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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
v této předhodovní době si dovoluji
Vám naposledy /ve čtyřletém funkčním
období/ napsat pár řádků v úvodu našeho
zpravodaje.
Největší a nejdůležitější zprávou pro
nás všechny je obdržení dotace ve výši 54
mil. korun na vybudování čističky a kanalizace v naší obci. V současné chvíli probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby a
v dubnu příštího roku by měla celá akce,
jejíž rozpočet se pohybuje kolem 100 milionů korun, začít. Hotovo bychom měli
mít na podzim roku 2020. Podrobnější
informace Vám uvnitř zpravodaje přináší
pan místostarosta. Získáním této dotace /

Lanštorfský zpravodaj
je to již v pořadí druhá získaná dotace na
kanalizaci a ČOV, tu první jsme museli
před několika lety vrátit z důvodu chybějící projektové dokumentace/ se podařilo
stávajícímu zastupitelstvu úspěšně završit
končící volební období.
Byla dokončena náročná rekonstrukce
a dostavba školy. Myslím si, že je to pěkný
dárek k jejímu stopadesátiletému výročí,
které bude v příštím roce slavit. U příležitosti tohoto data si budete moci budovu
znovu prohlédnout v celé její kráse i zevnitř.
Protože to je již dvanáct let od osamostatnění obce, chtěla bych připomenout,
co všechno jsme za tuto dobu vybudovali
- sportovní halu, sběrný dvůr, hasičskou
zbrojnici, hřbitovní zeď, bydlení pro seni-

DĚNÍ V OBCI
Závody mladých hasičů v požárním útoku
SDH Ladná uspořádal dne 9. 6. 2018
Závody mladých hasičů v požárním
útoku. Na úvod všechny přivítal předseda SDH Ladná Rostislav Střelský. Poté
promluvila k soutěžícím starostka obce
Ladná paní Renáta Priesterrathová a člen
krajského zastupitelstva pan Richard Zemánek. Pak již následovaly vlastní závody. Závodní týmy byly rozděleny do dvou
kategorií, mladší hasiči (6 - 10 let) a starší hasiči (10 - 15 let). První z uvedených
skupin se závodů zúčastnily celky ze
Strachotína, Poštorné A, Moravské Nové
Vsi, Velkých Pavlovic, Tvrdonic, Pošmor,
Poštorné B, Staroviček A a B. Starší hasiče prezentovaly týmy: Starovice A, Strachotín, Přítluky, Ladná, Tvrdonice, Velké
Pavlovice a Poštorná. Domácí hasiči vybojovali ve skupině starších hasičů krásné 4. místo. Gratulujeme.

ory, víceúčelové hřiště, workoutové hřiště,
dětské hřiště, parkoviště u Jednoty, zasíťování lokality Ovčačky a mnoho dalších a
dalších drobnějších oprav, výsadeb, akcí a
projektů. Proč to připomínám? Pro mne je
neuvěřitelné, že si někteří myslí, že bychom
toto všechno měli i pod velkým městem.
Chtěla bych poděkovat všem lidem,
kteří se podíleli na bezproblémovém chodu obce, spolkům za jejich činnost, jednotlivcům za starost o okolí svého domu,
úpravu záhonů a veřejných prostranství.
Srdečně vás zvu na hodování, hodkování a další akce, které pro Vás obec připravila. Přeji Vám šťastnou ruku při volbě zastupitelů a pěkné slunečné podzimní dny.
Priesterrathová Renáta,
starostka obce
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GULÁŠ CUP
Hostinec U Parku uspořádal dne 23.
6. 2018 již tradiční Guláš Cup. Letošního
klání se zúčastnilo 7 soutěžních uskupení:
Řidiči, Sněženky a Machři, Sáďova banda,
U Tří kamarádů, Důchodci, TJ Sokol Lad-

Druzí

ná a Rebelové. Celou akci moderoval DJ
Marco. Pro děti bylo připraveno malování
na obličej, skákací hrad a přišli také Mickey
Mouse a Minnie. Vítězem gulášového klání
se letos stali fotbalisté z TJ Sokol Ladná.

První

Děti v akci

Třetí

LETNÍ VÝLET
V sobotu 30. června jsme vyrazili na lilií. Také jsme zahlédli pávici s mláďaty
Letní výlet. Tentokrát jsem vybrala blízká v klášterní zahradě. Pávice je tak trochu
z Ladné,, p
protože jjsme jji tadyy odchytili
y a
známá místa. Hned ráno jsme navštívili
avšt v
zámek Židlochovice, který není
normálně přístupný. Funguje
jako hotel a Lesy ČR zde mají své
sídlo. Dál jsme pokračovali do
rajhradského kláštera. Tady se
zrovna konala pouť, takže někteří se vydali na obchůzku stánků
a jiní na prohlídku, v klášteře je
nádherná knihovna. V klášterní
Před zámkem
kapli se zrovna konala výstava

Jízda lodí

FOTBALOVÝ TURNAJ ULIC

záchranná stanice v Rajhradě je dále právě do tohoto kláštera. Po dobrém obědě v
klášterní restauraci jsme odjeli k Brněnské přehradě a část výletníků se
nalodila a zamířila na hodinovou
plavbu směr hrad Veveří. Ostatní
k němu jeli autobusem. Po vystoupení z lodi jsme museli ještě
absolvovat cestu do kopce k hradu
a potom již následovala prohlídka,
jídlo, pití, poslech country hudby.
Počasí nám celý den přálo a výlet
se vydařil.

Klášterní zahrada
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Dne 14. 7. 2018 se uskutečnil tradiční Fotbalový turnaj ulic. Sportovního klání se utkaly ulic Ořechová, Růžová a smíšené Spolu (Sportovní, Lužní) a Ulenská (Úlehlova, Anenská). Počasí nám přálo, sluníčko
hřálo, místy až dost. Celá akce se obešla bez větších úrazů. Prvenství
letos vybojoval tým smíšených ulic Ulenská. Druhé místo obsadila ul.
Ořechová, třetí byl smíšený tým Spolu a čtvrtá ul. Růžová. Gratulujeme.
Následné oslavy trvaly až do večerních hodin.

KOUPÁNÍ
VE VELKÉM MEDERU
V sobotu 1. září jsme opět zamířili s milovníky termálních vod
na Slovensko. Jeli jsme opět dvěma autobusy. I když počasí se na
nás od rána mračilo, dvakrát za den pršelo a byla bouřka, každý si
koupání užil po svém a spokojeně jsme odjížděli zpět domů. Cestou zpět nás potkala silná průtrž mračen v Bratislavě a blesky nás
doprovázely až k domovu. Příští rok koncem května nebo začátkem
června pojedeme určitě zase.

Kanalizace Ladná
Popis výstavby kanalizace v Ladné
Úvod:
Stavba je komplexní vodohospodářské dílo, které řeší odkanalizování obce
Ladná. Tento projekt navazuje na výstavbu kanalizace v předchozích letech,
kdy byla odvedena dešťová voda. Při
navržení jednotlivých částí stavby bylo
nutné přihlédnout k místním specifickým poměrům, a to zejména ke složitým
základovým poměrům, kdy se v naší lokalitě nachází - vysoká hladina podzemní vody s výskytem tekutých písků. Dále
bylo významné pro návrh stavby zatrubnění vodoteče na ul. Na Trkmance, která
podmiňuje hloubku uložení stavby tak,
aby bylo možné provést kanalizaci jako
gravitační.
V současné době probíhá výběrové
řízení na dodavatele stavby, do kterého se
přihlásilo 14 firem. Předpokládáme, jestli vše půjde bez komplikací, že stavební
práce započnou z jara 2019. O přesnějším harmonogramu prací budeme informovat v dalším vydání zpravodaje.
Postup výstavby:
1. Samotná stavba je členěná do několika částí a to na část objektů ČOV, kanalizace jednotné, kanalizace splaš-

