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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
venku svítí sluníčko, v poli a na zahradě
je sucho jak na Sahaře (mělo by pořádně napršet), začínáme přemýšlet nad přísadami,
bramborami, zeleninou a dalšími možnými
výpěstky z našich pozemků. Zrušila se většina protikoronavirových opatření, chvilku to
vypadalo, že bude veseleji a skočila nám do
toho válka na Ukrajině. Nesmíme se ale nechat převálcovat skepsí a různými chmury,
které nás určitě někdy přepadají. Myslím si,
že právě procházka probouzející se jarní přírodou je možným lékem na naši psychiku.
Já si vždycky řeknu, nějak bylo a nějak bude
a snažím se myšlenky na válku vytěsnit. Nemusíme sledovat všechny zprávy v televizi
a na internetu - ty jsou většinou negativní
a určitě nepřispějí k naší psychické pohodě.
V poslední době jsem začala v době zpráv
sledovat na nejmenovaném televizním kanále kriminální příběhy.

Dění v obci určitě sledujete, výstavba
mateřské školy pokračuje podle plánu, zatím se nám nic nezadrhlo. Prostavěno bylo
něco kolem 20 milionů korun.
Proběhlo výběrové řízení na dokončení splaškové kanalizace na ulici Ovčačky
a v Uličce, zvítězila firma VHS s cenou 11,8
mil. Kč bez DPH. Obec ještě bude žádat
o dotaci, ale i bez získání dotace má na tuto
akci finance. S výstavbou by se mělo začít
na přelomu dubna a května.
Všechny bych Vás chtěla pozvat na zájezd do Slováckého divadla v Uherském
Hradišti na představení Kočka v oreganu,
na zájezd za nákupy do Polska, na koupání
ve Velkém Mederu, na upalování čarodějnice, ale především na velkou oslavu obce,
a to 751. výročí první písemné zmínky
o obci Ladná, které se bude konat v sobotu
14. května. Věřím, že se při této příležitosti sejdeme a společně strávíme příjemné

DĚNÍ V OBCI
Lanštorfský fašank
První akcí, která se mohla uskutečnit v době
uvolněni proticovidových opatření byl fašank. Konal se v sobotu 26. února. Letos se nekonal současně
se zabijačkou a pro některé to bylo velké zklamání,
takže snad příští rok už budou i ovárek a ovárnica.
Fašankové veselí začalo u kostela, již tradičně průvod vedli Stanislavové Holub a Maxa a jako k prvnímu hospodáři zamířili k obecnímu úřadu, kde byli
přivítáni a pohoštěni, chasa zatancovala Pod šable
a velkým překvapením bylo převlečení děvčat do
chlapeckých krojů a také děvčata tancovala mužský
tanec Pod šable. Následně se průvod vydal přes celou
obec k zastávce u rodiny Trokanových (ul. Růžová),
kde čekala partička ve stylu anonymous. Další zastávka byla u Prudíků alias u pana Mlynáře. Poslední zastávka byla u Demčilů na ul. Masarykova. Na každém
zastavení se zpívalo a tančilo, chasa předváděla tanec
„Pod šable“. Všem zahrála cimbálova muzika Moravica Františka Macinky. Mezi maskami bylo možno
letos vidět čertíky, vodníky cikánky, kuřata, mlynáře,
mexikána a mnoho dalších. Závěrem patří velké poděkování všem, kdo se na přípravách akce podíleli.

odpoledne s Mistříňankou, Lanštorfčany,
školními dětmi a dalšími vystupujícími.
Čeká Vás spousta zajímavých překvapení.
Chtěla bych poděkovat letošním fašankovým hospodářům, kteří připravili pro fašankový průvod občerstvení - rodině Demčilově, Trokanové a Prudíkové.
Na závěr bych Vás určitě chtěla vyzvat
k pomoci lidem na Ukrajině. Záleží na Vás,
jakou formu pomoci zvolíte, ale nejvíc je
zájem o pomoc finanční, přispěním na
různé transparentní účty. Zda bude obec
poskytovat i ubytování nebo jinou formu
pomoci, to se teprve ukáže.
V minulém čísle zpravodaje jsem psala, že podle hvězd bude tento rok náročný,
ale lepší než dva roky předchozí. Přeji nám
všem, abychom měli dostatek sil a neutuchajícího optimismu k překonávání všech
překážek, které se nám staví do cesty.
Starostka Renáta Priesterrathová
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V. setkání harmonikářů
Na josefský svátek 19. března se uskutečnilo již páté setkání
harmonikářů. Od tří hodin se představili Anežka Strážnická, Tereza Škrháková, Marie Zlámalová, Martina Zavadilová, Mirka Šubíková, Ivoš Janičata, Jirka Stohr, Chlapci z Moravy - Slávek Strouhal
a Karel Hájek, Mirek Ondráček, Petr Ištvánek, Pepa Krejčí z Brněnské heligonky, Jarda Kozelek z Veselé trojky, Laďa Michálek,
Mirek Zálešák, místní chlapi - Mužáci z Ladné a celý program uzavřel Jan Grabec z Trenčína. Některé účinkující již publikum jistě
znalo z TV Šlágr. Program celého odpoledne a výběr pozvaných
harmonikářů připravila Mirka Šubíková, která všechna vystoupení moderovala. Několik Josefů, kteří měli svátek, dostalo drobnou
pozornost. Podle ohlasů návštěvníků se akce vydařila.

Přinášíme slíbenou fotografii
s hercem Janem Přeučilem před
divadlem Broadway v Praze, který
hrál v muzikálu Kvítek Mandragory
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Výstavba mateřské školy

VANDALISMUS NA MÍSTNÍM HŘIŠTI
Opět po roce přinášíme fotografie poškozeného víceúčelového hřiště. Dál komentovat nebudeme. Děkujeme mladým vandalům.
Oprava se určitě bude pohybovat v řádech desítek tisíc korun a po opravě budeme hřiště zamykat.
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ V ROCE 2021
PŘÍJMY
Daně
Odvody za odnětí půdy
Poplatek za svoz komun. odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veř. prostranství
Poplatek z pobytu
Příjem úhrad za dobývání nerostů
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z technických her
Dotace Výsadba větrolamu
Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu
Dotace Volby
Dotace JM kraj - hasiči
Průtoková dota JM kraj - ZŠ a MŠ Ladná
Přijatá dotace na kanalizaci z MŽP
Dotace Úřad Práce
JM kraj - kompenzační bonus koronavirus
Kanalizace - stočné
Kanalizace - náhrady
Pošta
MŠ a ZŠ Ladná - odvody
Knihovna
Rozhlas
Kultura
Sportovní zařízení v majetku obce
Byty – příjmy z nájmu, služeb
Nájem pohostinství, pedik., kadeř., kosm.
Pohřebnictví – nájmy hrobů
Komunální služby, pozemky + pronájem pozemku - fotovoltaická elektrárna
Prodej popelnic
Sběr a svoz ostatních odpadů
Péče o vzhled obcí–odvoz větví ..
Místní správa – kopírování, náhrady
Příjmy z úroků
CELKEM i s neuvedenými položkami

KČ
18 905 574
119 010
563 563
23 700
12 440
6 268
911 263
35 460
138 035
2 780 663
70 770
284 800
31 000
49 000
247 848
88 928
85 257
242 810
613 097
43 727
237 240
40 089
3 066
5 957
146 063
111 700
173 952
108 400
27 534
1 449 109
6 040
287 842
8 293
7 414
509
27 866 421

VÝDAJE
Deratizace
Silnice – opravy
IDS JMK - přísp. na autobusy, oprava zábradlí
Pitná voda
Kanalizace
Pošta
Příspěvek ZŠ a MŠ, rekonstrukce ZŠ
Knihovna
Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.historie
Činnosti registrovaných církví
Rozhlas – služby, OSA
Zpravodaj
Kultura
Sportovní zařízení v majetku obce
Příspěvek na činnost TJ Sokol
Využití volného času dětí a mládeže
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení – energie, opravy
Pohřebnictví
Komunální služby + koupě pozemků
Svoz nebezpečných odpadů
Svoz komunálního odpadu
Svoz ostatních odpadů
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
Péče o vzhled obce vč. platů
Ostatní správa v ochraně ŽP
Sociální služby – transfery
Krizová opatření
Ostatní správa v oblasti hosp. pro kriz.
Sbor dobrovolných hasičů
Zastupitelstvo
Volby
Činnost místní správy
Služby peněžních ústavů
Pojištění obce
Ostatní finanční operace
Vratky transferů
CELKEM i s neuvedenými položkami

KČ
15 730
140 884
82 846
7 151
19 286 199
432 662
8 352 771
185 992
27 600
275 000
8 078
57 763
355 013
744 895
70 000
269 279
39 416
95 903
261 586
38 594
471 166
12 990
470 612
437 698
48 746
2 008 847
133 186
78 585
21 600
240 000
395 629
1 189 149
22 885
1 795 656
18 204
42 564
-10 399 976
454
27 735 357

