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Jarní výlet
Větrný mlýn Kuželov - 50,-/25,- Kč

Soukromá sklárna v Květné - exkurze

Velká Javořina - výstup na nejvyšší vrchol
Bílých Karpat

Luhačovice

Výlet se koná dne 18. dubna 2015. Odjezd od
obecního úřadu v 7.30 hod. Cena: 200,- Kč

Z obsahu
SLOVÁCKÉ SDRUŽENÍ LADNÁ LANŠTORFČANÉ VE SPOLUPRÁCI S OBCÍ LADNÁ
ZVOU NA

SETKÁNÍ MUŽSKÝCH SBORŮ
REGIONU PODLUŽÍ 2015

9.5.2015 V 15:00 HODIN VE SPORTOVNÍ HALE V LADNÉ
HRAJE CM BŘECLAVAN A CM MORAVICA
VYSTOUPÍ SBORY Z LADNÉ,
DOLNÍCH BOJANOVIC, STARÉ BŘECLAVI, CHARVÁTSKÉ NOVÉ VSI, HRUŠEK,
JOSEFOVA, LANŽHOTA, LUŽIC, MIKULČIC, MUTĚNIC, POŠTORNÉ, PRUŠÁNEK,
KOSTICE‐TVRDONICE, TÝNCE, MORAVSKÉ NOVÉ VSI A MORAVSKÉHO ŽIŽKOVA.
HOST POŘADU ANETA MENDLOVÁ Z LADNÉ

• výpisy ze zasedání
zastupitelstva
• hospodaření obce v r. 2014
• realizované akce v r. 2014
• Dobytčí cesta
• O hlasech
• Mlejnek

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
uběhly další tři měsíce od posledního vydání Lanštorfského
zpravodaje a je opět čas na krátké zhodnocení práce pro obec.
Neprobíhaly žádné investiční akce, ale spíše se obec věnovala
záležitostem kultury, hodnocení uplynulého roku 2014 a přípravy na rok letošní.
Obec uspořádala na konci minulého roku Vánoční koncert
v kostele, v lednu proběhl první Obecní ples, následoval Lanštorfský fašank, který poznamenala vysoká nemocnost občanů
a poslední úspěšnou akcí byl Dětský karneval. Velké poděkování
patří ze strany obce všem sponzorům a dárcům plesu i karnevalu.
V současné době probíhá zpracování studie o stavu spodní
vody v katastru obce. Studii nám zpracovává odborník z VUT
Brno prof. Jaromír Říha. Byl se v obci podívat, navštívil objekty,
ve kterých je vysoká spodní voda, popíše situaci a navrhne opatření, která by mohla stav spodní vody v obci ovlivnit, pokud je to
vůbec možné. Jakmile bude studie hotová, pokusíme se zorganizovat s prof. Říhou pro veřejnost diskuzi k tomuto tématu.
V letošním roce bychom chtěli zrenovovat a rozšířit dětské
hřiště v parku Rasovna. Za tímto účelem bylo požádáno o dotaci
ve výši 400 000,- Kč. Jestli jsme se žádostí uspěli, bychom se měli
v nejbližších dnech dozvědět a k realizaci by bylo přistoupeno
během letních měsíců.
Obec zažádala o dotaci na kompostéry, které budou bezplatně
distribuovány do domácností. Kdo bude mít zájem si kompostér
umístit na své zahrádce a užívat ho ke zpracování bioodpadu,
obdrží jej zřejmě v období srpen-září. Druhou možností je odkládání bioodpadu na sběrném dvoře. Upozorňuji na zákonnou
povinnost odpad třídit.
Krátce bych se zastavila u provozu nového sběrného dvora,
který je v této době plně využíván. Na sběrném dvoře můžete
odevzdat téměř veškerý odpad, který Vaše domácnosti vyprodukují, pouze je potřeba je řádně vytřídit. Při vstupu na sběrný
dvůr je Vaší povinností nahlásit své jméno, adresu, druh odpadu
a jeho množství vyjádřené v kilogramech /kvalifikovaný odhad/.
Zapisování těchto údajů není výmyslem obce, ale je nařízeno
„shora“, dále se pak údaje vkládají do systému a vyhodnocují se.
Ukládaní odpadu do jednotlivých kontejnerů pak provádí občané samostatně. Samozřejmostí je pomoc osobám postiženým
a těm, kteří samostatně nezvládnou odpad složit. Někteří z Vás
si stěžovali a požadovali, aby k obsluze byli dva pracovníci. Sa-

mozřejmě, že bude na dvoře pouze pracovník jeden a je možné,
že se trochu zdržíte ve frontě při čekání na zapsání. Bohužel naši
pracovníci neovládají těsnopis, takže zápis do sešitu trvá na vkus
některých čekajících delší dobu. Také záleží na tom, kolik lidí se
sejde najednou na sběrném dvoře. Většina je nachystaná hned
při jeho otevření, ale sami uznáte, že všechny najednou nejde
obsloužit.
Upozorňuji všechny občany, že bude vydána nová obecně závazná vyhláška ke sběru a třídění odpadu, kde bude také stanoveno, že popelnicové nádoby mohou být na veřejné prostranství
umístěny pouze v určitý den a hodinu. Mimo toto stanovené období musí mít občan popelnici uschovanou na svém pozemku.
Tímto opatřením nám z ulic zmizí popelnice, které tam dodnes
někteří vystavují celoročně.
Chtěla bych na tomto místě poděkovat panu Josefu Kubíkovi, který odchází od května do penze, za jeho práci pro obec
a popřát mu mnoho zdraví a spoustu šťastných důchodových let.
Žezlo po něm převezme jeho syn, takže v podstatě pro nás žádná
změna, jenom to prostě bude Kubík v mladším vydání.
Žádám všechny občany, aby si pozorně všímali toho, co se
kolem nich děje, protože dochází v obci ve větší míře k vandalismu, v poslední době především na veřejné zeleni. Děje se
tak u parkoviště před Jednotou, kde někdo neustále vytrhává
a láme keříky, na workoutovém hřišti byly zlomeny tři stromky,
po cestě k nádraží bývají pravidelně vyvráceny zasazené švestky.
Současně žádám rybáře, kteří holdují svému koníčku na Jazérku,
aby nevjížděli se svými auty na trávník. Pokud se stanete svědky
některého nevhodného jednání, pokuste se vandalům domluvit
nebo to nahlaste na obecním úřadě.
Vyzývám Vás, kteří si chcete před dům zasadit vzrostlejší listnatý strom, abyste se přihlásili na obecním úřadě a domluvili si
počet stromů a druh stromu. Zájmem obce je mít ulice zelené
a ne betonové. A současně upozorňuji, že stromy na veřejném
prostranství jsou majetkem obce a nemůže si kdokoliv strom
před domem jenom tak uřezat, ale musí mít náležité povolení.
Chtěla bych Vás jménem obce pozvat na Jarní a Letní výlet,
Zpívání mužáckých sborů, soutěžní přehlídku mladých verbířů,
zájezd do termálního koupaliště na Slovensku, Pálení čarodějnic,
Den dětí a Uliční turnaj vkopané. Určitě se máte na co těšit.
Do nadcházejícího jara Vám přeji hodně pohody a spoustu
slunečných dnů.
Priesterrathová Renáta, starostka obce

DĚNÍ V OBCI

Vánoční koncert
Jak se již stalo tradicí, uskutečnil se v sobotu 27. prosince 2014
Vánoční koncert v kostele sv. Michaela Archanděla. Tentokrát se
publiku představil Komorní orchestr Jana Noska při ZUŠ Hodonín s dirigentem Davidem Herzánem aPěvecký sbor Crescendo
ZUŠ Hodonín se sbormistrem Josefem Ilčíkem, kteří předvedli
české a moravské koledy. V dalším programu zazněl Koncert pro
dvoje housle d moll, část III. Alegro od J. S. Bacha, kde sólo na
housle zahrál David Herzán a Lucie Rajmicová. Komorní orchestr dále předvedl od W.A.Mozarta Malou noční hudbu, od J.S:
Bacha skladbu Air, od A.Vivaldiho Koncert pro dvě trubky Cdur,
kde sólo na trubky měli Jiří Holešínský a Josef Ilčík.Koncert byl

nádherným kulturním zážitkem a umocnil tak vánoční atmosféru svátků.
Martin Vlk
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OBECNÍ PLES

Dne 24. ledna 2015 se uskutečnil historicky první Obecní
ples v Ladné. Předtančení se ujal mladý, teprve 40 - 50 –ti letý
pár z obce Ladná Priesterrathová – Vlk a za doprovodu dalších
tanečníků z této věkové kategorie úspěšně zahájili slavnostní večer. V průběhu večera vystoupil mladý, teprve 15-ti letý pár DSP
Kometa Brno Kateřina Kebertová a Patrik Pliml se standartními
a latinskoamerickými tanci. Dále vystoupila místní taneční skupina N.C.O.D. pod vedením Lenky Žůrkové. K tanci a poslechu
hrála dechová hudba Liduška z Dolních Bojanovic a DJ Ital, který po páté hodině ranní ples uzavíral. Součástí plesu byl i raut,

který připravil kolektiv kuchařek z jídelny MŠ. V bohaté tombole
bylo možno vyhrát notebook, pračku, mobilní telefon, tablety
a mnoho dalších cen. Zábava byla výborná, někteří vydrželi tančit až do brzkých ranních hodin.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem sponzorům za příspěvky do tomboly. Poděkování patří také kolektivu zaměstnanců
obce za přípravu sálu, panu Stanislavu Maxovi a Věře Šúňové za
shánění darů do tomboly a všem, kteří se na přípravách plesu
podíleli.
Martin Vlk

Do tomboly na Obecní ples přispěli:
Firma FKB – ing. Stanislav Ivičič, Firma BOS Ladná – pan
Vladimír Osička, Ing. Robert Priesterrath, Gumotex Břeclav,
Chasa Ladná, Pan Miroslav Čapka, Elektro Martin Hrdlička,
Paní Petra Pantůčková, Zámečnictví Radim Uher, Manželé Věra
a Vladimír Svobodovi, Pan Kamil Štoll, Manželé Marie a Karel
Hrdličkovi, Pan František Pochylý, Manželé Gabriela a Martin
Vlkovi, Paní Marie Černá, Paní Jiřina Mendlová, Kadeřnictví
Jitka Šindelková, Kadeřnictví Dagmar Michalovičová, Pedikúra
Irena Líznerová, Paní Marie Kurková, Masáže Edith Pospišová,
Sdružení občanů Ladné, Manželé Jana a Miloslav Balgovi, Manželé Ludmila a Miroslav Hrabcovi, Zámečnictví Michal Uher,
Hostinec U Parku, Malířství Radomír Ševčík, Manželé Anna
a Josef Snovičtí, Firma KOVO Prudík, Firma SDK Krůtil, Firma ALBA-METAL, spol. s r.o., Paní Zdeňka Michlovská, Paní
Vladimíra Filipová, Firma TISK Pálka s.r.o., Manželé Jarmila
a Martin Šimečkovi, ELEKTRO Ivan Filípek, Manželé Bohumila
a Ladislav Petráskovi, Zahradnictví Ludmila Kasalová, Vinařství Bohumil Novák, Internet 4you, TOP CARS – pan Stanislav
Kosík, Paní Libuše Michalicová, Firma MIBAG Šmíd, Manželé
Marie a František Kobrovi, Manželé Marie a František Valůškovi, Paní Nataša Málková, Manželé Jana a Antonín Lučtí, Paní
Milena Duhonská, Pan Zdeněk Rybár, Manželé Jaroslav a Marie

Čechovi, Paní Věra Markovičová, Firma Necho, spol. s r.o., Paní
Ludmila Střelská st., Manželé MUDr. Jaroslav a Jaroslava Danielovi, Manželé Antonie a Josef Blatovi, Ing. Věra Šúňová, Manželé Marta a Miroslav Holubovi, Pan Libor Vymyslický, Manželé
Yveta a Josef Babčákovi, Manželé Markéta a Miroslav Nešporovi,
Paní Božena Lůcká, Paní Simona Trubačová, Slečna Simona Pulkrábková, Ranč Ladná – pan Petr Vlašic, Studio Liba, Pan Tomáš Pospiš, COOP Jednota Mikulov, Paní Kateřina Nešporová,
Vinařství U Kapličky Zaječí, Pan Václav Juras, Paní Jana Jurasová a Eva Mrkvová, Lázně Lednice, Pneuservis Tomáš Frolich,
Manželé Miloslava a František Sedláčkovi, Paní Marie Ženatá,
Ing. Zdeněk Hanáček, Pan Pavel Mendl st., Pan Jozef Vaškovič,
Paní Libuše Vojteková, Uzeniny Jiří Dočekal, Potraviny Miroslava a František Šlichtovi, Manželé Vladimíra a Karel Novozámští, Čerpadla Doležal, Mlynářství Rostislav Střelský, Paní Lucie
Střelcová, Paní Věra Sobotková a Věra Bartolšicová, Hospůdka U
Korunky, Manželé Lenka a Kamil Buchtovi, Paní Ivana Ťulpová,
Bc. Stanislav Holub, Paní Sylva Čuková, Paní Jana Mrázová, Slovácké sdružení Lanštorfčané, Manželé Bohumíra a Petr Dřevění,
Firma Megawaste, Paní Ludmila Grünwaldová.
.........pokračování na str. 4
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Finančně ples podpořili: pan Stanislav Krůtil, paní Lysáková
Marie, pan Škarvoda Vilém st., pan Salajka Miroslav, manželé
Florusovi, paní Renata Kučerová a firma Milan Veselý Břeclav.
Za pomoc při organizaci plesu patří poděkování kolektivu

kuchařek školní jídelny - paní Marii Hrdličkové, Jarmile Šimečkové a Zdeňce Demčilové, zaměstnancům obecního úřadu
a paní Věře Garčicové s Lenkou Neuhauserovou.
Priesterrathová Renáta

Romeo a Júlie v Divadle Bolka Polívky
V sobotu 7. února obec uspořádala divadelní zájezd na Shakespearovu hru Romeo a Júlie do Divadla Bolka Polívky v Brně,
kde s touto hrou hostoval Divadelní spolek Kašpar z Prahy.
V klasické hře z italské Verony se nám představili manželé
Tomáš a Tereza Rumlovi jako Romeo a Júlie /Tomáše znáte jako
Lexu z nováckého seriálu Comeback/ .Otce Júlie Kapuletové hrál
Jan Potměšil na vozíčku a její chůvu Ilona Svobodová. V roli pátera Lorenza se představil Adrian Jastraban. Hudební doprovod

na pódiu obstarala hudební skupina Krless.
Vstupenku bylo možno využít i na večerní představení Chanson? Šanson!, této možnosti však využilo pouze několik osob.
V hodinovém představení zazněly písně Piaf, Vysockého,
Bécauda, Hegerové, Dietrich, Brela, Buriana a Salačové. Všechno zpívaly ženy a nejznámější herečkou byla určitě Milena Steinmasslová.
Priesterrathová Renáta

Romeo a Julie

Chanson? Šanson!

