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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
přiblížil se konec roku a s ním i bilancování toho, co se v letošním roce podařilo
a co se přihodilo dobrého i zlého. Pro nás
nejdůležitější událostí je určitě dokončení
opravy budovy základní školy a dokončení výběrového řízení na zhotovitele ČOV
a kanalizace. Velké poděkování patří všem
zastupitelům minulého zastupitelstva, které
k 5. říjnu ukončilo svoji činnost, protože
bez jejich součinnosti a ochoty spolupracovat, by se určitě některé z ukončených projektů nepodařilo zrealizovat.
Nově vzniklé zastupitelstvo se čtyřmi
novými zastupiteli se zatím sešlo třikrát
na řádném zasedání a dvakrát na zasedání pracovním. Dojmy z těchto několika
setkání jsou různé, ale zdá se, že i přes
počáteční neshody se situace snad trochu zklidnila a projevil se zodpovědnější
přístup zastupitelů k práci zastupitelstva.
Určitě není v zájmu občanů účastnit se
zasedání zastupitelstva z toho důvodu, že
budou na schůzi hádky, osočování, nadávky a další výstupy za účelem obecného po-
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bavení nebo zostuzení. Ti, kteří toto očekávají, si musí zajít do kina, divadla nebo
na nějakou estrádu. Zastupitelstvo musí
mít svou vážnost z litery zákona, úcty k
občanům a vážnosti projednávaných věcí
velmi důležitých pro rozvoj obce. Je dobré
si uvědomit, že jenom společnou prací se
bude obec posunovat dál. Nemusíme mít
všichni stejný názor na věc, ale je v zájmu
všech, abychom se nějakým rozumným
způsobem dohodli, a nemusíme se hned
urážet v momentě, když se věci nevyvíjejí
podle našich představ. Dovoluji si ovšem
upozornit všechny občany, že pokud někdo ví o páchání trestné činnosti, je jeho
povinností obrátit se na policii a zasáhnout. Dva ze stávajících zastupitelů mají
své příspěvky a názory otištěné dál ve
zpravodaji. Komentovat je nebudu, ať si
každý sám utvoří svůj názor na věci, které se kolem nás dějí. Jedním z požadavků
některých zastupitelů bylo zveřejnění nákladů na kulturní akce - výlety, hody, fašank, koncerty, akce pro děti a další. Pro
Vaši představu uvádím celkovou částku za
rok 2018 - 137 820,- Kč. Připomínám, že
s náklady na kulturu rozpočet obce počí-

tá a nikdy s těmito výdaji nebyl problém.
Musím se ještě zastavit u toho, že prý nekomunikuji. Nemám pocit, že bych s lidmi nekomunikovala, někdy mám dokonce
pocit, že mě huba bolí od toho, že jsem ji
za celý den ani na chvilku nezavřela. Toto
je krátké zhodnocení mého pohledu na
stávající situaci.
Velké poděkování patří panu Josefu
Juračkovi za finanční příspěvek na zakoupení Lípy svobody, kterou jsme vysadili
ke 100. výročí vzniku republiky a firmě
NECHO Gajdoš za věnování pamětního
kamene k této lípě.
Chtěla bych také poděkovat manželům
Novotným z ulice Mlýnské za věnování
dvou vzrostlých fíkusů benjamínů, které
teď zdobí obecní úřad a halu.
Jako každoročně patří poděkování Klubu seniorů za výzdobu foyeru sportovní
haly.
Poděkování patří těm občanům, kteří
přispívají dle svých možností k rozvoji a
zvelebování naší obce. Přeji všem občanům
krásné prožití svátků vánočních a optimistické vykročení do Nového roku 2019.
Priesterrathová Renáta, starostka obce

DĚNÍ V OBCI
PŘEDHODOVNÍ ZPÍVÁNÍ
Na letošním 20. Předhodovním zpívání 21. 9. 2018 se představily sbory z Ladné, Kobylí, Čejkovic, Moravské Nové Vsi a ženský sbor z Bulhar. Dále nádherně zazpívala místní děvčata Eliška
Nováková a Helenka Struharová. Na závěr proběhl křest v pořadí
již 3. CD s názvem Za lanštorfskú dědinú řeka Dyja teče. CD po-

křtila starostka obce Renáta Priesterrathová a Libor Vymyslický,
který navrhl grafickou formu obalu. Hudební doprovod zajistila
CM Vladimíra Beneše. Domácí Lanštorfčané pak pogratulovali
svému dlouholetému kolegovi a kamarádovi Josefu Šílovi k jeho
významnému jubileu 80 let.

KROJOVANÉ HODY A HODKY V LADNÉ
Letošním hodům přálo počasí, a tak krojový průvod mohli
lidé postupně vidět téměř v každé ulici. V sobotu zahájila hody
paní starostka, která předala „hodové právo“ krojované chase.
Následovalo položení věnce k pomníku padlých spoluobčanů

za 1. světové války, kdy zazněla státní hymna. Poté již začalo
hodové veselí pod májú. Letos zavítalo do Ladné bezmála 30
přespolních šohajů. Dojeli chlapci ze Staré Břeclavi, Podivína,
Charvátské Nové Vsi, Poštorné, Rakvic, Paríža (Hlohovce) a z
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Tvrdonic. Letošní krojovaná chasa byla větší než loni, chasa si
vypůjčila chlapce ze Staré Břeclavi. Malované ornamenty na hodové máji a šohajkách zhotovila Adéla Teturová, která připravila i originální mašličky na mrkvové sólo. Děkujeme. V neděli
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pak chasu doplnili mužáci. O týden později se milovníci hodů
sešli na hodkách, které byli mnohem skromnější, především co
se počtu návštěvníků pod májú týče. K tanci a poslechu hrála po
všechny tři dny dechová hudba Legrúti z Velkých Bílovic.

PODZIMNÍ VÝLET
V sobotu 13. října jsme se vydali na každoroční podzimní výlet. Nejprve jsme zamířili do blízké Strážnice, kde jsme navštívili
zámek s expozicí hudebních nástrojů. I když je tento zámek tak
blízko nás, mnozí zde byli poprvé. V parku jsme mohli obdivovat
platanovou alej. Poté jsme zamířili na Slovensko na Trenčianský
hrad, který ční vysoko nad městem. Z hradu se nám naskytly
překrásné výhledy do širokého okolí. Na skále pod hradem je

latinský nápis, který dokládá přítomnost římských legií a vítězství císaře Marca Aurelia nad Kvády r. 179. Po dobrém obědě a
prohlídce hradu jsme zakončili výlet v lázeňském městě Piešťany.

Výstup na Trenčianský hrad

V lázeňském parku

Účastníci zájezdu před zámkem
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VÝSADBA STROMU SVOBODY
V neděli 28. října 2018 v den 100. výročí
vzniku Československé republiky slavnostně vysadili občané Ladné nový Strom svobody. Úvodem všechny přivítala starostka
obce. Poté se ujal slova kněz pan Slavomír
Bedřich, který novému stromu požehnal.
Následoval krátký proslovv
místostarosty. Za zpěvu písně
„Ach synku synku“ v podání
mužského sboru Lanštorfčanů
přišel prezident Tomáš Garrigue Masaryk v podání Jaroslava Švacha. Pozdravil občanyy
Ladné a popřál novému stromu, ať vzkvétá a mohutní. Na
závěr zazněla hymna ČR. Po
tomto programu bylo připraveno v místní sportovní hale
vystoupení hudebního usku-

pení MELODY GENTLEMEN z nedaleké
Lednice, které svými melodiemi připomnělo
atmosféru 1. republiky. Mecenáši výsadby lípy
byla firma Necho Gajdoš, která věnovala obci
kámen u lípy a pan Josef Juračka, který finančně přispěl na zakoupení stromu.

ZÁJEZD DO PRAHY
V sobotu 10. listopadu jsme se vydali na tradiční podzimní
výlet do Prahy spojený s návštěvou některého z pražských divadel. Letos jsme se rozhodli pro nový muzikál v divadle Broadway
„Trhák“, který jistě znáte z filmového zpracování v hlavní roli s
Hanou Zagorovou. Měli jsme v úmyslu navštívit nově otevřené
Národní muzeum, ale bohužel nás odradila obrovská fronta, ale
zároveň potěšil zájem Čechů o muzejní sbírky. Svou roli určitě

sehrál i fakt, že vstupné je do konce letošního roku zdarma. V
šest hodin jsme se sešli v divadle a dobře jsme se pobavili u nového muzikálu. Mohli jsme se potěšit výkony herců a zpěváků Ivy
Kubelkové, Petra Vondráčka, Josefa Poláška, Igora Bareše, Jaromíra Noska, Pepy Vojtka, Sandry Pogodové, Miroslava Etzlera,
Michala Kavalčíka a dalších. Můžeme návštěvu tohoto muzikálu
vřele doporučit.

VÝSADBA VĚTROLAMU ZA PRÚTNÍKEM
Tak se nám podařilo během dvou dnů vysadit nový větrolam
za Prútníkem. Sluníčko nám přálo. Každý den přišlo bez mála 30
ochotných spoluobčanů, kteří přiložili ruce k dílu. Byli zde členové místních spolků: Myslivci, Lanštorfčané, Sokol Ladná, SDH

Ladná, Klub důchodců a další z řad spoluobčanů. Bylo vysazeno
bez mála 60 vzrostlých stromků. Jednalo se o lípy a javory. Tento projekt vznikl za přispění společnosti MND, a.s., Hodonín, v
rámci grantového programu a Obce Ladná.

ZÁJEZD DO POLSKA
V sobotu 24. listopadu jsme jeli k sousedům Polákům na vánoční nákupy do Kudowé Zdroje. Jako každoročně jsme vyrazili
už v půl šesté od obecního úřadu. Na tržnici jsme se dostali v
devět hodin a do jedné hodiny jsme se věnovali nákupům všeho

druhu. Bohužel jsme se zdrželi při odjezdu, protože si v tržnici
udělali nový systém parkování a vznikl velký chaos. Mnohé přešla chuť na večeři v dobré restauraci, tak jsme vyprašovali domů
bez zastávky.
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PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE
Na 1. adventní neděli 2.12.2018 si připravil program místní
mužský sbor Lanštorfčané. Pozval si mužský sbor z nedalekého
Moravského Žižkova. Dále potěšily svým zpěvem Eliška Nováková
se svou kamarádkou Kateřinou Konečnou. Zazněly jak adventní

písně, tak i vánoční koledy. V druhé části koncertu si pak mohli
posluchači zazpívat společně naše slovácké písničky. Před sportovní halou se rozsvítila první svíčka na velkém obecním adventním
věnci.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Mikuláš přišel ve středu 5. prosince ke
kostelu, aby všem hodným dětem rozdal
drobné balíčky se sladkostmi a aby se rozsvítil nazdobený vánoční stromeček a hvězdy na sloupech veřejného osvětlení. Školní
děti vystoupily na schodech před kostelem,

zazpívaly několik svých písní a poté je vystřídali se svým zpěvem Lanštorfčané. No a
po jejich krátkém vystoupení se už otevřely
dveře kostela, ze kterých vyšel Mikuláš s andělem a čert musel kostel obejít. Před kostelem se konal minijarmark s prodejem vá-

nočních dekorací, medu a dalších drobností.
Pro dospělé byl jako každý rok připraven čaj
a svařené víno. Děkujeme Mikuláši Ondrovi
Černému, anděli Adéle Teturové a čertovi
Filipu Střelskému za jejich pomoc. Akci organizuje Sdružení občanů Ladné.

VÁNOČNÍ TRHY V SALZBURGU

pohled na město z pevnosti

Vánoční trh u salzburského dómu
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V sobotu 8. prosince se vydali výletníci již v pět hodin ráno na dlouhou cestu do rakouského Salzburgu, aby si užili a
vychutnali vánoční trhy i kulturní památky, které Mozartovo město nabízí. V deset
hodin jsme dorazili k zámku Mirabell a
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odtud jsme se vydali na prohlídku města
zakončenou jízdou lanovkou na pevnost
Hohensalzburg. Někteří navštívili nejstarší hospodu z r. 803 v Rakousku, ochutnali
pivo Stiegl, vánoční punč nebo svařené
víno. Mnozí se věnovali i prohlídkám kul-

turních památek - Mozartova rodného
domu, Mozartova obytného domu, katakombám, Salzburskému dómu a mnohým
jiným. Všem se výlet do města na řece Salzach líbil, počasí nám přálo a téměř všichni
si odvezli domů Mozartovy koule.

DRUHÁ ADVENTNÍ NEDĚLE
Na druhou adventní neděli 9. prosince si děti a žáci ZŠ a MŠ
Ladná připravili vystoupení, kterým potěšili své příbuzenstvo i
ostatní veřejnost. Vystoupení uvedla paní ředitelka a děti se pak
představily se svými nacvičenými čísly. Zazněly veselé písničky i
koledy. Jejich vystoupení doplnil školní jarmark s výrobky samotných dětí.

VÝPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání zastupitelstva č. 27/2018 se konalo 26. září 2018
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Program rozvoje obce na roky 2019 - 2025
• Smlouvu o převzetí dluhu a úpravě některých dalších vztahů
mezi obcí Ladná, firmou F&K&B, a.s., Na Valtické 756/89,
Břeclav a firmou TREPART s.r.o., Pištěkova 782/3, Praha 4 k
dokončení akce „Stavební úpravy objektu základní školy v obci
Ladná“
• Příkazní smlouvu na technický dozor investora s firmou AP
Investing s.r.o., Palackého 12, Brno, na manažerské a inženýrské služby a související poradenství na akci „Ladná - kanalizace
a ČOV“ za cenu 1 895 000,- Kč bez DPH
• Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy objektu základní školy v obci Ladná“ s firmou TREPART s.r.o., cena díla
se zvyšuje o 211 437, 23 Kč bez DPH
• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Ladná pro TJ Sokol Ladná ve výši 90 000,- Kč na projekt „Neinvestiční dotace na opravu závlahy na hřišti TJ Sokol Ladná“
• Rozpočtové opatření č. 5/2018 s příjmy ve výši 314 000,- Kč,
výdaji ve výši 100 000,- Kč a financováním ve výši 214 000,- Kč

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
Ustavující zasedání zastupitelstva č. 1/2018 se konalo 30. října 2018
Zastupitelstvo obce schválilo:
• jednoho místostarostu obce
• dlouhodobě uvolněný zastupitel bude pouze starosta obce
• veřejné hlasování aklamací při volbě starosty a místostarosty
obce
• zvolilo starostkou obce paní Mgr. Renátu Priesterrathovou

•

zvolilo místostarostou obce pana Bc. Martina Vlka, Dis.
Zřízení finančního a kontrolního výboru obce
Tři členy finančního a kontrolního výboru obce
Zvolilo předsedou finančního výboru ing. Věru Šúňovou
Zvolilo předsedou kontrolního výboru pana Stanislava Krůtila
Zvolilo členy finančního výboru paní Natašu Málkovou a pana
Ondřeje Černého
Pro členy zastupitelstva a členy finančního a kontrolního výboru měsíční odměnu ve výši 300,- Kč
Pro předsedy finančního a kontrolního výboru měsíční odměnu ve výši 700,- Kč
Pro neuvolněného místostarostu obce měsíční odměnu ve výši
6 000,- Kč
Jednací řád Zastupitelstva obce Ladná
Podání žádosti o dotaci na akci „Mateřská škola, školní jídelna
a komunitní centrum“ v obci Ladná agenturou RPA s.r.o., Starobrněnská 690/20, Brno
Podání žádosti o dotaci na akci „Výsadba nového větrolamu“
na pozemku parc.č. 1160/11 v k.ú. Ladná ve výši 113 000,- Kč u
MND a.s., Hodonín
Delegování starostky obce Mgr. Renáty Priesterrathové do orgánu DSO Region Podluží, a to na dobu neurčitou
Delegování náhradníka za obec Ladná Bc. Martina Vlka, Dis.
do orgánu DSO Region Podluží, a to na dobu neurčitou