PŘEHLED REALIZOVANÝCH AKCÍ 2021
Akce

Realizace

Náklady

Kanalizace

IMOS, AP Investing, AQUA Procon

MŠ

HELLER, Hrušecká stavební

Návrh Pomníku ladenským legionářům

M2AI.COM

Lanovka

MONOTREND

241 734,00

Osvětlení Ulička

Elektro Hrdlička

65 340,00

Žací stroj

František Tržil

17 082 124,00
6 363 103,00
27 600,00

117 406,00
23 897 307,00
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VÝPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání zastupitelstva č. 23/2022 se konalo 16. února 2022
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Vzalo na vědomí poslední rozpočtové
opatření č. 5/2021 s příjmy ve výši 3 652
000 Kč, výdaji 1 155 600 Kč a financováním 2 496 400 Kč
• Vyřazení majetku obce za rok 2021 ve výši
287 468,64 Kč
• Smlouvu o zřízení věcného břemene na
pozemcích parc.č. 951/1, 952/9 a 953/2
v k.ú. Ladná s EG.D, a.s. za jednorázovou úplatu ve výši 2 000 Kč na stavbu
„Ladná, Na Trkmance, příp. NN, Šudrla“
• Smlouvu o zřízení služebnosti na pozemku
parc.č. 71 v k.ú. Ladná s CETIN, a.s. za jednorázovou úplatu ve výši 2 000 Kč na akci
„16010-061539 VPIC Ladná - Odstranění
stavby parc.č. 66“

•

•

•

•

•

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 1/2022 na projekt
„Vydávání Malovaného kraje v roce 2022“
ve výši 4 000 Kč
Přistoupení obce Ladná k Paktu starostů
a primátorů pro energii a klima a společné
přistoupení DSO Region Podluží k tomuto
uskupení
Obecně závaznou vyhlášku o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství
Smlouvu o zřízení věcného břemene na
pozemku parc.č. 1015/2 v k.ú. Ladná
s EG.D a.s. za jednorázovou úplatu ve výši
2 000 Kč na stavbu „Ladná, příp. Joch, parc.č. 1005“
Podání ústavní stížnosti z důvodu ustanovení opatrovníka obci, pro protiústavní

Zasedání zastupitelstva č. 24/2022
se konalo 3. března 2022
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Text ústavní stížnosti pro porušení ústavního práva na samosprávu, které je garantované v článku 8 Ústavy ČR a pro protiústavní zásah do práva na výkon mandátu všech členů zastupitelstva obce

ČISTÍRNA ODPADNÍCH
VOD A STOČNÉ
V současné době nám pomalu končí zkušební provoz ČOV. Za
tuto dobu se již smluvně připojilo 422 domácností a 8 firem. Domácnosti, které nejsou ještě připojeny, by tak měly učinit do 5. května
2022. Pokud tak neučiní, budou muset uhradit poplatek za projektovou dokumentaci, kterou si nechaly zpracovat prostřednictvím obce.
Blíží se i další platba stočného za 1. čtvrtletí roku 2022, tyto faktury budou vystaveny a doručeny začátkem dubna 2022. Obec Ladná si sleduje počty osob, které bydlí v domech, proto se mohou počty
osob na faktuře lišit od toho, co jste uvedli do smlouvy. Stočné se
platí podle osob, bydlících v domě. Prosím tedy o součinnost. Pokud se někdo přistěhuje či odstěhuje, nahlaste to, stačí telefonicky na
obecní úřad 519 324 502 nebo emailem hrdlickova@obecladna.cz.
Roční poplatek za stočné zůstává stejný 1.347,50 Kč za osobu.
Petra Hrdličková, referentka obecního úřadu

•

•

•

•
•

zásah do práva na samosprávu, které garantuje čl. 8 Ústavy ČR
Pověřilo právním zastoupením před ústavním soudem ČR ve výše uvedené věci Mgr.
Janu Zwyrtek Hamplovou, advokátku
Projednalo a vzalo na vědomí stanovy Euroregionu Pomoraví a pověřilo starostku,
aby hlasovala na Valné hromadě Euroregionu Pomoraví pro jejich přijetí
Neschválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 2/2022
ve výši 50 000 Kč pro TJ Sokol Ladná
Pořízení změny ÚP Ladná v areálu firmy
Alba-Metal
Podání žádosti o dotaci pro JSDH Ladná
na opravu a rekonstrukci hasičské cisterny
z programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JMK pro rok 2022“

STAV OBYVATEL K 31. 12. 2021
1
Přistěhování
Narození
Odstěhování
Úmrtí
Počet žen
Počet mužů
Věková skupina 0 - 5 let
6 - 17 let
18 - 29 let
30 - 39 let
40 - 49 let
50 - 59 let
60 - 69 let
70 - 79 let
80 - 89 let
90 - 99 let
Věkový průměr ženy
Věkový průměr muži
Celkový věkový průměr
Celkový počet obyvatel v r. 2020
Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2021

24
13
21
13
638
595
67
130
138
150
209
179
132
168
49
11
51,14
47,48
44,50
1 229
1 233

PLATBY ZA ODPAD A STOČNÉ
Vzhledem k častým dotazům na tyto dvě
platby bych chtěla napsat několik slov k jejich
objasnění.
Poplatek za komunální odpad se platí jednou ročně (v naší obci je to v tuto chvíli 500 Kč
za rok), je ze zákona povinný a k jeho placení je
důležité místo trvalého pobytu každého občana. Platí se tam, kde má každá jednotlivá osoba

trvalý pobyt.
Platba za stočné se platí obci, která čistírnu
odpadních vod provozuje. V současné chvíli
máme určeno 35 Kč za m³. Pro určení výše platby je důležitý skutečný počet bydlících v dané
nemovitosti, takže platba se může během roku
snižovat nebo zvyšovat. Pro tuto platbu není
důležitý trvalý pobyt občanů bydlících v ne-

movitosti. Obec ve svém vlastním zájmu sleduje počet obyvatel v domech a podle toho se
také výše fakturovaných částek může měnit.
Pokud nesouhlasí skutečnost s uvedeným počtem osob na vyúčtování (faktuře), může se na
obecním úřadě domluvit na úpravě fakturované
částky, popřípadě na splátkovém kalendáři.
Priesterrathová Renáta

Lanštorfský zpravodaj
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OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Reflexní prvky
Upozorňujeme chodce, kteří se pohybují od konce ulice Masarykovy směrem k nádraží a na ulici Mlýnské směrem k Albě, že
zde byly instalovány zásobníky s reflexními prvky ve formě nálepek
a každý si může tento prvek vzít, nalepit si ho na svůj oděv a bude
tak pro automobilisty viditelný. A řidiče bych poprosila, aby na tuto
skutečnost v klidu chodce upozorňovali (obzvláště chodce cizí národnosti). Podotýkám, že povinnost být vidět v místech, kde není
osvětlení, a to je především komunikace k Albě, je už daná zákonem. Děkuji za pochopení a součinnost všech chodců i řidičů.

Ceník pronájmu haly
Tělocvična
Foyer
Kuchyň
Celý objekt

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

1 h/kurt badminton
110,-

1h
275,-

zásobník s reflexními prvky

Výsadba stromů před rodinnými
domy
Pokud máte zájem o výsadbu listnatých stromů před svými
domy, obraťte se na zaměstnance obecního úřadu nebo na zastupitele. Obec strom zaplatí /existují i kultivary listnatých stromů, jejichž
koruna nedorůstá velké výšky a dají se vysazovat pod elektrické vedení/ , vysadí a péči o něj převezme obyvatel domu, tím je myšlena
především zálivka stromu. Pokud to bude možné, vyhovíme i při
výběru druhu stromku.

Poplatky na rok 2022
Upozorňujeme občany, že poplatky za komunální odpad a psy
mají být uhrazeny nejpozději do 31. března 2022. Kdo ještě poplatky
neuhradil, prosíme, aby tak v co nejkratším termínu učinil. Děkujeme

Ceník inzerce v Lanštorfském
zpravodaji
Strana A4
Strana A5
Strana A6

400,200,100,-

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
PNEUMATIKY!! Od 1. 1. 2022 lze na sběrném dvoře odevzdávat pneumatiky od osobních automobilů, a to za poplatek 10 Kč za
jednu pneumatiku. Pneumatika musí být oddělená od disku. Disk
patří k železu.
Na sběrném dvoře můžete odevzdávat použité jedlé tuky a oleje.
Musí být odevzdávány v plastových láhvích. Obec obdrží za jeden
kilogram 1 Kč. Žádáme Vás, abyste nevypouštěli oleje a tuky do kanalizace. Děkujeme
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Kácení dřevin

Propagační materiály obce
Na obecním úřadě si můžete pro svoji potřebu zakoupit tyto propagační materiály:
Pexeso
15,Samolepka se
znakem obce
15,Oficiální mapa LVA
32,Pamětní mince
180,Sklenice
71,CD Lanštorfčani
150,Výletní noviny
zdarma
propisovací tužka
25,Kniha Obec Ladná
v proměnách času
250,Kniha o legionářích
250,Kniha Břeclavsko z nebe 250,-

Almanach SDH
pohlednice
mapa Břeclavsko
info brožurka Ladná
Cyklostezky
mapa Podluží
Almanach školy
tužka s obalem
odznak obce
čaj Pohodář
Regionu Podluží
mapový průvodce
Podluží

50,6,50,25,40,15,100,30,46,67,zdarma

Všechny stromy, keře, květiny, které rostou na obecním pozemku, jsou majetkem
obce, i když jste si někteří z Vás tyto vysadili. Proto není možné, abyste pokáceli strom
bez povolení. Jedná se o stromy, které mají ve
výšce 130 cm nad zemí obvod kmene nad 80
cm. U takových stromů je nutno požádat na
obecním úřadě a obec musí /nebo nemusí/
vydat povolení k jeho pokácení. Kácet lze
pouze v době vegetačního klidu, což je od 1.
12. do 31.3. Stejně se postupuje i u stromů,
které Vám rostou na Vašich zahradách. Pokuta, kterou můžete za nepovolené pokácení
stromu obdržet, se pohybuje ve výši do 10
000 Kč, za památné stromy 50 000 Kč. Takže
buďte obezřetní.

Pro potěšení

Stočné od 1. 1. 2022

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.