Krless
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LANŠTORFSKÝ FAŠANK
V sobotu 14. únorase konal pošesté fašank doplněný domácími zabíjačkovými specialitami.K obecnímu úřadu, kde se zabijačkové dobroty připravovaly pod vedením pánů řezníků Josefa
Koliby a Vojtěcha Sadílka, přicházely již od desáté hodiny dopolední zájemci o vepřové pochoutky – jitrnice, tlačenku, škvarky, lalok na víně, ovar a ovarovou polévku. V jednu hodinu po
poledni se vydal maškarní průvod vedený panem Stanislavem
Holubem a Stanislavem Maxou na obchůzku obcí za doprovodu
hudebníků pod vedením pana Františka Macinky a mužáckého
sboru Lanštorfčani. Letošní tanec „Pod šable“ na každé zastávce zatančily děti pod vedením paní učitelky Pavlíny Holubové.
Zastávky průvodu letos byly u hospodářů pana J. Vaškoviče
a L. Michlovské (ul. Masarykova), rodiny Filípkovy (ul. Masa-

rykova), rodiny pana Pavla Čecha (ul. Mlýnská),rodinyHolubovy (ul. Masarykova) a rodiny Tesaříkovy (ul. Úlehlova). Večer
průvod zakončil obchůzku ve sportovní hale, kde spořádal téměř
vše, co bylo pro něj přichystáno. Zábava pak pokračovala až do
půlnoci za doprovodu country skupiny Amulet. Velké poděkování patří letošním hospodářům. Děkujeme všem zaměstnancům obecního úřadu, paní Lysákové a paní Sadílkové za výborné
koblížky, mužskému sboru Lanštorfčanů, paní Pavlíně Holubové, pánům Stanislavu Holubovi a Stanislavu Maxovi a paní Boženě Juračka Zálešákové. Věříme, že se v příštím roce sejdeme
v ještě větším počtu.
Martin Vlk

Vysílání s Českým rozhlasem Brno
V pátek 6. března se obec Ladná zapojila do vysílání Českého rozhlasu Brno, a to v několika samostatných vstupech během celého dne. Hned ráno po
deváté hodině se ptali moderátoři paní kuchařky
Mařenky Hrdličkové na místní recept typický pro
obec. Do rádia prozradila návod napřípravubundaviny. Určitěnázev je neobvyklý a posluchačezaujal.
Předobědemhovořilapaní Marta Tesaříková o folklóru a vznikuženského a mužskéhosboru v Ladné, pro posluchačerádiavybralapísničkuodnašichLanštorfčanů
“Dojeli k námLanštorfčané”. Po dvanáctéhodině pan Miroslav

Nešpor, jakozástupcehasičů, povykládal do éteruveselýpříběh z našehohasičskéhosboru a taképoslalposluchačůmpísničku “Trenčanskábrána”.Předposlednívstuppotřetíhodiněbylurčenněkomu, kdo
se v obcistará o kulturu, a protože to je obecníúřad,
takpromluvilazaobecstarostkaobce. Ta svýmposlednímvstupempředšestouhodinouzakončilaúčastobcenavysílánírozhlasu Brno, pro svéspoluobčanyvybralapísničkuZdeňkaVrbíka“Lanštorfská polka”.
Priesterrathová Renáta
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Dětský karneval
V sobotu 21. března se konal pro děti karneval. Od 14.00 hod.
mohly děti tancovat, soutěžit, skákat na nafukovacím hradě, dát
si namalovat obličej nebo se nechat vytetovat. Obec pro tuto akci
zajistila uměleckou agenturu CHABI. Během odpoledne děti
soutěžily o sladkosti a jejich karneval navštívil taky Medvídek
Pú, Tygřík a Mickey Mouse.
Pro děti byla na závěr nachystána bohatá tombola, do které
nám přispěli manželé Škarvodovi st., paní Konečná Hana,manželé Miškeříkovi, paní Bartošová Jana, manželé Kolibovi, paní
StřelskáMarie,paníŠindelková Jitka, paní Hlavačková Drahomíra, paní Nešporová Ludmila, paní Kučerová Renata, manželéVlkovi, paní Lůcká Jitka, paní Holubová Jiřina, paní Svobodová
Věra, paní Lucká Josefa, paní Šúňová Věra, paní Černá Marie,
paní Hanáčková Milana, pan Bajar Jan ml., manželé Skočíkovi,

manželé Kobrovi, pan Salajka Miroslav, paní Krajčovičová Jana,
paní Čápková Zdenka, paní Áčová Markéta, paní Duhonská Milena, paní Bajarová Božena, paní Trávníčková Marta, paní Mikuličová Kateřina, paní Klimovičová Marie, firma Mikro Trading
a.s., paní Kostíková Marie st., manželé Michalovičovi, paní Marie Lysáková, paní Florusová Ludmila, paní Jankovičová Zdenka,
paní Zálešáková Erika, pan Vošvrda Josef, paní Jílková Dana,
paní Anna Cupalová, paní Krůtilová Jana, paní Tesaříková Marta, paní Novozámská Vladimíra, paní Šimečková Jarmila, paní
Černínová Renata, paní Hříbová Bohdanka, paní Michalovičová
Pavla, paní Lucká Petra, Obec Ladná, firma Štoll spol. s r.o.
Všem sponzorům děkujeme za jejich dary pro děti a může
jim být odměnou radost všech malých i velkých nad výhrami.
Priesterrathová Renáta

Úvod zimního Jezdeckého poháru ovládl Vlašic
V sobotu 31. ledna 2015 proběhlo v Hradištku u Sadské
první kolo vozatajské části zimního Jezdeckého poháru Jump
and Drive Winter Tour 2015, které se těšilo z rekordního zájmu
účastníků. Zcela zaplněná hala nakonec dvakrát aplaudovala Petrovi Vlašicovi.
Tento moravský jezdec reprezentující Ranč Ladná již v loňském roce ukázal, že halové soutěže mu vyhovují a se svými koňskými svěřenci dokáže předvádět mnohdy neuvěřitelné sportovní výkony.
Již v kategorii dvojspřeží nenašel přemožitele, přičemž
v druhém kole této soutěže byl jediným, komu se podařilo stlačit výsledný čas pod 100 sekund. Cílovou čáru protnul v čase
96,53 sekundy, k nimž si ovšem musel připsat 5 trestných sekund
za jeden shozený míček. V prvním kole byl bezchybný a konečný výsledek 201,75 znamenal první místo z celkového počtu
25 spřežení.
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Královská kategorie čtyřspřeží nabídla o mnoho napínavější
podívanou. V této kategorii se představilo 11 čtyřspřeží.
„Sešla se zde vozatajská elita České republiky. My z vesnice
jsme se přijeli jen zúčastnit, a kupodivu to dopadlo dobře. Po
prvním kole jsme se dostali dopředu a do druhého kola jsme šli
s cílem jít bez penalizace, což se nám takřka podařilo,“ zhodnotil
Petr Vlašic, jenž si v obou částech připsal vždy po jedné chybě.
Celkový čas byl 304,70, což znamenalo první místo.
Celý Jezdecký pohár Jump and Drive Winter Tour 2015 vyvrcholí 20. března 2015 na Festivalu v Lysé nad Labem.
Připravila Petra Vlašicová

Přehled hospodaření obce v roce 2014

Přehled hospodaření obce v roce 2014
PŘÍJMY
Daně
Odvody za odnětí půdy
Poplatek za svoz komun. odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veř. prostranství
Příjem z provozování loterií
Správní poplatky
Dotace EU – Úřad práce
Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu
Dotace na volby
Dotace Vegetační úpravy hřbitov
Dotace hasiči
Dotace Sběrný dvůr
Úhrada za dobývací prostor
Kultura
Nájem byty
Nájem pohostinství, pošta
Pohřebnictví – nájmy hrobů
Komunální služby, pozemky + pronájem
pozemku - fotovoltaická elektrárna
Sběr a svoz ostatních odpadů
Místní správa – nekapitálové příspěvky
Příjmy z úroků
Ostatní finanční operace - náhrady
CELKEM i s neuvedenými položkami

VÝDAJE
Deratizace
Lesní hospodářství - transfer
Silnice – opravy
Chodníky – materiál, opravy, stavby
IDS JMK - příspěvek na autobusy
Pitná voda
Kanalizace
Příspěvek ZŠ a MŠ, opravy
Knihovna
Ochrana památek
Rozhlas – opravy, bezdrátový rozhlas
Zpravodaj
Kultura
Multifunkční objekt
Příspěvek na činnost TJ Sokol
Workout hřiště – prvky, lavičky, revize
Bytové hospodářství + stavba bydlení pro
seniory
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení – energie, opravy
Pohřebnictví + opravy hřbitovní zdi
Územní plánování
Komunální služby + koupě pozemků
Svoz komunálního odpadu
Svoz ostatních odpadů
Sběrný dvůr
Péče o vzhled obce vč. platů
Sociální služby – dary, transfery
Sbor dobrovolných hasičů
Zastupitelstvo + platy
Volby
Činnost místní správy
Pojištění obce
Ostatní finanční operace
CELKEM i s neuvedenými položkami

KČ
13 118 358
59 966
549 123
26 410
16 290
692 602
16 380
464 333
222 600
35 000
163 886
72 830
2 049 342
3 643 965
277 314
57 048
164 391
8 523
1 022 634
142 370
7 707
20 853
99 500
23 108 838,-Kč

KČ
62 780
210 000
81 734
1 558 870
62 250
2 885
310 144
1 425 384
144 633
24 200
82 901
27 373
459 706
7 061 009
120 740
134 668
5 276 512
102 217
271 284
740 972
93 390
1 415 942
613 397
72 316
11 163 878
1 696 894
13 000
208 734
1 060 314
13 210
1 368 063
55 784
56 437
36 080 486,-Kč

VÝPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání zastupitelstva č. 2/2014 se konalo 12. prosince 2014
Zastupitelstvo obce schválilo:
• OZV č. 3/2014 o místních poplatcích, kterou se mění OZV
č. 1/2013
• Rozpočet na rok 2015 s příjmy ve výši 15 793 000,- Kč a se
stejně vysokými výdaji
• Rozpočtový výhled na roky 2016-2018
• Rozpočet sociálního fondu na rok 2015 ve výši 60 000,- Kč