-

-

-

kové a kanalizace stávající…
Stavba musí být prováděna ve směru
protispádu proti toku kanalizace, a
to zejména z důvodu efektivního odvodnění podzemních vod v průběhu
výstavby (rýha musí být při výstavbě
suchá, aby nedocházelo k budoucím
deformacím potrubí při zpětném záhozu). To znamená, že bude muset
být provedena stoka jednotná v ulici
Na Trkmance, dále by následovala
výstavba stok splaškových na ulicích
Masarykova, ul. Mlýnská a ul. Na
Trkmance
Souběžně s výstavbou nových stok je
nutné provést důkladný pasport stávajících stok, které budou připojeny
do nových úseků stokové sítě, a to z
důvodu zamezení přítoku balastních
vod (podzemní vody). Po monitoringu stávajících úseků kanalizace v
ul. Ořechová, Anenská, Lužní, Mlýnská, musí proběhnout důkladné vyhodnocení rozsahu sanace, a to jak z
důvodu technického řešení sanace a
rozsahu provedení sanace s důrazem
na budoucí náklady a životnost stávající kanalizace.
V systému kanalizace jsou navrženy

konstrukčně složité objekty – čerpací stanice a oddělovač dešťových vod
před čerpací stanicí. Tyto objekty je
důležité provést jako první, kdy je důležité ověřit samotnou proveditelnost.
Tyto objety musí provádět zkušený
dodavatel, který má dostatečné zkušenosti s výstavbou objektů tohoto
typu.
2. V průběhu výstavby bude docházet k nepříjemným vlivům výstavby – prach, zablácené komunikace
v období deště, dopravní omezení,
dočasnému zamezení přístupu k nemovitostem, snížení hladiny podzemní vody, které může mít za následek pokles vody ve studnách. S
těmito problémy se bude muset vypořádat zejména dodavatel stavby.
Na straně zástupců obce bude nutná
osvěta u občanů obce, aby nedocházelo k nežádoucímu poškození
majetku a další spory, které by měly
vliv na včasné dokončení stavby a
kolaudace zařízení. Obyvatelé dotčených lokalit budou včas v předstihu
vyrozuměni o průběhu prací a s tím
spojené komplikace.
Zpracoval Martin Vlk

Výtah z některých zákonných ustanovení
Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. ukládá všem majitelům domů zabezpečit nezávadnou likvidaci odpadních vod. Dle

zákona č. 274/2001 Sb. a jeho novely č.
76/2006 Sb. o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu, § 3 odst. 8 může

obec v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo
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mohou vznikat odpadní vody, povinnost
připojit se na kanalizaci v případech, kdy
je to technicky možné.
Za povolené zneškodňování odpadních vod se dle zákona považuje vypouštění odpadní vody do domovní nebo
obecní kanalizace ukončené odpovídající
čistírnou odpadních vod. V případě vypouštění odpadních vod do jímky musí
být tato jímka nepropustnou a zkolaudovanou jako jímka na odpadní vodu a také
musí věrohodně prokázat vyvážení této
jímky (nejlépe fakturou od firmy oprávněné k vyvážení a nezávadné likvidaci odpadních vod). Nebudou-li mít majitelé jímek tento doklad k dispozici nebo pokud
dům jímkou nebude vybaven vůbec, hrozí
vlastníkům vysoké pokuty za znečišťování
životního prostředí.
Vlastník kanalizace, obec Ladná, jako
provozovatel má právo dle § 8 odst. 14
zákona č. 274/2001 Sb. a jeho novely č.
76/2006 Sb. na úplatu (stočné) za odvádění a čištění, případně zneškodňování
odpadních vod. Není-li množství vypouštěných odpadních vod přímo měřeno,
předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z veřejného vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody,
které podle zjištění na vodoměru odebral
s připočtením množství vody získané z
jiných zdrojů. Takto získané množství

odpadních vod je podkladem pro vyúčtování stočného. V případech, kdy není
osazen vodoměr, zjistí se množství vypouštěných odpadních vod odborným
výpočtem podle směrných čísel roční
potřeby vody uvedených v příloze č. 12
k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.
Tento výpočet musí být ověřen provozovatelem kanalizace.
Výpočet stočného v případě, že odběratel má studnu, tedy vlastní zdroj, se určí
dle směrných čísel (vyhláška 428/2001
– příloha zákona 274/2001 Sb. Zákon
o vodovodech a kanalizacích) a podle
počtu osob trvale žijících v dané nemovitosti. Tato čísla stanovuje vyhláška č.
120/2011Sb. Směnná čísla roční spotřeby
vody určují potřebu pitné vody a zpravidla i množství vypuštěné odpadní vody za
rok. Prakticky je to tak, že se vezme počet
osob žijících ve společné domácnosti vynásobí se 35 m3.
Příklad: vlastní zdroj - 4 osoby v domácnosti – 4 x 35m3 = 140 m3 stočného
za rok.
Celé znění této přílohy naleznete ne
webových stránkách Obce Ladná v sekci
– Obec informuje.
Samotná výše stočného se stanoví z
finanční analýzy, kde jsou zohledněny
provozní náklady ČOV (přesné náležitosti
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kalkulace stanovují přílohy č. 19 a následující k vyhlášce č. 428/2001). V současné
době se výše stočného v okolních obcích
pohybuje od 35 – 45 Kč/m3.
Majitel nemovitosti provádějící zneškodňování odpadních vod vyvážením na
pole, zahrady nebo vypouštěním do vodních toků se dopouští přestupku proti zákonu o vodách a hrozí mu vysoké sankce
od vodoprávního orgánu nebo inspekce
životního prostředí.
Související obecně závazné dokumenty:
• Zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách
a o změně některých zákonů (vodní
zákon)
• Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), v
platném znění a jeho novely č. 76/2006
Sb.
• Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
• Vyhláška Ministerstva zemědělství č.
428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o
změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném
znění
• ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání
sítí technického vybavení
Zpracoval Martin Vlk

Oznámení obecního úřadu
Volby do zastupitelstev obcí České republiky a Senátu Parlamentu
České republiky
Ve dnech 5. 10. a 6. 10. 2018 se konají volby do zastupitelstev obcí České republiky. V pátek 5. 10. bude volební místnost
otevřena v době od 14.00 - 22.00 hod. V sobotu 6. 10. v době
od 8.00 do 14.00 hod. Volební místnost bude v budově základní
školy.
Volič se musí prokázat platným osobním dokladem. Voliči
mohou volit pouze v místě trvalého bydliště.

Ceník pronájmu
sportovní haly
Tělocvična

Den

1 h/kurt badminton

1h

1 100,-

110,-

275,-

Foyer

550,-

Kuchyň

550,-

Celý objekt

2 200,-

Současně se v tuto dobu konají volby do Senátu Parlamentu
České republiky. Případné druhé kolo senátních voleb se bude
konat ve dnech 12. - 13. 10. 2018.
Občané, kteří mají zájem se voleb zúčastnit, ale mají pohybové problémy, si mohou domluvit na obecním úřadě na telefonu 519 324 502 nebo 724 746 240 přenosnou volební urnu, se
kterou se dostaví členové volební komise.
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Sběrný dvůr v letním období
Upozorňujeme všechny občany, že v období letního času je
sběrný dvůr otevřen ve středu v době od 16.00 hod. do 18.00

hod. a v sobotu v době 9.00 – 11.00 hod. Na sběrném dvoře je
třeba dbát pokynů zaměstnanců obecního úřadu. Děkujeme

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

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

Vozík za auto
Kára
Kolečka

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

Ceník inzerce v Lanštorfském
zpravodaji
Strana A4
Strana A5
Strana A6

400,200,100,-

Kompostéry
Upozorňujeme zájemce o
kompostéry, že jsou k dispozici
poslední dva kusy kompostérů. Tyto se dávají do výpůjčky
zdarma na dobu 5-ti let. Jejich
pořizovací cena v obchodě se
pohybuje okolo 4 tisíc korun.
Zájemci o kompostér se do-

staví na obecní úřad k podpisu smlouvy o výpůjčce a poté
jim bude kompostér vydán na
sběrném dvoře v řádné provozní době. Kompostér má objem
1 m³. Pokud je z Vaší strany
zájem, můžete obdržet kompostérů více.

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

Hody, hodky
Pořadatelem letošních hodů
bude opět obec. Upozorňujeme
všechny milovníky této tradiční
akce, že se uskuteční v sobotu
22. 9. a v neděli 23. 9. Hodky

100,- Kč
30,- Kč
10,- Kč

proběhnou o týden později v
sobotu 29. 9. Hrát Vám bude dechová hudba Legrúti. Důležité
upozornění!! Nedělní program
23. 9. bude pouze do 21.00 hod.