Cena stočného zůstává až do ukončení zkušebního provozu stejná. Zastupitelstvo schválilo cenu 35 Kč bez DPH za 1 m³. Fakturu za stočné můžete hradit v hotovosti na úřadě (obec
má platební terminál) nebo převodem na účet obce. Číslo účtu obce je 35-6979690237/0100.
Vyčkejte na fakturu, která Vám bude doručena. Pokud máte na faktuře nesrovnalosti, obraťte
se na paní Petru Hrdličkovou, referentku obecního úřadu.

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

Sběrný dvůr
v letním období
Upozorňujeme všechny občany, že
v období letního času je sběrný dvůr otevřen ve středu v době od 16.00 - 18.00 hod.
a v sobotu v době od 9.00 – 11.00 hod. Na
sběrném dvoře je třeba dbát pokynů zaměstnanců obecního úřadu. Děkujeme

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

Lanštorfský zpravodaj
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POZOR, SENIOŘI JSOU V OHROŽENÍ!
Podvodníci stále intenzivně útočí na
seniory s legendami vnuk a nemocnice.
Vstoupili jsme proto do úzké spolupráce
s provozovatelem informační linky 1188,
společností Conectart.
Starší lidé patří dlouhodobě mezi nejohroženější skupiny naší společnosti. Jejich
mnohdy osamocený způsob života, důvěřivost a především touha po sociálním kontaktu z nich dělá snadný cíl a přitahuje k nim
pozornost různých zlodějů, podvodníků
a násilníků.
Senioři jsou v tomto kontextu nejčastěji
obelháváni legendou VNUK. To znamená, že
pachatel se prostřednictvím telefonního hovoru začne vydávat za rodinného příslušníka,
nejčastěji vnuka, který se dostal do tíživé životní situace a pod tlakem smyšlených okolností a časové tísně potřebuje rychlou finanční výpomoc. Přičemž podvodný „navolávač“
nepochybuje o tom, že senior v obavě o své
vnouče na vyjednávání a podvod přistoupí.
„Ahoj babi, hádej, kdo volá?“ takto obvykle začíná telefonát, který může mít pro
důvěřivého seniora nedozírné následky. Nic
netušící babička nebo dědeček osloví volajícího jménem a už se začne roztáčet kolotoč
se smyšleným srdcervoucím příběhem, ve
kterém se potomek, samozřejmě ne vlastní
vinou, dostal do svízelné situace například
po autonehodě. Nutně potřebuje peníze většinou v desítkách tisíc korun. A protože si
pro ně z různých, samozřejmě smyšlených
důvodů, nemůže přijít osobně, protože je
například v nemocnici nebo na služebně policie, posílá k babičce kamaráda nebo kamarádku. Smluví si signál pro předání hotovosti

a nic netušící senior odevzdá peníze do rukou neznámého člověka.
Jiný falešný příběh může být motivovaný
starostí o vnuka, a to tak, že se pachatel vydává za ošetřujícího lékaře. „Dobrý den, jsem
ošetřující lékař Vašeho vnuka, kterého k nám
do nemocnice přivezli s vážným zraněním,
vyžadujícím nadstandardní léčbu, která není
hrazena z veřejného zdravotního pojištění.“
Velmi distingovaná a profesionální konverzace opět s časovým nátlakem a neodkladností provedení lékařského úkonu snadno
seniora přesvědčí o reálnosti situace.
Dalším manipulativním příběhem z nemocničního prostředí je telefonát fiktivního
nemocničního lékaře, který seniorům lživě
tvrdí, že jejich příbuzný (syn, vnuk, synovec, dcera) zavinil dopravní nehodu, při níž
zranil malé dítě. Lékař nyní volá jménem
příbuzného, který se měl s poškozenými
z dopravní nehody domluvit na finančním
vyrovnání, neboť v důsledku překousnutého
jazyka či rozrušení nemůže příbuzný mluvit.
Situace je vážná, okradený senior mnohdy přijde o veškeré své finanční prostředky.
Zažívá existenční problémy, zdravotní a psychické dopady z prožitého traumatu a naletění podvodníkovi. Následky mnohdy bývají
fatální.
Proto jsme přistoupili k aktivní osvětě
prostřednictvím telefonního kontaktu realizovaného robotem. Seniorům se staročeskými jmény a pevnými linkami bude doma
vyzvánět telefon s následujícím vzkazem:
„Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím, pozornost tomuto
oznámení. Pokud se Vás bude někdo snažit

přesvědčit, že je Váš příbuzný nebo že Vašeho příbuzného zastupuje jako doktor či notář
a bude od Vás chtít poslat peníze na účet nebo
si je bude chtít u Vás sám vyzvednout, vždy
si tuto informaci ověřte a v případě podezření
kontaktujte, prosím, Policii České republiky,
a to na telefonním čísle 158. Děkujeme. Policie
České republiky.“
Z přehledu statistik vyplývá, že každoroční škody podvodného jednání uplatňovaného na seniorech přesahují desítky milionů
korun. Významnější pokles byl zaznamenán
pouze v roce 2020, kdy byl celý svět paralyzován počínající pandemií a projevilo se to
právě i v poklesu páchané kriminality
Nedílnou součástí potírání zločinu je
proto prevence v různých podobách.
Seniorům proto radíme:
• Každý podobný telefonát si okamžitě
ověřte. Zavolejte vnukovi nebo vnučce,
kteří Vám měli údajně volat, případně
nejbližším příbuzným.
• Pokud zjistíte, že Vám opravdu nikdo
z rodiny nevolal, volejte Policii ČR na
linku 158 a sdělte jim skutečnosti vyplývající z telefonátu.
• Na policii (linka 158) se raději obraťte
také v případě, kdy se Vám kontakt s rodinou nepodaří navázat.
• Hlavně nikdy nesvěřujte své peníze osobám, které neznáte. Ani pod příslibem,
že Vám do zástavy přenechají např. doklady (mohou být zcizené), finance v cizí
měně (může se jednat o padělek), nebo
hodnotné zboží (může se jednat o atrapy
telefonů, kamer apod.).

PORADCI BÍLÉHO KRUHU BEZPEČÍ
MOHOU NYNÍ PŘIJET AŽ ZA VÁMI
Již 25 let pomáhá brněnská pobočka Bílého kruhu bezpečí obětem
trestných činů, pozůstalým i svědkům trestných činů. A od loňského
roku dokonce není vázaná na prostory brněnské poradny. Díky tomu,
že pro svou činnosti získala vozidlo, mohou poradci z Brna vyjet za
klienty i mimo své domovské město.
Drtivá většina obětí kriminality, která se obrací pro pomoc na brněnskou poradnu Bílého kruhu bezpečí žije v Brně či okolí. Je však
samozřejmé, že oběťmi se stávají i lidé mimo tuto oblast. A pokud nebydlí v dojezdové vzdálenosti od Brna nebo je pro ně zkrátka nemožné na pobočku přijít, zůstávali až do nynějška odkázáni pouze na naši
bezplatnou non-stop linku pro oběti na čísle 116 006. Změnu v této
situaci přináší právě mobilní poradna. Díky ní se nyní právní a psychologická pomoc může dostat do kteréhokoli kouta Jihomoravského
kraje.
Obrátit se na Bílý kruh bezpečí mohou například oběti ublížení
na zdraví, týrání, vydírání, znásilnění, porušování domovní svobody,
loupeže, podvodu, krádeže a mnohých dalších trestných činů. Poradci
jim nabídnou především konzultaci, při které vyslechnou konkrétní

příběh a poskytnou právní informace a psychickou podporu. Poradci
pracují bezplatně a konzultace jsou diskrétní. Setkat se s právníkem
a psychologem může klient prakticky na jakémkoli místě, a to i v mobilní poradně samotné. Je vybavena tak, aby konzultaci bylo možné
vést přímo uvnitř. Klient tedy nemusí uvádět svou adresu pro to, aby si
poradce k sobě zavolal.
Přístup ke službám Bílého kruhu bezpečí je velice jednoduchý. Stačí jedno zavolání na kontaktní telefonní číslo 732 842 664. Pracovnice
bílého kruhu pak s volajícím domluví vše potřebné a dohodne konkrétní podobu a možnosti konzultace. Díky mobilní poradně již není
domluva vázaná pouze na konzultační hodiny brněnské pobočky, tzn.
čas konzultace je domluven dle možností klienta. Přijít však stále může
klient i osobně, a to každé úterý či čtvrtek. I v takovém případě je však
lepší se objednat na uvedeném mobilním telefonním čísle.
V případě potřeby pomoci neváhejte Bílý kruh bezpečí kontaktovat.
www.bkb.cz
e-mail: bkb.brno@bkb.cz
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
Z mateřské školy
Po dlouhých adventních prázdninách, kdy nám COVID-19 neumožnil těšit se na Štědrý den společně s dětmi v mateřské škole, jsme
se v pondělí 3. 1. konečně mohli všichni ve zdraví setkat a prožít si náš
sváteční den pod vánočním stromečkem. Radostné shledání umocněné nezapomenutou vánoční nadílkou rozněžnilo dětičky natolik,
že se vydaly po stopách Tří králů do zdejšího půvabného kostelíka
poděkovat Ježíškovi koledou a přispěním drobnou mincí do kasičky.