Zasedání zastupitelstva č. 2/2018 se konalo dne 26. listopadu 2018
Zastupitelstvo obce neschválilo program jednání zastupitelstva,
proto bylo jednání zastupitelstva ukončeno.
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE LADNÁ
Volby se konaly ve dnech 5. - 6. 10. 2018. V naší obci k tomuto
datu bylo 1017 voličů. K volbám přišlo 604 občanů, což představuje volební účast 59,39%. Odevzdaných obálek bylo 602.
Voleb se zúčastnila dvě nezávislá sdružení - Sdružení občanů
Ladné a Sdružení pro Ladnou a politická strana ODS ve spojení
se Svobodnými. V naší obci se volí devět zastupitelů, může tedy
vzniknout devět mandátů.
Počet získaných hlasů:
1. Vlk Martin
350 hlasů
2. Priesterrathová Renáta 323 hlasů
3. Tesaříková Bohumila 320 hlasů
4. Šúňová Věra
314 hlasů
5. Krůtil Stanislav
263 hlasů
6. Střelský Rostislav
250 hlasů
7. Pulkrábek Josef
249 hlasů
8. Černý Ondřej
233 hlasů
9. Nešpor Miroslav
229 hlasů
Toto je pořadí podle počtu získaných hlasů od Vás, od voličů,
a tak by mělo vypadat i složení obecního zastupitelstva. Bohužel
tak tomu není a počty získaných hlasů se přepočítávají. Takže do
Zastupitelstva obce Ladná získali mandáty tito kandidáti:
1. Vlk Martin
2. Priesterrathová Renáta
3. Tesaříková Bohumila
4. Šúňová Věra
5. Krůtil Stanislav
6. Černý Ondřej
7. Černý Vít
194 hlasů
8. Šoška Marek
172 hlasů
9. Štoll Kamil
139 hlasů

Můžete si sami porovnat Vaše přání a Vaši volbu se stávající
realitou.
Volby do Senátu Parlamentu České republiky
První kolo voleb do Senátu ČR se konalo ve stejném termínu
jako volby do zastupitelstev obcí tedy 5. - 6. 10. 2018. K tomuto
datu bylo v obci 1015 voličů, bylo vydáno 478 obálek, což představuje volební účast 47,09%. Odevzdaných obálek bylo 477. Tak
vysoký počet voličů měl samozřejmě souvislost s tím, že občané
přišli volit především do zastupitelstva obce.
V prvním kole dopadly senátní volby v naší obci takto:
1. Nazarčuk Libor
126 hlasů
2. Zemánek Richard 115 hlasů
3. Koštial Rostislav 113 hlasů
4. Tesařík Zdeněk
62 hlasů
5. Válka Jaroslav
24 hlasů
6. Novák Richard
18 hlasů
7. Štogl Karel
16 hlasů
Druhé kolo voleb do Senátu ČR se konalo o týden později tedy
v termínu 12. - 13. 10. 2018.
K tomuto datu bylo v obci 1014 voličů. Bylo vydáno 173 obálek, což představuje volební účast 17,06 %. Ve druhém kolo už se
rozhodovalo pouze mezi dvěma kandidáty, a to Liborem Nazarčukem, který kandidoval za ANO a Rostislavem Koštialem, který
kandidoval za ODS.
Rostislav Koštial zvítězil v naší obci s počtem 119 hlasů a Libor
Nazarčuk získal 64 hlasů. Celkovým vítězem senátních voleb v našem okrsku č. 56 se stal Rostislav Koštial.
Priesterrathová Renáta

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019
A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU NA ROKY 2020 A 2021
Přijmová část
Paragraf

Položka

Text

1111

Daň z příjmu fyzických osob placená plátci

1112

Schválený rozpočet
2018

Očekávané
plnění 2018

Návrh
rozpočtu na
rok 2019

3 000 000

3 300 000

Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky

400 000

60 000

100 000

1113

Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou

300 000

300 000

300 000

1121

Daň z příjmu právníckých osob

3 000 000

3 000 000

1122

Daň z příjmu právnických osob za obce

0

278 540

1211

Daň z přidané hodnoty

5 500 000

5 800 000

1334

100 000

105 000

100 000

550 000

540 000

600 000

1341

Odvody za odnětí půdy
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru a
přepravy komunálního odpadu
Poplatek ze psů

26 000

26 000

26 000

1343

Poplatek za užívání veřeného prostranství

20 000

18 000

20 000

1340

3 500 000

3 000 000
0
6 000 000
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1345

Poplatek za ubytovací kapacity

1 000

2 000

1356

Příjmy úhrad za dobývání nerostů

1361

Správní poplatky

1381
1511

1 000 000

2 200 000

25 000

25 000

Daň z hazardních her

2 000 000

1 700 000

2 000 000

Daň z nemovitostí

1 100 000

1 000 000

1 000 000

17 022 000

18 354 540

18 673 000

0

0

Třída 1 - DAŃOVÉ PŘÍJMY CELKEM

2 000
2 000 000
25 000

2411

Záležitosti pošt

3314

Činnosti knihovnické

4 000

3 500

4 000

3341

Rozhlas a televize

6 000

5 000

5 000

3399

Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.

360 000

460 000

405 000

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

124 000

100 000

124 000

3612

Bytové hospodářství

155 000

150 000

155 000

3613

Nebytové hospodářství

160 000

120 000

160 000

3632

Pohřebnictví

10 000

22 000

10 000

3639

Komunální služby a územní rozvoj

1 155 000

1 100 000

185 000

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

5 000

14 000

5 000

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů

170 000

140 000

170 000

3745

Péče o vzhled obcí

10 000

33 000

10 000

6171

Místní správa

12 000

1 000

5 000

6310

Obecné výdaje a příjmy z fin.operací

1 000

1 000

0

6330

Převody vlastním fondům

80 000

80 000

80 000

2 252 000

2 229 500

Prodej pozemků

0

0

0

Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM

0

0

0

Třída 2 - NEDAŃOVÉ PŘÍJMY CELKEM
3639

205 000

1 523 000

4111

Neinvestiční přijaté transfery - volby

4112

Neinv. přijaté transfery ze SR - přísp.na st.správu

236 100

0

4116

Ostatní neinvestiční transfery - dotace

192 300

0

4216

Ostatní investiční transfery
Třída 4 - DOTACE CELKEM
Příjmy celkem

71 300

46 534 000
0

499 700

46 534 000

19 274 000

21 083 740

66 730 000

Výdajová část
Paragraf

Text

Částka

1014

Ozdravování hosp.zvířat, pol.plodin

30 000

15 000

30 000

1019

Ostatní zemědělská a potravinářská činnost

10 000

0

1099

Ostatní výdaje na lesní hospodářství

25 000

120 000

30 000

2212

Silnice

110 000

140 000

110 000

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

3 500 000

700 000

2 000 000

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

63 000

63 000

63 000

2310

Pitná voda

4 000

4 000

4 000

0
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2321

Odvádění a čištění odpad.vod

145 000

1 200 000

2411

Záležitosti pošt

370 000

400 000

3113

Základní školy

11 263 000

10 100 000

3314

Činnosti knihovnické

159 000

159 000

154 000

3341

Rozhlas a televize

86 000

20 000

14 500

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

60 000

50 000

60 000

3399

Ostatní záležitosti kultury

703 000

800 000

743 000

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

620 000

550 000

586 000

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

200 000

150 000

50 000

3421

Využití volného času dětí a mládeže

10 000

0

30 000

3612

Bytové hospodářství

88 000

80 000

96 000

3613

Nebytové hospodářství

55 000

65 000

59 000

3631

Veřejné osvětlení

200 000

170 000

200 000

3632

Pohřebnictví

36 000

40 000

36 000

3639

Komunální služby a územní rozvoj

776 000

900 000

770 000

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

10 000

11 000

10 000

3722

Sběr a svoz komunálnícho odpadů

700 000

700 000

710 000

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů

25 000

25 000

25 000

3725

Využívání a zneškodňování komun.odpadů

74 000

40 000

74 000

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

1 651 000

1 400 000

4399

Ostatní záležitosti sociálních věcí

70 000

62 000

70 000

5212

Ochrana obyvatelstva

200 000

0

200 000

5512

Požární ochrana

99 000

140 000

99 000

6112

Zastupitelstva obcí

1 140 000

900 000

1 153 000

6115

Volby do zastupitelstev obcí

0

10 000

0

6118

Volby Prezidenta republiky

0

31 000

0

6171

Činnost místní správy

1 846 000

1 300 000

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

12 000

12 000

12 000

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

45 000

41 000

45 000

6330

Převody vlastním fondům

80 000

80 000

80 000

6399

Ostatní finanční operace

300 000

400 000

300 000

6402

Vratka - volby

0

7 000

24 765 000

20 885 000

66 730 000

10 585 000

9 800 000

10 230 000

14 180 000

11 085 000

56 500 000

Třída 8 - Financování

5 491 000

-198 740

0

Financování celkem

5 491 000

-198 740

0

0

0

0

Výdaje celkem
Třída 5 - BĚŽNÉ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE-z řádku
celkem
Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - z řádku celkem

8124

Uhrazené splátky dlouhodobě půjč.prostředků
Financování - počáteční stav pen.prostř. k 1.1.dan.
roku
Financování - peněžní prostředky k 31. 12.

54 045 000
371 500
1 273 000

1 651 000

1 576 000

0

14 000 000
14 000 000
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PŘEHLED PŘÍJMU DOTACÍ V ROCE 2018
Dotace Volby prezidenta republiky
Dotace Volby do OZ a Senátu PČR
Dotace Úřad práce
Průtoková dotace ZŠ

26 237
45 000
97 178
94 851

Celkem

263 266

ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU
OBCE LADNÁ ZA ROK 2018
Finanční výbor obce Ladná pracoval ve volebním období 2014
- 2018 ve složení: předsedkyně – Věra Šúňová, členové – Nataša Málková, Ondřej Černý.
Podle zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení), zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor.
Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce. Výbor plní
úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce. Počet členů výboru je vždy lichý. Výbor
se schází podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a
podepisuje je předseda výboru. Usnesení výboru je platné, jestliže
s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.
Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy
nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani
osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.
Finanční výbor
a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,

b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola
týkala.
Finanční výbor zasedal v roce 2018 celkem 3x.
1x kontrola příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ladná;
2x kontrola účetnictví obce Ladná;
Všechny zápisy o kontrolách byly řádně předloženy a projednány na jednáních zastupitelstva obce Ladná.
Na tomto místě bych ráda poděkovala za práci paní Nataše Málkové, panu Ondřeji Černému a také účetní obce paní Mileně Duhonské. Všem občanům Ladné přeji krásné a klidné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví v Novém roce.
Věra Šúňová

KANALIZACE - ŽUMPY
Stát proti žumpám. Úřady budou rozdávat pokuty a přibude papírování
Od ledna začne platit novela vodního zákona, která má změnit ledabylé nakládání s odpadní vodou. Majitelé domů budou
muset prokázat, kolik odpadu z jejich žumpy fekální vůz odvezl.
Pokud objem nebude odpovídat spotřebě domácnosti, bude jim
vodoprávní úřad moci uložit pokutu až do výše sta tisíc korun.
Majitelé žump mají dva roky na to, aby se na nová pravidla
připravili.
„Už dnes by měli lidé doložit, jak s odpadní vodou naložili.
Zatím ale stát nepřišel na to, jak to vymáhat,“ říká Josef V. Datel,
předseda České asociace hydrogeologů.
Zpřísňují se i pravidla pro použití odpadní vody na zalévání
zahrady. V tomto případě bez odkladu, hned od Nového roku.
Nejdražší splašky
„Velikost sankce zůstává stejná, zlepší se ale vymahatelnost
splnění zákonné povinnosti,“ říká Ondřej Charvát z ministerstva životního prostředí. Pokutu budou moci úředníci uložit i v
případě, že majitel nemovitosti nebude mít zákonem požadované doklady, a to ve výši až 20 tisíc korun.
Snahou jednoznačně je donutit majitele žump, aby zvážili

jiné možnosti, jak se s odpadní vodou ze svého domu vypořádat. „Když se žumpa vyváží, jak má, je to jednoznačně nejdražší
způsob likvidace odpadních vod. Dá se doporučit jen tam, kde
jí nevzniká velké množství, například v rekreačních objektech,“
říká Datel.
Odborníci z oboru se také obávají, že by nový zákon mohl
cenu za vyčištění žumpy dále zvýšit. Na rozdíl od stočného jsou
ceny za zpracování odpadů ze žump smluvní a dá se očekávat,
že poptávka od ledna 2021 stoupne.
Povolení zalévat
Přísnější postoj k zacházení s odpadními vodami se ale dotkne i těch, kdo s ní zalévají zahradu. Pokud budou chtít dodržet literu zákona, budou k tomu potřebovat povolení vodoprávního úřadu, včetně například vyjádření hydrogeologa.
„Vypouštěním odpadních vod je i zásak nebo zálivka, látky
obsažené v zálivkové vodě se mohou teoreticky dostat do pozemních vod. Tato činnost je možná pouze na základě povolení
vypouštět odpadní vody,“ říká Charvát.
Kontroly stále jen namátkou
Otázkou je, jak důkladné a časté budou kontroly dodržování
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nového zákona. Do konce prosince to má v gesci Česká inspekce životního prostředí. „Kontroly probíhají namátkově, většinou na podněty,“ říká Ondřej Charvát z ministerstva životního
prostředí, z jehož dílny novela vodního zákona vzešla.
Od 1. ledna inspekci vystřídají vodoprávní úřady, ČIŽP
bude nadále kontrolovat pouze podnikatelské subjekty.
„Důvodem je údajně skutečnost, že inspekci tyto kontroly
velmi zatěžovaly a neměla čas na kontroly velkých znečišťovatelů. Osobně nepovažuji tuto změnu za nejšťastnější, jelikož
inspekce na rozdíl od vodoprávních úřadů je nadregionální a
není tak zatížena sousedskými spory,“ říká Zdeněk Horáček,
specialista na vodní právo ze společnosti Deloitte. Že by vodoprávní úředníci měli na kontrolování žump či zalévání více času
než inspektoři, se nejspíš očekávat nedá. Fungují při obcích s
rozšířenou působností a už dnes jsou přetížené. Mají na starosti
i povolování vrtů pro studny a tepelná čerpadla nebo administrativu kolem čistíren odpadních vod.
„Nejpodstatnější změnou bude vyšší efektivita kontrol,“ dodává Charvát. Dá se tedy předpokládat, že i do budoucna vyrazí
do terénu většinou na podnět, nejčastěji od někoho ze sousedů,
kteří si postěžují na nevyvezenou žumpu za plotem.
Úředníci sice nemohou vstoupit přímo do domácnosti, zákon jim však zaručuje přístup na pozemek, kde se kontrolovaná
žumpa nachází.
Žumpy se prodraží
I když zákon vstupuje v platnost již v lednu, na řadě důležitých detailů se úřady teprve budou muset dohodnout. Otázkou

například je, jak budou úředníci přísní při posuzování toho, zda
objem odpadní vody odpovídá množství vody spotřebované.
Podle nové úpravy je na domácnostech, aby doložily, jak
zlikvidovaly všechnu svou odpadní vodu. Kolik vody proteklo do žumpy, ale budou některé obtížně dokládat. Týkat se to
může například těch, které vodou z kohoutku zalévají nebo které vodu čerpají z vlastní studně a nemají na přívodu do domu
nainstalovaný vodoměr.
Zákon předpokládá, že se budou kontroly v těchto případech řídit tzv. směrnými čísly, kterými vyhláška ministerstva
zemědělství určuje spotřebu vody na člověka za rok. Ta jsou ale
zpravidla vyšší než skutečná spotřeba, jak ji evidují vodárenské
společnosti.
Vyjasněno ještě není ani to, kdo bude moci odpad ze žump
od ledna 2021 odvážet. Měly by to být oprávněné firmy, které vydají doklad o tom, kolik odpadní vody odvezly a která čistírna ji
zlikvidovala. Zda je firma oprávněná odpadní vodu odvézt, by si
měl majitel žumpy mít možnost ověřit na živnostenském úřadě.
„Žádné živnostenské oprávnění pro tento účel ale dnes neexistuje, a pokud by nedošlo ke změně v zákonech, postačilo by
zřejmě oprávnění k autodopravě,“ říká Horáček.
Do jaké míry to všechno ovlivní ceny za odvoz odpadní
vody z žump, k tomu se nikdo z oslovených z oboru oficiálně
nevyjádřil. „Předpokládá se, že množství odpadní vody z žump
přivážené do čistíren od ledna 2021 výrazně naroste. Ne každá
čistírna ji ale bude schopná ve zvýšené míře zpracovat, firmám
to zvedne cestovní náklady. Smluvní ceny se zvýší,“ domnívá se
odborník z oboru, který si nepřál být jmenován.

