obrázky ze známých
pohádek. Za celý rok se zúčastnilo 26 dětí.

Z každé části nejzdařilejší výkresy byly vystaveny v knihovně a děti byly odměněny
laskominami. Na Den dětí žáci z družiny
vymalovali chodník před družinou.Za celý
loňský rok se děti z družiny pod vedením
paní družinářky Střelské vzorně staraly o výzdobu naší knihovny.
Před Vánocemi navštívily knihovnu
,,Berušky“, předškoláci z naší MŠ. S paní
učitelkou prohlíželi pohádkové knížky, poslechli si pohádky o Rumcajsovi a vymalovali pohádkové postavičky. Jako každý rok
bylo vyhodnocení nejpilnějšího čtenáře.
Tak jak v loňském roce i letos, pravidelně knihovnu navštěvují děti z družiny.
Nyní pomohly s vymalováním obrázků z
pohádek ,,O pejskovi a kočičce“. Tyto obrázky seznámily malé děti z MŠ s posta-

vičkami z vyprávění. Následovně přišly
Berušky z MŠ pod vedením paní učitelky
Kobrové poslechnout příběh z této knihy, který poutavě přečetla paní Mendlová.
Malí posluchači, po soustředěném poslechu, vymalovali obrázky, které si i se sladkou odměnou odnesli domů.
V říjnu tohoto roku, po pěti letech, proběhne v naší knihovně pravidelná revize
knižního fondu. Z toho důvodu jsem již v
předstihu uklízela knihy ve skladu. Tam jsou
uložené staré knihy, opotřebované, o které
již naši čtenáři nemají zájem. Ve spolupráci s
p. Bohunkou Tesaříkovou jsme vyřadili celkem 260 knih. Ve skladu zůstávají jen staré
klasiky. Vyřazené knihy si mohou zájemci
za symbolický poplatek zakoupit.
Vojtěška Florusová

Kostel sv. Archanděla Michaela
I když nás vítá jaro, malé poohlédnutí za uplynulým čtvrtrokem. Vánoční svátky – svátky radostí dětí, svátky rodiny, připomínka narození Ježíše Krista. Čas poohlédnutí se za uplynulým
rokem. Čas načerpání duchovního života, abychom s Boží pomocí a požehnáním mohli vstoupit do dalších dnů nového roku.
Toto jsme mohli načerpat při bohoslužbách.
Pěkný duchovní prožitek jsme prožili také na Novoročním
koncertě v kostele. Začátkem roku navštívili naše domácnosti
koledníci Tříkrálové sbírky. Po vánoční době, fašanku a době
postní jsme oslavili velikonoční svátky, pro křesťany největší
svátky, umučení, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Velikonoční doba v pondělí nekončí, ale až do slavnosti seslání Ducha Svatého, následuje svátek Nejsvětější Trojice a Slavnost
Božího Těla. Tuto slavnost u nás v kostele oslavíme mší svatou a

adorací před Nejsvětější Svátostí Oltářní ve čtvrtek 26.5. S celou
farností tento svátek oslavíme v neděli 29.5. v Podivíně mší svatou a eucharistickým průvodem městem.
V neděli 1. května bude slavena u nás mše svatá za hasiče. Při
této bohoslužbě bude také požehnána nová hasičská stříkačka.
Mše svatá začne trochu dříve už v 9,30 hodin!
V sobotu 7.5. jedeme na farní pouť na Velehrad. 28.5. se koná
Národní pouť do Krakowa – informace v kostele. Začátkem léta
se už tradičně konají Cyrilometodějské poutě – 5.7., tak tomu
bude i letos v Podivíně, v Mikulčicích, na Velehradě a i na jiných
místech.
Poděkování za všechny vaše dary a služby pro náš kostel. Nedělní bohoslužby začínají v 9.45 hod., ve středu a v pátek v 17.30
hod., ale zde bude změna!