Hned ve středu 5. 1. jsme s našimi předškoláky pokračovali ve
výcviku bruslení na břeclavském zimním stadionu. Aby naši předškoláci vykročili do 1. třídy pozitivně motivováni, připravili jsme pro
ně „Edukativní skupiny“ zaměřené hravou formou na všestrannou
přípravu do školy. První z deseti lekcí se uskutečnila dne 19. 1.
24. 1. jsme si užili další projektový den s názvem „Od dřeva
k loutce“. Vedle vtipného maňáskového představení, složeného ze tří
moudrých pohádek, si děti také zazpívaly a dokonce si mohly osahat
i vyzkoušet řezbářské nástroje potřebné na výrobu dřevěných vodících loutek. Pan řezbář, herec a muzikant v jedné osobě, spolu se svou
chotí, naše zvídavé dětičky velmi ochotně zasvěcoval do tajů práce
s voňavým
ý dřevem.

Jelikož se o nás neustále pokoušel COVID-19 a opatření nám nedovolovala účastnit se dalších plánovaných akcí, například divadelního představení „Africká pohádka“. Radost a veselí jsme si dovolili
až na našem tradičním „předfašankovém“ karnevalu. Na tanečním
parketu dováděli piráti společně s princeznami, čaroději, kočkami,
ale i s madam advokátkou a panem plavčíkem. Nejenom děti, ale
i paní učitelky si dopoledne plné smíchu, legrace, tanečních kreací,
pohybových her a soutěží, jak se patří, užily.

První březnový den nás svojí návštěvou poctilo kouzelnické
„Duo Waldini“. Nejenom, že jsme v údivu s otevřenou pusou bedlivě
sledovali šikovné prsty kouzelníka, ale v kouzelníky se také proměnily nic netušící děti. Pan kouzelník nás jednoduše zanechal v úžasu,
o kterém jsme si ještě dlouho, dlouho, dlouho povídali.

Oblíbená canisterapie jen o vlásek unikla covidové karanténě.
I v omezeném provozu mnoho dětí pocítilo důvěru a přátelství v láskyplném
objetí
psím stvořením. Děkujeme!
yp
j se p
j
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Hned na to kouzla a čáry vystřídala „Depistáž školní zralosti“,
se sympatickou paní psycholožkou, která ochotně odpovídala
na dotazy rodičům, kteří v hojném počtu využili této možnosti
setkání. Dozvěděli se, co zlepšit.
Úžasná dáma, s 35 letou praxí
učitelky mš, nás týden po té navštívila s muzikoterapeutickým
vystoupením nazvaným „Jarní
probuzení“. Probouzení do jara
jsme tedy měli možnost vnímat
za pomoci poutavého jarního
příběhu, doprovázeného zvuky nejrůznějších prapodivných hudebních nástrojů, jako jsou chřestidla, cinkátka, mísy, bubínky apod. Zlatým hřebem, zajisté byla možnost si nástroje vlastnoručně vyzkoušet,
a třeba si i zahrát skladbu, jako člen velkého orchestru.
Projektový den „Cesta chleba na náš stůl“ nás zavál do Ekocentra
Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Na místě s kouzelnou atmosférou
se děti dozvěděly, z čeho a jak se chléb peče. Samy si upekly bochánek a společně s paní Kateřinou si dokonce zahrály divadlo „Kuřátko
a obilí“ na motivy veršované pohádky Františka Hrubína.
O jarním probouzení, prvních poslíčcích v podobě sněženek,
jarním úklidu, o sluníčku, o měnících se barvách kolem i o ptačím
švitoření si povídáme, jak ve třídě Berušek, tak i ve třídě Kuřátek.
Berušky klíčem odemykaly les a mazlily se s prvními králičími
mláďátky, u Amálky Horákové, která ji pozvala s maminkou k nim
domů. Maminka připravila dětem také sladké pohoštění. Děkujeme!
Kuřátka obdarovala třídní vrbu, vlastnoručně vyrobenou zvonkohrou, aby jí čekání na své zelené listy, rychleji ubíhalo.
Za kolektiv mateřské školy Renata Hübnerová

Ze základní školy
Minulý měsíc žáci 4. a 5. ročníku navštívili Nejvyšší správní
soud v Brně. Pan soudce a jeho asistentka nám ukázali soudní
síň, kde jsme si mohli vyzkoušet roli soudce, obžalovaného, jeho
obhájce a státního zástupce. Řekli nám spoustu zajímavých informací o našem soudnictví a vysvětlili řízení státu, takže obsáhlé
a náročné učivo vlastivědy jsme pochopili během chvilky. Objasnili nám i aktuální, velmi smutné téma, azyl občanů z Ukrajiny
v naší republice. Nakonec nás čekaly těžké otázky pana soudce, na
které většina z nás znala odpovědi. Dostali jsme velkou pochvalu
a ti nejlepší dokonce i dárečky. Návštěva žáky natolik zaujala, že
se někteří dokonce chtějí stát soudci a domluvili si s panem soudcem po studiích místo u něho na Nejvyšším správním soudě.
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Zájmové vzdělávání
Především rodiče našich žáků vědí, že v naší škole máme novou
keramickou pec a funguje nám keramický kroužek, který je ve škole velmi oblíbený a navštěvuje ho téměř 40 dětí. Proto se pracuje ve
dvou skupinách, jednu vede Petra Uhrová a druhou Renata Hübnerová. Děti jsou velmi šikovné, vytvořily už spoustu krásných věcí. Některé výrobky můžete vidět i na našich stránkách.
Ve školní dílně děti rády tvoří i ze dřeva, nejenom v dřevařském
kroužku pod vedením pana Vošvrdy, ale i v pracovních činnostech.
Řezat dřevo, zatloukat hřebíky, ale i vařit či smažit, většinou baví
všechny. Je radost tyto tvůrčí činnosti sledovat.

Lanštorfský zpravodaj
Školní družina
Mimo jiné se ve školní družině snažíme děti vést k četbě knih. Několik desítek jich máme k dispozici, pokud někdo projeví zájem, půjčujeme je i domů, aby měly na čtení klid. Někteří žáci tuto možnost
využívají, za což jsme rádi. Tento měsíc jsme byli v místní knihovně,
kde si paní knihovnice připravila program o panu Němečkovi a jeho
Čtyřlístku. Děti si i zasoutěžily, malovali obrázky a jako vždy nechyběly i odměny, tentokrát ve formě časopisu a sladkostí. Snad si každé
dítě najde knihu, která ho bude bavit, aby se tak ve čtení zdokonalilo.
Marie Střelská, vychovatelka
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Na škole běží dva keramické kroužky, které jsou našimi žáky
opravdu hojně navštěvovány. Výrobky, které děti vyrobí, budou také
součástí výstavy v průběhu školní akademie, která se uskuteční v měsíci červnu.
Byl zaslán děkovný dopis našich dětí jihomoravskému hejtmanovi Janu Grulichovi a jako příloha tohoto dopisu byla i krásná keramická dlaždice, kterou vyrobila naše žákyně druhého ročníku Lucie
Mikuličová.
Jmenovitě děkuji paní Marcele Suchánkové, Matěji Filípkovi –
oba za SRPŠ, Petře Uhrové a Renatě Hübnerové – vedení keramických kroužků, které také zajišťují keramickou hlínu. Dostáváme ji
zdarma z Poštorenských keramických závodů Břeclav, kam také směřuje naše poděkování.
Mgr. Jana Mrázová, ředitelka školy
Divadelní představení Africká pohádka
V úterý 15.2. nás navštívilo Divadélko pro školy z Hradce Králové
s představením Africká pohádka. Vtipný příběh Dr. Emila Holuba
a jeho kamarádů zvířátek. Na fotografiích vidíte, že se bavily nejen
děti, ale i paní učitelky.

Poděkování
Velmi ráda bych chtěla touto cestou poděkovat Spolku rodičů
ů
a přátel školy při Základní škole a Mateřské škole Ladná za poskyt-nutí keramické pece. Tato pec byla pořízena z prostředků poskytnutéé
investiční finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje, z pro-středků obce Ladná a je v majetku právě SRPŠ. Pec má naše školaa
k dispozici na základě smlouvy o výpůjčce, a to k bezplatnému do-časnému užívání.

Káťa a Škubánek
Po dlouhé epidemii, která nás všechny postihla, jsme se konečně
dočkali a celá naše škola mohla navštívit divadelní představení „Káťa
a Škubánek“. Hlavními postavami byla holčička Káťa a pejsek Škubánek. Během celého představení herci dokázali vtáhnout a zapojit
diváky tak, že děti děj naplno prožívaly a postavám radily v různých
napjatých situacích. Už se všichni těšíme na další představení, které
máme naplánované na měsíc duben.
kolektiv učitelů ZŠ Ladná
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NOVÁ SEZÓNA BĚHEJ LESY JE ZA BUKEM
A PŘINÁŠÍ HROMADU NOVINEK
Tento týden nás doběhlo astronomické jaro a přineslo s sebou kromě teplého
počasí také vůni lesa. To nám připomnělo jediné: sezóna Běhej lesy je za bukem
a startujeme už za měsíc, 23. 4. V roce
2022 nás čeká v rámci Běhej lesy a Behaj
lesmi historicky rekordních 13 zastávek.
V českých končinách se uskuteční tradičně 8 závodů a u našich slovenských
sousedů vyběhneme do lesa nově až 5
krát. Navíc se po dvou letech plných nejistoty a přesunů termínů vracíme k závodění od jara až do září. Pokud jsi to
s námi ještě nezažil/a, můžeš se začít těšit na plnohodnotnou sezónu Běhej lesy
se vším všudy a ještě něčím navíc. Tím je
například zbrusu nové ekologické značení tras, po kterém v lese nezůstane ani
stopa, ale letošních překvapení je mnohem více. Pojďme společně letošní program a novinky prozkoumat.
Nastal ten správný čas oprášit běžecké
boty a zkontrolovat, jestli jsou stále v kondici. Současně s jarem se nám rozvolňují
i protiepidemická opatření, a všechny závody Běhej lesy si tak budeš moci vychutnat dle současných pravidel bez omezení.
Ano, slyšíš dobře, už se v zázemí závodu
nebudeš muset potit v roušce a nebude tě
zdržovat žádné kontrolování certifikátů.
Nic takového. Letos si užijeme běžeckou
sezónu na maximum.