• Rozpočtové opatření č. 7/2014 s příjmy ve výši
1 125 000,- Kč, výdaji ve výši 1 876 000,- Kč a financováním ve výši
-751 000,- Kč
• Pověření starostky obce k provedení posledního rozpočtového opatření č. 8/2014
• Smlouvu o poskytnutí dotace z JMK ve výši 400,- Kč na zajištění akceschopnosti JSDH v roce 2014
• Zastupitelku Bohumilu Tesaříkovou jako zástupce do Škol-
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ské rady ZŠ a MŠ Ladná
• Smlouvu o bezúplatném převodu majetku Regionu Podluží
ve výši 45 025,- Kč do majetku obce
• Přijetí sponzorského daru pro ZŠ a MŠ Ladná ve výši
7 000,- Kč od MUDr. Martiny Kubové Šedové
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s E.ON Distribuce na pozemek parc.č. 1279/22 za jednorázovou
úplatu ve výši 2 000,- Kč
• Darovací smlouvu na příspěvek ve výši 5 000,- Kč pro farnost Podivín na zajištění oslav posvěcení kostela sv. Michaela
Archanděla v Ladné
• Zadání územní zastavovací studie na lokalitu Úlehle
• Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1279/22 o výměře
20 000 m² za účelem výstavby rodinných domů
• Záměr likvidovat biologicky rozložitelný odpad ve společnosti František Král
• Kupní smlouvu na pozemky parc.č. 1176/69, 1202/2, 1205/6
s panem Petrem Jindrou
• Kupní smlouvu na pozemky parc.č. 945/35, 1176/51, 1179/5,
1179/102, 1290/37, 1301/47 s paní Monikou Horákovou
• Kupní smlouvu na pozemky parc.č. 945/40, 1171/18,
1176/85, 1179/49, 1290/45 s paní Jitkou Grofovou
• Kupní smlouvu na pozemky parc.č. 947/10, 1181/50,
1182/62, 1293/109, 1293/145, 1301/13, 1304/10 s paní Jitkou
Horákovou
• Kupní smlouvu na pozemky parc.č. 1182/144, 1182/175
s paní Zdeňkou Michlovskou

• Smlouvu na věcné břemeno s E.On Distribuce na pozemcích parc.č. 71, 72, 77 za jednorázovou úplatu 2 000,- Kč
Zasedání zastupitelstva č. 3/2015 se konalo 5. února 2015
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Kupní smlouvu na kanalizaci ve výši 2 624 830,- Kč s VaK
Břeclav
• Pořízení územní studie na lokalitu Ovčačky
• Renátu Priesterrrathovou jako zastupitele pro pořízení
územních studií
• Zpracovatele územní studie na lokalitu Ovčačky ing.arch.
Martina Ondroucha a na lokalitu Úlehle AR projekt Brno
• Rozpočtové opatření č. 8/2014 s příjmy ve výši
1 841 800,- Kč, výdaji ve výši – 3 400 000,- Kč a financováním ve
výši 5 241 800,- Kč
• Vyřazení majetku obce za rok 2014 ve výši 53 165,55 Kč
• Směrnici č. 35/2015 o poskytování darů a finančních příspěvků občanům obce
• Neinvestiční dotaci pro TJ Sokol Ladná v r. 2015 ve výši
200 000,- Kč, pro časopis Malovaný kraj ve výši 3 000,- Kč
• Kupní smlouvu na pozemek parc.č. 1143/81 s E.On Distribuce na pozemek parc.č. 1143/81 za 10 080,- Kč
• Organizační řád obce Ladná
• Povodňový plán obce Ladná
• Neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Ladná na rok 2015
ve výši 1 000 000,- Kč

Přehled realizovaných akcí v roce 2014
AKCE
Chodníky

REALIZACE
F&K&B, Krasilov

Kanalizace
Bydlení pro seniory II.etapa
Oprava hřbitovní zdi
Územní plán
Rozhlas
Tělocvična
Sběrný dvůr

VS Chrudim, Veselý
Atriowood Ostrava
Demek, Veselý
AR Projekt
Kuběja
PPART stav
VHS

NÁKLADY
POZNÁMKA
1 545 686,- Kč Chodník mez ul. Masarykova
a Mlýnská, u tělocvičny
286 034,- Kč
5 026 694,-Kč
730 135,-Kč
93 390,-Kč dotace:JM kraj
76 351,- Kč
6 357 741,- Kč
11 106 705,-Kč Dotace: MMR 2 049342,- Kč

V REGIONU PODLUŽÍ

Přehled realizovaných akcí v roce 2014

12. tradiční ples Regionu Podluží

Region Podluží spolu s obcí Kostice uspořádal již 12. ročník plesu Regionu Podluží.Letos se ples uskutečnil v pátek
30. ledna 2015 v sále Sokolovny v Kosticích. K tanci a poslechu vyhrávala dechová hudba Túfaranka a cimbálová muzika
Jožky Severina. Ples zahájil za doprovodu cimbálu Ženský
sbor z Kostic. Ve 20.00 hodin slavnostně přivítala starostka
obce JUDr. Anna Bradávková spolu s předsedou Regionu
Podluží Mgr. Vojtěchem Pospíšilem návštěvníky plesu a oba
popřáli všem příjemnou zábavu.V průběhu večera vystoupili
se společenskými tanci taneční pár ze Zlína a taneční pár ze
Studia Morava. Ples se nesl v příjemné atmosféře. Také Ladná
zde měla zastoupení v početné výpravě. Všichni si zatancovali při skvělé dechové hudbě, zazpívali s cimbálovou muzikou
a ochutnali výborná vína z Podluží.
Martin Vlk
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Cyklovýlet Regionu Podluží
Letošní cyklovýlet Regionu Podluží bude mít start i cíl
v naší obci. Tohoto již tradičního cyklovýletu se zúčastňuje více než stovka cyklistů ze všech obcí našeho regionu, ale

i Mikroregionu Hodonínsko. Pokud by měl někdo z řad občanů zájem se tohoto výletu zúčastnit, bude vítán a dopředu
se musí nahlásit na Obecním úřadě v Ladné.
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15. ročník turnaje v kuželkách obcí Regionu Podluží

Dne 17.února 2015 proběhl 15. ročník turnaje v kuželkách
obcí Regionu Podluží „O Holbu starosty města Lanžhot“.
Finálovému zápasu jako každoročně předchází dvoudenní
soutěžní klání, kterého se účastní obce Regionu Podluží, složená ze zastupitelů obcí a zaměstnanců jednotlivých obecních úřadů. Za každou obec hraje jedno družstvo o 4 hráčích.
V Regionu Podluží je v současnosti 15 obcí. Do finále se
probojovaly obce Lanžhot, Prušánky, Moravská Nová Ves,
Starý Poddvorov, Tvrdonice, Dolní Bojanovice. Obec Ladná
vyslala družstvo ve složení Martin Vlk, Jana Balgová, Věra
Svobodová a František Florus.
Naše výprava jako každoročně zabojovala, ale bohužel
pravidelně netrénuje, takže se umístila v druhé polovině celkové tabulky. Obec Ladná děkuje za reprezentaci obce.
Semifinálové výsledky:
Úterý 10.2. - Tvrdonice (305); Lanžhot (254); Dolní Bojanovice (267); Lužice (233); M.N.Ves (318); St. Poddvorov
(280); Mikulčice (247); Prušánky (392).
Středa 11.2. - Josefov (261); N.Poddvorov + Hrušky (nedostavili se); Týnec (271); Ladná (248); M. Žižkov (249);Kostice (242)

Výsledky finálového turnaje:
1. místo: Obec Prušánky (353 kolků)
2. místo: Město Lanžhot (330 kolků)
3. místo: Obec Starý Poddvorov (316 kolků)
4. místo: Obec Dolní Bojanovice (297 kolků)
5. místo: Obec Moravská Nová Ves ( 275 kolků)
6. místo: Obec Tvrdonice (261 kolků)
Nejlepším hráčem se stal Libor Jablonický z Lanžhota (
103 kolků).
Martin Vlk

Oznámení obecního úřadu
Ceník pronájmu haly
			
Tělocvična
Foyer
Kuchyň
Celý objekt

mapa Břeclavsko
Oficiální mapa LVA
info brožurka Ladná
Pamětní mince
Cyklostezky
Sklenice
mapa Podluží
CD Lanštorfčani
Almanach školy
Kniha Obec Ladná
kniha Lidé, kroje, tradice

Den
1 h/kurt badminton
1h
1 000,- 100,-			250,500,-		
500,-		
2 000,-		

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

50,32,25,180,40,71,15,150,100,250,980,-

Poplatky na rok 2015
Poplatek za odpad
Výše poplatku: 450,- Kč/osoba
Termín zaplacení: 31. březen 2015
Způsob placení: hotovostně v pokladně obecního úřadu, bezhotovostně bankovním převodem na účet obce
35-6979690237/0100, variabilním symbolem je rodné číslo poplatníka.
Protože dochází dle zákona ke změnám, uvádíme část vyhlášky obce v plném znění o tom, kdo platí poplatky. Celou

Propagační materiály obce
Na obecním úřadě si můžete pro svoji potřebu zakoupit tyto
propagační materiály:
Pexeso
15,pohlednice
6,Samolepka se znakem obce
15,-
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vyhlášku si můžete přečíst na webových stránkách obce nebo
na obecním úřadě.

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 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.

Poplatek za psy
Výše poplatku: 100,- Kč/pes
Termín zaplacení: 31. březen 2015
Způsob placení stejně jako u poplatku za odpad.
Paulovnie plstnatá – strom pro včely a ostatní stromy
Obec vysadila v letošním roce v obci 15 ks těchto císařských
stromů. Máme nabídku těchto krásných a rychle rostoucích
stromů pro zájemce o výsadbu zdarma. Nabízí nám je pán, který chová včely a tyto stromy bohatě kvetou, takže včelky mají
dostatek potravy. Kdo máte zájem si strom vysadit na svém pozemku nebo před domem, přijďte se nahlásit na obecní úřad.
Dále poskytneme stromy /vzrostlejší a listnaté/ dle vlastního
výběru pro zájemce o výsadbu před domem.

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

Zájezd na Flóru Olomouc
Pokud máte zájem, aby se tento zájezd na FLÓRU OLOMOUC uskutečnil, přijďte se co nejdříve nahlásit.
ZÁJEZD 25. DUBNA 2015 NA FLÓRU OLOMOUC SE USKUTEČNÍ POUZE V PŘÍPADĚ,
ŽE SE PŘIHLÁSÍ DOSTATEČNÝ POČET ZÁJEMCŮ.
PROTO SE PŘIJĎTE PŘIHLÁSIT NA OBECNÍ ÚŘAD NEJPOZDĚJI DO 13. DUBNA 2015.
CENA ZÁJEZDU ČINÍ 200,- Kč.

Chtěl si zkrátit cestu?

přispět svědkové a motiv mě napadá snad, že si potřebuje
zkrátit cestu o pár kroků do obchodu. Nicméně bude zapotřebí zde učinit opatření, které by zamezilo dalšímu ničení
obecního majetku.
Proto Vás vyzýváme, pokud víte, který občan trvale poškozuje zeleň v tomto místě, abyste jeho jméno sdělili na
obecním úřadě. A občanovi vandalovi sdělujeme, že zde stále
budeme vysazovat keře, protože tudy se prostě už nechodí
a pouze hlupák si může myslet, že hlavou prorazí zeď.
Martin Vlk

V průběhu víkendu na přelomu února a března patrně
v nočních hodinách neznámý vandal zničil keramický odpadkový koš obce Ladná umístěný naproti samoobsluhy
COOP Jednota na ul. Masarykova. Jak je zřejmé, nejedná se
o práci žádného dítěte, protože keramická nádoba koše váží
kolem 50 kg nebo i více. Toto místo je častým terčem „neznámého“ vandala. Před umístěním koše zde často někdo
opakovaně poškozoval vysazené okrasné keříky. Otázkou je
kdo a proč toto činí? Na první otázku by k odpovědi mohli

Stav obyvatel k 31.12.2014
Přistěhování
Narození
Odstěhování
Úmrtí
Celkový počet obyvatel v r. 2013
Celkový počet obyvatel k 31.12.2014

10
12
14
14
1 248
1 244
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Vandalové poničili mladé stromy
S novodobou historií obce se snažíme o zvelebení prostředí, ve kterém žijeme. Zlepšujeme životní prostředí a snažíme se uspokojit různé potřeby našich spoluobčanů. Jedním
z mnoha projektů bylo vybudováníworkoutového hřiště, které je hojně navštěvováno nejen místními nadšenci. V souvislosti s tímto bylo vysazeno několik stromů paulovnie císařské. Ovšem některým tyto mladé stromky zřejmě překážely,
a tak došlo k poničení celkem 3 ks těchto rostlin. Dle výšky
zlomu a síly, které musel neznámý vandal vynaložit, se nejednalo o malé dítě. (kmen má v průměru cca 4 – 5 cm)
Obci nyní nezbývá nic jiného než tyto stromy nahradit
novými a prostředky, které by mohla investovat jinde, bude
muset vynaložit zde.
Prosíme rodiče, především dospívající mládeže, která
workoutové hřiště hojně navštěvuje, aby se více zajímali o to,
jak jejich děti tráví svůj volný čas. Je velmi pravděpodobné,
že vandalské dílo je výsledkem trávení volného času Vašich
dětí.
Martin Vlk