Výpisy ze zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva č. 26/2018
se konalo 27. srpna 2018

•
•

•

•

Zastupitelstvo obce schválilo:
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Mateřská
škola, jídelna a komunitní centrum - PD a AD“, vybralo nabídku ing.arch. Jana Hellera, Zelená 400, Hradec Králové za
cenu 1 601 300,- Kč bez DPH
Smlouvu o dílo na akci „Mateřská škola, jídelna a komunitní
centrum - PD a AD“ s ing. arch. Janem Hellerem, Zelená 400,
Hradec Králové za cenu 1 601 300,- Kč bez DPH

•
•

•

Vyjímku z nejnižšího počtu žáků na školní rok 2018/2019
pro základní školu, školu bude navštěvovat 32 žáků
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 870 v k.ú. Ladná o velikosti 25 m² na vybudování nové distribuční trafostanice
Přísedící u Okresního soudu Břeclav paní Janu Laubovou
Kupní smlouvu na pozemky parc.č. 1192/28 o výměře
225m², 1194/29 o výměře 37 m² a 1199/30 o výměře 4 335
m² v k. ú. Ladná s paní Marií Holubovou za cenu 156 920,Kč
Kupní smlouvu na pozemky parc.č. 945/67 o výměře 72 m²
a 1290/29 o výměře 2 129 m² v k.ú. Ladná s paní Pavlou
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Michalovičovou za cenu 37 540,- Kč
Kupní smlouvu na spoluvlastnický podíl o velikosti 1/78 na pozemcích parc.č. 1324/4 o výměře 41 m², 1330/1 o výměře 943 m²,
1333/11 o výměře 429 m², 1323/19 o výměře 465 m², 1325/35 o
výměře 137 m², 1331/35 o výměře 537 m², spoluvlastnické podíly o velikostech 1/60 na pozemcích parc.č. 1328/10 o výměře
1109 m², 1331/14 o výměře 375 m², 1332/11 o výměře 766 m²
a 1333/14 o výměře 553 m² vše v k.ú. Ladná s paní Gabrielou
Langrovou za cenu 3 070,- Kč
Kupní smlouvu na spoluvlastnický podíl o velikosti 1/39 na pozemcích parc.č. 1324/4 o výměře 41 m², 1330/1 o výměře 943 m²,
1333/11 o výměře 429 m², 1323/19 o výměře 465 m², 1325/35 o
výměře 137 m², 1331/35 o výměře 537 m², spoluvlastnické podíly o velikostech 1/30 na pozemcích parc.č. 1328/10 o výměře
1109 m², 1331/14 o výměře 375 m², 1332/11 o výměře 766 m² a

•

•
•
•
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1333/14 o výměře 553 m² vše v k.ú. Ladná s paní Danou Smolkovou za cenu 6 130,- Kč
Kupní smlouvu na pozemky parc.č. 1326/8 o výměře 296 m² a
1331/15 o výměře 435 m², spoluvlastnický podíl o velikosti ½
pozemku parc.č. 1179/31 o výměře 4 921 m², spoluvlastnické
podíly o velikosti 1/39 na pozemcích parc.č. 1322/10 o výměře 46 m², 1324/5 o výměře 55 m², 1323/28 o výměře 822 m²,
1325/24 o výměře 1 407 m² s panem Josefem Luckým za cenu 78
390,- Kč
Podání žádosti o dotaci na výsadbu větrolamu u Nadace ČEZ na
akci „Větrolam pro Ladnou“ ve výši 123 916,- Kč
Rozpočtové opatření č. 4/2018 s příjmy ve výši 1 047 000,- Kč, výdaji ve výši 1 160 000,- Kč a financováním ve výši - 113 000,- Kč
Přijetí sponzorského daru pro ZŠ a MŠ Ladná ve výši 2 000,- Kč od
ing. Magdy Ivičičové pro potřeb y a rozvoj školství a vzdělávání

Změna jízdních řádů
Změna jízdních řádů na lince 574
Od změnového termínu 2.9.2018 dojde k drobným změnám
v jízdním řádu linky 574 mezi Ladnou a Břeclaví. Počet spojů se
nemění.
Jde pouze o dvě změny – jednak ubrání jízdní doby pouze ve
směru z Ladné do Břeclavi mezi zastávkami Ladná, Mlýnská –
Břeclav, St., Břeclav, křiž. Ladná o (-2) minuty z důvodu krácení
zpoždění na konečné zastávce na autobusovém nádraží + „neblokace“ zálivu zastávky u křižovatky Ladné a dále dání zastávky „Ladná, žel. st.“ do režimu „CELODENNĚ NA ZNAMENÍ“ (dnes celodenně bez znamení). I druhá změna je dána snahou o minimalizaci
zpoždění z důvodu častých kongescí v Břeclavi.

Upozornění!
Upozorňujeme občany a především studenty do 26 let a důchodce nad 65 let, že od 1.9.2018 došlo ke změnám cen jízdného
v rámci IDS JMK. Sleva z jízdného se týká uvedených skupin obyvatel a činí 75%. Aktuální informace naleznete zde: https://www.
idsjmk.cz/#lock12309
Dále jízdné MHD Břeclav pro občany nad 65 let je zdarma.
http://bors.cz/img/wswg/MHD_BV_180901.pdf
Např. důchodci mohou v zakoupit zlevněnou jízdenku jen k
Tescu za 4 Kč a dál do Břeclavi již pokračují v rámci MHD zdarma.
Martin Vlk

Z historie obce
Lidový dům
Letos je tomu rovných 90 let, co byla s prosbou o přenechání knížecí hájovny (č.
postavena jedna z mála dominant naší d. 3) nebo Starého dvora (č. d. 1) pro účeobce, Lidový dům. Toto osvětové zařízení, ly spolkové. Deputanti, Václav Krůtil (nákteré v sobě integrovalo různé společenské čelník Orla) a Štěpán Mlátilík (protektor
funkce, prokázalo svůj význam po celou Omladiny), vedeni podivínským farářem
dobu své existence. Největší pak ve svých p. Františkem Špičkou, však u knížete s
počátcích, kdy ještě nebyla rozšířena celo- touto prosbou neuspěli. Knížepán tuto žáplošná masmédia tak, jak je
známe z dnešní doby. Připomeňme si krátce jeho historii.
Hned při založení Československé strany lidové a spolku katolické mládeže „Omladina“ v roce 1919 a následně
v roce 1920 při založení sportovní organizace „Orel“ v naší
obci, se pomýšlelo na zbudování spolkového domu, kde by
se tyto spolky mohly scházet
a provozovat svoji osvětovou
činnost. Z tohoto důvodu byla
vyslána deputace k panujícímu
Lidový dům před demolicí koncem 70. let
knížeti Janu II. z Lichtenšteinů