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Ceník pronájmu haly
Tělocvična
Foyer
Kuchyň
Celý objekt

Den
1 100,550,550,2 200,-

1 h/kurt badminton
110,-

1h
275,-

Obecní úřad mezi svátky
Obecní úřad bude v době mezi svátky uzavřen od 27. 12.
2018 do 28. 12.2018. Otevřen bude opět od středy 2. ledna 2019.
V případě nutnosti je možno kontaktovat pracovníky úřadu na
telefonním čísle 724 746 240.

Prodej čajů
Na obecním úřadě se prodává bylinkový a brusinkový čaj
Pohodář z Podluží za 50,- Kč. Kalendáře byly letos již vyprodány.

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

Ceník stavební suti na sběrném dvoře
Vzhledem k tomu, že občané mají velký zájem o likvidaci
stavební suti na svěrném dvoře a obec není povinná tuto odebírat, zvolila kompromisní řešení a stavební suť je možno na
sběrném dvoře uložit za poplatek, který stanovilo zastupitelstvo
obce takto:
Vozík za auto
100,- Kč
Kára
30,- Kč
Kolečka
10,- Kč

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

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

Lanštorfský zpravodaj
hlášku si můžete přečíst na webových stránkách obce nebo
na obecním úřadě.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na
území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky
přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona
upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona
upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,
a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou
osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více
osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek
platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném
nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo
správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických
osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno,
popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za
které poplatek platí.
Nejdůležitější změnou tedy je, že se platí i za domy, ve
kterých nikdo nebydlí nebo slouží jako rekreační domy a
chaty a cizinci, kteří nejsou ze zemí EU s trvalým pobytem
v naší republice.
Poplatek za psy
Výše poplatku: 100,- Kč/pes
Termín zaplacení: 31. březen 2019
Způsob placení stejně jako u poplatku za odpad

Výzva - Zpravodaj - Kronika
Ceník inzerce v Lanštorfském zpravodaji
Strana A4
Strana A5
Strana A6

400,200,100,-

Obec Ladná hledá zájemce z řad občanů o činnost v
redakční radě Lanštorfského zpravodaje. Dále hledá pro
psaní obecní kroniky někoho, kdo má pěkný rukopis a byl
by ochoten za finanční úplatu přepisovat text do kroniky
obce Ladná. Zájemci se mohou hlásit přímo na Obecním
úřadě Ladná nebo na telefonním čísle 519 324 502, 724 746
240 nebo na e-mailu info@obecladna.cz

Poplatky na rok 2019
Poplatek za odpad
Výše poplatku: 450,- Kč/osoba
Termín zaplacení: 31. březen 2019
Způsob placení: hotovostně v pokladně obecního úřadu, bezhotovostně bankovním převodem na účet obce 356979690237/0100, variabilním symbolem je rodné číslo poplatníka.
Protože dochází dle zákona ke změnám, uvádíme část vyhlášky obce v plném znění o tom, kdo platí poplatky. Celou vy-

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.
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MAS DOLNÍ MORAVA PŘIDĚLOVALA DOTACE
Pro Místní akční skupinu Dolní Morava, z.s. byl rok 2018 úspěšným rokem.
Podařilo se vyhlásit první dotační výzvy
MAS pro podporu rozvoje území našich
obcí. Díky těmto výzvám MAS rozhodla
o přidělení dotací úspěšným žadatelům
za celkem 24 mil. Kč. Velkou část přidě-

lených prostředků představovaly dotace pro zemědělce a menší podnikatele v
rámci Programu rozvoje venkova (PRV).
Podpořenými aktivitami byly také příměstské tábory, sociální podnikání či komunitní centra.
V současné době jsou vyhlášeny vý-

zvy, které mají podpořit technické vybavení složek IZS, a dále rozvíjet infrastrukturu základních škol a sociálních služeb.
V roce 2019 bude MAS vyhlašovat výzvy
ve všech dosud nevyčerpaných programech. Přehled všech dotačních titulů najdete na webových stránkách MAS.

Důležitá informace pro zemědělce!
Zemědělští podnikatelé mohou v roce 2019 žádat o dotaci do těchto programů:
Program

Aktivita

Míra dotace

PRV
Nezemědělské
podnikání

Investice na založení a rozvoj nezemědělských činností. Podpora zaměřená
rovněž na agroturistiku - spojení místní výroby a zemědělských produktů
s ubytováním, podporu vybraných nezemědělských činností, podporu
drobných regionálních výrobců, farem a podniků, zvýšení odbytu místních
výrobků jak pro obyvatele, tak pro návštěvníky a další.

25 % - pro velké podniky
35 % - pro střední podniky
45 % - pro malé podniky

PRV
Zemědělská
infrastruktura

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s
rekonstrukcí a budováním zemědělské infrastruktury vedoucí ke zlepšení
kvality či zvýšení hustoty polních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby
polních cest bude podporována i obnova či výstavba souvisejících objektů
a technického vybavení.

90 %

PRV
Konkurenceschopné
zemědělství

Podpora zahrnuje investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na
zemědělské stavby a technologie. Uspět mohou též investice na pořízení
mobilních strojů pro zemědělskou výrobu.

50 %

PRV
Zpracování a uvádění
na trh zemědělských
produktů

Peníze lze získat na aktivity (vybavení, technologie), které se týkají
zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů.

45 % - pro mikro a malé
podniky
35 % - pro střední podniky

Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů při společném sdílení
zařízení a zdrojů. Záměrem je pomoci malým hospodářským subjektům ve
venkovských oblastech s cílem společně nalézt úspory v rozsahu, kterých
nedosahují, pokud působí samostatně. Podporovány budou společné
investice na realizaci projektu.

45 % nebo 50 %
v závislosti na typu
spolupráce

Průlehy, zatravněné pásy, meze, remízky, větrolamy apod.

80 %

PRV
Sdílení zařízení a
zdrojů

OPŽP – Protierozní
opatření

Pro více informací kontaktujte kancelář MAS Dolní Morava (od
1.1.2019 jako MAS Jižní Slovácko), sledujte naše webové stránky www.
mas-dolnimorava.cz či facebookový profil naší MAS.
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TOHLE SE BOHUŽEL NEPOVEDLO
- ZASTUPITELSTVO 26.11.2018
Zastupitelstvo 26.11.2018 se nám bohužel trochu nevyvedlo.
Rád bych se všem občanům Ladné omluvil za konané/nekonané
zastupitelstvo. Hlavně se omlouvám těm, kteří měly chuť přijít se
podívat na toto pondělní jednání.
Nebudu se složitě rozepisovat a napíšu tak trochu jen pro vysvětlení co se vlastně, stalo a děje.
Jako zvolení zastupitelé máme od Vás mandát pracovat ve vedení naší obce. Bohužel to je jen první krok. Druhý krok je důležité
se jako zastupitelé v tomto směru domluvit a domlouvat.
Právě proto se konají mimo zastupitelstva také i pracovní schůzky. Tady na těchto schůzkách by podle mě měla probíhat komunikace tak, aby bylo možné mluvit více otevřeně a byla nastolena nějaká
komunikace. Případně dohoda a shoda. Tyto schůzky tedy probíhají
proto, aby na veřejném zastupitelstvu bylo vše tak trochu klidnější.
No a teď tedy proč se zvrtlo zastupitelstvo ze dne 26.11.2018.
Na základě mandátu, který mám já a ostatní zastupitelé vyplývá
základní povinnost pro kterou jsem šel i já do voleb. V první řadě
pomoc nějak Ladné a z toho následně vyplývá povinnost nakládat
s majetkem obce co nejlépe.
Proto, aby se mohlo něco v Ladné změnit je nutné předkládat
nějaké podněty a případně provádět i kontrolu již zrealizovaného.
Bohužel mě to připadá jako by se toto od NÁS nově zvolených nechtělo.
Hodně často probíhá komunikace e-mailem a proto bylo několik podnětů navrženo i touto cestou. Bohužel postupně se začíná
stávat, že nedostáváme na naše podněty odpovědi případně jsou
otázky z naší strany jen vyřčeny.
Například já jsem navrhl na pracovní schůzce 30.10.2018,
aby bylo doplněno dopravní značení ulice Mlýnská. Dnes máme
několik pracovních schůzek za sebou. Nějaké to zastupitelstvo se
také konalo a já jsem na toto nedostal jedinou odpověď. Pouze
mně bylo přislíbeno, že se na to podívá pan Místostarosta. Jsem
asi moc nedočkavej, ale po měsíci bych uvítal jakékoliv INFO. Pro
mě získání informací je toto na několik telefonátů, případně rychlá
návštěva policie ČR a mám požadované INFO co se s tímto bodem
dá udělat. Bohužel utekl měsíc a nic se neděje.
Těchto bodů je z mé strany více a pokud budeme všechno řešit
takhle tak 4 roky je málo.
Proto jsem si na zastupitelstvo 26.11.2018 připravil tento bod
+ dalších několik nezodpovězených otázek a chtěl jsem je zařadit
do programu zasedání bohužel k tomuto již nedošlo. Předběhl mě
Marek Šoška, který byl ještě zodpovědnější než já a připravil si 5
bodů, které chtěl řešit. On navíc tyto body napsal 20.11.2018 e-mailem všem zastupitelům s žádostí na vložení do programu zastupitelstva. Tedy 6 dnů předem. Proto jsem mu dal přednost.
Na tento email dodnes nedostal odpověď a do programu zastupitelstva body zařazeny nejsou. Díky tomu, že body v programu
zasedání neměl přednesl je ještě jednou veřejně.
I když ne vždy byla komunikace mezi mnou a Markem vzorová podpořil jsem zařazení těchto bodů do programu a společně s
Ondrou Černým a Markem Šoškou jsem hlasoval pro tyto body.
Navíc se některé body bodobají těm z mého seznamu.
Osobně si myslím, že by bylo možné tyto body do programu
zasedání zařadit. Pokud by to jinak nebylo možné, dalo by se tyto
body přesunout na další zastupitelstvo. Nic víc nic méně by se nestalo.
Bohužel tyto body nejsou předloženy správnou osobou a navíc

jsou některé body nežádoucího charakteru. Proto je lepší je neprohlasovat a vytvořit dojem, že díky nám byl poprvé neprohlasován
program zastupitelstva a bylo toto zrušeno.
Osobně si nemyslím, že se zastupitelstvo nekonalo díky nám.
Toto zastupitelstvo se nekonalo protože jsou tyto body nepříjemné.
Proto bylo lepší zrušit zastupitelstvo.
Těchto bodů, které máme je víc, první co byla moje snaha tak
jsem se tyto body snažil řešit neveřejně. Tzv na pracovních neveřejných schůzkách a e-mailem. Bohužel ani mě tento způsob nefunguje.
Například já jsem si dovolil na první pracovní povolební
schůzce říct názor na některé věci, které se mě nelíbí. Řekl jsem je
rovnou a bez obalu. Doufal jsem, že to povede k nějakým změnám.
Bohužel hned na schůzce a v dalších dnech jsem cítil, že to posloužilo jen k zatvrzení některých lidí a tak trochu k navýšení napjaté
atmosféry zastupitelů a na obecním úřadu.
Bohužel jsem myslel, že jsme dostatečně dospělí na to unést
trochu té pravdy, bohužel jsem se dle mého pohledu spletl.
Rád bych podotkl a upozorňuji, že se tato první schůzka konala hned po volbách a to ještě za účasti zvolených zastupitelů ze
dvou kandidátek. Prozatím to bylo ve složení zvolených zastupitelů
SDRUŽENÍ OBČANŮ LADNÉ a SDRUŽENÍ PRO LADNOU.
Prostě bych řekl ve složení 2 sdružení, které se kolem té radnice
motají delší dobu a mají od Vás mandát pokračovat další 4 roky.
Mé připomínky byly nasměřování k těmto bodům:
1) z obecní úřad musí začít více komunikovat směrem k lidem
2) musí zmizet arogance v jednání radnice, navenek k některým
lidem
3) musíme více průhledně informovat lidi o investicích v Ladné.
Jako příklad jsem použil autobusovou zastávku. Spousta lidí
nechápe co na této stavbě stálo 1,2mil. Pokud už vznikne tato
zvědavost lidí je nutné zareagovat a komunikovat.
4) jeden z bodů bylo například i to aby se zlepšila práce obce s
facebookem. Je to světové médium které je hojně využíváno.
Zde se mě zdálo, že doposud probíhalo promo pro Lanštorfčany a krojované akce. Toto je informační kanál i pro mladé lidi a
lidi co jsou více na internetu než v ulicích Ladné. Bohužel doba
je taková.
5) Je nutné transparentněji informovat o financování kulturních
akcích. Uvedl jsem například Obecní ples.
Bodů pro jednání na úrovni zastupitelstva bylo sice méně, ale i
ty tu mám. Některé nehodlám ani zde probírat protože sem všechno nepatří. Bylo to určeno i konkrétním lidem.
Bohužel jediné co se změnilo je právě jen ta komunikace a informovanost na facebooku. Za což bych rád poděkoval Martinovi
(místostarostovi).
Ostatní body jsou pochopeny více či méně osobně a zdá se mě,
že to je bráno jako útok na ego některých osob.
Je mě osobně líto, že nejsme schopni prozatím dosáhnout jakékoliv komunikační změny nebo shody. Nehodlám nikomu házet
klacky pod nohy, ale prostě chci jen pár změn a komunikovat. Jsem
přesvědčený, že pokud se komunikuje vznikají nápady a řešení. Tohle prozatím řešení nemá a hlasovat jako ovce také nehodlám.
Kamil Štoll
PS: Omlouvám se, ale krátce to napsat nejde
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HISTORIE
Bojovali za naši svobodu
Světové války ovlivnily životy milionů lidí. Občané naší obce
nebyli výjimkou. Za první světové války se bojů „za císaře pána
a jeho rodinu“ zúčastnili všichni bojeschopní muži z naší obce ve
věku od 18 do 53 let. Z této války se jich do Lanštorfa nevrátilo ke
svým rodinám 38.
Do druhé světové války nebyl povolán žádný občan Lanštorfa.
Po Mnichovské dohodě ze dne 29. září 1938 byla československá
armáda oficiálně zcela rozpuštěna. Bylo jasné, že československá
armáda, pokud bude obnovena, nebude obnovena v Československu, ale v zahraničí. V březnu roku 1939 již začali první českoslovenští občané utíkat za tímto účelem do zahraničí. Jedním z
hlavních důvodů pro odchod do zahraničí byla věrnost republice
a vojenské přísaze v boji proti fašismu. Drtivou většinu uprchlíků
tvořili členové bývalé československé armády.
Mezi tyto uprchlíky patřili i tři naši spoluobčané. Tady jsou v
krátkosti jejich příběhy.