CEE přicházíme s něčím, co tu ještě nikdy
nebylo. S úctou k našim lesům jsme pro
letošní sezónu připravili dokonale rozložitelné ekologické značení závodních tras
z materiálu Solubag, který lze používat
opakovaně a my to budeme dělat, dokud
se nám doslova nerozpustí pod rukama.
To se v přírodě stane dle slov výrobce již
po 180 dnech. Jedná se o speciálně vyrobený a upravený polyvinylalkohol (PVA),
který je z přírodních zdrojů a včetně potisku je zcela netoxický. Pokud by přesto
náhodou kousek značení v lese zůstal,
zbydou z něj pouze takové látky, které se
v půdě již přirozeně nacházejí.
To ale není zdaleka vše. Myslíme na
přírodu a naše lesní přátele, ale především na tebe. S novou 100% ekologickou
medailí svou uhlíkovou stopu rozhodně
nezvýšíš. Medaile jsou vyrobeny z čistě
přírodního materiálu EcoC z kvalitních
celulozových vláken bez chemických přísad, pojiva nebo bělidla. Tím pádem jsou
naprosto biologicky odbouratelné. Díky
zpracování za použití různých teplot a tlaků je materiál uhlíkově neutrální, což spolu se 100% biologickou odbouratelností
znamená, že je absolutně bez dopadu na
přírodu. S takovou medailí na krku budeš
mít hned lehkou hlavu a dobrý pocit nejen
z výkonu.

Revoluční ekologické značení a medaile z přírodních materiálů
Všichni si společně přejeme, aby se
naše krásné a čisté lesy zachovaly v co
nejlepší kondici pro co možná nejvíce generací. Proto ve spolupráci s naším ekologickým parťákem Generali Investments

Rodina extra dlouhých tras se rozrůstá: Lednice odemyká trasu na 45 km
Na jakém lepším místě rozeběhnout
sezónu než v jarem provoněné Lednici? Závodníci mají na výběr hned ze 14,
22 a 45kilometrové trasy. Kromě toho se
také můžeš zúčastnit charitativního běhu
na symbolické 4 km. Extra dlouhá trasa je

horkou novinkou letošní sezóny a přináší
první lednicko-valtický maratonský závod
v historii. Téměř dokonale rovinatý profil s neuvěřitelně nízkým převýšením 58
metrů z ní dělá ideální volbu pro začátek
sezóny. Kromě typických krás Lednicko-valtického areálu na ní navštívíš například zámek Břeclav nebo lovecký zámeček
Pohansko.
Necítíš se na dlouhou trasu hned
v úvodu seriálu? Nevadí, můžeš se na ně
těšit v průběhu celé sezóny Běhej lesy. Maratonské trasy nebudou chybět například
4. června na Běhej lesy Vysočina a 10. září
na Běhej lesy Boletice nebo si můžeš 27.
srpna vychutnat vůbec nejdelší trasu seriálu Běhej lesy Jizerská, která kopíruje
legendární lyžařský závod v srdci Jizerek.
Podcast: Na Posed vylezou atraktivní
hosté
Chceš se dozvědět více o běžeckém seriálu Běhej lesy, aktivním pohybu, adrenalinu, cestování a především o posouvání
lidských hranic? Poslechni si Posed, náš
nejen běžecký podcast! V nadcházejících
dílech se můžeš těšit na mnoho zajímavých hostů ze sportovního prostředí, jako
je například běžec a spolupracovník Českého olympijského výboru Ondřej Hnilica, běhající lékař bez hranic Tomáš Šebek
nebo inspirativní handicapovaný cyklista
Jiří Ježek se svojí manželkou Soňou. To
je pouze malá ochutnávka toho, co Posed
v této sezóně nabídne. Poslechni si ho například na Spotify.
Mastercard přináší 20 % slevu na
startovné Běhej lesy a speciální víkendové balíčky

Lanštorfský zpravodaj
Volná startovní místa se postupně plní
a registrace na všechny jednotlivé zastávky seriálu jsou v plném proudu. Ulov si
své startovné na webu behejlesy.cz! Pokud
chceš nějakou tu kačku ušetřit, mrkni do
šrajtofle na svoji platební kartu. Je na ní
logo Mastercard? Tak máš vyhráno, stačí
touto kartou uhradit startovné a sleva 20
% je tvoje. Tato akce je platná po celou
sezónu Běhej lesy 2022 až do vyprodání
kapacity jednotlivých závodů.
Tím ale tvé výhody zdaleka nekončí.
Mastercard nabízí všem běžcům také speciální balíček plný nadupaných překvape-

Březen 2022
ní. Stačí si zvolit jeden ze čtyř vybraných
závodů, na které se tento speciální zážitek
vztahuje. V rámci balíčku najdeš startovné
na samotný závod, komfortní ubytování
v hotelu s polopenzí pro 2 osoby v těsné
blízkosti závodu, konzultaci závodní trasy
s odborníkem nebo stravenky do stánků
s cateringem v zázemí. Po svém výkonu
navíc můžeš zregenerovat své tělo profesionální masáží a navštívit wellness. Balíček
objednáš rychle a snadno zde.
Slovenské Behaj lesmi nabídnou 2
nové závody
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Rodinka slovenských závodů Behaj
lesmi se rozrůstá. Nově si můžeš u našich
blízkých sousedů vychutnat hned 5 lesních
dobrodružství. Kromě tradičních zastávek
v Devíně, Velké Fatře a Štiavnických vrších se máš šanci proběhnout i 28. 5. na
Behaj lesmi Čičmany a 11. 6. na Behaj
lesmi Bachledova dolina, kde v rámci závodu navštívíš i tamní stezku v korunách
stromů. Rozmanitá slovenská příroda má
rozhodně co nabídnout, tak neváhej a vyběhni za hranice!
Každopádně zima skončila, tak zavel
své smečce a vyběhněte do lesa!

SLOVÁCKÉ SDRUŽENÍ LADNÁ – LANŠTORFČANÉ
Tak se nám přehoupl rok a už tu máme dvojkový letopočet
2022. Po odvolaném adventním koncertu se nám zase uvolnila
„covidová“ opatření a tak jsme opět začali „trénovat“. Koncem
ledna jsme si udělali soustředění ve Valtickém podzemí. Také
jsme zazpívali paní Čápkové (ul. Anenská) k jejímu jubileu.
V únoru už nás čekala tradiční fašanková obchůzka, kde jsme
podpořili zpěvem průvod masek a místní chasu. Letošní Fašank
se povedl, sice bylo ještě chladno, ale svařák dobře zahřál.
Další akcí, kde nechyběl náš zpěv, bylo již V. setkání harmonikářů v Ladné, které se uskutečnilo v sobotu 19.3.2022. V programu se postupně představila bez mála 20 účinkujících. Na závěr jsme ještě chvilku zůstali a zazpívali si jen tak s výbornými
muzikanty.
Nyní se chystáme na Velikonoční vystoupení do Břeclavi,

Poděkování
Lanštorfčanům
Chtěla bych tímto poděkovat
ladenskému mužskému sboru, že
mně u příležitosti mých narozenin
přišli zazpívat. Moc mě to potěšilo
a hlavně dojalo. A oni už budou vědět proč.
Zdeňka Čápková

konkrétně Shoppingu spolu s Olds stars Břeclav. Akce je naplánována na 8.4. 2022 od 16:00 hodin. Tak se přijďte podívat a poslechnout naše písničky.
Následuje měsíc květen, který je na vystoupení bohatý. Hned
14.5.2022 v odpoledních hodinách bude náš zpěv znít přímo
v Ladné v kulturním pořadu věnovanému výročí první písemné
zmínky o Ladné. Ve večerních hodinách nás vystřídá DH Mistříňanka.
Následující víkend, konkrétně v sobotu 21.5.2022 pojedeme
do Zaječí na tradiční akci „Zaječské otevřené sklapy 2022.
O týden později 29.5.2022 pojedeme do Hovoran na tamní
Předhodovní zpívání, kam nás pozval místní mužácký sbor. Pro
nás to bude premiéra, tak nám držte palce.
Zpracoval: Martin Vlk
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SDH LADNÁ
Dne 22.1.2022 se konala Výroční valná
hromada. Sbor dobrovolných hasičů v Ladné má dnes 45 členů. Z toho: 13 mladí hasiči, 6 dorostenci, 26 členů dospělých.
Jménem všech hasičů přejeme hodně
zdraví a radosti do dalších let panu Josefu
Vrbovi k 80-tým narozeninám.
Dne 20.3. se ve Velkých Bílovicích ko-

nalo zasedání starostů sborů dobrovolných
hasičů našeho okresku. Zúčastnil se Rostislav Střelský a Vlastimil Polášek. SDH Ladná bylo předáno vyznamenání za zásluhy.
30.4. se koná v 18 hodin sraz všech členů SDH Ladná v hasičské zbrojnici.
8.5. na svátek svatého Floriana patrona hasičů, bude v kostele mše za Ladenské hasiče.