dost sice zamítl, ale slíbil pomoc. V roce
1924, kdy probíhala v obci parcelace, byla
opět podána žádost ke knížecí správě o
přenechání Starého dvora. Na základě této
žádosti byli pozváni zástupci žádajících
spolků Antonín Michlovský, Václav Krůtil,
Jakub Krůtil a Karel Lucký na zámek do
Valtic, kde jim byla nabídnuta koupě celého knížecího Starého dvora (nabízený objekt se rozkládal v
prostorách dnešní knihovny, pošty,
„uličky“ a domů ulice Masarykova
č. 68, 70 a 72). Dne 15. května 1927
byla uskutečněna I. členská schůze
družstva „Lidový dům“, které mělo
18 zakládajících členů. Byly zpracovány a schváleny stanovy družstva,
předsedou se stal řídící učitel František Nosterský (předsedou byl do
roku 1929). Koupě objektu Starý
dvůr byla uskutečněna dne 18. listopadu 1927. Původní záměr postavit
Orlovnu byl změněn na postavení
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Lidového domu. Pro tento objekt bylo ponecháno 25 metrů stavební fronty, zbývající
místa byla prodána Václavu Krůtilovi, Antonínu Hřebačkovi a Karlu Luckému. Tímto prodáním byla získána částka 50 tis. Kčs,
která byla použita k zaplacení koupeného
objektu. Náklad na stavbu Lidového domu
byl rozpočtován na 100 tis. Kčs. Po informování stran o výši nákladů na postavení
plánovaného domu však byly obavy, že se
na stavbu nemůže ani pomýšlet. Věci došly
tak daleko, že bylo uvažováno staveniště
určené ke stavbě Lidového domu prodat
a za utržený obnos koupit mlátící garnituru. Antonín Michlovský však navrhl, aby
se místo neprodávalo a stavba se odložila
o jeden rok, až jak se situace vyvine. Jmenovaný pak informoval o věci p. Františka
Čapku (rodák z Lanštorfa), statkáře a vedoucího činitele Raiffeisenbank v Podivíně,
který přislíbil pomoc a podporu. Ten svému slovu dostál tím, že pro stavbu zajistil
bezúročnou půjčku ve výši 60 tis. Kčs. Byl
ustaven zařizující výbor – předseda Karel
Lucký, místopředseda Cyril Čapka, jednatel Jakub Krůtil, pokladník Václav Krůtil,
který okamžitě začal připravovat stavbu.
Ihned, ještě v zimní době, byly vykonány
přípravné práce, zejména dovoz veškerého
materiálu, rozebrání starých budov, úprava
terénu atd. Budiž na věčnou paměť zaznamenáno, že veškeré tyto práce a výkony
byly vykonány členstvem spolků zdarma,
ochotně a obětavě. Stavbu prováděl zednický mistr Leopold Koželuha z Podivína,
který rozpočtované náklady o něco přečerpal. Po trpělivém zdolání všech obtíží, které
se stavěly v cestu, byl Lidový dům v Lanštorfě dokončen a jeho otevření se konalo
18. srpna 1928. Otevření mělo slavnostní
rámec, který dodalo veřejné cvičení orelské
a veřejný projev strany Lidové. Po polních
bohoslužbách odpochodovalo Orelstvo ke
zkouškám, které se konaly u Čapků na dvoře. Zatím se shromáždilo četné obecenstvo
před Lidovým domem. Do ověnčeného a
vyzdobeného vchodu vstoupil předseda
Lidové strany a ředitel školy František Nosterský, který slavnostním způsobem prove-
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dl otevření, načež se účastníci odebrali do
sálu, kde se konaly další slavnostní projevy.
Odpoledne se konalo veřejné cvičení.
V červenci 1928 se družstvo přejmenovalo na „Společnost Lidový dům“, jehož
předsedou se po Františku Nosterském stal
Rafael Lucký. Ten svou funkci předsedy
vykonával až do ledna roku 1948, kdy mu
bylo sedmdesát let.
Dne 2. září roku 1928 se konala taneční zábava na obecním sále. Zde došlo ke
slovnímu napadání některých členů a členek katolických spolků v obci ostatními
přítomnými na zábavě. Důvodem těchto
slovních roztržek byl mimo jiné i zdárně
vystavený nový Lidový dům. Když byla tato
událost projednávána na setkání funkcionářů katolických spolků, bylo jednohlasně
rozhodnuto o samostatném pořádání všech
dalších zábav v Lidovém domě. A tak již 1.
října 1928 zde byly pořádány hody (stárky
byli Ludvík Holub a František Morávek), a
to i přes překážky, které se objevily. V pátek 28. září ve 3 hodiny odpoledne vznikl
hrozný požár u Antonína Hřebačky, odkud se přenesl na sousední dům Václava
Krůtila, který sousedil s Lidovým domem.
Včasným zásahem byl požár zlikvidován
a Lidový dům nebyl dotčen. Hody se zde
konaly a čistý zisk z nich byl věnován občanům postiženým požárem. Pořádání dvojích hodů, na „Obecním“ a na „Lidovém“
trvalo až do roku 1953, odkdy byli v obci
pořádány zase již jenom jedny hody a to v
Obecním hostinci.
Ještě v roce 1928 bylo zažádáno o získání kinolicence na možnost promítání filmů.
Počátkem roku příštího byla dobudována
kabina na promítání filmů a další potřebná opatření, takže v neděli 27. ledna 1929
se konalo první filmové představení, což
bylo v obci velkou událostí. Byl promítán
český film „Pantáta Bezoušek“. Představení se konalo za třeskutého mrazu -30° C.
Němé filmy se promítaly až do roku 1937,
kdy bylo zřízeno zvukové kino. První zvukové filmové představení se konalo 7. listopadu téhož roku a hrál se český velkofilm
„Jánošík“. Význam lanštorfského Lidového

domu vzrostl ještě více roku 1938 po zabrání Sudet hitlerovským Německem, kdy do
místního kina chodili i návštěvníci ze zabraných sousedních vesnic, hlavně z Břeclavi, kterým se říkalo Reichaři.
V roce 1937 byla získána hostinská
koncese, sklep Lidového domu byl pronajat
Františku Morávkovi, který zde prodával
alkohol.
Lidový dům byl i místem, kde na dvoře
tajně zakopali členové ČSL v noci 3. června
1939 bustu prvního presidenta T. G. Masaryka a zabránili tak jejímu nařízenému
odevzdání německým úřadům.
Po únoru 1948, kdy musely všechny
tělovýchovné organizace převést všechen
majetek a členskou základnu pod jedinou
povolenou tělovýchovnou organizaci Sokol, a v podstatě souběžné ukončení veřejné stranické činnosti ČSL, změnil Lidový
dům majitele. Až do roku 1957 spadal pod
správu místního Sokola, od tohoto roku
pak pod správu místního NV.
V roce 1955 byl v levé části budovy Lidového domu zřízen poštovní úřad. V roce
1961 se započalo v akci „Z“ s výstavbou
traktu budovy, který byl dokončen 1964
a byl zde zřízen nový poštovní úřad, byt
poštmistra a přísálí Kulturního domu. V
roce 1982 zde byla otevřena stávající Místní
knihovna.
Poslední film (dle promítače ing. M.
Hovorky) se v ladenském kině promítal 3.
listopadu 1974.
Závěrem této krátké vzpomínky můžeme plným právem říci, že Lidový dům má za
svou padesátiletou existenci nezastupitelné
místo v naší obci. Uskutečnilo se v něm nespočet zábav, divadelních (např. v roce 1958
– 7 titulů) i filmových představení (např.
v roce 1959 – 19 777 diváků), přednášek
(např. v roce 1958 – 30 odborných přednášek), sportovních klání (volejbal na dvoře)
a dalších akcí, včetně politických. Jeho význam se projevil o to více po jeho zbourání,
které započalo v roce 1978 a bylo dokončeno
až v roce 1981, kdy nebyly v obci prostory,
kde by se mohly takovéto akce konat.
J. Ševčík

Lednicko - valtický hudební festival
•
•
•

•
•

III. ročník LVHF proběhne od 29. září do 13. října 2018
8 koncertů klasické hudby
•
špičkoví interpreti - tradičně je hostem Václav Hudeček, ale
de facto všechna jména jsou v klasické hudbě aktuálně poj- •
my, např. tenorista Petr Nekoranec
působivé interiéry historických budov Lichtenštejnů v Led- •
nicko-valtickém areálu a okolí
dramaturgie letošního ročníku se váže k výročí rozpadu Ra-

kouska-Uherska
tento milník ČS dějin připomenou umělci přizvaní z okolních
zemí - Maďarska, Rakouska a Slovenska
poprvé bude také jeden koncert v Rakousku - na zámku Wilfersdorf (cca 25 km od Valtic)
některé aranže na festival vytvořil Zdeněk Vrbík z Ladné. Např.
na Lovecký koncert na Rendez-vous a také do Velkých Bílovic,
kde zazpívá místní rodák Svatopluk Sem.
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Rozhovor s Jiřím Partykou, ředitelem LVHF
LEDNICKO|VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL (LVHF) se
na přelomu září a října veřejnosti představí již potřetí. Co bylo
impulzem k založení festivalu právě v proslulém areálu zapsaném do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO?
Přiznám se, že LVHF jsem v tomto rozsahu rozhodně neplánoval. Po studiích na Hudební fakultě AMU jsem zůstal na
mnoho let v Praze, kde jsem působil jako zástupce koncertního
mistra v Symfonickém Orchestru Českého Rozhlasu. V mém rodišti ve Valticích jsem dlouhá léta toužil uspořádat zajímavý koncert, hlavně co do výběru interpretů, což se mi v roce 2016 podařilo. Z důvodu Valtického vinobraní jsem zamýšlený sobotní
koncert s houslistou Václavem Hudečkem byl nucen přesunout
na neděli. Mezeru v kalendáři přirozeně vyplnil koncert v nově
zrekonstruované jízdárně sousedícího Lednického zámku. Dva
koncerty proběhlé v jednom víkendu v Lednicko-valtickém areálu tak zcela nečekaně položily základy novému projektu, který
si od počátku klade za cíl nekomerční pojetí dramaturgie, která,
v což věřím, zároveň respektuje jedinečnost areálu. Již ve druhém
ročníku festival prokázal svůj kulturní význam v regionu a navíc se počínaje letošním rokem rozrůstá o jeden projekt v česko-rakouské koprodukci. Hraniční trojmezí oblasti také vybízí k
přizvání Slovenské partnery, na vícestranné spolupráci bych do
budoucna rád vystavil část festivalového programu.
Potýkal ses s problémy? Co bylo potřeba překonat?
Prvotní administrativní úskalí vyústila ve vznik spolku LVHF
z.s., jehož jsem předsedou. Jihomoravský region je atraktivní
svým folklorním odkazem, klasická hudba zde dnes hledá své
zastoupení mnohem obtížněji. Nalákat veřejnost na koncerty se
zcela odlišnou tématikou a přesvědčit o tom mj. i potencionální
partnery byla pro mne velká výzva. Valtice-Feldberg totiž v době
obývání zámku Lichtenštejny byly hudebním centrem regionu a
do města přijížděli vynikající hudebníci a soubory z Vídně. Bylo
by krásné na tuto tradici po dlouhé přestávce opět navázat. Finanční stránku nově vznikajícího projektu snad ani nemusím
zmiňovat, přesto mě těší, že festivalová myšlenka oslovila partnery z řad regionálních firem. V roce 2019 plánujeme stávajícím
i budoucím partnerům poděkovat formou velkolepého koncertu
Vídni, jenž by měl být ve spolupráci s Velvyslanectvím Lichtenštejnského knížectví ve Vídni mimořádnou akcí festivalové přehlídky příštího
ročníku.
Co Tě naopak povzbudilo v myšlence velkého projektu pokračovat?
Školství minulého režimu účelově
zapomínalo na důležitost šlechtických
rodů nejen na území Jižní Moravy. Několik generací rodu Lichtenštejnů vytvořilo ucelené dílo světového významu, ze
kterého dodnes čerpáme. Pokud zmínka
o Lichtenštejnech v minulosti proběhla,
tak v souvislosti s bitvou na Bílé hoře,
což pro rod záměrně vyznívalo negativně. Souběžně s produkcí III. ročníku
festivalu pracuji na dramaturgii koncertů dalšího ročníku a náš dluh vůči Lichtenštejnům tak v dramaturgii nepřímo
odrážím. Programový rámec festivalu
v roce 2019 se bude týkat kapelníků a