Z historie Ladné
Dobytčí cesta
Moravská země, ležící na nízko položeném rozvodí mezi
Dunajem a Odrou, byla od dávných dob průchodním územím, kterým šla doprava ze Středomoří k Baltu a od Černého moře k moři Severnímu.
V nejstarších dobách nebyla cesta stabilizována, jednalo
se spíše o dopravní směr, který byl dán především terénem,
a to nejen místy, která nemohla cesta překonat, ale především
lokalitami, jimž se nemohla vyhnout (brody přes řeky). Takovou cestou byla i významná „Dobytčí cesta“, která v minulosti vedla okolo naší vesnice.
Cesta měnila v průběhu věků svou trasu, v první polovině
13. století vedlo spojení Českého státu s Uhrami po takzvané cestě Českých stráží, jež vedla ze Strážnice přes Šumárník
(vrch v Bílých Karpatech). V pozdější době, když se vlivem
sňatkové politiky vztahy mezi českým státem a Uhrami zlepšily, přesunula se cesta dále k jihu. Dálková cesta, po které
se kromě jiného zboží dodával nejvíce dobytek do českých
zemí a přilehlých oblastí západní Evropy, vycházela patrně
ze Stoličného Bělehradu – Székesfehérváru, který býval sídelním městem uherských králů. Tato cesta vedla po pravém
břehu Dunaje přes Györ k bratislavskému brodu přes Dunaj,
procházela Stupavskou branou, mířila na Velké Leváre a přes
ně dál k řece Moravě, kterou přešla u vesnice Brodské.Na
moravské straně zamířila do vesnice Strážovice, které stávaly před tatarským vpádem jako hlídková stanice na pravém
západním břehu Moravy v místech, kterým se podnes říká
Starý Lanžhot.
Přiváděný dobytek po této cestě pocházel z Uher. Ty byly
ve středověku a novověku až do roku 1918 mnohem větší než dnešní Maďarsko. Kromě vlastního Maďarska k nim
náleželo Slovensko, bývalá Zakarpatská Ukrajina, Sedmihradsko, které je dnes součástí Rumunska, Slovinsko a část
Dalmácie. Všechna tato území měla zemědělský charakter
a produkovala velké množství dobytka, chovaného převážně
extenzivním pastevním způsobem.Producenty dobytka byly
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především velké šlechtické majery (velká hospodářství), ale
i drobní chovatelé. Dobytek skupovali handlíři a dodávali jej
překupníkům, kteří jej přiháněli na moravské a české trhy.
Z čilého ruchu na dopravní trasez Uher do Českých zemí
nechtěl těžit jen uherský král, ale i čeští vládci, především
moravská markrabata. Jižní Moravu ovládal koncem 14. století markrabě Jošt, z jehož popudu byl provoz na nové cestě
usnadněn tím, že byl přes západní, tehdy hlavní rameno řeky
Moravy vybudován most, na kterém se vybíralo pohraniční clo. Jako odpočivná stanice bylo na moravské straně řeky
založeno někdy před rokem 1384 městečko, které převzalo
funkci zaniklých Strážovic a dostalo příznačné pojmenování Landeshut, Landshut (zemská stráž), které si místní lidé
upravili na tvar Lanžhot. Tento most vzal patrně brzy za své,
neboť se již později nepřipomíná a obě ramena řeky se přecházela brody. Brodění posléze vystřídala přeprava na loďkách, nakonec zde byl zřízen stabilní přívoz, prám, zvaný
kompa. Na něm se přepravovaly osoby a povozy, dobytek se
nadále brodil.
Tato obchodní cesta na Lanžhot a dále na Podivín strhla
na sebe převážnou část obchodu s Uhrami. Nabývala stále
většího významu a po další staletí po ní šel z Uher do Českých zemí hlavní proud uherského dobytka. Podle místních
výkazů to bylo např. v roce 1813: 3 439 koní, 1 904 skotu,
4 810 prasat (v roce 1814 dokonce 8062 prasat) a 79 724 ovcí.
Hnané stádo měl na starosti obchodník, který si najímal
na pomoc profesionální a příležitostní honáky. Byli to příslušníci nejspodnějších společenských vrstev, kteří neměli
půdu ani řemeslnou dílnu či jiný majetek, o který by se museli starat, takže mohli pobývat ve světě. Mnozí z nich neměli
ani domov.
„Dobytčí cesta“ vedla mimo osady nebo po jejich okraji.
Na Moravuvstupovala tato cesta u Lanžhota, kde bývalo přepravované zboží i hnaný dobytek podroben pohraničnímu
clu. Odtud se honíval dobytek dále k Břeclavi. Cesta vedla na

Na ochranu dobytka před dobytčími nemocemi byly podél
této cesty stavěny sochy Sv. Vendelína, který byl patronem
a ochráncem dobytka. V našem století jméno tohoto svatého
skoro nikomu nic neříká, ale dříve se těšil velké oblibě. Těšil
se velké úctě venkovanů, pastevců a honáků. Je zobrazován
s domácími zvířaty, ať jsou to ovce, kozy či telata. I proto se
mu láskyplně říkalo, „Vendelínek“.
V Podivínské farní kronice je na straně 319 zmínka
o „KapliSv. Vendelína u dvorce v Ladné“.„Podle výpovědi
stavitele v Ladné, Antona Sykory, postavil stávající kapli tehdejší knížecí šafář (dozorovatel na zemědělském panském
statku) Karl Knoll v roce 1822, aby „učinil přítrž tajemnému
neklidu ve dvorci“. Kapli vždy udržovali šafáři. V této kapli
se nacházel obraz Sv. Vendelína. Místo obrazunechal zdejší
mlynář pan Alois Gregor zhotovit velmi pěknou sochu tohoto svatého do kaple, kterou nechal na své náklady zcela
zrenovovat. Socha byla 21.června 1882 slavnostně vysvěcena
farářem v Podivíně. Bůh žehnej dobrodinci!“

severozápad, přeťala kolmo silnici Břeclav – Kostice, nechala Břeclav na jižní straně, mířila přes severní část dnešního
břeclavského nádraží a pokračovala ke Staré Břeclavi. Odtud
se postupovalo po cestě kolem dnešního sportovního letiště
směrem na Ladnou.
Do Ladné tato cesta vstupovala v místech dnešní ulice
Růžová, tehdy samozřejmě bez zástavby. Hnaná stáda procházela kolem sochy Sv. Vendelína, která stávala původně
uprostřed dobytčí cesty a dívala se směrem k Břeclavi, vstříc
hnaným stádům. Později (v roce 1974) byla socha z dopravních důvodů posunuta o několik metrů bokem. Cesta pokračovala obdělanou krajinou k Podivínu, který býval nejen
odpočinkovou stanicí ale i živým tržním místem a dále přes
Vysočinu do Čech.
Hnaným stádům hrozilo po všechny časy jedno velké nebezpečí, a to byly dobytčí nemoci. Nejhorší pohromou bývaly epidemie, které zachvátily obvykle celé stádo. Takovou
tragédii zachycuje záznam z roku 1598, kdy z 200 hnaných
uherských volů, se na místo určení dostalo jen 25 kusů.
Z jiného stáda 500 kusů uherských volů dorazilo do cíle jenom 18 dobytčat.

S použitím materiálů Dr. R. Vermouzeka
volně zpracoval J. Ševčík

Školní okénko
Žáci ze základní školy s zúčastnili koledování na Tříkrálové sbírce v naší obci. Děti z obou škol s paní učitelkami
navštívily místní kostel, kde si prohlédly Betlém.
V únoru měli předškoláci návštěvní den v základní škole.
Moc se na návštěvu těšili a byli zvědaví, jak to ve škole chodí.
Usadili se ve třídě u prvňáčků a druháčků a pozorovali, jak
školáci pracují. Návštěva se jim líbila. Přesvědčili se totiž, že
prvňáčci toho za první pololetí hodně dokázali. Na oplátku
jim zase předškoláci ukázali, že ve školce ani oni nezahálí
a pochlubili se tím, co už umí. Také zjistili, že v naší škole
se nesedí jen v lavicích. Protože jsme moderní škola, měli

mací potřebných pro nástup svých ratolestí do první třídy,
prohlédli si všechny prostory školy, její moderní vybavení
i novou tělocvičnu, která se moc líbila.
K zápisu do první třídy přišlo devět dětí se svými rodiči.
Tentokrát se zápis nesl v duchu „Krtečka“. Děti si na několika
stanovištích vyzkoušely svoje vědomosti a dovednosti a ukázaly paní učitelkám, jak jsou šikovné. Všechny se do školy
moc těší.
Prvního září nastoupí prvňáčci do samostatné třídy, která
bude vybavena i novou interaktivní tabulí. Už v současnosti
chodí s paní učitelkou do ZŠ, kde se s interaktivní tabulí se-

možnost vyzkoušet si práci s interaktivní tabulí na „nečisto“.
Procvičili si geometrické tvary, barvy, postavili si z geometrických tvarů hrad...... Zkrátka, tak se do práce zabrali, že se
jeden před druhým předháněli a ani se jim nechtělo zpátky
do školky.
Zápisu dětí do první třídy základní školy předcházel Den
otevřených dveří v ZŠ, kdy si mohli rodiče i veřejnost prohlédnout, jak se dětem při výuce daří. Potom následovala
schůzka s rodiči předškoláků. Rodiče dostali spoustu infor-

znamují a zkouší na ní pracovat.
Páťáci si 7.2. užili se svou třídní učitelkou Pavlínou Holubovou zábavný večer s hrami ve škole spojený s přenocováním ve své třídě. Vyspali se do růžova a akce se jim moc
líbila.
Další významnou akcí pro naše děti byl „Fašank“. Letos
byli pověřeni předvedením „Šablového tance“. S tímto těžkým úkolem se naši mladí tanečníci výborně vypořádali.
Dokonce se o ně zajímal regionální tisk, kde jsme si mohli
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přečíst rozhovor s paní učitelkou a prohlédnout hezké fotky
z této zdařilé akce.
Ke konci zimy proběhl již tradičně v mateřské škole Dětský karneval. Kuřátka i Berušky si ve třídách v nejrůznějších
maskách zatančily, zahrály hry, zacvičily a samozřejmě dostaly i sladkou odměnu. Svoje masky mohly využít i na dalším karnevalu, který pořádala Obec Ladná a vypravili se na
něj s radostí a chutí i žáci základní školy.
Ve foyer sportovní haly jsme přivítali Divadlo Hradec

Králové s veselým i poučným představením „Pohádka ze starého mlýna aneb nebojte se hastrmana“. Děti z obou škol se
u pohádky bezvadně bavily a smály vtipným dialogům herců
i loutek.
I v jarním období plánujeme pro naše děti spoustu zábavných a zajímavých akcí, o kterých budeme opět veřejnost
informovat v dalším čísle zpravodaje a také pravidelně aktualizovaných webových stránkách školy www.zsamslasna.cz.

Prosíme a vyzýváme ke spolupráci
Dne 17.5.2015 se koná regionální soutěž dětských verbářů
v Ladné. Folklorní kroužek při Základní škole v Ladné vystoupí se svým pásmem v průběhu programu. Prosíme občany, kteří vlastní dětské kroje a jsou ochotni půjčit či darovat

dětem na tuto akci, aby se přihlásili přímo na škole. Sháníme
pro chlapce třaslavice, pro děvčata sukýnky, jupky a zástěry.
Děkujeme a vážíme si každé pomoci.

Zápis do mateřské školy

Den otevřených dveří v MŠ
Zveme Vás na Den otevřených dveří , který proběhne dne
14. dubna 2015 od 15.00 do16.00 hodin v mateřské škole.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Kritéria pro přijetí dítěte
do mateřské školy
Bodové ohodn.
Trvalé bydliště dítěte v Ladné
5
Dítě, které se hlásí k celodennímu provozu
4
Dítě, které nejpozději k 1. září dosáhne věku 4 let
(nebo více)
3
Dítě, které k 31. 8. dovršilo 3 roky věku
2
Dítě, jehož starší sourozenec již navštěvuje naši MŠ 1
Zveme Vás na zápis do mateřské školy, který se koná v úterý 28.
dubna 2015 od 15.00 do 16.00 hodin. S sebou si přeneste občanský
průkaz, rodný list dítěte a kopii očkovacího průkazu dítěte.
Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy:
V případě počtu žádostí převyšujících možnosti školy bude ředitelka postupovat dále dle zvýhodňujících kritérií:
K předškolnímu vzdělávání přednostně přijímáme děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (§34 odst.
4 školského zákona).
Doplňující kritérium: Dítě se zvýšenou sociální potřebností
vzniklou v důsledku nepříznivé sociální situace (např. dítě samoživitele, osiřelé dítě, dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální
situace hrozí sociální vyloučení ...)
Splnění jednotlivých kritérií je bodově ohodnoceno. Přijímány jsou děti v pořadí podle dosažených bodů. V případě rovnosti
bodů se přihlédne k doplňujícím kritériím.
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VÝZVA DĚTSKÝM TANEČNÍKŮM VERBUŇKU
Letošní soutěžní přehlídka dětských tanečníků verbuňku z Podluží se uskuteční

v neděli 17.5.2015 ve sportovní hale v Ladné. Pořadatelem akce je Region Podluží ve

PROSÍME A VYZÝVÁME OBČANY KE SPOLUPRÁCI.
DNE 17.5.2015 SE KONÁ V LADNÉ REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ

spolupráci s obcí Ladná. Soutěžní přehlídka je veřejná.
Od 14:00 hod. proběhnou zkoušky s cimbálovou muzikou Slovácko mladší
s primášem Petrem Maradou a od 16:00hod. proběhne vlastní soutěž.
Mladí verbíři budou rozděleni do tří kategorií podle věku a to do 9 let, od 10 do 12 let
a od 13 do 15 let. Každý verbíř se bude prezentovat nejméně jednou slokou zpívanou a dvěma
tanečními („válaný, rychlý, případně úvratí“). Každý verbíř bude vystupovat v lidovém kroji.
Odborná porota bude hodnotit předzpěv, zvládnutí nářečí a intonaci. V tanci se hodnotí
náročnost figur, jejich množství, regionální styl, technika a taneční projev.
Přihlášky s uvedením jména, adresy, data narození a název verbuňku pro soutěž
v dětském verbuňku národopisného regionu Podluží zasílejte na adresu: Jaroslav Švach,
Slovácká 20, 690 02 Břeclav, tel. 606727242, e-mail: svachjar@seznam.cz .
Vítězové verbuňku postupují na soutěžní přehlídku O nejlepšího dětského verbíře
Slovácka v Uherském Hradišti.
Pokud se dají dohromady alespoň 2 skupiny verbířů, může proběhnout i soutěž
v hromadném verbuňku.