Z charity:
Na začátku nového roku proběhla v naší
obci Tříkrálová sbírka pro Charitu. Darovali
jste 37 920,- Kč. Ještě jednou děkujeme. Poděkování patří všem Vám, kdo jste přispěli
do pokladniček koledníků. I jim patří velké
poděkování, protože obětovali svůj čas a své
pohodlí pro dobrou věc.
Letos koledovali pan Struhár Jan, Janička, Helenka, Eliška Nováková, Čech Sláve-

ček a Verunka. Dále Vojtěch Struhár, Filip
Novák, Teturová Adélka a Karolínka. S paní
Hříbovou koledovali Ondra a Laďa Kužmovi a Vojta Rasl. Paní Frolichová s Denisem
Hrdou, Vojtou Nešporem a Barunkou Šimečkovou. Se mnou pak Dominik Střelský,
Demčilovi Adam a Lucinka a část cesty s
námi koledovali Štěpánek a Šimonek Střelští.
Díky

Ve dnech 2.- 6. března proběhla v kostele už tradičně sbírka oblečení pro CHARITU Brno. Nově také hygienických potřeb.
Přinesli jste a darovali oblečení a obuv v 36
pytlech a 20 krabicích. Darována byla i větší
krabice hygienických potřeb a 350,- Kč na
odvoz. Za všechny vaše dary děkuje CHARITA.
Ludmila Střelská
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Příspěvky čtenářů
Hrách na horách aneb Několik poznatků
ze zemědělství a ekonomie
Na horách sejou hrách,
na dolině čočku
Přijďte k nám, já vám dám
do hrníčka trošku
Anglický ekonom holandského původu David
Ricardo (1772 - 1823), vedle Adama Smithe
nejvýznamnější osobnost klasické ekonomie,1
významně přispěl k vývoji ekonomického
myšlení svým objevem principu tzv. komparativních výhod. Pokud dochází k dělbě práce,
tj. specializaci, na principu absolutních výhod,
znamená to, že dané činnosti se věnuje (vždy)
ten nejlepší ze všech. Dojde-li k dělbě práce, tj.
specializaci, na principu komparativních výhod (což je právě to, čeho si povšiml Ricardo),
znamená to, že se daný ekonomický subjekt
věnuje té činnosti, v níž je lepší než v jiných
činnostech. (Jde tedy o srovnání se sebou samým.) V případě využití komparativních výhod a následné směny se zvětší produkce statků2 a každý ze zúčastněných z toho může mít
prospěch. Využívání zákona komparativních
výhod umožňuje i těm nejslabším a nejméně
výkonným, aby se výhodně specializovali a výhodně směňovali.
Protože již římský filosof, dramatik a básník
Lucius Annaeus Seneca (4 př.n.l. - 65 n.l.) napsal: „Dlouhá je cesta teorie, krátká a účinná je
cesta příkladu.“ pojďme si výše uvedenou teorii demonstrovat na konkrétním praktickém
příkladě třeba ze zemědělství. Konec konců
i David Ricardo se zabýval aplikací ekonomických teorií mimo jiné také v zemědělství
– prosazoval zrušení anglických „obilních zákonů“ (Corn Laws - anglická dovozní cla na
levné zámořské obilí), které podle něj představovaly zásadní brzdu hospodářského rozvoje
staré Anglie, a ve své knize „Zásady politické
ekonomie a zdanění“ (On the Principles of Political Economy and Taxation) vydané v roce
1817 popsal princip využití komparativních
výhod na příkladě mezinárodní směny sukna
a vína (což je zemědělská komodita) mezi Anglií a Portugalskem.
Přepokládejme, že zemědělec má na horách 10
ha zemědělské půdy a jiný zemědělec na dolině rovněž 10 ha zemědělské půdy. Oba dva
budou na polovině pěstovat hrách a na polovině čočku. Předpokládejme dále průměrný
hektarový výnos 2,4 t/ha jak na horách, tak na
dolině. U čočky, která se u nás dříve pěstovala,
nyní se dováží (je typickou plodinou nížin), je
1