hudebníků působících
ve Valticích od renesance po klasicismus.
Například v partituře
Vivaldiho opery Farnace z Pavia z roku
1731 je zmínka o tom,
že Antonio Vivaldi byl
skladatelem ve službách Josepha Johanna
Adama z Lichtenštejna. Vivaldi část svého
díla dokonce napsal
na český papír, několik
víkendových pobytů
strávil ve Valticích. O
detailech se samozřejmě mnohé neví, ale
hudební dění na dvoře Lichtenštejnů mě jako houslistu osobně
zajímá a přináší chuť do další práce v oblasti hudebního oživování lichtenštejnských objektů regionu. Je to jedna z věcí, která
i historicky může alespoň takto symbolicky přispět k harmonii
obyvatel jižní Moravy s Lichtenštejnským knížectvím, jenž mimochodem slaví v příštím roce 300 let od svého založení.
Proč jsi se jako úspěšný hudebník pustil do organizace festivalu - jistě Ti to zabírá hodně času a energie na úkor hraní. Co je
motivem, který Tě pohání?
Jsou to drobné okolnosti, jenž se během roku staly a stále dějí.
Zcela přirozeně oslovuji interprety, které pokládám za špičky ve
svém oboru. Například jsem se dohodl na spolupráci s barytonistou Svatoplukem Semem, který vystoupí ve svém rodišti ve
Velkých Bílovicích. Krátce na to Sem získal Cenu Thálie za rok
2017, což mne v mé volbě jen utvrdilo. Podobná situace přišla
s oceněním sólisty závěrečného gala koncertu letošního ročníku
Petra Nekorance. Smlouvu s ním jsem podepsal ještě před tím,
než získal cenu Classic Prague Awards za Talent roku 2017. Nejen
na ně, ale i na další vystoupení ostatních umělců se velmi těším.
Spokojenost posluchačů je pro nás hnacím motorem, motivací i
satisfakcí. Festival tvořím srdcem a upřímně doufám, že je to ve výsledném tvaru alespoň náznakem cítit. Zcela na místě je i náš
slogan o tom, že LVHF je spojení kouzla
místní architektury s krásou vážné hudby.
Čím je pro Tebe letošní ročník jiný? Je
to něco jako zlomový rok? Aspoň pocitově?
Návštěvu jednoho z koncertů letošního ročníku přislíbil pan Karel Mornstein-Žerotín se svou dcerou, jeho matka Marie
Helena Žerotínová pocházela z významného šlechtického rodu Žerotínů. K představitelům rodu patřili tací velikáni jako
například Karel starší ze Žerotína nebo
Ladislav Velen ze Žerotína, bývalý majitel
břeclavského panství, který je údajně v kostele ve Velkých Bílovicích pochován. I tento
objekt jsme zahrnuli do letošní festivalové
přehlídky. Přesah do rakouské oblasti konkrétně do lichtenštejnského zámku ve Wil-
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fersdorfu považuji za zlomový. Zda bude festival v letošním roce
zásadní, ukáže návštěvnost a koneckonců vyúčtování.
Jak vidíš směřování festivalu a výhled do budoucna?
Velmi si přeji, abych již v brzké budoucnosti mohl adekvátně
ocenit kolektiv, který na festivalu celoročně pracuje. Také věřím,
že se k festivalovým partnerům připojí Generální sponzor a Ministerstvo kultury ČR. Zajímavá dramaturgie umístěna do adekvátních prostor, výběr interpretů, celková prezentace festivalu
veřejnosti a v neposlední řadě návštěvnost koncertů jsou klíčové body v dalším směrování festivalu. Festivalu věnuji veškerý
osobní čas, což samozřejmě nejvíce pociťuje má rodina.

Asekol

Školní okénko
Nový školní rok v základní škole
V pondělí 3. září jsme zahájili školní rok 2018/2019 v nově rekonstruované
budově základní školy. Jak se stalo již
tradicí, sešli jsme se všichni ve vestibulu
sportovní haly, kde děti přivítali pedagogové a paní starostka.

V letošním školním roce bude základní školu navštěvovat 31 žáků. Na víceleté gymnázium v Břeclavi odešli dva
žáci a na Základní školu Kupkova sedm
žáků. Do prvního ročníku vstoupilo pět
prvňáčků. Máme tři třídy, do kterých je

rozděleno pět ročníků. V první třídě
jsou druháčci, druhou třídu společně
sdílí první a třetí ročník, ve třetí třídě
ročníky čtvrtý a pátý. Došlo ke změně v
pedagogickém sboru. Odešla Mgr. Jitka Vydrová, kterou vystřídá Mgr. Petra
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Kosová. Ta bude třídní učitelkou ve druhém ročníku, ovšem
vzhledem k povinnostem, které má ještě v měsíci září na jiné
škole, nastoupí prvního října. Třídnictví v této třídě prozatím
převezala ředitelka školy. Děti a rodiče novou paní učitelku již
poznali a moc se na sebe navzájem těší. Třídní učitelkou prvního a třetího ročníku je Mgr. Radka Navrátilová a ve čtvrtém
a pátém ročníku Mgr. Jana Malinová.
Na nový školní rok jsme se všichni moc těšili. Nejen proto, že se všichni společně sejdeme, ale určitě i pro krásně zrekonstruovanou školní budovu. Chci ještě jednou poděkovat
všem, kteří se o to zasloužili. Obec Ladná, která tuto velkou
investiční akci zafinancovala, pracovníci firmy FKB Břeclav,
kteří projekt zrealizovali, ing. Stanislavu Ivičičovi za vynikající
spolupráci, zaměstnancům obce pod vedením pana Josefa Kubíka ml., kteří nám pomohli se stěhováním, a také zaměstnankyním školy, protože naši školičku do nového školního roku
pěkně uklidily a vkusně vyzdobily. Přípravný týden byl opět
velmi náročný (stěhovali jsme se dva roky po sobě), ale vůbec
toho nelitujeme.
Byla přemístěna šatna žáků do místnosti přímo u hlavního
vchodu školy, paní učitelky mají novou sborovnu a v půdní
vestavbě je tzv. zimní zahrada, školní družina, dílna, multimediální učebna a sociální zařízení. Všechny místnosti zde jsou
plně klimatizované. Tady si je můžete prohlédnout.
Bude nám tady moc dobře a jsme všichni opravdu velmi
hrdí na to, jakou školu máme. V letošním školním roce nastoupilo sice jen pět prvňáčků, ale já věřím, že v tom dalším
školním roce 2019/2020 přivítáme prvňáčků více. Jsem o tom
přesvědčena, a to z toho důvodu, že nabízíme příjemné, moderní a bezkonfliktní prostředí, individuální přístup k žákům,
individuální péči o žáky s poruchami učení a také péči o žáky
nadané, logopedickou péči, širokou bezplatnou nabídku zájmových útvarů, projekt „Ovoce do škol“ zdarma a spoustu
dalšího.
A co nás čeká v následujícím školním roce? Na prvním
místě určitě učení, ale i spousta projektů a akcí. Prozatím bych
připomněla ty nejdůležitější: předhodovní a adventní vystoupení, oslava 150. výročí založení školy, spolupráce s Klubem
seniorů, Drakiáda, Podzimní světélkování s hledáním pokladu ve spolupráci s rodiči, velikonoční tvoření a projekty, které
jsou zaměřeny na environmentální vzdělávání. V letošním