DĚTSKÝCH VERBÍŘŮ. FOLKLORNÍ KROUŽEK PŘI
ZÁKLADNÍ ŠKOLE V LADNÉ VYSTOUPÍ SE SVÝM PÁSMEM
V PRŮBĚHU PROGRAMU.
PROSÍME OBČANY, KTEŘÍ VLASTNÍ DĚTSKÉ KROJE A
JSOU OCHOTNI PŮJČIT ČI DAROVAT DĚTEM NA TUTO
AKCI, ABY SE PŘIHLÁSILI PŘÍMO VE ŠKOLE. SHÁNÍME
PRO CHLAPCE TŘASLAVICE, PRO DĚVČATA SUKÝNKY,
JUPKY A ZÁSTĚRY.
DĚKUJEME A VÁŽÍME SE KAŽDÉ POMOCI.

spolky a sdružení

SLOVÁCKÉ SDRUŽENÍ LADNÁ LANŠTORFČANÉ
Letošní rok je pro naše sdružení jubilejním, neboť oslavíme 20 let založení sboru. Ku příležitosti tohoto výročí
uspořádáme dne 9.5.2015 Přehlídku mužských sborů regionu Podluží, ve kterém přislíbilo účast bezmála 20 sborů.
Hudební doprovod zajistí cimbálové muziky Břeclavan a CM
Jožky Severina. Pořadem bude provázet moderátorka Zuzka
Melicharová. Doufáme, že se počasí vydaří a diváci si užijí
krásný kulturní zážitek.
Letos se již tradičně naši chlapi aktivně zapojili do fašan-

kových oslav a svým zpěvem podpořili taneční umění místních dětí při tanci „Pod šable“.
K další důležité akci patří Předhodovní zpívání, které se
letos uskuteční v pátek 18.9.2015. Již nyní probíhají prvotní
přípravy.
Závěr roku bude patřit opět zpívání na adventním koncertě, Mikulášské nadílce a koledám na Štědrý den na hřbitově.
Martin Vlk
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LADNÁ
Složení výboru SDH Ladná pro období 2015-2020:
Střelský Rostislav - starosta
Polášek Vlastimil
- místostarosta
Nešpor Miroslav
- jednatel
Podrazil Václav
- jednatel
Svoboda Vladimír - pokladník
Střelský Jan
- pokladník
Novák Jan
- hospodář
Sadílková Veronika - kronikářka
Trokan Miroslav
- člen výboru
Glosar Jiří
- člen výboru
Střelský Josef
- člen výboru
V měsíci v lednu a únoru se mladí hasiči zúčastnili soutěže v uzlování v Perné a ve Starovicích. Od května nám začnou
soutěže v požárním sportu. Chystáme se na závody do Tvrdonic, Valtic, Drnholce, Poštorné, Vlasatic a Sedlece.
Dne 13. června se uskuteční závody Mladých hasičů v požárním útoku i u nás v Ladné, na starém hřišti. Všichni jste
srdečně zváni.
Kdo by měl zájem z malých dětí od 6 let se přihlásit do kroužku mladých hasičů, může buď každé úterý od
16 - 18hod, kdy býváme v hasičce, nebo přes kontakty na
webových stránkách.
Nové webové stránky, kde jsou napsány aktuální informace: www.hasiciladna.webnode.cz
Starosta SDH Ladná Rostislav Střelský

Dne 17.1.2015 proběhla v hasičce výroční valná hromada.
Sbor dobrovolných hasičů v Ladné má dnes 43 členů.
Z toho, 16 členů jsou mladí hasiči a 27 členů dospělých.
Z dospělých hasičů je 9 členů činných ve výjezdové jednotce
a 18 členů jsou přispívající nebo vysloužilí hasiči.
PROBĚHLO PŘEDÁNÍ VYZNAMENÁNÍ:
Stužka za věrnost-50let: Zálešák František
Stužka za věrnost-30let: Trokan Miroslav
Medaile za příkladnou práci: Polášek Vlastimil
VOLBA STAROSTY A VÝBORU
Proběhla volba nového výboru a starosty SDH. Zúčastnilo
se jej 16 členů z 27, což je nadpoloviční většina.
Výsledky voleb s počty hlasů:
16 hlasů Polášek Vlastimil, 13 Podrazil Václav, 12 Novák
Jan, 12 Střelský Rostislav, 10 Sadílková Veronika, 9 Trokan
Miroslav, 9 Glosar Jiří, 8 Svoboda Vladimír, 8 Střelský Jan,
8 Nešpor Miroslav, 8 Střelský Josef.
Byla nabízena dobrovolně funkce starosty, avšak tuto
funkci nikdo nepřijal. Kdo chtěl u hasičů v Ladné něco změnit, tak měl jedinečnou možnost. Většinou však ti co mají
nejvíc řečí, nechtějí nic dělat. Proběhlo hlasování výběru
o jednotlivé funkce.

VÝROBA SENÍKŮ PRO ZVĚŘ
Díky pomoci Bohuny
Tesaříkové se nám podařilo získat dotaci pro
naše Mladé myslivce KOLOUŠKY dotaci od Lesů
České republiky, za což
Bohuně a Lesům České
republiky, touto cestou
děkujeme.
Dotace byla určena na nákup materiálu potřebného pro výstavbu 3 krmelců pro zvěř k přikrmování a skladování jeteliny. Výstavby těchto krmelců
(seníků) se účastnily děti z kroužku někteří rodiče dětí
a v neposlední řadě nesmíme zapomenout i na účast Myslivců
z Ladné.
Dovolil bych si touto cestou poděkovat hlavně rodičům od
SaškyDobšákové, Lucie Demčilové, Ladislava a Ondry Kužmových, Vojty Nešpora, Dominika Střelského, Barunky Šimečkové. Dovolím si na této stránce poděkovat, ale i Adamovi Demčilovi za to, že i když nemusel, tak se statečně účastnil montáže
a to i přesto, že není členem našeho kroužku. Speciální poděkování bych tu rád zveřejnil i pro pana Josefa Bartolšice, který
i přes svůj věk byl vždy připravený pomoci, kdy se to jen trochu
dalo.
Vím, že už je toho děkování dost, ale ještě mě dovolte speciálně poděkovat Zdeňkovi Demčilovi, Petrovi Dobšíkovi, Tomáši Kužmovi, opravdu té práce bylo dost a dost a tito pánové
byli vždy po ruce a nikdy nás nenechali na holičkách.

Za myslivce bych zde
rád poděkoval i Ivanovi
Hůrskému, který nám
také vydatně pomohl
a neváhal přiložit ruku
k dílu, tak jako další členové MS Ladná.
Nemalé díky patří také
Obecnímu úřadu Ladná
a to všem lidem, kteří tam
pracují. Jsou ochotní nám vždy podat pomocnou ruku a to
ať se jedná o papírovou válku v kanceláři, tak i například lidé,
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ku). DĚKUJEME i tohle nás pohání a tlačí. Nejsou to většinou
naše děti, ale hodně často se nasmějeme a pobavíme. Jak jsem
psal bere nám to opravdu spoustu času, ale myslím si, že budu
mluvit za nás za všechny, kteří se občas sejdeme, když řeknu
stojí to za to.
No a jako poslední bod bych dal do placu jen jednu moji
krátkou myšlenku pro všechny ty, kterých se to týká a přeberte
si to, jak chcete.
LIDI STOJÍ VÁM ZA TO ZASÍLAT NĚKAM UDÁVÁNÍ,
NĚKOHO POMLOUVAT, HÁZET NÁM NEBO NĚKOMU
JINÉMU KLACKY POD NOHY, HLEDAT KDO, KDE, KDY
CO KOMU UDĚLAL, ČEKAT NA TO KDY SE KOMU CO
NEPOVEDE. NEBUDE LEPŠÍ ZAČÍT SE DÍVAT, JAK BY TO
ŠLO V LADNÉ JINAK?
FOTKY A ČINNOST NAŠEHO KROUŽKU MŮŽETE
SLEDOVAT NA NAŠICH STRÁNKÁCH
WWW.MLADIMYSLIVCILADNA.ESTRANKY.CZ

kteří pracují venku pro obec, například na sběrném dvoře, kde
se celá akce konala. Nikdy nám ani jeden neřekl ne, když bylo
potřeba s něčím pomoci.
Jako bonbonek si nechám děkovací řeč pro paní Dobšákovou, která se o nás často starala v době, kdy se pracovalo a bylo
potřeba uvařit čaj atd. Děkujeme ;-)
Nakonec bych se tu rád omluvil pár lidem :-) a to Ivanovi
Áčovi a Jendovi Mrázovi. Pánové omlouvám se, ale mě fakt nikdy nenapadlo, že se ten kroužek takhle zvrtne a budeme tomu
věnovat tolik času. Nicméně si myslím, že za úsměv těch děcek
to stojí.
No a jako třešničku na dortu tady rád vyjádřím obdiv a dík
našim manželkám, protože nás doma nemlátí a tolerují nám
naši častou nepřítomnost a zanedbávání domácností. Myslím
si, že budu mluvit i za Jendu a Ivana, když řeknu, že si moc
dobře uvědomujeme, jak často musíte skousnout naši nepřítomnost doma.
Na druhou stranu bych trochu ironicky poděkoval těm, kteří
sedí doma a zadek nezvednou (nemyslím jen co se týče krouž-

Kamil Štoll

Taneční studio N.C.O.D. získalo
7 nominací na světový taneční šampionát

V neděli 22.3. se taneční studio N.C.O.D. zúčastnilo prestižní taneční soutěže DanceStar Slovakia 2015, která se konala
v Piešťanech a která byla kvalifikací na světový taneční šampionát „WORLD DANCE MASTERS 2015“ v Chorvatsku. Soutěž
byla hodnocena mezinárodní porotou, ve které zasedly neuznávanější taneční kapacity z celého světa.
Z Ladné soutěžili v dětské kategorii Barbora Lucká, v juni-

místě. Porota však
poslala do finále
všech 7 skladeb.
Rádi
bychom
tímto
oslovili širokou veřejnost a požádali
o pomoc s financováním této náročné
akce. Budeme rádi
za každý příspěvek,
který nám pomůže snížit náklady
a umožnit tak dětem bojovat o titul
mistra světa, každá
koruna se počítá. Předpokládané
náklady na mistrovství činí cca
300 000,- .
Za tímto účelem pořádáme taneční show s názvem „MY
VÁM TY MEDAILE PŘIVEZEME“, která se koná ve středu
29. 4. 2015 v Kině Koruna Břeclav v 15:30 a v 17:30 hodin.
Více info na www.ncod.cz či na tel: 723 665 935
Lenka Žůrková

orské kategorii Klára Vaculíková, v dospělé kategorii Simona
Pulkrábková, Lenka Žůrková a Lukáš Zálešák.
N.C.O.D. si ze soutěže přivezlo 2 x zlato (dětská kategorie
a dospělá kategorie), 3 x bronz (děti, duo děti a junioři), ostatní dvě choreografie zůstaly těsně pod stupni vítězů na čtvrtém
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Lukostřelecký oddíl – zjištění zájmu
valem, dřevěnou stěnou o výšce 3,5 m nebo záchytnou sítí, případně jejich kombinací. Šíře bude stejná jako šíře lukostřelecké
čáry.
Stavba lukostřeleckého areálu Šedivka, dokumentace
pro zjišťovací řízení: http://portal.cenia.cz/eiasea/download/RUlBX09WMTExOV9vem5hbWVuaURPQ18xLnBkZg/
OV1119_oznameni.pdf
Pravidla Brněnského lukostřeleckého oddílu:
http://lobrno.wz.cz/oddil/dokumenty/provozni-rad-strelnice.html
Návrh
lukostřelecké střelnice s bezpečnostní stěnou u
vstupu,
pokud
by byl prostor za
lu k o s t řel e ck o u
čárou příliš malý.
Návrh
rozmístění
terčovnic
s terči s ohledem
i na mladší žáky.
Návrh možného
řešení dostřeliště.