Pplk. Josef Nešpor (24. 7. 1912 - 29. 6. 1965).
Josef se narodil svým rodičům
Josefu a Anežce, rozené Buchtové, na
Širokém dvoře, kde jeho otec dělal
správce statku, jako čtvrté z osmi dětí.
Do obecné školy chodil v Lanštorfě,
na měšťanku v Břeclavi a v Podivíně. Vyučil se zedníkem. Byl často bez
práce, vystřídal řadu krátkodobých
zaměstnání (mj. nosič vody u regulační správy, v Rafinerii cukru, žňové
práce, apod.). Po nástupu na základní
vojenskou službu byl na podzim 1933
vybrán do poddůstojnické školy a byl zařazen k cyklistickému praporu v Olomouci. Po skončení základní vojenské služby byl povolán k dobrovolné činné službě a v armádě působil jako délesloužící
četař.
V srpnu 1939 se rozhodl opustit okleštěnou republiku. V té
době sloužil ve Frýdku. S úmyslem vstoupit do československé
zahraniční armády, která se tvořila v Polsku, přešel česko-polskou
hranici u Heřmanic až na druhý pokus. Velitelem této vznikající
jednotky byl Ludvík Svoboda, budoucí prezident. Jednotka byla
19. září 1939 zajata Rudou armádou a převedena do SSSR.
Tam pobyl Josef Nešpor do 12. července 1940, kdy byl odeslán s
transportem do Francie. Jenže po třech dnech, kdy transport dorazil do tureckého Istanbulu, nemohl dál cestovat na francouzské
vízum, protože Francie kapitulovala a vízum pozbylo platnosti.
Proto musel čekat na anglické vízum do Afriky, o kterém vyjednával L. Svoboda. Vše se nakonec podařilo a Josef Nešpor společně
s dalšími odjel 1. září do Palestiny k 4. sběrnému pluku v Gedeře,
kde byl zařazen k 11. pěšímu praporu jako velitel družstva. Po absolvování výcviku byl odeslán do pouště západního Egypta, kde
prožil červen roku 1941. Zúčastnil se záboru Sýrie, v srpnu 1941
byl pro nemoc odeslán do nemocnice v Nazaretě. K jednotce se
vrátil až v prosinci 1941 do Tobruku. A protože svět je opravdu
malý, sešel se v Tobruku s kamarády z Lanštorfa, Ludvou Šilem a
později i Václavem Mlátilíkem. Po určité době odjel Josef Nešpor
do Palestiny, kde prodělal výcvik na protiletadlového dělostřelce
pro nově vytvořený protiletadlový pluk. Dne 26. prosince 1942
byl opět poslán do Tobruku na obranu přístavu, kde bojoval ve

funkci výkonného roty 11. československého pěšího praporu pod
velením podplukovníka (posléze generála) Karla Klapálka až do
konce června 1943. Na začátku července 1943 odjel do Anglie. Při
reorganizaci vojsk byl určen jako výkonný rotmistr k motopraporu
Československé samostatné obranné brigády. Dne 4. září 1944 byl
odeslán do Francie, kde ve funkci velitele čety působil do konce
války, účastnil se mj. bojů u Dunkerku.
Rodina o Josefu Nešporovi dlouho neměla žádné zprávy, dokonce ho již považovala za mrtvého. První dopis mohl svým blízkým odeslat až 28. dubna 1945 z Dunkerku. „Používaje první příležitosti, chápu se pera, abych Vám aspoň oznámil, že ještě jsem
na tomto světě a chodím po svojich nohách. Je to dlouhá doba,
co jsem Vás všechny opustil, s mnohými se ani nerozloučil. Osud
tomu chtěl, abych šel za hranice, a já jsem ho uposlechl. Co jsem
viděl a zkusil ve světě, to se dovíte, až přijedu domů, dá-li Bůh a já
se vrátím. Že jste zdraví, jsem se dozvěděl v prosinci 1944 od Vaška
Mlátilíka, který k nám přišel od partyzánů z Itálie. Tak jsme zde
celá trojka, je tady taky Ludva Šil, se kterým už sloužím pátý rok.
Mnoho jsme zkusili a Ludva byl taky těžce raněn před čtyřmi roky
v Sýrii. Je ale zdráv a bez následků vše prodělal. Jak po Vás toužím,
to se nedá ani vypsat, nikdy bych neřekl, že ten blázinec bude trvat
tak dlouho a tolik zla nadělá. Jak rád se vrátím do toho koutku světa, který nazývám domovem a nejkrásnějším místem na světě, kde
žijí bytosti mně tak drahé. Taky jsem se dozvěděl, že mě považujete
delší dobu za mrtvého, což Vám musím vyvrátit, ba naopak, já se
mám plně k životu a nikdy se mně ještě nechtělo zemřít, naopak
bych chtěl zde zůstat navždy.“
V roce 1945 se jako západní voják zastavil na mocnostmi dohodnuté demarkační čáře u Plzně. Zde si našel svoji pozdější ženu
Jindru, rozenou Toušovou z Nových Dvorů, dceru hajného, se kterou měl syna Jindřicha. Zůstal vojákem jako délesloužící i po skončení války. Spolu nejdříve bydleli v České Lípě, následně v Břeclavi,
kde sloužil v břeclavských kasárnách. Odtud se přestěhovali do
Moravské Třebové, kde vyučoval na vojenské škole.
Po úmrtí své první ženy se v roce 1960 Josef podruhé oženil se
zdravotní sestrou Bronislavou Křetínskou z Ježkovic, se kterou měl
dceru Bronislavu. V roce 1962 si postavil v Ladné rodinný domek
(dnes Lipová 41), kde žil až do doby svého skonu, kdy se léta prožitá v Africe neblaze projevila na jeho zdraví.
Josef Nešpor byl mnohokrát vyznamenán (Československý válečný kříž presidenta republiky I, II, Medaile za chrabrost u Tobruku I, Medaile za chrabrost u Dunkerku II, Medaile za zásluhy I, a
další). Po své smrti byl povýšen In memoriam do hodnosti podplukovníka. Je pohřben na hřbitově v Ladné.

Rtn. Ludvík Šil
(15. 6. 1909 - 28. 10. 1991).
Ludvík byl šesté dítě, z celkového počtu
devíti dětí, manželů Albína a Marie, rozené Mlátilíkové, taktéž z Lanštorfa. Bydleli v
domě dnešní Na Trkmance 16 (domek na
rohu ulice Na Trkmance a Masarykova).
Po ukončení školní docházky se vyučil v
Lanštorfě mlynářem. V roce 1930 nastoupil základní vojenskou
službu. Počátkem čtyřicátých let se Šilovi odstěhovali z Lanštorfa do Čilizské Radvani, kolonie Vrbina, okres Dunajská Streda,
kde hospodařili na zemědělském statku.Po vzniku samostatného

Prosinec zpravodaj

Prosinec 2018

slovenského státu v roce 1939, z důvodů nastupujícího nacionalismu na Slovensku, byli nuceni se vrátit do Lanštorfa. Ludvík byl
zaměstnán od roku 1938 u Dunajské paroplavby. Když jednou v
roce 1939 kotvili v Bělehradě, rozhodl se, že se do vlasti nevrátí.
Byl internován ve sběrných táborech a nakonec podepsal vstup do
francouzské cizinecké legie. Do československé zahraniční armády
byl prezentovaný 12. 12. 1940, kdy vstoupil v Hajfě do pěšího pluku
Středního – východu, prvního praporu. Zúčastnil se tažení v Sýrii,
Egyptě a Libyi.
V roce 1942 v bojích o Tobruk utrpěl těžké zranění hlavy. Odtud byl evakuován lodí přes Kapské město do Anglie. Zranění hlavy způsobilo, že byl nucen se učit od začátku lidským činnostem
jako malé dítě. Jeho snaha byla korunována úspěchem. Posléze
však působil pouze v týlu jednotky. Zúčastnil se invaze do Francie.
Válku zakončil v Plzni, následně v Nepomuku, kde byl 31. 8. 1945
propuštěn z činné služby.
Po skončení II. světové války se vrátil na Žitný ostrov, kde byl
do roku 1949. Když komunisti začali zabírat statky a začala kolektivizace, odstěhoval se za nejstarším bratrem Albínem na Chomutovsko, kde bydlel v Málkově. Tady byl zaměstnán na pile jako
dělník, následně pracoval v Severočeském hnědouhelném revíru.
Ludvík byl nositelem mnoha vojenských vyznamenání. Byl nositelem čs. Válečného kříže, medaile Za chrabrost, Za zásluhy II.
stupně, Československé armády v zahraničí 1939-45 a Zasloužilý
bojovník proti fašismu. Svou vojenskou činnost ukončil v hodnosti
rotný.
V září 1946 si vzal za manželku Annu, rozenou Buchtovou z
Kobylí, se kterou měl celkem čtyři děti, jedno vyženil.
Je pohřben na hřbitově v Chomutově.
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Mjr. Václav Mlátilík
(16. 9. 1902 - červen 1982)
„Vacin“, jak se Václavovi říkalo, se
narodil v Lanštorfě (dnes Mlýnská 141)
jako nejstarší ze tří dětí. Dvě mladší
sestry byly nevlastní. Václavovi záhy
zemřela matka Juliána, rozená Nešporová, původem z Moravské Nové Vsi.
Otec Karel Mlátilík se podruhé oženil,
za druhou manželku si vzal Josefu Pochylou z Lanštorfa. Václav se vyučil ševcem ve Vídni. Otec Václava, Karel Mlátilík, zahynul v I. světové válce.
Václavův vztah s druhou matkou nebyl ideální. To jistě sehrálo
důležitou roly při jeho rozhodnutí zůstat po absolvování základní
vojenské služby jako voják z povolání, stejně tak jako skutečnost, že
přestal v tomto období navštěvovat svoji rodnou obec a v ní i své
nejbližší.
S blížící se okupací Československa emigroval. V průběhu II. světové války bojoval v Jugoslávii, Itálii, Norsku, severní Africe i Anglii.
Po ukončení války zůstal v Praze a sloužil zde jako voják z povolání až do svého důchodu. Zde se taky oženil až v pozdějším věku,
kdy vyženil dva dospělé syny. Děti s manželkou neměli.
Do Ladné později jezdil rád a často na dovolenou a za vzpomínkami z dětství.
Byl nositelem mnoha vyznamenání, svou vojenskou misi ukončil v hodnosti majora.
Pochován je v Praze.
J. Ševčík

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Podzimní čas ve školce
Na podzim byla pro děti v mateřské
škole připravena široká nabídka různých
zajímavých akcí a výchovných programů.
Některé z nich byly společné pro děti z
obou ladenských škol, jiné byly jen pro
školkové děti a další i pro rodiče a veřejnost. Děti se například pobavily, za-

zpívaly si i zaskotačily při hudební show,
zhlédly několik divadelních představení
ve školce i v břeclavském kině Koruna,
znovu si příjemně užily návštěvu knihovny, zúčastnily se výletů, vyráběly, hrály si
a pilně pracovaly. Rodičům jsme nabídli
logopedické vyšetření jejich dětí, zúčast-

nili jsme se soutěže ve sběru papíru a
starší děti začaly jezdit jednou měsíčně
na stadion do Břeclavi bruslit. Spoustu
fotografií z akcí si můžete prohlédnout na
stránkách naší školy. O některých z nich
se s vámi podělíme v tomto podzimním
příspěvku.

Dopoledne s hasiči
V pátek 14. září, hned po ranní svačince děti z obou tříd vyrazili do místní hasičské zbrojnice. Bylo jich bohužel málo, protože ostatní kamarády zrovna zchvátila viróza. Hned u vchodu
na ně čekali dva ochotní hasiči – pan Jan Novák a pan Václav
Podrazil. Po přivítání si děti vyzkoušely, jak jsou na hlavě těžké
hasičské přilby. Prohlédly si garáž a potom si za pomoci paní
učitelek nastoupily do dvou hasičských aut a jelo se na malý
výlet. Hasiči nás svezli do cukrárny k Tescu, kde všem dětem
koupili zmrzlinu dle vlastního výběru a paní učitelky pozvali na
kávu se zákuskem. Následovala návštěva blízkého zverimexu,
kde děti se zájmem pozorovaly drobné hlodavce, hady a akvária
s rybičkami. Zdrželi jsme se zde s dovolením milých paní prodavaček docela dlouho, protože děti se na zvířátka nemohly vynadívat. Na zpáteční cestě si děti vyměnily místa v autech, aby
se každé z nich svezlo v obou. Byl to pro ně jedinečný zážitek,
ze kterého měly obrovskou radost. Vrátili jsme se do ladenské
hasičky a prohlédli jsme si její vybavení, fotografie i hasičskou

výstroj. Mohli jsme nahlédnout také do starých kronik a pohrát si s hasičským autíčkem. Pan Novák nezapomněl ani na
pitný režim a koupil pro všechny občerstvení. V klubovně děti
na oplátku namalovaly hasičům obrázky se svými dnešními zážitky. Než měly hotovo, nakreslil zatím pan Novák omalovánku
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dráčka Soptíka, kterou potom paní učitelka ve školce okopírovala pro všechny.
Při loučení dostaly ještě děti od hasičů dárečky – barevné figurky
s kostkou a malé pastelky. Když jsme si ve školce o akci povídali,
slyšeli jsme slova – bezva, fajn, super, úžasné, dobré…Pro děti jsou
takové zážitky nezapomenutelné a budeme se těšit na další setkání

s jiným programem, které jsme si předběžně domluvili na jarní období.
Pánům hasičům J. Novákovi a V. Podrazilovi, kteří nám obětavě
věnovali svůj volný čas a perfektně se o nás starali, patří velké poděkování dětí i paní učitelek. Byli jste prostě skvělí a moc se těšíme na
další spolupráci.

Návštěva knihovny
Již několik let děti z mateřské školy
pravidelně a velmi rády navštěvují místní
knihovnu. Tentokrát se Kuřátka vypravila na
podzimní lekci. Některé nové děti zde byly
úplně poprvé. Nejdříve si mohly prohlédnout prostory knihovny, které jsou hezky
vyzdobené a pak se pustily do prohlížení a
čtení knížek. Nejmladší děti zajímala leporela a obrázkové knížky, starší pak pohádky,
příběhy i encyklopedie. Poté jsme si popovídali o podzimu, a co k němu patří i o
změnách v přírodě a počasí. Děti si vystřihly

velký list z barevného papíru a kreslily na něj
podzimní motivy – draky, stromy, listy apod.
Pohádky s podzimním námětem nám přišla
přečíst pohádková babička (tak děti říkají
důchodkyním z Klubu seniorů, se kterými
školka spolupracuje). Paní knihovnice pak
měla pro Kuřátka připravené pracovní listy
s úkoly, které se týkaly podzimního čtení. Ty
byly rozděleny podle obtížnosti pro mladší
a předškoláky. Na závěr jsme se podívali na
pohádkové příhody známých kreslených
postaviček. Při loučení dostaly děti od paní

knihovnice bonbony. Příjemně strávený čas
nám rychle utekl a do knihovny se chceme
vydat co nejdříve znovu, protože je nám
tadyy vždycky
y y moc dobře.

„Podzimníček“
V polovině října jsme vyrazili autobusem do centra ekologické výchovy Dúbrava
v Hodoníně na podzimní výukový pořad s
názvem Podzimníček. S tímto centrem už
spolupracujeme hezkou řádku let a vždy
jsme s programem velmi spokojeni. Po příjezdu se nás ujaly dvě milé paní lektorky, a
protože nás tentokrát bylo opravdu mnoho,
rozdělily se děti na dvě skupiny podle věku.
Nejdříve jsme se museli posilnit svačinkou,
kterou nám s sebou přichystaly naše paní
kuchařky. Potom nás čekala spousta zajímavých úkolů v přírodě. Poznávali jsme
stromy, listy a procvičovali barvy podzimu, sbírali jsme plody do košíku, hráli
jsme si na zvířátka, povídali jsme si s obrázky o ptáčcích a chytali pro ně papírové
mouchy, chystali jsme na zimu pelíšek z
listí pro ježky. Dostali jsme malou paletu
a nestačili jsme se divit, jak snadno se dá
kreslit i bez pastelek a barev. Paletu si každý
krásně pomaloval přírodninami – trávou,

květinami, plody i listy.
Na její druhou stranu si
pak děti nalepily několikk
různobarevných lístků.
Nezapomněli jsme ani
nakrmit rybičky, které na
nás čekaly v místním rybníčku. Potom následovala prohlídka voliér, klecí,
akvárií a terárií, ve kterých chovají v ekocentru
cizokrajná i naše zvířátka. Na závěr jsme se opět
přesunuli do zahrady.
Dětem se moc líbily dvě
kozy, Bela a Adéla, které zde žijí a mohou
se přes den volně pohybovat po rozlehlém
areálu. Ty jsme si mohli pohladit a zadovádět si s nimi. Také jsme se doslechli, že jsou
hrozně mlsné a nepohrdnou ani papírem,
proto jsme si dávali dobrý
pozor, aby nám nesluply naše palety,

Světýlkování
Paní učitelky z mateřské a základní školy připravily začátkem
listopadu pro děti a jejich rodiče i širokou veřejnost další akci, kterou nazvaly Světýlkování. Ve školce i škole si některé děti vyrobily
hezké lucerničky, další si přinesly různé barevné svítící a blikající
lampiony. Někdo použil svíčky, jiný zase umělé osvětlení. Sraz jsme
si dali v pět hodin večer u základní školy, odkud jsme s doprovodem hudby z místního rozhlasu vyrazili na obchůzku části naší
obce. Byla už černá tma a dětem se moc líbilo, jak v ní lampionky hezky svítí. Náš lampionový průvod byl opravdu dlouhý, hojná
účast nás potěšila. Došli jsme k Rasovně, kde nás další cestou vedla
rozmístěná světýlka a po ní jsme se dostali až k truhlicím s pokladem. Nejdříve bylo potřeba najít a rozluštit číselný kód, abychom

radši jsme je rychle krmili přichystaným
pečivem. Počasí nám tentokrát přálo a zážitků i nových poznatků jsme měli opravdu
mnoho. Odjížděli jsme do školky patřičně
unavení (některé děti usnuly už v autobuse), ale nadmíru spokojení a plní dojmů z
krásného dne.
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truhlice mohli otevřít. To se brzy dětem podařilo a očka jim zasvítila, když uvnitř truhlic spatřily drahokamy a sladkosti, o které se
všichni poctivě rozdělili. Následovalo opékání špekáčků u připraveného táboráčku. Děti si v parku ještě pohrály a zadováděly (ve
tmě je to pro ně určitě nezvyklé) a dospělí si mohli v klidu popovídat. Počasí nám přálo, silný vítr, který foukal po celý den, se chvíli
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před akcí utišil a na listopadový podvečer bylo nezvykle teplo. Paní
učitelky moc potěšilo, když jim na závěr někteří rodiče přišli poděkovat za pěknou akci. Děti byly také spokojené a to je pro nás
tou největší odměnou. Děkujeme obecním zaměstnancům, kteří
pomohli s organizací (pouštění hudby, příprava táboráku) a všem,
kteří se akce zúčastnili a užili si ji s námi.