21.5. pořádají hasiči s krojovanou mládeží „Májovou zábavu“ v tělocvičně v Ladné.
4.6. se konají závody mladých hasičů
v požárním útoku na hřišti TJ Sokol Ladná.
Budeme rádi, když nás přijdete podpořit.
Starosta SDH Ladná
Rostislav Střelský

MLADÍ HASIČI
Tak už nám začala závodní sezóna 2022, mladí hasiči i dorostenci se hled po novém roce začali připravovat na první závody uzlování, které proběhli 19.3.2022 v Bořeticích. Děti si na
své první závody vedly skvěle a jsme na ně velmi pyšní. I naši
dorostenci si na závodech vedli velmi dobře a 3. místo nám
uteklo jen o pár setin. Před sebou mají ještě jedny závody uzlování, které proběhnou v Perné 26.3.2022 a poté se začneme
připravovat na závody požárního útoku. Stále se k nám mohou připojit nový členové našeho hasičského kroužku, kroužek
probíhá každé úterý od 16:00 do 17:00 a je pro děti od 6 let.
Bára Čapková

ZÁVODY MH
30.4.
Tvrdonice
7.5.
Cvrčovice
14.5.
Velké Pavlovice
21.5.
OSH Břeclav
28.5.
Novosedly
4.6.
Ladná
11.6.
Velké Bílovice
10.9.
Vlasatice
24.9.
Moravská Nová Ves
8.10.
OSH Břeclav

ZÁVODY DOROST
21.5.
OSH Břeclav
18.6.
Tvrdonice
5.7.
Lanžhot
23.7.
Kobylí
14.8.
Poštorná
24.9.
Moravská Nová Ves
8.10.
OSH Břeclav

SDRUŽENÍ OBČANŮ LADNÉ
u příležitosti oslavy první písemné zmínky o obci Ladná, která
se bude konat 14. května 2022, chystá charitativní akci na pomoc
uprchlíkům z Ukrajiny.
Prosíme místní občany, aby upekli bábovky a věnovali je na
dobrou věc. Jednotlivé porce bábovek budou na oslavě prodány

jako občerstvení za symbolickou cenu. Výtěžek z akce bude darován charitativní organizaci Člověk v tísni.
Podrobnější instrukce budou zveřejněny před akcí. Věříme ve
Vaši hojnou účast na oslavě k 751. výročí první písemné zmínky
o obci a také v této „ bábovkové akci“!
Za Sdružení občanů Ladné Věra Šúňová

KLUB SENIORŮ LADNÁ
Začali jsme se scházet hned po Novém
roce. Ze začátku nás bylo málo, ale potom
každý další týden nás přibývalo. Určitě na
to měl vliv covid a vše kolem něj.
Tento rok jsme rozjeli nový cyklus besed „Poznej svou vlast“. Každý kraj je svým
způsobem jedinečný. Dozvíme se kolik má
obyvatel, jaké jsou tam památky, slavné

osobnosti a známá města. Je dobré si všechno znovu připomínat.
Vždy když je nějaký svátek, či výročí,
tak máme besedu a povídáme si, čím je to
výročí významné a proč se slaví.
Největší akcí našeho klubu byl seniorský fašank. Pořádáme ho vždy v úterý před
„škaredou středou“. Loni nebyl, ale letos

už to vyšlo. Měli jsme bohatou tombolu,
výborné občerstvení a dobrou náladu. Průvod masek letos nebyl, jelikož už není moc
zájemců o tuto aktivitu. Ale jinak si myslím, že byli všichni spokojeni.
Taky bych chtěla pozvat zájemce na náš
výlet do Moravského Krumlova 24. 5. 2022.
Za Klub seniorů Jana Krůtilová
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TANEČNÍ STUDIO N.C.O.D. VYRAZILO NA ZIMNÍ SOUSTŘEDĚN
NÍ
Padesát dětí a dvacet dospěláků si užilo týden v Krkonoších.
Počasí se nám vydařilo objednat to nejslunnější a tak jsem si užívali
jak vnitřních tréninků, tak venkovních radovánek, a někteří si i parádně zalyžovali či zasnowoardili. Večer jsme hráli různé týmové
hry, v soutěžích děti vyhrávali medaile a dokonce i poháry.
Další super akce máme v létě a přihlášky přijímáme již nyní na
emailu: ncod@seznam.cz.
Hlásit se můžete na příměstský tábor v Břeclavi. Termíny máme
dva – 11. až 15.7. a 25. až 29.7.2022. Letní tábor neboli soustředění
máme opět v Krkonoších a to v termínu 31.7. - 7.8.2022. Veškeré informace naleznete na našich stránkách ncod.cz, Vaše dotazy
ráda zodpovím na tel.: 723 665 935.
Také se stále můžete přidat do našich tanečních kroužků ve
Vaší obci, rozvrh naleznete taktéž na našich stránkách.
Za celé taneční studio Lenka Žůrková
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NOVÉ VELIKONOCE
Drazí přátelé, prožíváme neustálou dimenzi času, ve které se opět přiblížily velikonoční svátky, které, jak doufáme, prožijeme
v míru, klidu a pokoji. Moc si to přejeme,
zvláště v této náročné a těžké době.
Jsme pyšní, že věříme v život, který je
ztělesněním Někoho. Život, který přemohl
smrt, i když víme, že většina společnosti věří
ve smrt a v její nevratný triumf, který má sílu
proměnit něco tak krásného, jako je život
sám, v nic, v neexistenci, v naprostý zánik.
Svou vírou však vnímáme život jako poctu a obdarování. Někdo nám dává o sobě
vědět, jako o nekonečném zdroji života. Ten

si můžeme představit skrze kapku vody, která vzešla z oceánu a zase se jen do něj vrací
po náročné pouti a proměně, kterou musela
vykonat, aby se s tím nekonečným oceánem
opět mohla spojit a tvořit s ním jednotu.
Život má tedy svůj svátek, ne jen ten,
který se na jaře probouzí, ale především ten,
který je hmatatelný, který je v nás a který skrze bohočlověka přemohl smrt. V této oslavě
vnímáme obrovskou naději, že jsme životem
pozváni k velkým hodnotám jistot a krásám nekonečným. Jen chvíli se o nás bude
pokoušet smrt, ale i v každém z nás bude
přemožena. Tedy oslava Velikonoc stojí za

to, slaví tu největší hodnotu. Nic většího než
Život, neexistuje. Naše přítomná existence
lze přirovnat k otroctví. Je toho dost, co musíme a bez čeho se neobejdeme. Do tohoto
otroctví jsme upadli svou vinou, vinou člověka. Jak podobná je dnešní doba i v tom,
co dovede zavinit jeden člověk. Všichni jeho
vinou pak musí trpět. Kdo to vrátí zpět? Najde se někdo takový? Opět potřebujeme zachránce, kdo všechno zvrátí zpět, do bodu,
který přináší jistoty, radost a štěstí. Kéž bychom zažili Nové Velikonoce.
P. Slavomír Bedřich, farnost Podivín,
Ladná, Rakvice a Přítluky

Z NAŠEHO SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELE SVATÉHO
O
ARCHANDĚLA MICHAELA
Vánoční svátky i následující dny letošního roku byly stále s omezením, rouškami, prostě s covidem. Také o svátcích bylo v kostele
lešení, protože ihned po svátcích pokračovaly restaurátorské práce.
Vánoční svátky, konec roku i začátek letošního roku jsme prožili
i přes omezení ve slavnostní pohodě. Téměř neplánovaně jsme mohli
Štědrý večer prožít nejen doma u stromečku se svými blízkými, ale
i v kostele, při bohoslužbě slova a s koledami. Slavnostní mše svaté
byly slaveny o Slavnosti Narození Páně i svátku sv. Štěpána, kdy už
tradičně přišli chlapi v krojích. V následujícím týdnu jsme pak poděkovali za uplynulý rok. A za Nový rok o Slavnosti Matky Boží P. Marie
jsme prosili o požehnání do dnů nového roku. Další den si přišli pro
požehnání manželé i koledníci Tříkrálové charitní sbírky. V prvním
týdnu v lednu přivedly paní učitelky své žáčky i ty z mateřské školky
podívat se na betlém do kostela a zazpívat koledy. Jindy přicházeli
rodiče s dětmi buď odpoledne, nebo po mši svaté o svátcích podívat
se na betlém. Pro tuto zimu restaurátorské práce skončily koncem
ledna. Byl vyčištěn a zrestaurován obraz Svaté Rodiny, oblouk mezi
lodí a oltářním prostorem a výmalba kolem oltáře. Oprava byla uhrazena ze sbírek a darů věřících v kostele a daru OÚ. Dle finančních
možností se bude s restaurátorskými pracemi pokračovat. Poděkování patří všem dárcům malým i velkým. Nyní prožíváme dobu postní
- od Popeleční středy do Velikoknoc. Kromě mší svatých se konají
také pobožnosti Křížové cesty. Naše prosby a modlitby přednášíme
za mír na Ukrajině i na celém světě, za ukončení války.
Ve čtvrtek 17. 3. jsme se mnozí zúčastnili mše svaté, kterou slavili
knězi Břeclavska. Měli zde své měsíční setkání a rekolekci. V neděli
20. 3. jsme mší svatou poděkovali za 60 let života našeho duchovního
otce Slavomíra Bedřicha.
Jaro klepe na dveře, příroda se budí ze zimního spánku a přicházejí Velikonoční svátky, na které Vás zveme. Květnou nedělí vstoupíme do pašijového týdne nebo chcete-li do Svatého týdne. V tuto
neděli se žehnají ratolesti a čtou nebo zpívají Pašije. Připomínáme si
Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Na Zelený čtvrtek si připomínáme Poslední večeři Páně a následné zatčení Ježíše. Velký pátek je dnem přísného půstu, dnem umučení a ukřižování Ježíše na Golgotě. Neslouží
se mše svaté, konají se pobožnosti Křížové cesty a uctívá se svatý kříž,
čtou se Pašije. Bílá sobota je dnem Ježíšova odpočinku v hrobě, ve
dne se nekonají žádné bohoslužby, pouze soukromá návštěva Božího
hrobu. Večer nebo v noci jsou bohoslužby světla, obnovení křestních
slibů, biblická čtení, zaznívá slavné ALELUJA, JEŽÍŠ VSTAL ZMRTVÝCH a eucharistická bohoslužba.