2

Klasickou ekonomií se rozumí ekonomické myšlení z období od poloviny 18. století do poloviny
19. století především ve Velké Británii.
statek - v ekonomické teorii jakýkoliv užitečný produkt nebo služba, jenž může být předmětem směny

v Evropě průměrný hektarový výnos 0,76 t/
ha. Na horách by byl podstatně nižší, řekněme
0,4 t/ha, a dále předpokládejme, že na dolině
v našich podmínkách by se blížil evropskému
průměru, čili přibližně 0,65 t/ha.
Pokud by zemědělec na horách osel půl ze své
desetihektarové plochy hrachem a půl čočkou,
sklidil by 12 tun hrachu a 2 tuny čočky. Zemědělec na dolině by ve stejném případě sklidil
rovněž 12 tun hrachu, ale 3,25 tuny čočky. Dohromady by tak oba zemědělci nabídli na trh
24 tun hrachu a 5,25 tuny čočky. Pokud by se
ale specializovali podle principu absolutních
výhod, a zemědělec na dolině by zasel jenom
čočku, zatímco zemědělec na horách by zasel
jenom hrách, nabídli by oba zemědělci na trh
24 tun hrachu a 6,5 tuny čočky. To je o 1,25
tuny více než před specializací (na principu
absolutních výhod).
Nyní předpokládejme, že by hrách na horách
dosahoval pouze 80 % průměrného hektarového výnosu, tzn. 1,92 t/ha. Zemědělec na horách by opět zasel hrách a čočku půl napůl a
sklidil by 9,6 tuny hrachu a 2 tuny čočky. Spolu
se zemědělcem na dolině by tak nabídli na trh
21,6 tuny hrachu a 5,25 tuny čočky. Pokud by
se ale zemědělec na horách specializoval na
principu komparativních výhod na hrách (i
když má pro jeho pěstování horší podmínky
než zemědělec na dolině, ale k pěstování čočky má podmínky ještě horší) a zemědělec na
dolině pouze na čočku, nabídli by společně
na trh 19,2 tuny hrachu a 6,5 tuny čočky. To
je sice o 400 q hrachu méně, procentně vyjádřeno zhruba o 2 % méně než před specializací,
ale o 1,25 tuny čočky více a to je téměř 24%
nárůst! 2% pokles objemu dodávky hrachu na
trh je tak vyvážen, neřku-li převážen, 24% nárůstem čočky, která je, vzhledem k tomu, že je
oproti pěstování hrachu náročnější na příznivé
podmínky a její hektarový výnos není oproti
hrachu ani třetinový, vzácnější a tudíž dražší kromě bílkovin, které obsahuje také hrách, je
bohatá na železo a vlákninu. Z tohoto hlediska
je štědrost při jejím rozdávání, byť jenom po
troškách do hrníčku, poněkud překvapivá.
Nebo se ve výše uvedené písničce zpívá o rozdávání hrachu?
Protože, jak prokázaly výzkumy, hrách roste poměrně dobře i na horách, kde má velmi
podobný hektarový výnos jako na dolině, je
podle principu absolutních výhod nejekonomičtější plně se specializovat na pěstování hrachu na horách a na pěstování čočky na dolině.
V tomto ohledu se výše citovaná píseň zakládá

na pravdě. Set hrách tam, kde by mohlo růst
něco na podmínky náročnějšího, by bylo neekonomickým plýtváním (vzácnými) zdroji!
Nadmořská výška (zmiňovaný výzkum byl
proveden v nadmořské výšce přibližně 558 m
n. m.) má vliv pouze na výrazné diference v časovém termínu zralosti.
Průměrná nadmořská výška území České republiky je 430 m n. m. Přírodovědec, zakladatel genetiky, objevitel základních zákonů dědičnosti Gregor Mendel (1822 - 1884) prováděl
své pověstné pokusy s hrachem ve Starobrněnském klášteře v nadmořské výšce okolo 360 m
n. m. Kdyby je prováděl v nadmořské výšce ještě nižší, mohl se dopracovat k závěrům svého
vědeckého bádání o něco dříve, protože by mu
hrách o něco dříve uzrál. Tak by o něco dříve
znal výsledky svých experimentů s křížením
hrachu a sledováním potomstva, na jejichž základě formuloval tři pravidla, která později vešla ve známost jako Mendelovy zákony dědičnosti. Nadmořská výška tak mohla Mendelův
výzkum třeba i významně urychlit, podobně
jako ve 2. pol. 20. stol. urychlilo výzkum v jiných oborech zavedení počítačů, protože významně zkrátilo čekání na výsledky některých
složitých matematických výpočtů.3 Z uvedeného vyplývá, že na výsledky práce vědců (rychlost výsledků je jedním z kritérií kvalitativního
hodnocení práce výzkumných a vývojových
pracovníků) má vliv mnoho faktorů, mezi nimi
také prostředí, v jakém vědci pracují, včetně,
jak vidíme u Mendela, nadmořské výšky.
Zdeněk Vrbík
3