Hrátky do pohádky
Spolu se staršími kamarády ze základní školy jsme jeli autobusem
do kina Koruna v Břeclavi na divadelní představení s názvem Hrátky
do pohádky. Protože jsme do města přijeli trochu dříve, prošli jsme
si nejdříve okolí a byli pochváleni kolemjdoucími, jak umíme hezky
zdravit. Herci z Hradce Králové předvedli dětem tři nejznámější pohádky pro nejmladší trochu jinak. Hráli na hudební nástroje, vesele
povídali, zpívali i tancovali a děti se pobavily s kůzlátky, Karkulkou
a hloupým Honzou. Maličko se zapojily i do děje, když opakovaly s
účinkujícími některá slova a pokřiky. Nejvíce však potleskem odměnily závěrečné vystoupení s barevnými šátky. Divadlo mají děti moc
rády a my už máme naplánovaná další představení.
Prosinec na nás i ve školce dýchá vánoční atmosférou. Nej-

dříve nám každoročně naděluje Mikuláš se svými pomocníky, andělem a čertíky, vystupujeme se svým kulturním programem ve
sportovní hale u příležitosti adventní neděle, pečeme vánoční cukroví, zdobíme si stromeček a prostory školky. Ze všeho nejvíc se
však děti těší na vánoční nadílku. Moc děkujeme všem, od kterých
dostáváme dárky, peníze i výtvarné a další potřeby a těm, kteří s
námi jakkoliv spolupracují a pomáhají. Velmi si toho vážíme.
Závěrem bych ráda popřála dětem krásné vánoční prázdniny
a hezké dárky pod stromečkem. Všem kolegyním, rodičům i spoluobčanům pohodové chvíle strávené s rodinou a blízkými a do no
nového roku především hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti.
Marie Kobrová

Co se událo v základní škole
Rytmická show- 21. 9. 2018
V září se žáci 1. - 3. ročníku zúčastnili společné akce s MŠ-Rytmická show.
Děti si zazpívaly známé písničky a zatancovaly si na diskotéce,
kterou jim připravil pozvaný hudebník.

Staň se Římanem
V říjnu se naše děti vydaly do zámku v Mikulově, kde měly přichystaný edukační program Staň se Římanem.
Žáci se proměnili v Římany: vyrobili si zbroj, ve vojenských jednotkách budovali tábor Hradisko u Mušova, jako zvědi pronikli na
území Germánů a absolvovali vojenský výcvik. Dozvěděli jsme se
též něco o jídle Římanů a v muzeu jsme si prohlédli nálezy z tehdejší
dobyy - konce 2. století našeho letopočtu.
p
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100 let od vzniku Československé republiky
Žáci naší školy si samozřejmě také připomněli sté výročí
vzniku naší republiky. Ve výtvarné výchově, pracovním kroužku
a družině malovali portrét T.G.M, lípy, státní znaky a vyzdobili tak školu. V pátek starší děti měly připraveny kvízové otázky,
kde řešením byly vždy události související s naším státem. Nejrychlejší odpovědi měla Jana, Nikolka a Kristýna. Společně pak
všichni vyrobili nástěnky, kde nechyběly zásadní milníky našeho
státu, významné osobnosti nebo vynálezy a jiné zajímavosti o

Hrátky na pohádky
Žáci 1.-3. ročníku ZŠ společně s dětmi MŠ shlédli v kině Koruna divadelní představení Hudebního divadla z Hradce králové
Hrátky na pohádky. Ve zpívaných pohádkách (O neposlušných
kůzlátkách, O Červené karkulce, Jak se Honza hádal s králem), ve
kterých vždy dobro zvítězilo nad zlem, se mohly děti zaposlouchat do krásných melodií, spisovného jazyka a zvuku hudebních
nástrojů.

Sběr papíru 2018 podzim
Tak jako každý rok, konal se na podzim
sběr papíru. Děkujeme všem, kteří papír přivezli a naši školu i školku tak podpořili. Celkem se nasbíralo 3 913 kg papíru, z toho ZŠ 2
660 kg a MŠ 1 253 kg. Ve škole měly nejvíce
papíru Julie a Jana Pollákovy – 425 kg, druzí
jsou Štěpán a Šimon Střelští – 368 kg a třetí
Kristýna Černá – 286 kg. Ve školce měl nejvíce papíru Kamil Štoll – 230 kg, druhý byl
Tomáš Pollák – 217 kg a třetí Lea Suchánková – 142 kg. Děkujeme moc nejenom rodičům a dětem, ale i zaměstnancům Obecního
úřadu za pomoc. Za výtěžek z tohoto sběru
budou nakoupeny dárky na Vánoce.

Počítačový kroužek
K velké radosti dětí, byl založen od měsíce listopadu počítačový kroužek, který navštěvují téměř všechny děti od 3. do 5. ročníku.
Vyučuje pan Pavel Stančík, kterému přejeme, aby ho práce s dětmi
bavila.

naší zemi.
Žáci 1. a 3. ročníku zpracovali téma významní sportovci Československa a České republiky a téma státní symboly. Seznámili
se se sportovci různých sportovních odvětví, kteří reprezentovali naši republiku i v zahraničí. Seznámili se se jmény jako Emil
Zátopek, Věra Čáslavská, Martina Navrátilová, Jaromír Jágr, Jan
Železný a další. Dozvěděli se, které jsou naše státní symboly. Se
zájmem si vybarvili velký státní znak a poslechli naši hymnu.
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Práce se dřevem – kroužek
Pan Vošvrda vede tento kroužek nejenom pro kluky, kteří se učí řezat a opracovávat dřevo, ale i pro holky, které vyrábí šperky, anebo se přidají ke klukům a
vyrábí například krmítka. Některé výrobky budeme prodávat na adventní neděli,

ale většinu výrobků pan Vošvrda dětem
věnuje. Moc děkujeme za jeho ochotu a
vzhledem k tomu, že veškerý materiál
pro tento kroužek prozatím škole věnoval, děkujeme i za jeho sponzorování
školy.

Poděkování rodičům
Jsme velmi potěšeni, že v tomto školním roce je spousta rodičů, kteří naši školu jakýmkoliv způsobem podporují. Děkujeme
velmi paní Suchánkové, která věnovala škole věci na vyrábění
(papíry, stuhy, spreje, ubrousky, barvy…) a zároveň spoustu knoflíků s nápadem na vánoční přání, které nám nejenom pomáhá

vyrábět, ale i prodávat. Krásné knoflíky věnovala i paní Mrvová
a Machová. Manželé Dekařovi přinesli dětem čaje, med a drátky.
Paní Machová zařídila do školy dvě andulky a paní Černá přinesla klec na morčata. Moc děkujeme, je radost spolupracovat.
Marie Střelská

Beseda s mineralogem
V měsíci říjnu nás ve třídě navštívil pan Vošvrda se svými nálezy. Ukazoval
nám magnetit, žulu a různé krystaly, acháty a další kamínky. Nejvíc mě zaujal
magnetit svými vlastnostmi. Je schopný přitahovat kovové předměty. Jsem překvapený, kolik zajímavých minerálů se dá najít na území ČR.
Jakub Kučera
PS paní učitelky: Jako vždy jsme si vyslechli nejen poutavé vyprávění o kamenech, ale i jako bonus navíc pan Vošvrda donesl spoustu krásných vyleštěných
kamínků, kterými nás obdaroval. Bylo jich tolik, že jsme museli pozvat i žáky z
ostatních tříd, aby se s námi o tu krásu podělili.

Bobřík informatiky
My děti 4. a 5. ročníku jsme dostaly za úkol splnit Bobříka
informatiky. Šli jsme do počítačové učebny, zapnuli jsme si notebooky, najeli na vyhledávač a zadali jsme adresu www.ibobr.cz.
Když jsme se ocitli na stránkách, aktivovali jsme odkaz soutěžit.
Zadali jsme číslo naší školy, přidali jsme své jméno a třídu a

objevil se test.
Bylo tam dvanáct úkolů – některé byly docela těžké.
A výsledky? Dopadlo to tak, že na prvním místě byl František
Šalé se 192 body – to bylo maximum, a na druhém místě byl Vít
Bachman se 160 body.
Vít Bachman

Myanmar - divoká cesta do barmské říše
V úterý 6. 11. jsme byli v kině Koruna na pořadu Myanmar – divoká cesta do
Barmské říše.
Viděli jsme pavoučí ženy, vodní slavnosti, že místní lidé se živí různými živočichy, např. žábami, cvrčky, krysami.
Když byl cestovatel u pavoučích žen,

daly mu vše, co měly – jídlo, pití, ochutnal i
víno z kukuřice a další místní „pochoutky.“
Před jeho návštěvou u pavoučích žen,
zastřelili muže, který měl dvě ženy. Zvykem místních bylo, že tělo mrtvého spálili a
obě přítomné manželky doprovázely obřad
svým zpěvem.

Dopravní výchova
Začal nový školní rok 2018-19 a tím i nové učení.
Nejvíce jsem se těšila na dopravní výchovu.
Škola nám nechala sestavit dopravní hřiště. My ze 4. a 5. třídy
jsme přijeli ke škole s přilbami na hlavách na kole.
S paní učitelkou jsme vyrazili k hřišti. Začali jsme jezdit podle
dopravních značek a příkazů. Naučili jsme se hodně nového,
hlavně jak bezpečně jezdit na kole po silnicích.
A už se těším na jaro 2019, kdy opět vyjedeme!!
Nikola Králová

Vodní slavnosti byly mnohem veselejší –
vodní slavnost je se spoustou vody, spoustou
dobré muziky. Každý polévá každého a nejvíc se radují, když vodou polejí někoho, kdo
projíždí na nějakém motorovém vozidle.
Dost se mi to líbilo, bylo to super.
Simona Bartošová
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Staň se Římanem
Dne 18. 10. jsme jeli do Mikulova na program „Staň se Římanem.“
Autobusem jsme dojeli až k hradu a přivítala nás paní průvodkyně
v oblečení velitele římských legií.
Proměna začala – i my jsme se stali náhle legionáři. Přišli jsme do
tábora, kde byly vystaveny starověké zbraně, přilba a zbytky brnění.
Chtěli jsme jít do boje, ale velitel nás upozornil, že si musíme vyrobit ochranný štít. Poté jsme šli na výcvik.
Jeden ze skupiny byl kreslíř, který vždy zaznamenal, co ostatní zvědové viděli. Následně nepřátelé odešli a my se mohli podívat, co jsme
zaznamenali a jaká skupina toho zaznamenala nejvíce.
Nakonec jsme šli do pravé bitvy, kde se všechny skupiny vystřídaly.
Autobusem jsme se vrátili do školy.
František Šalé

Z tvorby našich žáků
Štědrovečerní příběh
Jsou vánoce. Jdu se projít ven, aby mi čas rychle uběhl. Oknem
do pokoje vidím babičku, jak pobíhá po místnosti. Co asi hledá?
Papuče? Ne. Klobouk? Ne. Že ona hledá, kam si schovala dárek? Babička vypadá zoufale. Unaveně si sedla do křesla. Únavou jí

klesla hlava a brýle jí spadly na zem. Ohnula se pro ně a vtom vidí,
že dárek je pod křeslem, na kterém sedí.
Mám radost za babičku. Vánoce mohou vypuknout.
Jakub Kučera

Lesní škola
Lesní škola se konala 3. října. Provázeli nás dva myslivci, kteří s sebou měli pejska. Vycházka se opravdu vydařila – bylo nádherně. Nejdříve nám o les něco řekli
a pak jsme se do něj vydali. Získali jsme mnoho vědomostí. Uprostřed lesa jsme si
zahráli honičku. Cestou některé děti nasbíraly odpadky, které do lesa nepatří, daly je
lesníkům do auta a ti je po programu odvezli.
Ke konci jsme v lese hledali schovaná zvířátka a také jsme se o nich dověděli
spoustu zajímavostí. Na závěr jsme od myslivců dostali dáreček.
Karolína Miková

Vánoční
Vánoční koleda tiše zní,
Zdobíme stromeček vánoční.
Těšíme se, až to přijde
Ta velká vánoční chvíle.
Stromeček už jasně svítí,
Už k nám může Ježíšek.
Dárečků nám nadělí,
Jak na stromečku šišek.
Už slyším zvoneček,
Ježíšek je tady.
Běžíme pod stromeček,
Dárky máme rádi.
Kristýna Černá

Malé okénko ředitelky
Milí přátelé,
ani jsme se nenadáli, a máme
tady zase konec roku. Jak jsem již
uvedla v minulém školním okénku,
moc jsme se všichni těšili na to, až
zahájíme nový školní rok v nově
zbudovaných prostorách školní
budovy. Už uplynuly tři měsíce a
můžeme všichni říct, že jsme velmi
spokojeni. Moc dobře se nám pracuje, žáci mají spoustu možností,
jak naplnit svůj
volný čas zájmovými kroužky v
nových učebnách
a ve školní družině. Máme pěknou,
čistou školičku, ve
které je nám moc
hezky.