V naší obci plánujeme založit lukostřelecký oddíl. Na základě vašeho zájmu rozhodneme, zda má smysl oddíl zakládat,
nebo v případě zvýšeného počtu osob tréningy rozdělit na více
dní.
Hledáme zájemce od 12 let na pravidelné tréningy v lukostřelbě reflexním lukem na 5-30 metrů dle pravidel FITA pod
vedením zkušeného trenéra. Členský poplatek bude stanoven
dle zájmu.
Cena vybavení na lukostřelbu se liší dle kvality a typu luku.
Luk pro začátečníky se pohybuje v relaci 2000-3000 Kč.
Sportovní (závodní) luk začíná od ceny cca 10 000 Kč. Ochranné pomůcky a šípy pro začátečníky stojí 1000-1500 Kč. Dle
zájmu budeme hledat řešení, jak zapůjčit cvičné luky po dobu
3 měsíců. Pokud by měl člen zájem pokračovat, rádi mu pomůžeme s výběrem jeho prvního vlastního luku.
Velikost a uspořádání lukostřelecké střelnice:
Délka: 35 metrů od střelecké čáry + min. 2 m za čárou pro
manipulaci s lukem.
V případě pouhých 37 metrů pro střelnici doporučuji u lukostřelecké čáry vyhradit prostor pro odpočinek či příchod na
lukostřeleckou čáru dřevenou zástěnou dle plánku.
Šířka: 1 lukostřelecká dráha cca 1 m, předpokládaná šířka
min. 5 metrů
Dostřeliště: (jedná se o prostor za terčovnicemi, tedy tam,
kam může vlétnout šíp vysokou rychlostí), může být omezen

Knihovna
Zimní čas pomalu končí, ale v naší knihovně
je celkem rušno. Ve výpůjční den přijde i kolem
30 čtenářů. Proto se snažím neustále obměňovat
knižní fond. Jistě mají možnostsi vybrat malí i dospělí, co je zajímá.
Jen bych apelovala na rodiče našich nejmenších
dětí o pravidelné večerní čtení.Při hrách s dětmi
v knihovně jsem zjistila, že děti neznají naše pohádky. Určitě se knihy dají u nás najítstaršího vydání
i novinky.
V nabídce knihovny najdete i časopisy pro ženy
i muže.
V jarní prázdninové dny, jsem uspořádala
v knihovně pro děti, které neměly žádný program
s rodiči,,Turnaj v hraní pexesa“. Letos již 4.ročník.
Tak jako loni vyhrála Denisa Babocká. Gratuluji.
Ve čtvrtek několik dětí přišlo na ,,Odpoledne plnéher“ .
I přes malý zájem, jsme se všichni pobavili.
Za knihovnu Florusová Vojtěška

Malá nabídka nově zakoupených knih:
ArnaldurIndridason, 1961Botti, Laurent, 1968Dekker, Ted, 1962Fieber, Michal
Greer, Andrew Sean, 1970Haslinger, Josef
Hauserová, Eva, 1954Hershon, Joanna, 1955Jansa, Pavel, 1942Mann, Reva, 1957Pearsonová, Allison, 1960Simpson, Joe
Sobotka, Richard, 1935Tendo, Shoko
Teremová, Lenka, 1963Uher, František, 1936Valášek, Karel, 1943Verdon, John, 1942Weston, Gabriel, 1970Košťálová, Michaela
Skinner, E. Benjamin, 1976Orsáková, Štěpánka
Mieszkowska, Anna
Cílek, Roman, 1937Grez, Marcela
Kuhn, Krystyna
Kuhn, Krystyna, 1960Siegner, Ingo, 1965-
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Oběť
Děsivé přízraky
Dcery lamače kostí
Škola detektivů
Příběh jednoho manželství
Jáchymov
Cvokyně
Nevěsta
Hra bez pravidel
Rabínova dcera
Myslím, že tě miluju
Vábivé ticho. Štít smrti a stínů
Návrat nežádoucí
Ve stínu jakuzy
Nebezpečné hry
Na této straně pekla
Bigamista
Nechte ďábla spát
Ostře rudá
Soukromí Milady Horákové
Otroci současnosti
Kudy z nudy.Kam na výlet
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Děti Ireny Sendlerové
Temné kouty XX. století
Pokladnice českých pohádek
365 minipohádek
Popelčina kletba
Pohádkový zločin
Dráček Kokosáček a jeho dobrodružství

kostel

Pozvání k velikonočnímu zamyšlení
Drazí přátelé, to co ve svém životě žijeme, je většinou přítomnost. Zvláště v dnešní době je velmi hektická a plně nás
zaměstnává.
Někdy zabrousíme do vzpomínek, možná se v nich rádi
zastavíme. Pokud přemýšlíme o budoucnosti, většinou si ji
vysníme, protože ještě nenastala. Přesto ji chceme prožít jako
krásnou idylu. Jenže v podvědomí všichni máme jednu jistotu
budoucnosti. Jednou budeme muset svést závěrečný boj, možná s nemocí, stářím a nakonec se smrtí. To je něco, o čem neradi přemýšlíme. Tyto úvahy často vytěsňujeme až na samý okraj
svého vědomí.
Naše křesťanská kultura se ale zabývá fenoménem smrtelného zápasu v naději a optimistickém slova smyslu. Znovu se
opírá o to, co se stalo, o informaci biblickou plnou očekávání
a zmíněné naděje. Nedávno jsme slavili svátky vánoční, narození Někoho, kdo přemohl smrt, Ježíše Krista. V něm se Bůh
stal člověkem. Také on později odložil to, co v něm bylo biologické. Jeho život měl cenu v utrpení, které na sebe vzal dobrovolně, dokonce z lásky ke každému z nás. Zaplatil za lidskou
vinu, tím že umírá ve strašlivých mukách. Ale to vše až do smrti. V okamžiku smrti se stává teprve „svobodným“. Ukázal nám
a dokonce svěřil toto vítězství nad zajetím našeho biologického

lidství a následné smrti.
Vstal z mrtvých. Mnohokrát to dokázal, když se zjevoval
svým učedníkům a mnohým dalším, tehdy, ve svém okolí.
Ukazoval se jako člověk nový, nad nímž již smrt nemá moc.
Pak odešel k Otci a dodnes nám daruje svého Ducha, který nás,
po jeho přijetí, udržuje v této velké naději na nekonečnou budoucnost, kterou Bůh připravil svému stvoření, jež tolik miluje.
Záleželo mu na tom, abychom to všichni věděli, tenkrát i nyní.
A v tom je smysl této radostné zvěsti, smrt nevítězí nad životem
nikoho z nás.
Přeji vám krásné období všech velikonočních okamžiků,
kdy se i v přírodě kolem nás všechno znovu probouzí k novému
životu, jakoby vstalo z mrtvých.
V letošním roce připadají Velikonoce po prvním jarním
úplňku na datum od 2. do 6. dubna. Tuto radost budeme prožívat při velikonočních bohoslužbách v Podivíně takto:
Na Zelený Čtvrtek v 18:30, na Velký Pátek v 18:30 a v sobotu při Velikonoční vigilii ve 20:00. V Ladné na Velký Pátek je
možné v kostele prožít Křížovou cestu v 15:00 hod. Velikonoční
neděli a pondělí oslavíme v čase 9:45 v Ladné. Na tyto slavnostní bohoslužby jste srdečně zváni.
P. Slavomír Bedřich, správce farnosti v Podivíně a Ladné

Poohlédnutí za děním v kostele a pozvání na bohoslužby
Nedávno jsme slavili Vánoce, svátky Narození Páně, svátky
radosti, které jsme oslavili krásnými bohoslužbami. 26.12. mše
svatá za muže a chlapce. 27.12. přispěl k vánoční pohodě Vánoční koncert, který zorganizoval OÚ. V neděli 28.12. církev
slaví svátek Svaté Rodiny. V tento den si mohou manželé obnovit své manželské sliby, ne jinak tomu bylo i v našem kostele.
Pan farář každému páru udělil požehnání do dalších let. V úterý 30.12. jsme poděkovali za uplynulý rok.
1.1.2015 – Slavnost Matky Boží P.Marie – mše sv. za ženy
a dívky s požehnáním do všech dnů nového roku.
Slavnost Zjevení Páně – světí se voda, kadidlo a křída. Začíná už tradiční Tříkrálová sbírka pro potřebné. Letos koledníci
s přáním štěstí a zdraví a požehnání vykoledovali úctyhodných
35 683,- Kč. Všem kdo jste přispěli jakýmkoliv darem – velké
díky. Poděkování patří i všem koledníkům a jejich doprovodu.
Letos vyšli do ulic p. J. Struhár s Vojtěchem a Helenkou Struhárovými, s Filipem a Eliškou Novákovými. Paní L. Frolichová
koledovala s Janou Zháňalovou, Adélou a Karolínou Teturovými /Kája – poprvé/. Ondřej a Ladislav Kužma, poprvé Denis
Hrda s p. B. Hříbovou. Adam Demčila a Lucka Demčilová,
Tereza Střelská, poprvé Bára Čapková, Dominik Střelský, Bára
Šimečková a Kelvin Vozda s L. Střelskou.
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V neděli 11.1. skončila vánoční doba a poděkování patří
všem, kdo se podíleli na kráse bohoslužeb hraním, zpěvem,
čtením i ministrantům a díky za stromky pro výzdobu kostela.
Také za úklid kostela a jak o svátcích tak po celý minulý rok.
V neděli 1.2. byli při mši svaté požehnány „Hromničky“.
V tuto neděli jsme v našem kostele přivítali „Putovní sochu
P.Marie Fatimské“, aby se lidé mohli u této sochy scházet
a modlit, prosit za zdraví tělové i duchovní.Lidé už téměř
100 let putují do Fatimy, na místo zjevení P.Marie. Putovní socha P.Marie putuje od vesnice k městu, po farnostech. K nám
jsme ji přivezli s panem farářem z Ostrovánek, od nás putovala
do Radějova. Fašankem skončila doba veselí, masopustu. Popeleční středou jsme vstoupili do doby čtyřicetidenního postu
– Postní doby. Kromě mší svatých se konají pobožnosti Křížové cesty. Vyvrcholením postní doby je Slavnost Zmrtvýchvstání Ježíše Krista, vítězství nad smrtí. A tak jste zváni na tyto
největší křesťanské svátky roku, Svátky Umučení i Vzkříšení
Ježíše Krista, svátky naší naděje i vítězství. Jste zváni do našeho
i farního kostela na tyto svátky i na další bohoslužby.
3.5. mají mši svatou „Hasiči“. V květnu se budou konat i májové pobožnosti.
V neděli jsou mše svaté slouženy v 9.45 hodin a ve všední

Darovat můžete jako vždy pánské, dámské a dětské oblečení, ložní prádlo, ručníky, ubrusy, deky, obuv, hračky, kabelky, batohy a jiné věci. Nenechávejte darované věci u vchodu
do kostela. Je možné domluvit si i jinou hodinu. Za potřebné
děkuje Charita. Informace u p. L. Střelské.
Pozvání na pouť
Pouť na Svatý Hostýn v sobotu 16.5. cena 250,- Kč, pouť na
Turzovku v sobotu 27.6. cena 300,- Kč. Informace u L. Střelské.
Připravila paní Ludmila Střelská

dny budou mše svaté asi v 18 hodin v úterý a pátek. V kostele
u sakristie jsou stále k dostání medaile, vydané k svěcení kostela, cena 200 Kč za kus, vhodné jako dárek.
Poděkování patří paní Jitce Jílkové za několik let služby pravidelného úklidu v kostele i kolem kostela. DÍKY!
Charitní sbírka oblečení – proběhne v našem kostele
v pátek 17.4. od 19 do 20 hodin.
v sobotu 18.4. od 8.30 do 9.30 hodin
v neděli 19.4. od 11 do 11.30 hodin.