Multimediální učebna
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školním roce neplánujeme školu v přírodě, nahradíme ji několika školními výlety do našeho blízkého okolí. Samozřejmostí bude i dopravní výchova a povinný plavecký výcvik, který
budou naši žáci opět absolvovat v hodonínském plaveckém
bazénu. S výukou plavání jsme zde velmi spokojeni. Školní
rok teprve začíná, tak nelze vyjmenovat všechno, co nás překvapí a co přijde. Nabídka
zájmových kroužků bude
rozšířena o kroužek „dřevodělný“ a chceme letos
spolupracovat i s DUHOVKOU Břeclav v rámci sportovní zájmové činnosti.
V závěru bych ráda popřála všem zaměstnancům,
dětem, žákům a rodičům,
aby se nastávající školní rok
vydařil a aby všichni byli
spokojeni. S dalšími informacemi o škole se můžete
seznámit ve Výroční zprávě 2017/2018 (bude zveřejněna na školním webu), a
v průběhu celého školního
roku informujeme stále na
www.zsamsladna.cz .
Jana Mrázová
ředitelka školy
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Školní družina

Dílna

Léto v mateřské škole
Naše mateřská škola plní především funkci vzdělávací, ale
rodiče, kteří musí o prázdninách do práce, jistě uvítali i funkci
sociální. Některé děti odpočívaly doma, u prarodičů nebo na
rodinné dovolené. Těm dětem, kterým rodiče nemohli dopřát
prázdniny, jsme se snažili připravit klidné, relaxační prostředí.
A tak léto v mateřské škole proběhlo ve znamení oblíbených her
ve třídě i venku, koupání v bazénku, her s vodou i tvořivých her
na pískovišti. Pod dětskýma rukama vznikaly bábovky, hrady,
silnice a kopečky zmrzliny z písku. A vesele se prodávalo. Ta
nejoblíbenější zmrzlina byla vanilková. Letní osvěžení dětem
pravidelně připravovaly i paní kuchařky s tácem úhledně nakrájeného melounu, který nám ochotně přinášely na zahradu.
V tyto letní dny se u nás zabydleli také noví obyvatelé – afričtí
šneci Brumda a Žbrumda. Jsou to velmi nenáročná zvířátka,
která jsme dětem pořídili do živého koutku v rámci environmentální výchovy. Děti z nich měly obrovskou radost a ihned
se u nich projevila touha pečovat o ně. Věříme, že nám Brumda
a Žbrumda pomohou u dětí vytvořit citlivý přístup k přírodě,
vnímavost a empatii. Péče o živého tvora také pomáhá eliminovat stres a podporovat volní vlastnosti (zodpovědnost, pečlivost,
svědomitost). Poslední dny v srpnu zůstaly děti doma, ale v mateřské škole naplno probíhaly přípravy na začátek školního roku
– úklid všech prostor a dezinfekce hraček, přípravy a výzdoba
tříd, šaten a nástěnek. Děti se mohou těšit na nově upravené hrací koutky a nové obrázkové značky na skříňkách i skleničkách.
Třída Kuřátek je vybavena novými dětskými stoly a židličkami.

Hned v září jsme pro děti naplánovali hudební vystoupení. Do
mateřské školy přijede hudební agentura Petra Tomana z Týnce
nad Sázavou s pořadem „Rytmická show pro MŠ“. Děti budou
mít možnost kromě poslechu známých melodií také zpívat, rytmizovat, vyjádřit skladbu pohybem, vyzkoušet si taneční prvky
atd. Doufáme, že dětem s ní uděláme radost. Začátkem října nás
navštíví divadlo Barborka se sadou krátkých veselých pohádek.
Dále chystáme ve spolupráci se základní školou a obecním úřadem tradiční drakiádu pro děti s rodiči. Pro rodiče také plánujeme oblíbenou „Bylinkovou čajovnu“, kde si budeme povídat o
dětech nad šálkem bylinkového čaje.
Letošní školní rok bude naši mateřskou školu navštěvovat
40 dětí, v každé třídě je zapsáno 20 dětí. V Beruškách se o ně
starají paní učitelky Žáková a Laubová. S integrovaným dítětem v této třídě pracuje asistentka Petra Uhrová. Ve třídě Kuřátek učí paní učitelka Kobrová a pomáhá jí asistentka Lenka
Šošková. Z mateřské školy k 31. 8. 2018 odchází paní školnice
Krajčovičová a na její místo od 1. 9. 2018 nastupuje paní Mlátilíková. Doufáme, že se již děti těší na kamarády, hračky a
svou paní učitelku. Přejeme všem dětem, aby se jim u nás ve
školce líbilo. Těm novým, které jdou do mateřské školy poprvé, aby si rychle u nás zvykly a našly mezi ostatními dětmi
hodně kamarádů. Jejich rodičům pak klidné dny bez stresů z
nadcházejícího adaptačního období
Za kolektiv pedagogů
Iveta Žáková

Spolky a sdružení
Slovácké sdružení Lanštorfčané
Od posledního vydání Lanštorfského
zpravodaje se toho u nás mnohé událo.
Dne 28.6.2018 jsme zazpívali seniorům v Havlíčkově Brodě v rámci Zahradní
slavnosti místního Domova pro seniory.
Jelikož počasí nám nepřálo, byla slavnost
přesunuta do zdejší budovy. Akce se zúčastnilo vedení Městského úřadu Havlíčkova Brodu. Vystoupení bylo tak veselé, že
nás nechtěli ani pustit.
V sobotu 7.7.2018 náš sbor zazpíval již
tradičně na akci Otevřené sklepy Přítluky.

Počasí a kvalita přítluckých vín byla vynikající.
O prázdninách 11.8.2018 jsme navštívili Svatovavřineckou kapličku v Zaječí.
Letos zde slavili již 10. výročí její existence. Po úvodní mši svaté program pokračoval ochutnávkou vín místních vinařů a
koláčků zaječských hospodyněk za doprovodu zpěvu našeho sboru a CM Vergariovci. Ve večerních hodinách jsme přejeli
do Prušánek na předhodovní zpívání již
řádně rozezpíváni.
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Dále se připravujeme na Předhodovní zpívání v Ladné,
kde se kromě domácího sboru Lanštorfčanů představí sbory z
Čejkovic, Kobylí, Moravské Nové Vsi a ženský sbor z Bulhar.
Zatančí a zazpívá folklorní kroužek při ZŠ Ladná. Letos si připravili také písničky dvě malé zpěvačky z Ladné Hlenka Struhá-
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rová a Eliška Nováková. Závěrem pak pokřtíme již 3. CD Lanštorfčanů pod názvem „Za lanštorfskú dědinú řeka Dyja teče“.
Hudební doprovod zajistí CM Vladimíra Beneše.
Připravil:
Martin Vlk

Sbor dobrovolných hasičů Ladná
Dne 30.6.2018 se mladí hasiči zúčastnili soutěže v Bulharech, kde místní
sbor slavil 130 let od založení. Naši mladí hasiči se umístili na krásném šestém
místě.
Po závodech si mohli děti, které
měli odvahu, vyzkoušet pěnovou koupel, kterou jim připravili hasiči z Bulhar.
V SDH Ladná máme dobré mladé
dorostence, ale protože jsme zatím nevytvořili družstvo dorostu, tak je propůjčujeme jiným sborům, aby mohli
závodit. Oni se tak dostali do krajských
soutěží.
V neděli 17.6.2018 se v Brně na stadionu VUT konalo Krajské kolo dorostu
družstev v hasičském sportu. Závodů se
zúčastnili také Hasiči z Tvrdonic. V jejich
týmu byli i dva naši mladí Ladenští hasiči
- Bára Čapková a Petr Julínek. Dorostenci
obsadili pěkné 4. místo a dorostenky dokonce 3. Petr Julínek se účastnil se stejným
družstvem i loni v Blansku, tam byli dokonce 2.
V sobotu 4.srpna se družstvo dorostenek z Tvrdonic závodilo na krajském kole,
v požárním sportu, Brno 2018, v němž nás
zastupovala naše členka SDH Ladná, Bára
Čapková. Jednalo se o disciplíny PÚ, štafeta
4x60 a běh na 100m s překážkami.
V těch velkých vedrech, pod rozpáleným sluncem celý den soutěžili v krajském
kole o postup do celorepublikové soutěže.
Dorostenky SDH Tvrdonice skončili v
požárním útoku na 3.místě, získali pohár
a však celkově ve všech disciplínách se
umístili na krásném 4.místě. Bohužel to