V tomto okénku se nebudu příliš
rozepisovat, protože všechno uvedly již
moje kolegyně v předcházejících příspěvcích. Ani žáci nelenili, a připojili
pěkné příspěvky ze školních akcí.
Takže mně zbývá jediné: PODĚKOVAT.
Děkuji všem zaměstnancům za jejich celoroční práci, mnohdy opravdu velmi náročnou. Děkuji vedoucím
kroužků a našim sponzorům za finanční dary – firmě
ALMiG KOMPRESORY s.r.o. Břeclav,
firmě MBN Trade
s.r.o. Ladná a panu
Miroslavu Burskému.
Poděkování
jještě jednou patří
rodičům, kteří nám
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fandí a zásobují nás různými materiály. Samozřejmě moc
děkujeme za vstřícnost Obecnímu úřadu Ladná při různých
opravách a činnostech, které vyžadují mužskou ruku. Tímto můj dík patří především panu Kubíkovi a panu Kučerovi.
Chtěla bych ještě poděkovat těm, kteří nám pomáhají jako
zástup při dlouhodobých pracovních neschopnostech za-
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městnankyň – bez nich by chod obou škol byl velmi problematický.
Závěrem chci popřát všem krásné, klidné Vánoce, naplněné
láskou a pohodou, příjemný odpočinek a v roce 2019 hodně
zdraví, štěstí a lásky.
Jana Mrázová

Krásné prožití Vánoc a mnoho zdraví, štěstí, lásky a úspěchů
v roce 2019 přejí zaměstnanci Základní školy a Mateřské školy Ladná

SLOVÁCKÉ SDRUŽENÍ LADNÁ LANŠTORFČANÉ
Poslední čtvrtletí letošního roku byl pro
nás ve svátečním duchu. Na předhodovní
zpívání naše pozvání přijaly mužské sbory z Čejkovic, Kobylí, Moravské Nové Vsi
a ženský sbor z Bulhar. Hosty pořadu byla
místní mladé zpěvačky Eliška Nováková a
Helenka Struharová. O hudební doprovod
se postarala CM Vldimíra Beneše. V závěru pořadu jsme se starostkou paní Renátou
Priesterráthovou a místním malířem Liborem Vymyslickým pokřtili již 3. CD pod
názvem „Za lanštorfskú dědinú řeka Dyja
teče“. Společně jsme pak pogratulovali našemu dlouholetému kolegovi a kamarádovi
panu Josefu Šílovi k jeho významnému jubileu 80 let.
V sobotu 27.10.2018 jsme již tradičně
navštívili akci „Zaječské mladé víno 2018“,
kde jsme opět potěšili návštěvníky a vyzna-

vače tohoto moku. Letos se do akce zapojilo 18 vinařství, takže bylo co degustovat.
Ve dnech 16. a 17. 11.2018 se naši členové zúčastnili výsadby nového Větrolamu
za Prútníkem. Kde se vysazovalo bez mála
60 nových vzrostlých stromů. Jednalo se o
lípy a javory.
Následně 10.11.2018, jsme jeli do Kobylí na akci „Martinský hodový zpívání“,
kde kromě nás zazpívali folklórní krúžek
Slunéčko při ZŠ Kobylí, Ženský sbor Jarmily Borovičkové, mužské sbory z Ratíškovic
a Valtic. Hudební doprovod zajistila CM
Zádruha z Dolních Bojanovic a následně DH Sklepanka. Součástí akce byla také
ochutnávka vín Kobylských vinařů.
Na 1. adventní neděli, 2.12.2018 jsme
připravili krátký program u nás v Ladné ve
sportovní hale. Pozvali jsme si mužský sbor

z nedalekého Moravského Žižkova. Dále
zde potěšily svým zpěvem Eliška Nováková
se svou kamarádkou Kateřinou Konečnou.
Zazněly zde jak adventní písně, tak i vánoční koledy. V druhé části koncertu si pak
mohli posluchači zazpívat společně naše
slovácké písničky.
Ve středu 5.12.2018 uspořádalo Sdružení občanů Ladné tradiční Mikulášskou
nadílku na prostranství u místního kostela.
V úvodu se představily děti z místní ZŠ a
MŠ. Následovaly koledy v podání našeho
mužského sboru a pak již přišel mezi děti
sv. Mikuláš s andělem.
Hned v sobotu 8.12.2018 jsme byli pozváni na odpolední posezení s důchodci do
Podivína. Jednalo se o asi dvouhodinový
program lidových a vánočních písniček.
Připravil: Martin Vlk

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LADNÁ
Opět přinášíme pár informací o činnosti našeho spolku.
Dnes bych si dovolila začít nejprve troškou teorie, co se
týká organizační struktury dobrovolných hasičů. V naší obci
působí v oblasti požární ochrany dvě organizace, které jsou
sice zřizovány na základě jiných zákonů, ale jedna bez druhé
není dlouhodobě schopna existovat.
Většina obyvatel o žádném dělení hasičů na JSDHO a
SDH vůbec neví, nebo nepostřehnou dostatečný rozdíl. Ne
jinak tomu je u některých hasičů samotných, ti sice o tomto
„dělení“ ví, ale ne všichni přesně chápou, v čem tento rozdíl
vězí.

SDH
Sbor dobrovolných hasičů je pobočným spolkem. Členství v něm je dobrovolné a jeho členové jsou označovaní jako
dobrovolní hasiči. Nepodílejí se přímo na likvidaci požárů, ale
věnují se spíše dětem (budoucím členům JSDH), pořádají soutěže, mohou organizovat různé kulturní akce, aktivně se podílí
na životě v obci.

JSDH
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce. JSDH ze záko-

24

Prosinec 2018

na č. 133 / 1985 Sb. o požární ochraně zřizuje v samostatné
působnosti na úseku požární ochrany obec (§29) a je jedním z
druhů jednotek požární ochrany. Je složena z fyzických osob,
které nevykonávají činnost v této jednotce jako své zaměstnání, ale tato je považována za výkon občanské povinnosti a je
zpravidla vykonávána v pracovněprávním vztahu o obci (což
je náš případ), nebo k HZS příslušného kraje.
Základním posláním jednotky je chránit životy, zdraví
obyvatel a majetek před požáry. Dále jednotka provádí záchranné práce při mimořádných událostech ohrožující lidské
životy, při živelných pohromách a jiných mimořádných krizových událostech nebo při ochraně životního prostředí.
Díky zákonu jsou sice tyto dva subjekty odděleny či rozděleny, ale reálně nás většinou spojuje členství v SDH, tedy společný zájem o danou činnost a člen SDH se tedy podepsáním
smlouvy se zřizovatelem JSDH (obec) může stát členem jednotky se vším, co k tomu patří a vyplívá z příslušného zákona.
Stejně tak se členem jednotky může na základě platné smlouvy
se zřizovatelem stát i nečlen SDH.
Dalším spojovacím prvkem je pro nás všechny místo setkávání – hasičská zbrojnice. Jasné propojení vidím i v práci s
mládeží, kde vlastně kromě vyplnění volného času připravujeme mladé členy SDH, kterými děti také jsou pro další činnost
v dorostu a po dovršení věkového limitu i v JSDH.
Bez tohoto propojení a soudržnosti se i náš spolek po více
než 120 letech činnosti může jednoho dne ocitnout v ohrožení
prostě proto, že jsme si sami nevychovali mladé nadšence se
zápalem pro tuto činnost a neustálé půtky a dohady odradily
ty, tří tento zájem měli.
To jen tak pro zamyšlení.

Mladí hasiči
První společnou akcí po letních prázdninách byly již tradičně závody v požárním útoku ve Vlasaticích 8.9. I přes to,
že Vlasatice jsou trochu z ruky je tam vždy super atmosféra a
rádi tam jezdíme.
Podzimní čas je pro nás ve znamení příprav na závod požární všestrannosti – braňák. Letos se konal v Kobylí 13.10.
Zahrnuje všechny dovednosti, které děti celý rok nacvičují
– zdravověda, topografie, uzlování, střelba, přesun po laně a
další a také prověří fyzickou zdatnost, protože jde samozřejmě
i o čas.
3.11 jsme vyrazili navštívit hasiče, kteří pracují v poštorenské Fosfě. Návštěva byla moc zajímavá a všichni zúčastnění si
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ji užili. Organizačně vše potřebné vyřídil pan F. Klimovič, který je zaměstnancem podniku. Ještě jednou jemu i vedení firmy
děkujeme za tuto zajímavou možnost a zdravíme do Poštorné.
17.11 probíhala výsadba nového větrolamu, kde i mladí
hasiči přiložili ruku k dílu.
V zimě nás čekají závody v uzlování a v prosinci samozřejmě
vánoční večírek. Každé první úterý v měsíci si zimu zpestřujeme
návštěvou tělocvičny. Děkujeme naší obci za tuto možnost.
Již nyní se pracuje na rozpisu závodů na příští rok. V Ladné by se měly konat 1.6 2019, a pokud vše dobře dopadne,
bude jejich součástí i oslava dne dětí.
19. ledna 2019 se uskuteční výroční schůze SDH v hasičské
zbrojnici. Těšíme se na setkání všech členů.
Rozpis soutěží pro mladé hasiče v roce 2019
Datum
19.1.
2.2.
9.3.
4.5.
5.5.
11.5.
12.5.
18.5.
25.5.
1.6.
8.6.

Pořádající SDH
Perná
Starovice
Bořetice
Tvrdonice
Cvrčovice
Velké Pavlovice
Kobylí
OSH Břeclav
Novosedly
Ladná
Poštorná

15.6.
16.6.
22.6.
29.6.
7.9.
21.9.
12.10.

Velké Bílovice
Šitbořice
Sedlec
Bulhary
Vlasatice
Moravská Nová Ves
OSH Břeclav

Disciplíny
Uzlová štafeta
Uzlová štafeta
Uzlová štafeta
Požární útok
Požární útok
Požární útok
Požární útok
Hra Plamen
Požární útok
Požární útok
Požární útok,
štafeta CTIF
Požární útok
PÚ+CTIF
Požární útok
Požární útok
Požární útok
TFA
Hra Plamen

Přejeme všem pěkné podzimní dny a rádi přivítáme nové
zájemce všech věkových kategorií do našich řad.
Za SDH a Mladé hasiče Bc. M. Nešporová a R. Střelský

Obec Ladná příjme dobrovolníky do výjezdové jednotky. Informace na obecním úřadě nebo na
https://hasiciladna.webnode.cz/vyjezdova-jednotka/
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KLUB SENIORŮ LADNÁ
Po prázdninové přestávce jsme se opět sešli a sdělili jsme
si, jak jsme trávili horké letní dny. Přinesli jsme si nové recepty na koláče a zákusky, které naše členky vyzkoušely.
Letos jsme měli opět v plánu akci „Rozsviťme Ladnou“, ale
bohužel se dýně neurodily, tak se akce nemohla konat. Dále
jsme měli na programu zeleninové saláty, jejich ochutnávka
se všem moc líbila, byly novou inspirací do našich jídelníčků.
Paní Šmídová nám připomněla svým příspěvkem výročí 100
let od vzniku Československa. Opět k nám přišel na besedu

pan Ladislav Novotný a seznámil nás s velkým problémem v
našich lesích, s kůrovcem. Napekly jsme perníčky a nazdobily vánoční stromek pro všechny spoluobčany ve foyeru sportovní haly. Zúčastníme se mikulášské nadílky a připravíme
pro své blízké nějaké dárečky pod stromeček. Na sv. Štěpána
půjdeme na setkání k Janohradu a rozloučíme se se starým
rokem. Všem spoluobčanům přejeme krásné prožití svátků
vánočních, pevné zdraví a spokojenost po celý rok 2019.
Za Klub seniorů Miroslava Vaňková

Pomazánky a saláty nám moc chutnaly

Strojení vánočního stromečku, bez pana Černého by to ale nešlo
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SDRUŽENÍ OBČANŮ LADNÉ
Volby do Zastupitelstva obce Ladná - všichni kandidáti
za Sdružení občanů Ladné děkují všem voličům, kteří svým
hlasem podpořili jejich kandidaturu ve volbách do zastupitelstva.
Věříme, že budeme během volebního období hájit zájmy
všech občanů Ladné. Nejdůležitějším bodem pro nadcházející
čtyřleté volební období je výstavba a uvedení do provozu čistírny odpadních vod a výstavba nové mateřské školy.
Jednou z činností sdružení, je jako každý rok, Mikulášská
nadílka která se uskutečnila ve středu 5. prosince u kostela.
Chtěli bychom poděkovat panu Ondřeji Černému za Mikuláše, slečně Adéle Teturové za anděla a panu Filipu Střelskému za čerta. Poděkování patří zaměstnancům obecního úřadu
panu Josefu Kubíkovi a Jiřímu Kučerovi za přípravu akce, paní
Vojtěšce Florusové a Marii Černé za nalévání vína a čaje, panu
Martinu Hrdličkovi za světelnou výzdobu a všem sponzorům
za dobroty pro děti.
Sponzory letošní Mikulášské nadílky byli:
Klub seniorů Ladná, manželé Blatovi, manželé Karel a Růžena Hůrští, manželé Vrbovi z ulice Mlýnské, paní Květa Bílská, paní Marta Tesaříková, paní Marie Kosíková, paní Zdena
Vrtalová, paní Marie Hrdličková, paní Zdenka Jankovičová,

paní Dana Škarvodová, paní Anna Mlátilíková, paní Marie
Černá, paní Eva Zekaj, pan Martin Hrdlička, paní Marta Trávníčková, paní Zdenka Skočíková, paní
Snovická,
paní
Marcela Suchánková, paní Jana Machová, pan Radek
k
Nečas, paní Lenka
Kosíková, paní Kateřina Mikuličová,
paní Dagmar Michalovičová, paní
Lucie Povolná, paní
Jarmila Pazderová,
paní Petra Pazderová, paní Gajdošová Hana, pan
Pavel Stančík, paní
Vojtěška Florusová,
paní Vlasta Miková,
paní Miloslava Sedláčková, paní Růžena Mozgová, paní
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Vlasta Čápková, paní Jana Novotná, manželé Kantorovi, manželé Ruskovi, paní Štollová Libuše, paní Zdeňka Šošková, paní
Ludmila Frölichová, manželé Kašubovi, paní Ludmila Střelská, manželé Dekařovi, paní Jitka Lucká, paní Božena Lucká,
pan Jaroslav Šudrla, paní Lucie Hanáková, pan Josef Vošvrda,
paní Bartošová, paní Kateřina Markovičová, manželé Miškeří-

kovi, paní Gabriela Bachmanová, pan Libor Vymyslický, paní
Božena Zálešáková-Juračková, paní Věra Svobodová, pan
Milan Konečný, paní Božena Bajarová, pan Bajar Jan, manželé Šúňovi, firma TOP CARS Kosík, paní Jiřina Mendlová,
manželé Marie a Rostislav Střelští, pan Stanislav Holub, pan
František Svoboda.

POOHLÉDNUTÍ SE ZA DĚNÍM V KOSTELE
A POZVÁNÍ NA BOHOSLUŽBY DO NAŠEHO KOSTELA
Prožíváme poslední dny roku 2018,
od září se toho v našem farním společenství mnoho událo. O první zářijové
neděli bylo požehnáno dětem do nového školního roku. Ve druhém zářijovém
týdnu jsme se rozloučili s paní Ludmilou
Černou, jejíž odchod z tohoto světa mnohé překvapil. Týden před hody si řekli
své ANO a slíbili si lásku, úctu a věrnost
snoubenci, dnes už manželé z vedlejší farnosti. V předhodovém týdnu jsme
byli na poutním zájezdu ve Žďáru nad
Sázavou. Navštívili jsme poutní kostel na
Zelené hoře svatého Jana Nepomuckého,
který byl totálně zdevastovaný. Dnes zde
probíhají velké restaurátorské práce. Mši
svatou jsme slavili v překrásném chrámě,
bazilice Nanebevzetí P.Marie.
Hody - slavnost patrona našeho kostela svatého archanděla Michaela, jsme
oslavili mší svatou s poděkováním za
letošní úrodu, s přinášením darů úrody
z našich polí a zahrad, za naše rodiny,
mládež i děti, staré i nemocné, za všechny spoluobčany. Na hodky byla pak mše
svatá za farníky a dobrodince ze slavnosti
patrona našeho kostela. Je už tradicí, že
v pondělí na hody se při mši svaté vzpomíná na naše zemřelé i padlé ve válkách.
Letos si lidé v celé naší vlasti připomínali
a vzpomínali na ty, kteří se nevrátili z l.
světové války před 100 lety. Jmenný seznam čtený při mši svaté v přímluvách,
byl důstojnou připomínkou těch, kteří
položili své životy za naši svobodu.
V říjnu jsme někteří putovali na pouť
do Koclířova u Svitav. Je tam mariánské
poutní místo tzv. českomoravská Fatima.
V říjnu byly pokřtěny tři děti. V polovině měsíce října se konala charitní sbírka
oblečení. Potřebným jste darovali oblečení a obuv v 36 krabicích a 60 pytlech,
na odvoz bylo darováno 700 Kč. Děkuje
Charita Brno za všechny potřebné. Další
sbírka proběhne pravděpodobně v březnu. Termín bude včas vyhlášen a vyvěšen
na nástěnce u Jednoty.
28. října připomínka 100. výročí vzniku republiky. Na prostranství u sportov-

ní haly byla zasazena a požehnána LÍPA.
Lípu požehnal náš farář P. Bedřich.
A je tu dušičkový listopad, kdy si více
než jindy připomínáme a vzpomínáme
na naše zemřelé. V kostele za ně byla
sloužena 2.11. mše svatá a v neděli odpoledne jsme se sešli na hřbitově ke společné modlitbě a vzpomínce.
V listopadu si připomínáme posvěcení našeho kostela, je to významný den,
někde se slaví jako hody. U nás byla mše
svatá z této slavnosti. Poslední listopadovou neděli slavila církev Slavnost Ježíše
Krista Krále, u nás byla mše svatá za letošní jubilanty. Ještě před touto nedělí slavila a přišla poděkovat za dar života paní
Vlasta Hůrská, která se dožila 90. let. Její
hlas je velkým Božím darem, který od jejího dětství a mládí zní v našem kostele.
Vedla kostelní sbor, organizovala poutě,
až do roku 2011 doprovázela téměř všechny naše zemřelé na místo jejich věčného
odpočinku. Přejeme jí i všem jubilantům
hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti,
radosti, Božího požehnání a ochranu P.
Marie do všech jejich dalších dnů života.
V tomto měsíci byly opraveny varhany, takže jsme jednu bohoslužbu byli bez
doprovodu varhan. Poděkování všem za
finanční dary i finanční dar od obce Ladná. Ještě čekáme na výměnu stávajících
dosluhujících topných těles.
A je tu ADVENT - čas ztišení a příprav na Vánoce. Začíná nový liturgický
rok. O první neděli adventní jsou žehnány adventní věnce se čtyřmi svícemi. Připomínají nám čtyři neděle do vánočních
svátků. Vánoční svátky jsou svátky lásky,
radosti a porozumění. Jsou to svátky rodin, oslava života, Boží lásky, která přišla
na svět v malém dítěti Božím Synu Ježíši. Přijměte i vy tuto Boží lásku do svých
srdcí, jako ji přijali pastýři i mudrci a přijměte pozvání na sváteční bohoslužby do
našeho kostela. Vánoce nejsou jen štědrovečerní večeře a dárky pod stromečkem, koledy a pohádky. Vánoční svátky
letos končí 13. ledna.
V tomto období už tradičně začíná