Postupovat pomalu je obtížnější než postupovat
rychle, protože při pomalém postupu je obtížné
dosáhnout dynamiky hybného momentu. Jinými
slovy, lidové rčení „Kuj železo, dokud je žhavé“,
platí i ve vědě a výzkumu. Neustále zrychlující se
tempo vědeckého pokroku demonstruje italský
astrofyzik Giovanni Bignami (*1944) na příkladu
Halleyovy komety. Už několik tisícletí pravidelně
krouží po své oběžné dráze a k Zemi se přibližuje
jednou za 76 let. Objevuje se na Tapisérii z Bayeux (mimochodem je tak označovaná, ačkoliv se
jedná o výšivku - tapisérie jsou tkané, kdežto „tapisérie“ z Bayeux je vyšívaná), o níž první písemná zmínka pochází z roku 1476, bude ale zřejmě
starší, zobrazuje události vedoucí k normanské
invazi do Anglie a následnou invazi samotnou v
roce 1066. (Tomuto letopočtu je průletu komety
kolem Země nejblíže rok 1072.) V roce 1301 ji
zakresluje italský malíř a architekt Giotto di Bondone (cca. 1267 - 1337) na svých freskách v Kapli
rodiny Scrovegni v Padově. V roce 1682 ji poprvé
pozoroval hvězdářským dalekohledem anglický
astronom, geofyzik, matematik, meteorolog, fyzik a demograf Edmond Halley (1656 - 1742).
Další tři periody se nic nedělo, až v roce 1910
byla poprvé vyfotografována. Následně, tj. v roce
1986, k ní byla vyslána flotila vesmírných sond.
Co se asi bude dít v roce 2062?
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Lesovny a hájovny v našem okolí - závěr
Než ukončím tento započatý cyklus vyprávění, dá-li se to tak nazvat, chtěl bych
vysvětlit čtenářům neznalým současného
lesnického provozu některé pojmy, které samozřejmě lesníci dobře znají a pokud budou
tyto řádky číst, ať mi laskavě prominou.
Již samotný název nese v textu dva rozdílné názvy zdánlivě podobnýcch stavení Lesovny a Hájovny, proč tedy ne jen Lesovny, nebo proč ne jen Hájovny. Abych to mohl
vysvětlit musím letmo a stručně popsat rozdělení správních jednotek v současném lesnictví u přímo řízených lesních závodů.
Tedy: nejmenší správní jednotkou v této
kategorii (přímo řízené lesní závody) je takzvaný lesnický úsek, dříve hájemství, což je
dnes většinou území o rozloze zhruba kolem
tisíce hektarů, často i více, méně však zřídka.
Dříve však to byly rozlohy mnohem menší,
mnohdy třeba jen sto, nebo dvěstě hektarů.
Správcem tohoto úseku ( shora kontrolovaným), dříve hájemství, je lesník, dříve hajný,
který vede a zodpovídá za všechny práce lesnického provozu. Služební obydlí tohoto lesníka - hajného je dodnes nazýváno hájovna
či hájenka.
Další vyšší správní jednotkou je polesí,
které sdružuje několik lesnických úseků, dříve hájemství a může mít rozlohu různě velkou, obvykle od dvou do pěti tisíc hektarů,
ale nezřídka i mnohem víc. Za polesí je zodpovědný správce - vedoucí polesí, dříve fořt(z německého Forst), nadlesní, či lesmistr,
polesný podle toho, jaké platily zrovna v té
době lesnické služební hodnosti. Služební
obydlí tohoto lesního správce, polesného
bylo a je od nepaměti nazýváno lesovna,
nebo také myslivna, protože dříve bylo lesnictví daleko více spojeno s myslivostí, než
dnes. Odlišný název od hájenky má proto,
že je to jakési ústředí, kam chodí lesníci koncem každého měsíce dělat výplaty dělníkům,
mají tu pravidelné služební porady, dostávají
tu příkazy a instrukce, protože polesný je jejich přímý nadřízený a ke všem těmto činostem je tu zřízena společná kancelář. Tolik k
oběma názvům, lesovna a hájenka, aby bylo
jasné, že to není jedno a totéž.
Jenom pro doplnění přehledu, několik
polesí pak je podřízeno jednomu lesnímu
závodu a ten je podřízen přímo ministerstvu.
Nyní se zase vrátím k našemu okolí. Kdo
čte tato vyprávění pozorně, jistě si už povšiml, že zde zatím nebyla popsána žádná z
lesoven, kromě letmých zmínek při popisu
hájoven. Je to proto, že celá lokalita lužního
lesa přiléhající ke katastru naší obce je vlastně v současné době jedním lesnickým úsekem, který sahá na jihozápadě až za město
Břeclav a Břeclavskou nemocnici k soutoku