však do celorepublikového kola nestačí. A
i když se ji nepodařilo postoupit, děvčata
si to moc užili a nasbírali spoustu nových
zkušeností do budoucna a určitě budou
bojovat dál.
A tímto by holky chtěli také poděkovat
jejich trenérce Lucii Stiburkové a dalším
vedoucím, za to že s nimi tráví volný čas a
připravují je na soutěže.
V sobotu 4.8.2018 se konal úklid hasičky. Po úklidu bylo malé posezení a grilování špekáčků. Děkuji všem zúčastněným, ať
už malým dětem, dorostencům, tak dospělým, za pomoc a za čas, který si pro udělali
pro sebe a pro hasiče.
Mladí hasiči se budou po prázdninách
scházet opět v úterý od 17-18hodin v hasičce. Pokud by měl někdo z malých dětí
zájem se do hasiče přihlásit, stačí buď přijít
v úterý s ostatními dětmi, anebo přihlásit
ve škole u paní Střelské Marie. Podá Vám
bližší informace, popř. přihlášku.
Naši instruktoři, Petr Julínek, Adam
Demčila a Bára Čapková, kteří jsou plní

energie, se těší na vedení mladých
hasičů.
V sobotu 8.9.2018 se chystáme
na letošní předposlední závody v
požárním útoku do Vlasatic. Poslední závody nás čekají v říjnu.
Jsou to závody požární všestrannosti, kde se soutěží v běhu, topografii, zdravovědě, šplhu na laně,
střelbě ze vzduchovky, apod.. Jsou
to disciplíny, které se děti učí v hasiči po celý rok.
Chtěl bych poděkovat Obci Ladná za podporu a za nákup materiálu
pro požární sport pro dorost a dospělé a tak
umožnit i starším trénovat a vytvořit družstvo dorostu.
Starosta SDH Ladná,
Rostislav Střelský
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Myslivci
Sucho v honitbě
Máme konec prázdnin, rodičům začínají celoroční starosti o děti a jejch
povinnosti. Sám mám radost, když mají
děti prázdniny a volno, protože si i my
rodiče relativně odpočineme od školních úkolů, které škola klade na rodiče
a děti. Nikdy jsem nepochopil moje rodiče, kteří oslavovali příchod školního
roku.
Pro nás myslivce je podzim čas sklizně obilovin, žní, signál k přípravě na
zimu a naplnění přísloví ,,až se zima zeptá” , během krátkého období se změní
krajina, zásadně se změní krytové, klidové a potravní podmínky pro všechny volně žijící živočichy. Tuto zásadní
změnu v potravní nabídce kulturní krajiny, kde původní biotopy ustoupily ve
prospěch velkoplošného zěmědělství,
definujeme jako dobu nouze. Proto nečekáme na mnoha místech zažitý argument a začínáme s přikrmováním, tj. na
změnu abiotických činitelů - sníh, mráz
atd. a ihned po sklizni začínáme s přikrmováním drobné a spárkaté zvěře jadrným a dužnatým krmivem. Léto si naše
MS nakoupilo obiloviny - ječmen s 10%
příměsí pšenice a zlomkovou pšenice a
to 1,5 tuny. Tyto obiloviny máme a přikrmování zvěře v době nouze a ne na
výkrm! Zvláště v letošním roce musíme
vzít v úvahu velmi suché klima, které se
projevuje na vzrůstu a kvalitě veškeré
vegetace. Méně kvalitní vegetace ještě
výrazně zůží a omezí potravní nabídku
pro volně žijící živočichy v dalším období. Letos jsme v naší honitbě vybudovali
pitná zařízení, které slouží k napájení
zvěře. Jedná se o plastové barely, které
jsou přepůlené na půl, a jednu betonovou napaječku, kterou vyrobil jeden náš
člen. Do barelů jsme dali kus uřezané
desky, která slouží na vylezení drobotiny
- myš, rejsek atd., ti by se tam utopili a
voda by začala hnít.Každá
pojme asi 100 l vody. Napaječky zavážíme vodou dle potřeby a konzumace
vody zvěří. Vše děláme na vlastní náklady a nezištnosti, kterou si řada lidí a
slavných ochránců ani neumí představit.
Tak prosím nekoupejte své čtyřnohé miláčky v těchto napaječkách, voda se pak
zapachuje, kvasí a zvěř ji nerada přijímá!
Jak jsem to viděli u našich některých
členů. Je třeba používat zdravý selský
rozum. Takové zamyšlení: myslivci v
šedesátých a sedmdesátých letech minulého století viděli a kritizovali scelování
polí, vysušování mokřin, likvidaci volně

roztroušené zeleně, vliv stále výkonnější
zemědělské techniky a chemie na kvalitu
půdy i změnu agrotechnických postupů.
Bývaly časy, kdy se v jednom metru krychlovém hemžilo asi půl milionu
všelijakých organizmů - plísněmi počínaje, krtonožkami a žížalami konče.
Všechno to provzdušňovalo půdu a díky
tomu její schopnost vstřebávat spadlou
vodu byla neuvěřitelná. I takový příval
deště zmizel z povrchu do několika hodin.Vsákavost půdy je dnes minimální,
protože těch mikroorganizmů v kubíku
zeminy zbylo pár desítek tisíc, vše jinak
zahubila chemie / pro nás známá karcinogenní účinná látka glyfosát atd./ I
proto jsou tedy krtčí hromádky na polích velmi zřídkavé. Nejsou žížaly, nejsou krtkové, hraboši atd.!!! Udusaná,
mrtvá půda, většinou už bez humusu, je
tedy jen jakousi vodotečí, kvůli níž mizí
ze zemědělské krajiny život! Nedávno
jsem jel do JZD nejmenovaného podniku k případu a vidím dva zemědělce
míchat postřiky v barelích, na každém
byly tři lebky s překříženými hnátami.
Oba dva měli na sobě skafandry jak kosmonauti a byli dva metry od těch barelů,
když jsem se jich zeptal co míchají za
dobrý koktejl, tak mi odpověděli ,, výživku pro rostlinky doktore “. Vzápětí
vyjeli dopravit ,, smrtelný elixír života “
na plodiny které mi konzumujeme.
Od roku 2000 bylo zabetonováno,
zaasfaltováno, zastavěno vším možným
148 tis. hektarů orné půdy, většinou nejvyšší kvality - asi rozloha tří Beskyd. A

betonuje, asfaltuje a zastavuje se dál s
neutuchající vehemencí. S každým takto zničeným metrem půdy se zmenšuje
plocha schopná jednak vstřebat vodu,
jednak vyprodukovat vše, čím jsme živi.
A jak je známo, tak na asfaltu a betonu
toho moc nenaroste. Voda steče po povrchu, odpaří se, smete tisíce tun ornice. Poté, když na každého obyvatele ČR
zbývá 0,2 ha ornice,nám hrozí hladomor
nejen kvůli suchu. Za vším hledej člověka. Vodohospodáře, kteří narovnávali
tak dlouho řečiště řek, až z nich udělali
kanály, které rychle odvádějí vodu z našeho území. Jen regulací Labe přišla tato
řeka o 30 km toku, a to je sakra, už hodně vody, hodně zmizelých původních
lokalit. Přehrady jsou zanášeny splašky
z polí, takže jejich kapacita už dávno
neodpovídá plánovanému objemu zadrženého vodstva. Navíc se z těchto nádrží / stejně jako z rybníků a jezer / voda
strašně rychle odpařuje. Přehrady také
vytvořily mikroklima, které ani zdaleka
není tak prospěšné jako jsou lesní kom-
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plexy. Jako paradox vypadá fakt, že nejvvíce vody spotřebuje zemědělská výroba, tedy zemědělci, kteří si zničili vlastní
půdu. Naše republika je žlutá a modrá.
Tu modř představují kromě jiného soukromé bazény - a těch je, nesmím také
zapomenout na fotovoltaické elektrárny
- těch je nejvíce. Navíc se pořád staví na
zelené louce, byť je po celém státě rozprostřeno na jedenáct tisíc brownfieldů,
tedy kdysi zastavěných a dnes už nevyužívaných ploch. Jenže, kdo by tyto stavby rozebíral a pak stavěl nové. To by bylo
velice drahé, neekonomické a developerům jde především o zisk. A to nemluvě
o nekonečných střechách skladovacích
hal, jako mor se rozrůstající kolem všech
větších měst, samozřejmě také postavených často na té kdysi velmi úrodné
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orné půdě. Byznys jen kvete. Mohl bych
zde jmenovat celou řadu dalších negativ, ale toto není mým cílem. Jen jsem se
chtěl lehce dotknout tématu.
Další nejnovější aktualitou z tohoto
roku je stěhování naší myslivny z neobecního pozemku Půdního fondu na
obecní pozemek Ladná / doufám obecní
/ u kabin místního hřiště TJ Sokol Ladná. Tato akce byla dlouhodobě a dobře
plánovaná a ve své podstatě rychle zrealizovaná během několika dnů. Samotný
přesun trval 18.8.2018 v sobotu za účasti
těžké techniky. Jeden den jsme vyklízeli
a demontovali myslivnu a uklízeli původní pozemek. Týden před jsme připravovali nový pozemek za kabinama a
to prořezávkou křovin, srovnání pozemku těžkou technikou, výkopem a beto-
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náží základů pro myslivnu. Myslivna je
teď na novém místě, kde musíme ještě
udělat přípojky a napojení kanalizace.
Snad bude nové místo plnit plánovaný
účel. Musím říci, že jak je nás v MS pět a
půl, tak jsme se postupně všichni střídali
dle časových možností, protože je a byl
čas dovolených. Tímto bych chtěl všem
členům poděkovat za ochotu, vstřícnost a dobrou organizaci, která tomu
předcházela. Do toho zavážíme vodu,
lovíme, aby byl splněn plán lovu bez
sankcí od úřadu, připravujeme krmení
na zimu, opravujeme krmná a lovecká
zařízení, která se neustále rozpadají. Čas
je náš neustálý nepřítel číslo jedna.
Děkuji za pozornost.
Za MS Ladná v úctě
MVDr. Jindřich Nešpor