Tříkrálová charitní sbírka. Doufám a věřím, že se najde dostatek malých či velkých koledníků, kteří obětavě s koledou na
rtech budou a s pokladničkou CHARITY
navštěvovat naše domovy, s prosbou o finanční dar pro potřebné. Doufám a věřím,
že i letos tuto celostátní sbírku podpoříte.
Za váš dar a koledníkům za koledování
patří velký dík. Koledníci přihlaste se do
1.1.2019 u paní Ludmily Střelské.
Letos je dlouhé období do fašanku i
do Velikonoc. Popeleční středa připadá
na 6.3., kdy začíná postní doba. Připomínáme si život a umučení Ježíše Krista, nejen při mši svaté, ale i při pobožnostech
Křížové cesty, je dobou také přemýšlení o
svém životě. Postní doba vrcholí Květnou
nedělí a následným Svatým týdnem, ve
kterém si připomínáme na Zelený čtvrtek Poslední večeři Páně, na Velký pátek
umučení Ježíše, na Bílou sobotu Ježíše
v hrobě. Až v noci a následnou neděli
slavíme Zmrtvýchvstání Ježíše Krista, to
je i naší nadějí, největší svátek. Přijměte
pozvání na bohoslužby o svátcích, ale i o
nedělích během celého roku.
Bohoslužby v našem kostele o vánočních svátcích:
24.12. Štědrý večer - „Půlnoční“ mše
svatá ve 21.30. hod.
25.12. Slavnost Narození Páně - mše
svatá v 9.30 hod. za farníky a dobrodince
26.12. Svátek sv. Štěpána - mše svatá v
9.30 hod. za chlapce a muže
30.12. Svátek Svaté Rodiny - mše svatá v 9.30 hod. za rodiny s poděkováním
za milosti uplynulého roku
1.1.2019 - Nový rok - Slavnost Matky
Boží Panny Marie - mše sv.v 9.30 hod. za
dívky a ženy
6.1.2019 - Slavnost Zjevení Páně mše svatá s žehnáním vody, kadidla a křídy v 9.30 hod.
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13.1. - Svátek Křtu Páně mše sv. v 9.30 hod.
29.12.2018 se koná vánoční koncert v
17 hod.
Bohoslužby ve farním kostele v Podivíně:
24.12. - Štědrý večer - mše sv. ve 22
hod.

Prosinec 2018
25.12. a 26.12. mše svaté v 11 hodin
25.12. odpoledne v 16 hodin
ŽIVÝ BETLÉM
27.12. v 17 hod. žehnání vína a následné posezení na faře ve dvoře
31.12. v 16 hodin děkovná pobožnost
na závěr roku
Poděkování všem kdo se o náš kostel
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staráte a sloužíte v něm, a také poděkování za všechny vaše finanční dary.
Dovolte mi popřát Vám všem hodně
zdraví, lásky, štěstí, radosti, Boží požehnání, pokoj a mír do všech následujících
dnů nejen vánočních, ale i všech dnů
roku 2019.
Paní Ludmila Střelská

KNIHOVNA
Podzim v knihovně byl celkem rušný. Od září jsem nakoupila 58
nových a přivezla s pomocí mého manžela z VF 340 knih, pro malé i
dospělé čtenáře. Na výběr jsou romány pro ženy a dobrodružné nebo
krimi pro muže. Děti najdou pohádky i zajímavé příběhy. Těší mě zvýšený zájem střední generace žen. Fond knih se stále snažím obměňovat
a doplňovat. Před koncem roku mám v plánu ještě přivézt poslední
soubor knih z VF.
V říjnu navštívily děti ze třídy Kuřátek pod vedením paní učitelky Kobrové knihovnu. Na úvod si prohlédly knížky, které tu pro ně
máme. Některé děti ještě knihovnu neznají a tak to pro ně bylo lákavé.
Následně jsme si povyprávěli o podzimu, co se děje v přírodě. Šikovné
děti vymalovaly podzimní obrázky a ty nejzručnější i vystříhaly. Vyslechly pohádku čtenou naší ochotnou čtecí babičkou paní Černou
a na závěr zhlédly i filmovou verzi. Z několika dětí se stali čtenáři
knihovny. V prosinci máme v plánu předvánoční setkání.
Pátky s družinou
16. listopadu jsem připravila pro děti hru ,,Hledači pokladů“. Děti
hledaly knihy podle označení na lístku, kde je schován poklad. Každý úspěšný hledač byl odměněn malou sladkostí a drobným dárkem.
Tímto způsobem jsem se snažila děti zábavnou formou naučit vyhledat knihy, o které mají zájem.
23. listopadu přijal pozvání do knihovny hajný pan Ladislav Novotný. Dětem povídal o zvířátkách, ukázal v knize ptáky u nás žijící.
Pustil krátké video ze zámku a bažantnice v Židlochovicích. Seznámil
nás s tím, co se v bažantnici děje a k čemu slouží. Panu Novotnému
děkujeme za zajímavé odpoledne.
30. listopadu přijal mé pozvání u nás již známý cestovatel pan
JUDr. Nesnídal Jan. Tentokrát se beseda uskutečnila v nové školní družině, kde se dá skvěle promítat. Pan Nesnídal ukázal barevné fotografie
z přírody ze svých cest po Anglii a Srí Lance. Děti nejvíce zajímaly
zvířata ze Srí Lanky. Cestovatel se mi svěřil, že již na daleké cestě přemýšlel, co by ty děti z Ladné mohlo zajímat. Myslím si, že vyprávění
bylo nejen zajímavé, ale i poučné. K tomu pomohla i paní vychovatelka
Střelská, která kladla správné
otázky pro děti. Velký dík patří panu Nesnídalovi za pěkné
odpoledne.
I v příštím roce se budu
snažit zajistit besedy a hry pro
děti.
Přeji do roku 2019 čtenářům hodně krásných knih z
knihovny. Děkuji za úspěšnou
spolupráci s vedením obce.
Všem Ladeňákům klidnýý
a úspěšný rok
Kuřátka
Florusová Vojtěška

beseda s panem Nesnídalem

čtecí babička

Beseda s panem Novotným
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O DUŠEVNÍ STRAVĚ ANEB PANEM ET CIRCENSES
Milá, milá, milušičká,
ligotala sa vězdička, anděl moj
Milá, milá, milušičká,
daj ně bozkat svoje líčka,
ligotala sa vězdička, anděl moj
Priložíme líčko k líčku,
ligotala sa vězdička, anděl moj
Priložíme líčko k líčku,
pozdravíme večerničku,
ligotala sa vězdička, anděl moj
Text této písničky bývá někdy komolen do podoby: „Milá,
milá, milušičká, ligotala sa vězdička, anděl moj. Milá, milá, milušičká, jaká bude večeřička, ligotala sa vězdička, anděl moj. Přiložíme k líčku líčka, ligotala sa vězdička, anděl moj. Přiložíme k líčku líčka, bude naša večeřička, ligotala sa vězdička, anděl moj.“
Toto nesprávné lidové zkomolení textu vyvolává dojem, že
v písničce je řeč o tzv. „duševní“, tj. nehmotné stravě a tuto nehmotnou stravu nadřazuje nad stravu hmotnou. Duševní strava
ale spíše neexistuje, a pokud přece jenom ano, pak jí nelze nahradit stravu fyzickou.1
Jistě, lze namítat, že mniši kdesi v nějakých indických klášterech údajně nic nejí, pouze meditují a žijí jen ze vzduchu. To ovšem není věrohodně prokázáno a navíc, kdyby síla duchovní meditace byla taková, jeden z největších politických a duchovních
vůdců Indie a indického hnutí za nezávislost, Mahátma Gándhí
(1869 - 1948), by se se zánětem slepého střeva nenechal hospitalizovat ve ve své době2 moderní nemocnici3 a tento zdravotní
neduh by si vyléčil sám meditací, aneb silou vůle.4
O síle exaktních přírodních věd vypovídá i (volná) citace z
článku nazvaného „Ekonomické zákony, etika a paradoxy - Existuje východisko?“ od italského ekonoma Silvana Borrusa (*1935),
který v něm mimo jiné napsal: „… bohatství se vytváří využíváním přírodních, přesněji řečeno fyzikálních, zákonů, zatímco
o jeho přerozdělení se pak rozhoduje na základě jakýchsi ‘morálních‘ principů.”5 To skoro lze chápat tak, že ten, kdo přírodní
1

2

3
4

5

Ovšem sílu (vyřčeného) slova, které, jak by se dozvěděli
hodonští páni, kdyby se ptali, může ranit srdce a zabít, nelze zcela
podceňovat.
Jednalo se o rok 1924 a Gándhí byl za tímto účelem propuštěn
po dvou letech z vězení, ke kterému byl odsouzen na šest let za
pobuřování lidu a vyzývání k neposlušnosti vůči britské civilní,
rozumějte koloniální, správě.
Tím se, podle Ludwiga Misese, distancoval od celé své filozofie.
Přesvědčení, které, jak se ukázalo, bylo nereálné, a sice že síla
intelektu dokáže přeměňovat hmotný svět, bylo typické ještě
minimálně pro celé 20. století.
Podobně jedna z nejvýraznějších osobností počítačového průmyslu
poslední čtvrtiny 20. století a první dekády 21. století, Steve Jobs,
se během krátké pouti do Indie před dvacátým rokem svého věku
„nakazil“ východním myšlením. Dokonce se chtěl do Indie vrátit a
stát se buddhistickým mnichem. V roce 2005 u něj lékaři objevili
rakovinu slinivky břišní. Nabídli mu operaci, která by nádor
odstranila. Jako člověk s netradičním myšlením se však spolehl na
alternativní medicínu. Ta mu ale nepomohla. Když se pak podrobil
transplantaci jater, bylo už pozdě. V roce 2011, ve věku 56 let,
zemřel.
Podobně Charles Darwin napsal: „Jestliže bída chudých není
způsobena zákony přírody, ale našimi institucemi, je náš hřích
obrovský.“ (If the misery of the poor be caused not by the laws of

zákony, nebo obecněji alespoň základy exaktních přírodních věd,
nezná a hlavně prakticky neaplikuje, nevytváří žádné bohatství
(potažmo pravé a skutečné hodnoty), pouze je spotřebovává.
Americký psycholog Abraham Maslow (1908 - 1970) sestavil v roce 1943 hierarchii lidských potřeb (Maslow‘s hierarchy of
needs), která je dnes známá jako Maslowova pyramida (potřeb).
Tyto potřeby rozdělil do pěti skupin: fyziologické potřeby, potřeba bezpečí, jistoty, dále potřeba lásky, přijetí, sounáležitosti,
potřeba uznání a úcty a konečně potřeba seberealizace.
Sám Maslow pak k uspokojování potřeb uvedl: „Typický dospělý v naší společnosti je v oblasti fyziologických potřeb uspokojen možná z 85 procent, v oblasti pocitu bezpečí a jistoty 70 procenty, z 50 procent v oblasti sounáležitosti a lásky, v oblasti uznání 40 procenty a 10 procenty v oblasti seberealizace.“
O potřebě uznání a obdivu se výstižně vyjádřil český podnikatel Tomáš Baťa (1876 - 1932), když k tématu, které dnes označujeme anglickým termínem teambuilding, napsal: „Každý člověk potřebuje současně být částí pracovního kolektivu, být tímto
kolektivem uznáván jako jeho přínosný člen a současně alespoň
v něčem nad tento celek vynikat. Touží být řadovým členem vítězného družstva, ale zároveň chce být jeho vynikající hvězdou,
které se dostává zvláštních práv.“
Z Maslowovy pyramidy je zřejmé, že nejdůležitějšími a tudíž
naprosto základními potřebami jsou potřeby fyzické, tj. hmotné a teprve potom nastupují potřeby nehmotné. Jistý Bernard
Cova, Profesor na Euromed Management v Marseille a hostující Profesor na Univerzitě Bocconi v Miláně ještě během svého
předchozího působení na Evropské škole managementu v Paříži
se svým týmem vědeckých spolupracovníků (vesměs sociologů)
navrhl tzv. „latinský“ model, který údajně více odpovídá mentalitě obyvatel středomořských zemí. V podstatě se dá říct, že Maslowův anglosaský model (pouze) obrátil vzhůru nohama, proto
se také někdy mluví o tzv. modelu trychtýře Bernarda Covy (Cova’s funnel model).
Ovšem i v tomto převráceném modelu jsou biologické potřeby, tj. potrava, které je potřeba uspokojit materiálními prostředky, dole, ve špici. To má zřejmě vyjádřit, že pro člověka, který žije
ve středomořské kultuře, je sice potrava důležitá, on sám jí ale
takovou důležitost nepřipisuje. Pro takového člověka je důležitá mikrosociální a ještě důležitější makrosociální interakce.6 (A
možná o tom, jak se to, co je pro něj tak důležité, odborně nazývá,

6

nature, but by our institutions, great is our sin.)
Názor, že bohatství se vytváří využíváním přírodních, přesněji
řečeno fyzikálních zákonů, a ekonomové by se měli v přírodě
inspirovat, zastával již německý ekonom a podnikatel Silvio Gesell
(1862 - 1930). Borruso jej vědomě cituje.
interakce – vzájemné působení
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ani neví. Tyto vědecko-teoretické poznatky se totiž s větším či
menším úspěchem zužitkovávají hlavně marketingově.)
Ať už coby středoevropský národ spadáme naší mentalitou do
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modelu anglosaského nebo latinského (středomořského), lze říct,
že pro oba modely, objektivně vzato, patří potřeba jídla (chléb)
mezi nejzákladnější potřeby, zatímco potřeba zábavy, kulturního
vyžití a rozvoje osobnosti (hry) patří mezi poslední, tj. nejméně
důležité potřeby člověka. (A to nehledě na to, jestli si to uvědomujeme, nebo ne.)
Ačkoliv americký unitářský duchovní, esejista, básník a filosof
Ralph Waldo Emerson (1803 - 1882) tvrdil, že: „Nejen chlebem živ
je člověk, ale také vírou, obdivem a soucitem.“ (Man does not live
by bread alone, but by faith, by admiration, by sympathy.) za hmotnou stravu není náhrady. I když v případě výše zmiňované večeře
možná přece jenom nějaký substitut existuje. Říká se přece, snídej
sám, o oběd se rozděl s přítelem a večeři dej nepříteli. A jedno italské přísloví navíc říká: „Je lepší jít spát bez večeře, než se ráno probouzet s dluhy.“ (Meglio andare a letto senza cena che alzarsi con i
debiti.) Takže nehmotnou kompenzací za absenci večeře může být
nejen ranní, ale celodenní příjemný pocit nezadluženosti.
Zdeněk Vrbík