Velikonoční bohoslužby v kostele v Ladné a v Podivíně
10.4. Květná neděle - mše svatá v 9.30 hod. Ladná
14.4. Zelený čtvrtek - mše sv. v 17 hod. Ladná, v 18.30 hod. Podivín
15.4. Velký Pátek - pobožnost Křížové cesty v 15 hod. v Ladné, v 18.
30 obřady Podivín
16.4. Bílá sobota - kostel v Ladné otevřen 13 - 15 hod., Podivín - večer slavnost vigilie zmrtvýchvstání ve 20 hod.
17.4. Neděle - slavnost zmrtvýchvstání Ježíše Krista v Ladné 9.30
hod., v Podivíně v 11 hod.
18.4. Pondělí v 9.30 v Ladné, o dalších nedělích mše sv. v 9. 30 hod.,
v pátek v 18 hodin
V květnu 8.5. bude sloužena mše svatá za živé i zemřelé hasiče.
15.5. mše svatá za všechny spoluobčany a rodáky v Ladné - k připomínce založení obce
Doba velikonoční končí o letnicích neboli o Slavnosti Seslání Ducha
svatého v neděli 5.6., mše svatá v 9.30 hod.
Slavnost Božího Těla oslavíme ve čtvrtek 16. 6. v 18 hodin mší svatou
a adorací. V Podivíně bude tato slavnost v neděli 19.6. V červnu si
také připomeneme svátek patronů naší diecéze a farnosti sv. Petra
a Pavla 29.6.
Na konci školního roku poděkujeme také za uplynulý školní rok.
Z charity:
V tomto roce proběhlo několik sbírek pro charitu. Tříkrálová
sbírka, která se konala v naší obci od 2. do 16. Ledna. Přes všechny
obtíže vyšli koledníci na koledu do našich domovů a vykoledovali 51
376 Kč. Díky Vám kdo jste přispěli a velký dík koledníkům.
Koledovali: pan Jan Struhár, dcera Janička, Čechová Veronika
a Sláveček Čech, druhou skupinu koledníku tvořili Dominik Střelský,
Střelský Štěpán a Šimečková Bára, třetí skupina byla ve složení paní
Frolichová Ludmila, Vozda Brian a Tadeáš Nepustil, ve čtvrté skupině koledoval Přemysl Mrva se synem Adamem a dcerou Verunkou,
poslední skupinu tvořili Adam Mitrič, Jan Duhajský a starostka obce.
Pokladnička byla také na obecním úřadě a v kostele. Díky všem
dárcům.
27. 2. Proběhla sbírka v kostele pro uprchlíky, sešlo se 11 000 Kč.
V kostele se také konala sbírka oblečení pro charitu. Bylo odvezeno asi 85 pytlů a 60 krabic. Na dopravu 650 Kč a dar pro potřebné
1 000 Kč.
Přeji Vám krásné sváteční i všední dny.
Připravila Ludmila Střelská
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KNIHOVNA
Začátkem letošního roku proběhla v naší knihovně malá přestavba. Za
podpory obce byly pořízeny dvě nové
police. Tyto jsme umístili do dětského
oddělení, kde nyní jsou pro malé děti
pohromadě pohádky, příběhy i říkanky. Mládež své knihy, beletrii a naučnou
literaturu nalezne v prostředním oddělení. Do zbylých regálů jsem umístnila
knihy s krimi tématikou pro dospělé
a seniorkami oblíbenou „Javořickou“. Ve
třetím oddělení zůstává beletrie a naučná literatura pro dospělé. Novým uspořádáním je knižní fond přehlednější.
Pro potřeby zesílení internetového připojení byla poskytovatelem do
knihovny nainstalovaná posilovací
centrála.
Po dokončení úprav navštívili knihovnu žáci naší družiny. Před
jarními prázdninami jsem pro děti připravila odpoledne se „Čtyřlístkem“. Děti se seznámily s malířem Jaroslavem Němečkem a scénáristkou Ljubou Štíplovou. Zasoutěžily si, kdo si nejlépe zapamatuje barvy oblečení Čtyřlístku a správně vymaluje omalovánky. První
tři žáci se správně vymalovanými obrázky získali malou odměnu.
Na závěr každý žák dostal časopis Čtyřlístek.
V tomto roce bylo již zakoupeno několik nových knih:
Abbott, Rachel
Zabij mě znovu
Ashman, Rob
Jedno malé prasátko
Bauer, Jan
Dvě císařovny
Benková, Jana
Štěstí
Blšáková, Mária
Co když hráblo jim
Blšáková, Mária
Zkrátka mi hráblo
Caboni, Cristina
Tajemné cesty parfémů
Dahl, Arne
Pět plus tři 3.
Dahl, Arne
Šest krát dva
Eastland, Sam
Bestie v rudém lese
Giébel, Karine
Pouhý stín
Granger, Ann
Prvotřídní vražda
Hepworth, Sally
Hodná sestra
Horst, Jern Lier
Na dně
Kincaid, S. J.
Diabolik
Land, Ali
Mučednice
Manáková, Miroslava
Slzy africké lásky
Martin, Charles
Hora mezi námi
Ondrová, Ivana
Vůně nebe
Pospíšilová, Ilona
Dědictví intrik
Russell, Craig
Kde se skrývá ďábel
Spain, Jo
Přiznání
Stewart, Kate
Hejno havranů
Niedl, František
Mistr platnéř
Baumann Bruno
Tulák po pouštích
Mňaukózní příběhy
Griffiths, Andy
Ztřeštěný dům na stromě 104 pater
Griffiths, Andy
Ztřeštěný dům na stromě 52 pater
Griffiths, Andy
Ztřeštěný dům na stromě 65 pater
Griffiths, Andy
Ztřeštěný dům na stromě 78 pater
Griffiths, Andy
Ztřeštěný dům na stromě 91 pater
Luper, Eric
Lovci klíčů
Maneru, María
Luk Faraona Ramsese II.

Maneruova, Maria Pátrání po truhle boha Anúbise
Neubauerová, Zuzana
Kouzelníček a nejkrásnější dárek
Pilkey, Dav
Nejmocnější robot Rickyho Ricotty, vs.,
jurští králíci z Jupiteru
Pilkey, Dav
Nejmocnější robot Rickyho Rico
Děti mají možnost si zapůjčit Albi tužku s knihami kouzelné čtení.
Albi tužku půjčujeme pouze dětem v doprovodu rodičů, oproti podpisu o zápůjčce.
Dále čtenářům nabízíme k poslechu zvukové knihy:
Constantine, Liv
Poslední paní Parrishová
Delaney, J. P
Ta přede mnou
Hanišová, Viktorie
Rekonstrukce
Hrabal, Bohumil
Pábitelé
Kintzl, Emil
Zmizelá Šumava
Kosatík, Pavel
Jan Masaryk
Kosatík, Pavel
Život na Olympu
Jak chovat muže, aneb, Manuál pro otrlé
Kovářová, Daniela
Kučíková, Marta
Italské dvojhubky
Lustig, Arnošt
Dívka s jizvou-3CD
Nesbo, Jo
Pentagram-2CD
Reid, Taylor Jenkins
Jediné pravé lásky
Rytířová, Helena
Jsem mrtvý, neplačte
Sims, Gill
Proč máma pije
Strachotová, Zuzana
Devět dní-2CD
Šardická, Kateřina
Zmizení Sáry Lindertové
Šťastná, Barbora
Láska pro samouky
Thilliez, Franck
Syndrom E (mp3)
A na závěr poplatky platné od 1.4.2022:
Registrační poplatek: roční 80 Kč dospělí čtenáři, děti do 15 let,
studenti a senioři do 70 let 50 Kč, senioři nad 70 let bez poplatku.
Sankční poplatky: 1. upomínka bez upozornění 10 Kč, 2. upomínka 30 Kč, 3. upomínka 40 Kč, 4. upomínka 80 Kč, 5. upomínka
doručená do vlastních rukou 150 Kč.
Knihovnice Florusová Vojtěška
j
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PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
O věžích
Daleko, široko
od tých Nových Zámků
stavjajú tam věžu
ze samých šohajkú
V předchozích úvahách jsme se zabývali otázkou, kdy asi mohla
daná lidová písnička vzniknout, nebo koho a k čemu mohla inspirovat. V případě výše citované písničky odpověď na první otázku
zhruba známe, jinými slovy, jsme schopni se dopracovat k přibližnému časovému určení, které je možná přesnější než v předchozích
případech. Známe totiž autora této vrtěné, jímž je v Lanžhotě narozený lidový písničkář Vojta Bartoš-Kocian (1913 - 2009).
Namísto spekulací, zda by výše citovaná písnička mohla někoho nějak k něčemu inspirovat, či se tak již stalo, budeme dnes
uvažovat naopak o tom, co asi inspirovalo k napsání písničky samotného autora.
Z historie víme, že jedním ze základních předpokladů úspěšného postavení jakékoliv věže je to, aby všichni na její stavbě se
podílející účastníci hovořili stejným jazykem. A jazyk, jak známo
z psychologie, není pouze nástrojem komunikace, ale také nástrojem myšlení.
Americky advokát, obchodník a publicista (autor knih s okultistickou1 tématikou), William W. Atkinson (1862 - 1932), v souvislosti s výše zmiňovaným biblickým, starozákonním příběhem
tvrdil, že za zřícení Babylonské věže nemůže zmatení jazyků, to je
až sekundární efekt, ale primárně neúčast architekta na projekci
a realizaci díla.
Tradice stavění věží z lidských těl má na evropském kontinentě
svůj původ ve Španělsku, v pouličních tancích Muixeranga, které
v ulicích Valencijského království provozovali umělci a akrobati.
První zmínka o tomto druhu aktivity pochází z roku 1712. Tehdy
měly tance ještě silný náboženský podtext. V 18. století se rozšířily
také do dalších měst. Vznik samostatného castellu, který si z Muixerangy bral jen závěrečnou část – stavění vysokých lidských věží
– lze vystopovat v roce 1790. 2
Pokračování této tradice do dnešních dnů si v roce 2010 všimla
i organizace UNESCO, která stavění věží z lidských těl zařadila na
1 Okultismus (z latinského „occultus“ - tajný, skrytý, utajený) je nauka o zvláštních schopnostech přírody, v níž lidé hledají buď poznání, nebo moc z jiného
zdroje než od Boha. Okultismus se zabývá nadsmyslovými jevy, jež nelze vědecky vysvětlit.
2 Písnička Vojty Bartoše-Kociana tedy Španěly ke stavění věže „ze samých šohajkú“ rozhodně inspirovat nemohla.