hlavního koryta řeky Dyje s jejím odlehčovacím kanálem, který se odděluje od hlavního
toku v Kančí oboře a teče sem přes Úpravnu
vody a Poštornou. Tato oblast za nemocnicí
má místní název „Ploštiny“. Na severozápadní straně tento „náš“ les sahá po silnici z Podivína do města Lednice. Je to vlastně pruh
lužního lesa lemující pravý břeh řeky Dyje
a celý i s Ploštinami měří na délku víc , než
15km.V současnosti podléhá tento lesnický
úsek polesí Valtice, jehož lesovna stojí po levé
straně silnice, jedete-li z Poštorné do Valtic
těsně před výjezdem z lesa do Valtic, což je
od nás na hony daleko. Upozorňuji, neplést
si ji se starou, nyní nefunkční lesovnou, stojící rovněž nalevo od silnice, ale hned nad
Poštornou naproti vodojemu. Protože valtická lesovna se nedá počítat zrovna do blízkého okolí naší obce, z tohoto vyprávění jsem
ji vynechal, ačkoli má, jako všechny tamější
služební lesní budovy stejně barvitou historii
( možná někdy příště).
Nebylo tomu tak ovšem vždy, aby zdejší lesní úseky spadaly až pod polesí Valtice.
Ještě v nedávné minulosti hrála pro zdejší
lesnické úseky vedoucí úlohu jiná lesovna,
a sice - lesovna „ Bulhary“ o níž se mám v
úmyslu dnes zmínit poněkud šířeji.
Přes to, že se jí říká Bulharská, nachází se
vlastně již v katastru obce Přítluky, německy
za Liechtensteinů“ Pritlach“, pod jejíž správu
také patří. Relativně nejsnáze se k ní dostaneme, pojedeme-li po silnici z Lednice do
Bulhar, mimochodem německý název obce
byl „Pulgram“,proto se také někdy nářečově
říkalo „Pulgáry“, projedeme kolem školy a
na pravé straně spatříme potravinový obchod(bývalou samoobsluhu), před kterým
odbočíme mírně s kopečku doprava k železnému mostu přes Dyji, za kterým nás klikatá asfaltka asi po kilometru dovede přímo k
lesovně. Už z obrázků je vidět, že lesovny, či
myslivny, byly stavěny více rozmáchle, s velkými dvory, stájemi a chlévy pro dobytek,
sklady a hospodářskými budovami. Nezřídka u lesovny bylo ještě stavení s bytem pro
kočího, poněvadž ke každé lesovně patřil
také nejméně jeden pár tažných koní, které
obstarávaly práce v lese a byly k dispozici
p
p
také správci(polesnému)
k obdělávání zahra-