SLEPICE, EKONOMIKA A EKOLOGIE
Ještě před nedávnem, zhruba před,
takovými 40 – 50 ti lety, choval na venkově domácí slepice skoro každý, hlavně
před rokem 1989, protože vejce od domácí slepice se považovalo za zaručeně
zdravou, nezávadnou a hlavně, lacino
a s malým pracovním nasazením, získanou potravinu velmi vysoké nutriční hodnoty. Každý měl totiž za domem
alespoň „humno“ a mimo dům většinou
také kus pole, jelikož ve chlévku chrochtal ještě nejméně jeden čuník, trpělivě čekající na předvánoční, či lednovou
zabíjačku, nevěda ještě totiž, že obětí
bude on sám, a tudíž byla nutná produkce vlastního zrní, při čemž se lehce
svezlo i pár domácích slepiček. K prasečímu chlévku se přilepil ještě takzvaný
„koplín“, většinou zděný, nebo aspoň z
kotovic s malým okénkem, dovnitř se
strčil z latí stlučený hřad, do rohů dva
proutěné koše, jako kukaně na snášení a bylo hotovo. Soused čuník to tu v
zimě trochu zadýcha,l a když se zavíralo. bylo i topení. Výběhem byl nejméně
celý dvůr i s velkým hnojištěm a někde
ještě i kus humna, kde se dalo hrabat,
popelit a najít všemožné dobrůtky, od
hmyzu, přes zbytky od stolu až po věci
blíže neidentifikovatelné, ale slepičkám
také chutnaly, jako ostatně všechno, co
si najdou. To je idylka, co říkáte? – Jenže, čas šel dál, přišel historický rok 89 a
vše začalo být docela jinak. Najednou se
k nám přistěhovaly supermarkety, kde
bylo k mání spousty z počátku levných
vajec, na které nebyly žádné fronty, protože byla k mání dnem i nocí. V krátké době byl lid ovládnut ekonomickou
kalkulací a začal přemýšlet o tom, že by

bylo nejlepší domácí chov zrušit a chodit v čistotě a bez starosti pro levná vejce
do supermarketu, mít doma čistý dvůr s
květinami a moderním dlážděním a nemuset se klouzat po ptačích exkrementech. Nastal tedy čas bourání „koplínů“
a hospodáři si ho pochvalovali. Čuníkův chlév i čuníka potkal za nedlouho z
týchž důvodů stejný osud. Hospodářské
usedlosti se změnily, venkov se stal krásnějším – idylická to doba. Jenže čas šel
opět nezadržitelně svou cestou. Lid měl
na sebe více času, méně doma pracoval
a začal se nudit. Do toho přišel Internet
se svým Google a spoustou informací,
přiznejme si, že ne všechny jsou zrovna
důvěryhodné, ale každopádně se dobře
čtou a tak začaly masy googlovat. Supermarketů nezadržitelně přibývalo a s
tím ovšem také konkurence. V novodobých takzvaných masmédiích sem tam
probíhaly informace o moderních klecových velkochovech slepic, kde lid viděl v klecích ptáky, svému druhu téměř
nepodobné, mačkající se na sebe, skoro
bez peří, ve stísněném prostoru, na jedné straně pohyblivý žlab s chemickým
krmením, po druhé straně pohyblivý
žlab, kde se v trusu koulela snášená vejce, plnící regály supermarketů, vše osvícené úspornými žárovkami. Protože už
dávno se doma nic nezabíjelo, zlepšila
se také péče o lidské zdraví a lidé většinou začali umírat ve zdravotnických
zařízeních, člověk ztratil přímý kontakt
se smrtí (smrti se od jak živa bojí) stal
se nebývale měkkosrdcatým a začaly
vznikat „neziskové organizace“. Přece se
nemůže takhle s ubohou slepicí zacházet, řekli si útlocitní ochránci. A tak se

stalo, že dnes už máme nejméně jednu
(o dalších nevím, ale možná existují)
neziskovku jménem „Slepice v nouzi,“
kde jsou zákazníkům nabízeny k adopci
slepice z velkochovů na dožití. Jsou to
tytéž, které v domácích chovech dříve
po vynešení chodily do polévky „ šlapat
řezance.“ Podříznutí slepice by byl dnes
téměř hrdelní zločin, pokud by se ho ovšem vůbec někdo odvážil dopustit. Lítá
konkurence nového kapitalizmu přinesla ovšem ještě do tohoto všeho zmatku
jednu morovou ránu, po které začal občan opět přemýšlet. Bylo to citelné zdražení vajec. Okamžitě došlo k renesanci,
či „comebacku“ domácích chovů, jenom
trošku jinak uspořádaných, než v minulosti, poněvadž staré kurníky, hnojiště
a pokálené dvory už se vrátit nemohly.
Moudrý Homo sapiens si však dokáže
vždy poradit. Po zahradách se začaly
objevovat menší, nebo větší voliéry s
dřevěnou kostrou, potažené pletivem,
uvnitř s menšími, nebo většími domečky, v kterých měly slepičky mít pohodlí a
nezbytný životní prostor. Je nesporné, že
proti již zmíněnému klecovému velkochovu, je tento způsob chovu jako „nebe
a dudy“, kde slepice si žijí jako v bavlnce.
Může to ale mít některá úskalí, což jsme
s mou ženou poznali na vlastní kůži.
Mám v živé paměti již dávno zesnulého, pana profesora Teodora Vařejku,
který nás učil někdy v sedmé třídě Podivínské školy předmětu Biologie o Kuru
domácím, jak je odborně nazývána
obyčejná slepice toto: „ Kur domácí jest
zdomácnělou formou Kura bankivského, kterýžto se ještě do dnes prohání po

32

Prosinec 2018

indických džunglích. Člověk ho od věků
využíval k svému užitku, čímž ho zároveň vyšlechtil do dnešní podoby.“ Tolik citát. Když už jsem jmenoval tohoto
pana profesora, tehdy režimem perzekuovaného, nemohu nevzpomenout jednu
usměvnou příhodu, která se odehrála
v jedné z dalších hodin biologie. Bylo
to ráno, pan (tehdy jsme museli říkat
soudruh učitel) profesor, dobře naladěn
vkročil do třídy, mávnutím ruky nás posadil zpět do lavic, zapsal nezbytné údaje do třídní knihy a rozhlédl se po nás
žáčcích. Při tom padl jeho zrak na jednoho rozježeného, vždy nepozorného
žáčka Čestmíra Maťáka, který si zrovna
čmáral něco na piják svého usmoleného
sešitu. Trochu se zachmuřil, chvilku mlčel a pak pravil: „Jak všichni, kteří jste ve
včerejší hodině dávali pozor, víte, probírali jsme anatomii ptačího těla, a tak
by nám třeba Čestmír mohl říct, něco o
močovém ústrojí ptáků.“ Jmenovaný se
klátivě postavil, škrábaje se v rozcuchaných vlasech a zarytě mlčel. „Tak Čestmíre, jak čůrá podle tebe takový pták?“
Čestmír opět chvíli mlčel a pak z něho
vypadlo: „Jako my…“ „To jsem si mohl
myslet, nedáváš pozor a nedával jsi ani
včera, protože bys jinak věděl, že pták
nemá močový měchýř a moč odchází
do tenkého střeva, na jehož konci je rozšířená část, zvaná kloaka, kde se shromažďuje spolu s trusem a odchází ven
řitním otvorem v podobě bílého, kašovitého výměšku. Sedni si Čestmíre a spi
dál. Za svou nevědomost bys zasloužil,
aby některý, pokud možno větší pták
svou kloaku celou na tebe vyprázdnil.“
Celá třída propukla v huronský řehot.
Tolik ze školních lavic. Ale vraťme se
k tématu. Zajisté jste již pochopili, že u
nás došlo k rozhodnutí zařídit si tento
chov. U mne sice došlo po počátečním
nadšení velmi rychle k realizačnímu
vystřízlivění, jen co jsem vzal v úvahu
finanční stránku věci, což je nesporně
jedno z úskalí největších. Projevil jsem
tedy svoje pochybnosti, zda vzhledem k
rentabilitě, by nebylo rentabilnější dál
nakupovat vejcel v supermarketu, aby
nakonec naše ekologická vajíčka nebyla
nejdražšími v EÚ. Návrh neprošel. Bylo
mi řečeno, že se všechen potřebný materiál koupí, hlavně abych hleděl zařízení
postavit bez zbytečných odkladů a neměl zbytečných starostí. Ulevilo se mi.
Konec, konců, nebude-li hned finanční
efekt, přinese nám to aspoň radost, což
je v dnešním slzavém údolí také slušná
devíza. A začali jsme vybírat dřevěný
domeček, samozřejmě na Googlu, který měl nahradit historicky osvědčený
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„koplín,“ nebo-li kurník. Vybrali jsme.
Stál několik tisíc, když ho poprvé uviděla vnučka, prohlásila, že vypadá jako
domeček pro bárbíny. Při jeho montáži
jsem obdržel několik žihadel, poněvadž
jedna z našich sousedek zrovna usazovala nové včelstvo, které bylo, jak by
řekli staří Lanštorfčané, velice mrchavé.
Sice s bolestí ale povedlo se. Konstrukce voliéry nakonec vznikla z materiálu
na dvě pergoly ze solidního dřeva, vybraném rovněž na Googlu, rovněž za
několik tisíc. Rozměry voliéry 4x4m.
Dále bylo potřeba koupit beton na zabetonování patek všech devíti sloupků,
železné konzoly se šrouby k připevnění
sloupků k patkám, pletivo s malými oky,
úchytkami – to vše rovněž za několik tisíc, protože pletivo mělo přijít i na strop,
aby slepičky měly bezpečí i s hůry, jak
se patří. Nakonec žena prohlásila, že nebude přece sbírat zablácená vajíčka a tak
jsme koupili ještě materiál na plastovou
střechu se šrouby na připevnění, všechno rovněž za několik tisíc. Ohlédne-li se
jeden retrospektivně, několikrát několik
tisíc dá nakonec pár tisíc, a když se ruka
k ruce vine, tak se dílo podaří. Ještě dnes
mě bolí obě zápěstí od šroubování všech
těch vrutů (akuvrtačku jsem si koupil,
až jsem skončil), ale zdařilo se. Zdálo
se, že je všechno na nejlepší cestě a stačí
už jen objet burzy drobných chovatelů,
pořídit slepice a bude konec všelikému
plahočení. Nebylo. Zjistilo se, že jsme
pozapoměli na krmení, stlaní a jejich
uskladnění, což rovněž představovalo
nemalou částku. Pak už opravdu došlo
na slepičky. Na poprvé jsme vybrali pět
slepiček a kohoutka. Kohoutek se mi líbil, byl urostlý jako Antonio Banderas,
který hrál hlavního hrdinu ve filmu
Zoro- mstitel, a tak jsem si řekl, že mu
dám jméno „Zoro“. Byl černý jako uhel,
poněvadž patří k čistokrevnému plemeni „Minorek“. Tři slepičky jsou téhož
štíhlého, černého plemene a k tomu dvě
robustní bílé jako padlý sníh. Při návštěvě další burzy jsme dokoupili další dvě
kropenaté, aby osazenstvo kurníku bylo
kompletní a pestré. Soužití nového společenství dopadlo na jedničku. Kohoutek si hleděl svého hejnečka, jak se patří
a záhy se naučil hlasitě kokrhat, až jsem
litoval, že jsem mu nedal jméno Chosé
Karreras, zvláště když jsem zaslechl jednou souseda, jak mu říká: „Nech toho,
troubo, není ráno, je poledne.“ Slepice
se měly také k světu, dokonce vyprodukovaly i několik legendárních, ekologických, nejdražších vajíček (v EU),
i nám byla velmi drahá. Rozhodl jsem
se, že si slepičky také pojmenuji. Dobře

mi posloužila jména našich věhlasných
žen naší politické i jiné minulosti i současnosti. Jedna z bílých dostala jméno
Marie Kabrhelová, zkráceně Marie K.,
druhá bílá- Julie(později vysvětlím proč),jedna z černých, s hluboce převislým
hřebínkem Anežka Hodinová-Vzpurná,
protože se nedá od nikud vyhnat,další
černá Jiřina švorcová a třetí černá Petra
Buzková, jelikož mluví všem do všeho,
a dvě kropenky, protože stále krákorají
dostaly jména Martha a Tena . Idilka,
řeknete si. Měla však brzy skončit. Začalo to tím, že začalo být stále méně
vajíček a Julie začala kvokat a připravovat v domečku hnízdo. Ostatní i s kohoutem začaly z ničeho nic nocovat na
střeše domečku a stále se prohrabovat v
peří, jako by něco honily. Když jsme se
s ženou začali škrábat i my, došlo nám,
že je tu nepřítel. A byl, sice malý, ale
zato krvelačný a vytrvalý roztoč. Jedno
ráno jsme našli Julii v domečku tuhou,
studenou a po ní pochodující hordy
těch malých krvežíznivých drobečků,
jménem Dermanyssus galinae/ Čmelík
kuří. Julie dostala své jméno vlastně až
„in memoriam“ po jejím úhynu, protože
mi přišlo, že by jí bylo líto i samotnému
Schakespearovi, jelikož musela zemřít
tak mladá, skoro jako jeho Julie. Má ho
na hrobečku. Boj s čmelíkem byl tuhý a
vleklý. Koupený Čmelíkostop nezabral.
Nakonec jsem musel domeček svou novou vrtačkou rozšroubovat a všechny
spáry pečlivě vytřít octem, pro sichr ještě vystříkat Čmelíkostopem a pak vytřít
hustým vápenným roztokem. Zdá se, že
zatím je příměří, uvidíme, co přinese vánoční čas.
Ať klid a mír zůstává s touto krajinou. Pokoj všem lidem dobré vůle přeje
LaNo, 20.11.2018
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Společenská kronika
JUBILEA
Všem jubilantům přejeme vše nejlepší a mnoho zdraví
do dalších let
říjen
85 let Leskourová Anna, ul. Úlehlova
Morávková Zdenka, ul. Lipová
75 let Zrůnová Marie, ul. Úlehlova
Grünwaldová Ludmila, ul. Mlýnská
Smejkalová Miroslava, ul. Sportovní
65 let Lejsková Jindřiška, ul. Mlýnská
60 let Dvořáčková Blanka, ul. Masarykova
paní Vlasta Hůrská

listopad
90 let Ptačovská Marie, ul. Na Trkmance
Hůrská Vlasta, ul. Úlehlova
85 let Sedláček Ludvík, ul. Lipová
80 let Příbranský Čeněk, ul. Lužní
75 let Kosík Josef, ul. Úlehlova
Osička Ludvík, ul. Úlehlova
Tesařík František, ul. Sportovní
70 let Šlichta František, ul. Ořechová
Hanzlíková Jindřiška, ul. Masarykova
Maněk Zdeněk, ul. Masarykova
Kubík Jaroslav, ul. Lužní
Šošková Zdeňka, ul. Masarykova
Veselý Jan, ul. Lipová
65 let Novotný Jan, ul. Na Trkmance
60 let Miškeříková Milena, ul. Na Trkmance
prosinec
90 let Havlovičová Marie, ul. Ořechová
80 let Bartolšicová Marie, ul. Úlehlova
Maděryčová Antonie, ul. Lipová
Mikuličová Emílie, ul. Sportovní
75 let Snovický Josef, ul. Mlýnská
70 let Skočíková Zdenka, ul. Mlýnská
60 let Čuka Stanislav, ul. Sportovní
Hanáček Zdeněk, ul. Úlehlova

Paní Marie Ptačovská

NAROZENÍ
červen
Blahopřejeme paní Janě Sedláčkové z ulice Lipové k
narození dcery Veroniky.
září
Blahopřejeme panu Zdeňku Gajdošovi a paní Monice
Cibulkové z ulice Ořechové k narození syna Zdeňka.
Blahopřejeme paní Dagmar Šťastné z ulice Mlýnské
k narození dcery Melanie.

ÚMRTÍ
Rozloučili jsme se s občany:
srpen
Jüngling Jozef, ul. Na Trkmance
říjen
Kozelský Vlastimil, ul. Masarykova

Žádá
Žádáme
občany, kteří si nepřejí zveřejnění svých
osobních údajů ve zpravodaji, aby to nahlásili na
os
obecním úřadě nebo na telefonním čísle
519 324 502. Děkujeme.
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