ČTK/AP/Emilio Morenatti

seznam Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva.
Stavění věže (ve španělštině castell – tedy spíše hrad než věž)
musí proběhnout rychle, aby lidé ve spodních patrech nebyli vystaveni příliš dlouhé fyzické zátěži, kdy musí držet na svých ramenou
několik dalších lidských těl. Když na samotný vrchol vystoupí poslední článek věže, signalizuje zvednutím dlaně dokončení první
fáze díla. Aby totiž byla stavba castellu považována za úspěšnou,
musí dojít i k bezchybnému rozebrání. V roce 2006 bohužel došlo
k tragédii a při pádu zemřela dvanáctiletá dívka. Od té doby musí
mít všechny děti helmy.
Dítě nezřídka stoupá až na samý vrchol, protože bývá lehčí než
dospělý člověk. V případě věže stavěné v západoslovenských Nových Zámcích byl na vrcholu dospělý muž, který spadl a z textu
písně není docela jasné, zda i tento pád měl tragické následky. Není
totiž známo, jak vysoká byla, totiž kolik pater tato věž měla. Dosud
nejvyšší věž z lidských těl se podařilo postavit v roce 2015. Věž 10
pater po čtyřech osobách.3
Těžko říct, zda Vojta Bartoš-Kocián o této španělské tradici
věděl. S mnohem větší pravděpodobností viděl stavění věží4 z lidských těl při spartakiádním cvičení armády. Živé pyramidy, jak se
jim v této souvislosti říkalo, bylo součástí snad každé armádní tělocvičné skladby Celostátních spartakiád5 konaných mezi lety 1955
- 1985.6
3 Většího počtu pater se dnes dosahuje nejen zapojením dětí, ale také zapojením
žen, které jsou lehčí než muži. Ty se začaly přidávat v 80. letech minulého století.
4 Připomeňme zde, že v českojazyčném prostředí byla kdysi věž synonymem pro
vězení, šatlavu. Kolikrát najdeme v různých pohádkách a podobných historických pověstech slova o tom, že král nechal někoho vsadit do věže. Jedné z věží
Pražského hradu se říká Daliborka, protože v ní podle legendy byl v 15. stol.
vězněn Dalibor z Kozojed, náš nepochybně nejznámější houslista - samouk.
5 Podle encyklopedického slovníku z roku 1972 je spartakiáda velká tělovýchovná slavnost na paměť vůdce povstání římských otroků Spartaka, které začalo
roku 73 př.n.l.
6 První spartakiádu uspořádala Federace dělnických tělocvičných jednot (FDTJ
- levicově orientovaná tělovýchovná organizace existující v Československu
v letech 1921 až 1938) již za 1. republiky, poprvé v roce 1921. Název spartakiáda převzal v roce 1955 Československý svaz tělesné výchovy (ČSTV) pro
svá celostátní tělovýchovná vystoupení. Celostátní spartakiády byly pořádány
v pětiletých cyklech. V roce 1970 po tzv. „pražském jaru“ zesílil odpor tělový-
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Pokud lidské pyramidy stavějí vojáci, pak se dostáváme historicky ještě blíže k počátkům této dovednosti, jež sahají až do 15.
století, kdy se toto umění začalo rozvíjet v severní Africe, konkrétně na jihu Maroka. Maročtí bojovníci sdružení v bratrství kolem
duchovního učitele, později světce, Sidiho Ahmeda Ou Moussy
(1460 - 1563) uměli postavit tak vysoké pyramidy z lidských těl,
že pak byli schopní nahlédnout přes velmi vysoké stěny městských
hradeb, nebo do větší vzdálenosti než viděli pouze ze země.7

Lidový autor z Lanžhota mohl navštívit okresní spartakiádní
přehlídku v Nových Zámcích, kde armáda zcela jistě vystupovala.
Otázkou zůstává, co ho právě do Nových Zámků přivedlo. Zajímavé ale je, že zatímco obecně je dnes spartakiáda vnímána spíše negativně pro své ideologické pozadí (stávala se dokonce nástrojem
ideologické manipulace), jej zřejmě zážitek ze spartakiádního cvičení inspiroval k napsání (ideologicky zcela nezávadné) písničky.
Zdeněk Vrbík

chovných jednot proti sjednocené tělovýchově. Celostátní spartakiáda připadající na ten rok byla zrušena a namísto ní se konaly jen místní „tělovýchovné
slavnosti“. Obdobně tomu bylo v roce 1990, kdy po politicko-společenských
změnách v listopadu 1989 připravovaná spartakiáda nakonec proběhla ve velmi omezeném rozsahu opět pod názvem „tělovýchovné slavnosti“. V roce 1977
získalo Československo za spartakiádu nejvyšší vyznamenání Mezinárodního
olympijského výboru.
7 S vojenstvím a možností pozorovat nepřítele dříve, než on zpozoruje nás, souvisí
i objev dalekohledu. Italský fyzik a astronom Galileo Galilei (1564 - 1642) napsal

v roce 1609 benátskému dóžeti o svém právě objeveném dalekohledu mj. toto:
„Schopnost mého cannochiale ukazovat vzdálené objevy stejně zřetelně, jako
kdyby byly blízko, by nám měla poskytnout neocenitelnou výhodu při jakýchkoliv vojenských akcích na souši i na moři. Na moři budeme schopní zjistit polohu
nepřátelských sil a rozeznat jejich vlajky dvě hodiny před tím, než oni mohou
uvidět nás, … na souši … pozorovat z míst s vyšší polohou nepřátelské tábory
a jejich opevnění.“
Teprve potom obrátil Galilei dalekohled směrem k nebi a úžasem se mu zatajil
dech.

Společenská kronika
JUBILEA
Všem jubilantům přejeme vše nejlepší a mnoho zdraví do dalších
let
leden
92 let
Salajková Ludmila, ul. Lipová
Zrůnová Marie, ul. Masarykova
80 let
Markovič Josef, ul. Masarykova
75 let
Juras Milan, ul. Masarykova
70 let
Čápková Zdeňka, ul. Anenská
Hůrský Bedřich, ul. Úlehlova
Ševčíková Marie, ul. Ořechová
60 let
Maxová Eliška, ul. Úlehlova
Morávek Jan, ul. Masarykova
únor
90 let
80 let
75 let
65 let

60 let

Hegerová Jiřina, ul. Anenská
Vrba Josef, ul. Mlýnská
Jurasová Marie, ul. Masarykova
Kosíková Jana, ul. Úlehlova
Kopáček Ladislav, ul. Růžová
Slezák Zdeněk, ul. Na Trkmance
Salajka Miroslav, ul. Lipová
Škarvodová Alena, ul. Ořechová
Podrazil František, ul. Ořechová
Ivičič Stanislav, ul. Úlehlova

březen
91 let
Svoboda František, ul. Mlýnská
75 let
Bartal Eduard, ul. Mlýnská
Laubová Jana, ul. Lipová
70 let
Florus František, ul. Úlehlova
Křenek Josef, ul. Na Trkmance
65 let
Stanislav, ul. Anenská
Horáková Světla, ul. Ořechová
60 let
Čapka Miroslav, ul. Mlýnská
Žák Alois, ul. Růžová

ÚMRTÍ
Rozloučili jsme se s občany:
listopad
Jankovič Josef, ul. Sportovní
Cupal Antonín, ul. Mlýnská
Sýkorová Pavlína, ul. Za Hřištěm
prosinec
Sedláček Ludvík, ul. Lipová
únor
Zrůna Stanislav, ul. Za Hřištěm

Poděkování
Děkujeme všem, kteří doprovodili pána Ludvu Sedláčka na jeho
poslední cestě.
Při této příležitosti chceme dát odpověď na mnohé dotazy, zda
výdaje s pohřbem platil pán Snovický. Při „darování“ domu slíbil
pán Snovický, že se o pána Sedláčka ve stáří postará a zaplatí výdaje s pohřbem. Po pohřbu mu byly doručeny veškeré účty spojené
s výdaji. Do dnešního dne pán Snovický na dopis NEREAGOVAL
a náklad zůstávají na přátelích pana Sedláčka.
Přátelé pana Sedláčka

NAROZENÍ
únor
Blahopřejeme Dominice Buchtové k narození syna Matouše.
Žádáme občany, kteří si nepřejí zveřejnění svých osobních údajů
ve zpravodaji, aby to nahlásili na obecním úřadě nebo na telefonním čísle 519 324 502. Děkujeme.
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