dy a deputátních polí, které k lesovně rovněž
patřily. V podkroví bývaly tzv. inspekční pokoje, pro inspekce, nebo pro lovecké hosty.
V době o níž píši bydlel kočí - pan Valášek - v obci ve vlastním domku.
Od Přítluk vede k lesovně také cesta,
která odbočuje ze silnice Rakvice - Přítluky,
jedeme-li od Rakvic, vlevo, bývá však za horšího počasí hůře sjízdná, poněvadž je hojně
používána zemědělci a je také poněkud delší.
Podíváme-li se na budovu, hned vidíme charakteristický rukopis někdejšího knížecího
architekta Karla von Weinbrennera, který
Liechtensteinům mnohé tyto stavby projektoval. Mimo jiné vytvořil i projekt kostela v
Ladné.
První polesný z Bulhar, kterého si pamatuji jen z otcova vyprávění, byl pan Brablec,
který někdy koncem padesátých let minulého století odešel pravděpodobně do penze. Nevím bohužel, jestli se tu v krátkém
mezidobí nevystřídal ještě někdo jiný, ale v
krátkém čase tu nastoupil jako správce pan
polesný s krátkým příjmením Urx. Nadlesní Urx byl někdejším kolegou mého otce
v Čechách, kde oba sloužili na sousedních
polesích, oba byli také absolventi střední lesnické školy v Písku a oba se také znova po
létech sešli zde na Jižní Moravě kdy otec už
byl „dán“ do invalidního důchodu. Urx byl
ramenatý chlap vyšší postavy, který si potrpěl na úpravu zevnějšku, snědý, vždy hladce
oholený se šviháckým knírkem. Za mlada,
ještě za časů 1.ČS republiky sloužil několik
let na tahdejší „Podkarpatské Rusi“, kde se
seznámil se svou ženou, s níž se také oženil.
Byla to moc hodná paní ke všem jeho podřízeným. Jak vypadal za mlada, se můžete
podívat na obrázku z knihy profesora Juliuse
p
Komárka „Lovyy v Karpatech.

l
l až d
k
d
h llet v
Pakk sloužil
dokonce
padesátých
Čechách, možná na více místech, kde všude,
to mi není známo a teprve pak se dostal na
Bulhary. Byl pořádkumilovný, nesnášel šlendrián a málo kdo mu udělal práci podle jeho
gusta. Hajné měl rozděleny do osobitých kategorií: Kůgl - rozmazlený fracek, Lhotský
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- druhý rozmazlený fracek, Jílek - matička,
Žaludek - notorický blb, kterého je potřeba
stále kontrolovat. Byl tu zavedený zvyk tzv.
„pantátování“, hajní říkali fořtovi pantáto.
Jednou , při honu na drobnou zvěř, hajný
Žaludek zaváděl jedno křídlo honců v tlaku
a polesný na něho volá od kočího s kozlíku:
„Žaludek tlačte už, sakra! - hajný volá zpátky: „Tlačím, pantáto, tlačím! Polesný na to:
„Jo? -Leda do kalhot“.
Při jedné z mých prázdninových brigád
se hajnému Jílkovi povedlo v neděli ulovit lišku. V pondělí ráno už na mne čekal na dvoře
u hájenky.“ Ladičku“, povídá mi, „tady jsem
ti nachystal do obálky nějaké papíry, dneska
pojedeš k pantátovi do Bulhar, dáš mu je a
řekneš mu, že jsem včera střelil lišku, von ti
asi řekne, že zase nebyl pánbu doma, ale co
se dá dělat.“ Když jsem předal listiny a řekl
fořtovi o lišce, vyvalil oči a pobaveně prohlásil: „no to snad zase jednou nebyl pánbu
doma, to není snad ani možný“. V předsíni
jsem musel počkat na písemnou odpověď
a od paní polesné jsem dostal uvařený čaj a
tlířek upečených buchet. Když jsem hajnému
předal vzkaz, ptal se, jestli jsem nezapomněl
říci pantátovi o lišce. Zopakoval jsem mu
přesně, co jsem slyšel, a Jílek na to:“ vidíš,
vidíš Ladičku, jak bych to,byl neřikal, s tim
našim pantátou to nemáme vůbec, ale vůbec
lehký. Von mě sem přijede v neděli vodpoledne, já mu du votevřít a von mě místo po-
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zdravu hned vynadá, co prej dělám doma, že
mám být v lese, že vod toho jsem hajný“.
Hajný Žaludek bydlel na hájence „Herdy“, která dodnes stojí v lese pod Nejdekem,
jako hájenka sice už neslouží, ale je udržovaná a využívána jako chata pro lovecké hosty
a rekreaci
e eac zaměstnanců.
a ěst a ců.