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ

O lidském hlasu a hlasu přírody
Naša mamička sakrujú
že sem si posr… košulu
Proč vás, mamičko, čert bere
šak sa košula opere
Karel Čapek ve své fotografické publikaci1 Dášeňka, čili Život štěněte (1933) zřejmě velmi pečlivě a na základě hluboké
znalosti věci vážil svá slova, když v kapitole Pohádky pro Dášeňku, aby tiše seděla napsal, že „Lidí je několikero druhů. Jedni jsou velcí, štěkají hlubokým hlasem jako ohaři a mívají fousy.
Říká se jim tatínkové. … Druhý druh lidí je o něco menší, štěká
tenkým hlasem a má čumáček hladký a holý. To jsou maminky,
…“
Příroda to u lidí zařídila tak, že muži jsou v převážné většině
buď basy nebo tenoři a ženy buď alty nebo soprány. Z jejich hlasů tak lze vytvořit dokonalou čtyřhlasou harmonii pohybující
se v rozsahu zhruba 3,5 oktávy. Jak je názorně vidět na následujícím grafickém vyjádření, tyto hlasy se postupně prolínají
a tam, kde končí nejvyšším tónem nejnižší hlas (bas), začíná
nejnižším tónem hlas nejvyšší (soprán). O středních hlasech
lze říct, že ženy-altistky mohou „štěkat“ přibližně ve stejné
hlasové poloze jako muži tenoři (a klidně i níž než tenoři, byť
zásady klasické harmonie takové křížení hlasů nedovolují).
Proto Karel Čapek zřejmě nenapsal, že ženy „štěkají vysokým
hlasem“. Takové tvrzení by totiž nebylo přesné. 2

U mužů platí, že hluboký hlas uklidňuje a působí příjemně.
U žen pravidlo „čím hlubší – tím lepší“ už tak jednoznačně neplatí. Záleží také na odstínu hlasu. A vnímaní odstínů je více
individuální než vnímání výšky. Nicméně i ženám odborníci
z oblasti rétoriky, fonetiky a mediálního vystupování radí, aby
pokud možno neječely. Proto se možná Karel Čapek zdráhal
napsat, že ženy „štěkají vysokým hlasem“ a napsal (raději), jak
bylo zmíněno již výše, že štěkají „tenkým hlasem“.
Pokud se vám někdy stalo, že jste nepoznali svůj hlas na
nahrávce, je to proto, že vlastní hlas vycházející z našich hlasivek vnímáme jednak vzduchem, tj. vnějškem, a jednak přes
kosti a svaly vnitřkem hlavy. Vnitřní cesta pohlcuje vyšší tóny.
Subjektivně vnímáme tedy svůj vlastní hlas jako níže položený
(a jinak zabarvený) než naše okolí. Takže všichni ječíme víc,
než si myslíme.
Zde se nabízí parafráze čtyřverší z básně skotského básníka Roberta Burnse (1759 - 1796), v níž promlouvá ke vši (To
a Louse, 1785):
O wad some Pow’r the
giftie gie us To see oursels as
ithers see us! It wad frae mony
a blunder free us, An‘ foolish
notion

Ó, kdyby tak jakási moc
nás obdařila dary, abychom,
jak jiní vidí nás, viděli se sami
kolika pochybení a bláhovostem ušli bychom pak

na:
O wad some Pow’r the giftie gie us To hear oursels as
ithers hear us!

Ó, kdyby tak jakási moc
nás obdařila dary, abychom,
jak jiní slyší nás, slyšeli se
sami

Výše uvedené grafické znázornění reálně používaných
rozsahů jednotlivých hlasů je (zejména laické veřejnosti) jistě mnohem přehlednější než slovní popis nebo notový zápis
(mimo jiné také proto, že bas a někdy i tenor se píše do tzv. basového klíče, zatímco ženské hlasy se píšou vždy do tzv. houslového klíče). Notový zápis je jedním z mezinárodně uznávaných
znakových písem srozumitelných na celém světě nehledě na to,
jakým jazykem se v dané zemi mluví. Takovým mezinárodně
srozumitelným znakovým systémům se říká pazigrafie. (z řeckého pasi – všem + přípona -grafie mající význam zapisování,
popisování, rýsování, kreslení, příp. tisk) Kromě not a třeba
dopravních značek sem patří například různé technické (fyzikální, chemické) značky či symboly a arabské číslice, respektive
veškeré symboly užívané v matematice.
Nejenom tím matematika úzce souvisí s hudbou. Český
hudební skladatel, aranžér a dirigent Varhan Orchestrovič
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Bauer (vlastním jménem Dan Bauer, nar. 1969) se kdysi vyjádřil, že hudební záznam by
se vlastně dal zapsat do kartézského grafu. „Noty jsou vlastně
záznam tónů na osu x a y. Přičemž na [horizontální] ose x
plyne čas zleva doprava, stejně
jako se píše. Na [vertikální] ose
y je zase výška tónů.“ Kartézská
soustava souřadnic je pravoúhlá soustava os x a y. Je pojmenována podle francouzského
matematika, fyzika a filosofa
René Descartesa (1596 - 1650).
Descartes, známý mimo jiné
svým výrokem „Cogito ergo sum“
(Myslím, tedy jsem), byl všestranně nadaný vědec, který svou prací přinesl řadu objevů v kosmologii, mechanice a fyziologii.3 Na jeho racionalismus přímo navázalo osvícenství.
V matematice zavedl pojem proměnné veličiny, funkce, zmíněnou
soustavu souřadnic a založil analytickou geometrii.
Pro zakreslování bodů na graf kartézské soustavy platí zásada, že každému x může být přirazeno jen jedno y, zatímco jednomu y může být přiřazeno vícero x. Tuto důležitou podmínku
zápis jednohlasé melodie do grafu kartézské soustavy naprosto
splňuje. Melodie výše citované písně „Ej, orešinka orešná“ zapsaná v klasické (dnes běžné) notaci, u níž, jak poznamenal
český aforista Václav Dušek (*1944) platí, že „V notách mají
prázdné hlavičky větší hodnotu než ty plné - bohužel nejen

v notách.“, by v zápise do kartézského grafu vypadala následovně:
A ještě minimálně jednu hlubokou
a přesně formulovanou pravdu obsahuje
Čapkovo vyprávění o
životě štěněte jménem
Dášeňka. Když hlas
přírody matce Iris
kázal, aby, dokud to
její „maličké je slepé
a nanicovaté, … neumí se samo bránit, ba
ani se schovat nebo
volat o pomoc, se od
něj nehnula a hlídala
a kryla jej svým tělem,
a kdyby se blížil někdo
podezřelý, pak ať se na něj vrhne a klidně ho třeba i zadáví,
Iris to brala strašně doopravdy. Vrhala se na každého, kdo se
jen přiblížil. Pak ale snad „hlasem rozumu“, o němž Sigmund
Freud tvrdil, že „je sice tichý, avšak neustane znít dříve, nežli si
vynutí naši pozornost.“ pronáší (Čapek prostřednictvím hlasu
přírody) k Iris onen hluboký moudrý poznatek, že lidí je mnoho a všechny pokousat nemůže.
Přece jen ale platí, jak konstatoval „příležitostný“ švýcarský
aforista Johann Ludi, že „Čas od času člověk musí ukázat zuby
a to nejen u zubaře, kde ho to stojí peníze.“
Zdeněk Vrbík

Skutečně se jednalo o fotografickou publikaci, díky níž se amatérský fotograf Karel Čapek paradoxně stal autorem nejprodávanější fotografické publikace období první republiky.
Nepřesné je ale tvrzení, že ženy jsou fyzickým vzrůstem menší než muži. Našli bychom nespočet žen, jejichž tělesná výška převyšuje tělesnou výšku některých mužů.
3
Pro nás je René Descartes zajímavý také tím, že se jakožto důstojník císařské armády na vítězné, katolické, straně zúčastnil bitvy na Bílé hoře v roce 1620.
1
2

Mlejnek
Bylo krásné odpoledne, na konci října, stráně porostlé štíhlými buky hrály oranžově ve slunci klonícím se již k západu
a občas se od nich ozvalo zatroubení mladého jelena, který se
nedostal ke slovu v hlavním průběhu říje. Hajný Truneček se
vracel od příjmu dříví v „Pytláckém koutě“, jak se říkalo odlehlé části jeho revíru, kde se ještě nedávno hojně pytlačilo.Sám,
tu a tam sice někdy našel nalíčené oko na zajíce, nebo divokého králíka, kterých tu bylo v každé mezi požehnaně, že se
tu na ně pohlíželo spíš jako na škůdce, ale jinak měl v revíru
s pytlačením klid. Vždy tomu tak ale nebylo, o jeho předchůdci
Rosenbauerovi se povídalo, že se před patnácti lety, ještě před
válkou, dostal do nebezpečné přestřelky s několika pytláky, ze
které sotva vyvázl s holým životem, těžce postřelený. V hospodě
pak známým ukazoval na stehně boule, kde měl zapouzdřené
kousky sekaného olova, kterým ho jeden z nich brokovnicí pokropil. Po pytlácích tehdy prý pátralo C.k. Rakousko – Uherské
četnictvo celý měsíc, ale kromě utrženého, zakrváceného rukávu od košile s ozdobným knoflíčkem se nic jiného nepodařilo
najít. Důkaz, který by dovedl četníky k pachatelům to sice nebyl, ale dalo se z toho usuzovat, že pravděpodobně Rosenbauer
také nebyl se střílením neúspěšný. Při odjezdu četníků, když
bylo jasné, že vyšetřování případu skončilo ve slepé uličce, mu
jejich velitel nalezený doličný předmět daroval i s knoflíčkem.
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Rosenbauer měl důkaz úhledně složený v krabičce se zaskleným víčkem a krabička visela u jeho trofejí v předsíni hájovny
na stěně.
Kníže, majitel tamějšího rozsáhlého panství, moudře rozhodl, že hajný Rosenbauer nemůže dále v místě sloužit, kvůli
případné mstě a nechal ho proto přeložit na jiný revír v Dolních Rakousích, odkud Rosenbauer pocházel. Když předával
Trunečkovi revír, pokaždé když přišli do hájovny nezapoměl
poznamenat, že je to jeho nejvzácnější trofej.
Truneček si knoflík dobře pamatoval, jako by ho viděl před
sebou, byl ze žlutého kovu – asi z mosazi s vylisovaným kroužkem, uprostřed se zvláštním ornamentem. Rosenbauer tvrdil,
že jeho majitel určitě nebyl žádný chudý chalupník.
Hajný Truneček si cestu zkracoval a po lesních chodníčcích
se pomalu blížil k hájovně. Hlavou se mu honily myšlenky kam
uloží všechnu sklizenou letní úrodu brambor a krmné řepy,
kterou potřeboval pro své malé domácí hospodářství. Sklep už
byl skoro plný a řepy byla ve stodole ještě slušná hromada a tak
se rozhodl, že si ve stodole vykope malý „krecht“, do něhož
zbytek řepy zazimuje. Řekl si, že se do kopání pustí hned zítra,
protože je pátek a v sobotu bude mít na uklizení řepy dost času.
Stavení stálo na okraji vesnice, fortelně postavené z pálených
cihel, jako všechny knížecí hájovny a myslivny, které projekto-

val známý, osvědčený knížecí architekt, vsazené do mírné stráně, kde se tyčila za domem ještě velká stodola a mezi ní a budovou se nacházel prostorný dvůr s hospodářským stavením,
kde ve stáji stála kráva s odstaveným teletem, ve chlévě chrochtali dva spokojení čuníci a za ním v kurníku bylo nepočítaně
kachen, husí a slepic, které měly výběh do ovocné zahrady za
stodolou, která končila plotem s vrátky u kraje lesa. K domu
patřilo přes hektar knížecích polí a luk, které měl hajný k disposici pro své hospodářství.
Knížecím hajným se tu nevedlo špatně, Truneček si nestěžoval, bydlel zdarma, hladem netrpěl, paliva měl kolik potřeboval
a přitom všem měl povolání, které miloval.
Ráno vstal v pět hodin a po snídani hodil dobytku otep sena,
otevřel drůbeži do zahrady (krmení vepřů a drůbeže bylo doménou paní domu) a s brokovnicí přes rameno zašel do blízké
paseky zkontrolovat ženské, které okopávaly sazenice a chlapy,
kteří o kus dál opravovali oplocení, pozdravil se s dřevorubci,
kterým před týdnem vyznačil stromy k probírce, obešel přilehlou stranu hranice revíru a bylo půl dvanácté, když dorazil
k obědu.
V klidu se naobědval, po obědě si půlhodinku zdříml a pak
se vydal do stodoly vybrat místo na jámu. Na patře ve stodole
bylo uloženo letošní seno, které tu krásně vonělo a dole skoro
na půlce, asi metr vysoko, na dřevěných roštech nakladená ječná a pšeničná sláma na stlaní pro dobytek.
Přemýšlel, kde vybere místo pro jámu. Velikost odhadoval
podle množství řepy asi na 2x2metry s hloubkou asi metrpadesát. Došel až kvzdálenějšímu rohu stodoly směrem do zahrady.
Podlaha ve stodole byla všude udusaná hlína, jen uprostřed,
v průjezdu byl betonový mlat, kde se mlátívalo obilí. V tomhle
rohu se mu zdálo že už tam asi někdy krecht byl, hlína tu byla
světlejší a jakoby ne tak moc udusaná. „Tady se bude snad lepší
kopat“, pomyslel si, poněvadž mu bylo jasné, že v udusané a suché hlíně kopání nebude žádná lahůdka. Pro jistotu přinesl od
studny několik kbelíků vody a celé místo důkladně polil. Minulý krecht sice podle zbarvení hlíny byl asi jen metr široký a dva
metry dlouhý, ale i to snad trochu kopání ulehčí – pomyslel si
a šel si pro nářadí.
Po půlhodině se vrátil s krumpáčem, motykou a lopatou
a pustil se do práce. Nejprve si vytyčil obrys zamýšlené jámy,
dbal při tom, aby se rohy na jedné straně kryly s rohy jámy
minulé a chopil se krumpáče. Hajný byl čtyřicetiletý, prací
vytrénovaný chlap a práce mu šla rychle od ruky. Dokud byl
na mokrém, šlo to docela dobře, pak se dostal do suché hlíny
a začal si utírat čelo od potu.Ve staré jámě to přece šlo o něco
líp a tak napřed vždy kopal tam a ze zbytku jámy strhával hlínu
sem a pak ji vyhazoval opatrně lopatou ven. Po hodině, když
už byl něco přes metr hluboko, se vyhoupl z jámy, že si zajde
loknout trochu vody, poněvadž ho začala trápit žízeň. Po cestě
přes dvůr se potkal se svou ženou a dvěma dětmi. „ My jdeme
k Bauerům drát peří, vrátíme se až tak kolem půl desáté, když
děti nemusí zítra do školy, - nezapomeň dát prasatům a k večeři si ohřej co zbylo od oběda!“Pravila hajná lakonicky. „ Jo“,
zabručel a vešel do domu. Když se vrátil do stodoly, podíval se
se zadostiučiněním na své dílo a pustil se chutě znovu do práce.
Když se dostal asi do hloubky metr třicet, najednou to pod
krumpáčem nějak divně křuplo a jakoby špice projela něčím
měkým, nebo prázdným a znovu to křupnutí - „co to sakra...“ chtěl si ulevit, ale dál se nedostal,- když znovu zvedl krumpáč,
dívala se na něho, na něm nabodnutá, lidská lebka na níž držel
ještě jeden krční obratel. Úlekem skoro krumpáčem praštil, ale
pak ruku zadržel a opatrně ho i s lebkou opřel o okraj jámy