Pan Urx byl straník, asi hlavně proto, že
jeho bratr jménem Edvard byl tehdy velvyslancem v Norsku a kromě toho, jeho syn
emigroval za hranice republiky.
V klidu dosloužil na Bulharech do penze, přestěhoval se s paní do Lednice, kde za
krátko zemřel. Po něm na jeho místo nastoupil jako polesný pan Václav Válek, který byl
ražení přímo opačného - pan polesný Urx
by ho zařadil jako „matičku“, to však nikterak neznamená, že by byl špatný, jenom byl
prostě jiný.
Bulharská lesovna slouží v současnosti jen jako hájenka , kde nyní bydlí lesník
Ivo Skácel, jehož maminka pocházela z naší
obce. Jeho lesnický úsek spadá pod polesí
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Mikulov. Polesí Bulhary, později Horní les
bylo na přelomu tisíciletí zrušeno pro nerentabylnost, vzhledem k malé plošné rozloze
a z něho zbylé dva lesnické úseky přiřazeny,
jeden k Valticím a jeden k Mikulovu.
Výčet hájenek a lesoven, samozřejmě
není úplný, je zaměřený jen na budovy v současném držení LČR - LZ Židlochovice. Do
našeho okolí by samozřejmně patřila třeba
někdejší Hubertka, nyní zvaná „Lovecký zámeček“, stojící u „Mlýnské cesty“ asi 1km od
Lednice, dnes v soukromých rukou. Poslední
hajný zde sloužící byl pan Doležal (přezdívkou
„Kačka“), v Lednici stojí také několik
prodaných hájenek. Museli bychom zmínit
také hájenku přímo v naší obci (ve slepé ulici naproti školy), nebo hájenku v „Hájku“ u
letiště, kde jako hajný naposledy sloužil pan
Grombíř, jehož vnučky žijí v Ladné. Nádherná myslivna(lesovna) stojí také u rybníčka
v Kančí oboře postavená z krásných poštorenských cihel, kde byl také zvláštní byt pro
kočího, ale i ty jsou již nyní v soukromých
rukou.
Všude sloužili lesníci a správci, kteří milovali lužní les a byli ochotni udělat pro něj to
nejlepší co jim bylo možné. Poděkujme jim
za to, že tu ještě kousek nějakého luhu máme
a nestěžujme si na bláto a nějakého komára co by za to jiní dali -.
22.3.2016
LaNo

24

Duben 2016

Blahopřejeme paní Vlastě Čápkové,
která se v září dožila 90-ti let

JUBILEA
Všem jubilantům přejeme vše nejlepší a mnoho
zdraví do dalších let

Leden
98 let Figurová Božena, ul. Růžová
92 let Jurasová Emílie, ul. Masarykova
90 let Krůtilová Jarmila, ul. Masarykova
70 let Lysáková Marie, ul. Lipová
65 let Blata Josef, ul. Úlehlova
Annenská
Pochylá Jaroslava, ul. Anenská
Hovorkka Miroslav, ul.. O
řechová
Hovorka
Ořechová
Sadílek
Vojtěch,
ul.l. M
Mlýnská
Saddílek V
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60 let Danková Jarmila, ul. Úlehlova

Lanštorfský zpravodaj

Blahopřejeme paní Jarmile Krůtilové,
která se 90-ti let dožila v lednu.

Březen
85 let Svoboda František, ul. Mlýnská
75 let Příbranská Františka, ul. Lužní
Krůtilová Alžběta, ul. Anenská
65 let Uher František, ul. Svobody
Vaněk Josef, ul. Anenská
60 let Gajdošová Jitka, ul. Ořechová
Horák Zdeněk, ul. Ořechová
ÚMRTÍ
Rozloučili jsme se s občany:
březen:
Buchtová Ludmila, ul. Růžová
Kapustová Anna, ul. Mlýnská
NAROZENÍ
březen
Blahopřejeme manželům Šlichtovým z ul.
Masarykovy k narození syna Maxmiliána.
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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