a vytřeštěně zíral na šedý předmět s tmavými očními důlky
nosní štěrbinou a vyceněným chrupem a v hlavě mu hučely
myšlenky jako podrážděné včely v úle.
Krumpáč projel očním důlkem a ven se dostal lebeční spodinou. Zadní část lebky v týle chyběla a na pravé straně byla ještě jedna, menší dírka - „ od kulky“ napadlo ho. Chvíli přemýšlel
co se tu asi mohlo stát a začal se uklidňovat. Z přemýšlení ho
vytrhlo odbíjení čtvrté hodiny na věži vesnického kostelíka.
V první řadě si musí dojít pro světlo, protože za chvíli je tma.
Vyskočil z jámy a skoro poklusem běžel do dílny na dvoře, kde
měl pověšenou petrolejku. K tomu si našel ještě malou lopatku
, smetáček a s hřebíku na zdi sundal pověšenou malou plachtu,
ve které v létě nosil dobytku nasečenou trávu. Se vším se vrátil
do stodoly a od té chvíle se jeho práce kopáče proměnila v práci
archeologa. Jak správně předpokládal, v jámě se nacházelo celé
tělo,- tedy nyní již jen kostra.
Pověsil si zapálenou lampu nad jámu, a podíval se do jamky
po lebce a uviděl zbylé kosti z týlu lebky, které byly sice roztříštěné na menší kousky, ale jinak do sebe celkem zapadaly. Došlo
mu, že tudy asi vyšla ven kulka, která prošla pravou stranou
čela. Opatrně začal vyhrabávat další a další kosti. Když se dostal k hrudníku, zjistil, že neboštík byl také oblečený, protože
mezi žebry se začaly ojevovat zbytky setlelého oblečení se zbytky dřevěných knoflíků, z čehož se nedalo zjistit zhola nic, jak
oblečení vypadalo, všechno bylo jako z popela a při dotyku se
rozpadalo.
Najednou ale lopatka s kterou hrabal o něco cinkla. Horečně
do toho místa hrábl rukou a když drobnou věc očistil od hlíny,
zjistil, že má na dlani drobný kovový knoflík. Když ho ještě víc
smetáčkem očistil a posvítil na něj lampou, znovu vytřeštil oči
a spadla mu čelist, nejdřív mu knoflík jen stále připadal jako by
ho už někde viděl, ale pak mu to najednou všechno došlo – na
dlani mu ležel ten samý mosazný knoflík s kulatým rantlem,
uprostřed se zvláštním ornamentem, jaký měl u svých loveckých trofejí starý hajný Rosenbaum. „Asi to celé bylo trochu
jinak“ - blesklo mu hlavou. Než vybral všechny ostatky, našel
ještě čtyři mosazné knoflíky. Když konečně skončil a ujistil se,
že v jámě žádné kosti nezapoměl, pomalu opatrně uvolnil lebku
ze špice krumpáče a položil ji na plachtu k ostatním kostem
a ve velké jámě v jednom rohu vykopl ještě asi půlmetru hlubokou jamku, do které pečlivě nahrnul všechny zbytky setlelého oblečení i s dřevěnými knoflíky. Pak vzal do ruky kovové
knoflíčky a napadlo ho, že by si je mohl také dát k trofejím,
jako jeho předchůdce, ale hned myšlenku zavrhl a hodil je do
jamky k ostatnímu, zahrnul hlinou až po vrch a pečlivě udusal.
Boty u nebožtíka žádné nenašel,- kdoví kde skončily, pomyslel
si. Pak ještě urovnal celé dno velké jámy pro uložení řepy. To si
chtěl nechat na zítřek. Když vylezl z jámy, na věži právě odbilo
půl sedmé. Svázal plachtu a celý balík odnesl do dílny,, kde ho
schoval do velké bedny pod pracovním stolem. Pak šel nakrmit
prasata, která už ječela jako o život a tloukla koryty. Kravám
schodil z pater otep sena a vklouzl do domu – ještě, že nejsou
doma - oddechl si.
I když byl unavený, tu noc spal velmi neklidně.
_____________________________
V pondělí ráno musel na polesí, na pravidelnou poradu, jako
každý pondělek. Měl to asi půlhodinku cesty do lesovny, která
stála na samotě v lese u rozcestí. Na poradě se řešily samé běžné
provozní věci, hajných bylo celkem pět a s nimi tu sloužil také
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adjunkt, mladý chlapec, který, jako čerstvý absolvent lesnické
školy, zde vykonával svoji první praxi, což hlavně znamenalo,
že byl všem k ruce a při tom se učil.
Porada skončila asi před půl jedenáctou, všichni už odešli
a Truneček pořád seděl v kanceláři a neměl se k odchodu. Polesný, statný rozhodný chlap, který měl asi něco přes třicet, si
toho všiml a zahřímal na něho: „Co Truneček, vy chcete ještě
nějakou práci přidat? Už jste měl být v lese!“
„Jo pane správec, ale potřeboval bych s váma mluvit mezi
čtyrma očima“- řekl zkormouceně hajný. „Jsme tu sami dva,
tak ven s tím“ zahlaholil polesný, stále ještě v dobrém rozpoložení. Když mu ale hajný vysvětlil, že našel ve stodole zakopanou
mrtvolu a k tomu všechny své doměnky, v tu chvíli ho humor
přešel. O dávné příhodě jeho předchůdce s pytláky samozřejmě
dobře věděl, a taky věděl, co bude následovat. Zachoval si však
chladnou hlavu a hned rozhodl: „Tak Truneček, počkejte tady,
já nechám zapřáhnout koně do bryčky a zajedeme to oznámit
na četnickou stanici do města.
„To nemůžeme pane správec“, vypadlo z Trunečka. „ U sta
hromů, Truneček, proč bysme k sakru nemohli?“- rozčilil se
polesný, který už chtěl jít zavolat na kočího.
„No, ...víte, pane správec, já mám doma takovej prima mlejnek na kosti, koupil jsem ho jednou v Zábřeze na jarmarku
vod Žida, všechno jsem to na něm pomlel na prášek, zamíchal

do šrotu, přes sobotu a neděli jsem to všecko zkrmil prasatům
a v jámě už je zakrechtovaná řepa“.
Teď si musel sednout i pan polesný, chvíli nevydal ani hlásku
a pak vystřelil na hajného s otázkou: „Truneček, k čertu, proč
jste mi to všechno teda vlastně říkal?“ „No, já jsem to pane správec musel někomu říct, vodpusťte, jinak bych se z toho zbláznil, ženě to říct nemůžu, dětem teprve ne a zpovídat se vlastně nemám z čeho, protože jsem vlastně jenom – uklidil, né?“
Polesnému, jakkoli byla situace vážná, zacukalo kolem koutků,
když řekl: „Takže my dva, hajnej, my už vlastně můžeme udělat
jenom jedno .. m l č e t .. , vy jste mi nic neříkal, já nic nevím
a vy jste vlastně jenom uklidil ve stodole. Ještě mi řekněte, budou vám ty prasata chutnat? „Pane správec, prasata sežerou takovejch vošklivejch věcí, že tohle je proti nim jenom exotický
koření, mě to vadit nebude a jinej to neví, ale jestli byste přišel,
tak vás zvu na zabijačku, první budem zabíjet v prosinci.“
„No hajnej, ještě si to rozmyslím, každopádně děkuju za pozvání, ale napít bysme se na to mohli“ a vytáhl z psacího stolu
láhev jalovcové, nalil každému po panáku, zvedl číši a pravil:
„Tak hajnej – na úklid a na to, že vůbec, ale vůůbec nic nevíme!“
a obrátili skleničky do sebe. Potom Truneček vykročil z lesovny
do svého hájemství, které sahalo až do „Pytláckého koutu“.
LANO

KONTROLOR KVALITY
BRIGÁDA 85 Kč/h
Hledáme brigádníky na lehkou manuální práci do automobilového průmyslu na Břeclavsku.
Požadavky: dobrý zrak, spolehlivost, pečlivost. Práce je vhodná pro muže i ženy.
Nástup je možný ihned. Životopisy zasílejte na personalni@hfive.cz
nebo volejte na telefonní číslo: 702 107 773.

HIGHFIVE, s.r.o.
Lanžhotská 3448/2
690 02 Břeclav
Tel.: 702 107 773
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Společenská kronika
JUBILEA

Všem jubilantům přejeme vše nejlepší a
mnoho zdraví do dalších let
leden
97 let Figurová Božena, ul. Růžová
91 let Jurasová Emilíe, ul. Masarykova
85 let Salajková Ludmila, ul. Lipová
Vozda Vojtěch, ul. Růžová
75 let Šmídová Marie, ul. Masarykova
Lůcká Božena, ul. Mlýnská
70 let Ščuka Josef, ul. Masarykova
Buchta Ladislav, ul. Úlehlova
65 let Kruták Jiří, ul. Mlýnská
60 let Cupal Antonín, ul. Mlýnská

70 let Markovičová Blaženka, ul. Lipová
Petrlová Marie, ul. Masarykova
60 let Kunická Vlasta, ul. Mlýnská
Černá Marie, ul. Masarykova

ÚMRTÍ

Rozloučili jsme se s občany:

NAROZENÍ
září
Blahopřejeme Miroslavě Prášilové a Radku Hrábkovi z ul. Masarykovy k narození
dcery Adély.
Blahopřejeme Sylvii Hanáčkové a Bronislavu Minksovi z ul. Masarykovy k narození dcery Lindy.

únor
75 let Morávková Ella, ul. Lužní
70 let Rechtová Anna, ul. Lipová
Mitričová Barbora, ul. Za Hřištěm
60 let Holubová Alena, ul. Úlehlova
Kolibová Jana, ul. Sportovní
Vozda Ladislav, ul. Růžová

září
Bílský Josef, ul. Ořechová
říjen
Hanáčková Zdenka, ul. Úlehlova
listopad
Mozgová Jarmila, ul. Úlehlova
Šťastný Josef, ul. Ořechová
Černý Antonín, ul. Masarykova
prosinec
Duchoňová Jarmila, ul. Lipová
Lysák Stanislav, ul. Lipová
leden
Mrázik Vendelín, ul. Úlehlova
Tuček Jan, ul. Mlýnská

březen
91 let Kapustová Anna, ul. Mlýnská
80 let Lucký Jaroslav, ul. Úlehlova
75 let Trávníčková Marta, ul. Masarykova

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.

prosinec
Blahopřejeme manželům Plotzovým z ul.
Svobody k narození dcery Lilien.
leden
Blahopřejeme Magdaléně Cenkové a Ivo
Divišovi z ul. Anenské k narození syna
Martina.
Blahopřejeme Martinu Tučkovi a Lilii
Petrovně z ul. Mlýnské k narození syna
Maxima.
Blahopřejeme Lucii Hanákové a Lubomíru Padalíkovi z ul. Masarykovy k narození
dcery Elizabeth.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Hostinec U Parku
Vás srdečně zve
na

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

5. ročník
GULÁŠ CUPU
dne 27.6. 2015 v parku před hospodou

Obec Ladná Vás zve

Obec Ladná Vás zve

Přijďte se pobavit a ochutnat spoustu výborných
gulášů
Vaření začíná v 11.00
Ochutnávka bude probíhat od 16.00
Od 15.00 bude k poslechu hrát cimbálová muzika
Longa
Týmy se můžou přihlásit do 20.6. 2015 v hospodě

Dne 30. dubna 2015 od 17. 00 hod.
do parku Rasovna
Soutěže, táborák, soutěž o originální
dopravní prostředek
Dne
od 17.
00 hod.
Od
19.30.
00 dubna
hod. k 2015
poslechu
i tanci
hraje
do parku
Rasovna
country
skupina
Čtyřlístek

Těšíme se na Vás

Soutěže, táborák, soutěž o originální
dopravní prostředek
Od
19. 00 hod. kvydává
poslechu
hraje
Registrováno u MK ČR E 14585, odpovědný redaktor: Renáta
Priesterrathová,
Obecníi tanci
úřad Ladná;
country
skupina
Čtyřlístek
tel: 519 324 502, příspěvky možno zasílat na info@obecladna.cz.
Počet výtisků: 420, vydáno: duben 2015; příští číslo: červenec 2015
Tiskne: Tisk Pálka Břeclav
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