Konec fotbalu v Ladné?
Z okna svého domu mám přehled o tom, co se děje na hřišti
a je mi smutno, když tam nevidím žádné kluky, jak hrají fotbal. Těch příčin proč tomu tak je, je zřejmě více a já si netroufám tento stav kvalifikovaně hodnotit. Jedno však vím jistě. Za
dlouhé roky, co si pamatuji, se o chod fotbalového oddílu staraly desítky a možná stovky dobrovolných funkcionářů všeho
druhu, ať to byli členové výboru, trenéři nebo různí pomocníci.
Byli to převážně bývalí fotbalisté. Z tohoto velkého množství
fotbalových nadšenců minulých let bych jmenoval alespoň jednoho, Vlastika Gajdu. Při rekonstrukci kabin, výstavbě nového
hřiště a oplocení nás neustále posouval dopředu svou vůlí a
energií Franta Šlichta.

Sám jsem trénoval čtrnáct let mládež (převážně žáky) a velice
rád na tuto dobu vzpomínám.
Bezprostřednost kluků a jejich nadšení, případně radost, mi přinášelo dobrý pocit. Poslední roky fotbalu už nebyly tak veselé. O fungování fotbalu se starali velmi obětavě pánové Franta Tewolt a Staňa Král.
Uznání za to, že se v naší obci hrál až do letošního roku, patří
Ondrovi Černému. Po dlouhé období to byl klíčový muž, který
udržel místní fotbal v soutěži. Jako trenér mu dobře pomáhal David Šudrla. Pokud se do práce s mládeží nezapojí bývalí fotbalisti
a rodiče, a nepůjdou trénovat svoje děti, tak nastane opravdu konec fotbalu v Ladné.
František Tesařík

Klub seniorů Ladná

Prázdninové dny jsme se věnovali našim rodinám, zahradám,
dovoleným a dalším zájmům, a proto jsme se během léta nescházeli. Před prázdninami jsme se zúčastnili soutěže ve vaření gulášů,
Guláš cup. Přípravu guláše jsme si užili a všem naše dílo chutnalo.
Na kolech jsme si vyrazili do Lednice, ale protože bylo úmorné

horko, zůstali jsme už u Janohradu. A těsně před prázdninami jsme
si na Rasce udělali táborák. Špekáčky všem chutnali.

Ladenská sluníčka
Od ledna 2018 probíhá pravidelné setkávání nejmenších dětí z Ladné.
Scházíme se každou středu od půl de-

sáté do půl dvanácté dopoledne (můžete přijít a odejít, kdy vám to vyhovuje)
v prostorách Obecního úřadu (bývalá

Školní družina). Více info na FB ,,Ladenská Sluníčka“ . Hrajeme si, učíme se
nové básničky a říkanky, cvičíme s padá-
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kem a pokaždé si i něco pěkného vytvoříme. Děti se tak příjemnou cestou učí
něčemu novému, seznámí se s dětským
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kolektivem a najdou si první kamarády. aby se přidali k nám. Začínáme 12. září.
Ráda bych pozvala všechny děti, které Bude se na Vás těšit
ještě nenavštěvují školku a jejich rodiče,
Zuzka a Maty

Kostel
Poohlédnutí se za prázdninovým děním v našem kostele a pozvání
na bohoslužby
Doba prázdnin a dovolených je nenávratně pryč, dnů plných slunce, putování a
cestování po různých místech naší vlasti či v
cizině. I náš kostel navštívilo mnoho turistů.
V tuto dobu jsme prožili i některé svátečnější bohoslužby. V neděli 15. 7. jsme si při
mši svaté připomněli biskupa a mučedníka,
blahoslaveného Petra Pavla Gojdiče, jehož
ostatky byly vloženy do oltáře našeho kostela. V tento den byl odpoledne kostel otevřen k prohlídce. Bylo možno vystoupat až k
zvonům, nahlédnout do hodinového stroje,
nebo na půdní prostor - klenbu kostela, za
doprovodu manželů Nešporových. Za tuto
službu jim patří dík.
Prožili jsme dvě křestní slavnosti. V červenci byla pokřtěna Lea Magdaléna Podrazilová, v srpnu pak při mši svaté byla pokřtěna Tereza Čechová. Přejeme jim do života
hodně zdraví a Boží požehnání a rodičům
hodně radosti.

V srpnu si řekli „ANO“ a uzavřeli svátost manželství Gréta Nešporová a Tomáš
Petruska, aby dál šli společnou cestou životem v lásce, radosti, spokojenosti a ve štěstí.
V červenci jsme se rozloučili a na místo
posledního odpočinku doprovodili paní Jarmilu Krůtilovou.
Nadcházející doba, doba barevného
podzimu, děti usedají do školních lavic. Také
v kostele 2. 9. - první zářijovou neděli jsme
prosili o požehnání pro školáky i učitele. Na
závěr mše svaté požehnal pan farář dětem
i přinesené aktovky, a dostaly i malý dárek.
Popřál dětem, aby se jim ve škole líbilo.
Toto období je časem sklizně úrody ovoce a zeleniny, obilí dozrálo a bylo sklizeno
už v červnu. Za vše co nám na našich polích
a zahradách narostlo je dobré Bohu poděkovat mší svatou. Poděkujeme při hodovní
mši svaté v neděli 23. 9. v 9. 30 hodin. Vždyť
HODY znamená díkůvzdání Pánu Bohu a

oslava patrona kostela, u nás svatého archanděla Michaela, jemuž je zasvěcena i kaple
na návsi. Hody to není jen dobré jídlo, pití
a zábava. V pondělí na hody už tradičně si
připomínáme naše zemřelé a padlé ve válkách. Letos si připomínáme 100 let od konce l. světové války. Mše svatá s připomínkou
za zemřelé a padlé vojáky ve válkách bude
v pondělí 24. 9. v 18 hodin. Vzpomeneme i
jmenovitě.
V pátek 28. 9. o svátku sv. Václava bude
mše svatá v 9.30 hod., v neděli 30. 9. bude
mše svatá za všechny farníky a dobrodince
v 9.30 hod.
V měsíci říjnu proběhne charitní sbírka
oblečení, a to v týdnu od 8. do 14. října. Rozpis bude na nástěnce. Listopad - měsíc „DUŠIČKOVÝ“- vzpomínáme na naše zemřelé.
Mše svaté budou podvečer 1. 11. i 2. 11. asi v
17 hod. - bude upřesněno. V neděli odpoledne 4.11. v 15 hodin proběhne pobožnost za
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zemřelé na hřbitově.
Náš kostel byl řádně vysvěcen 9.11.2014
- připomeneme slavnostní mší svatou.
Letošní jubilanti jsou zváni na mši svatou v neděli 25.11. v 9.30 hod., je to také
Slavnost Ježíše Krista Krále. O týden později 2. prosince začíná předvánoční období

- ADVENT. Můžete si přinést požehnat svůj
adventní věneček. Při postupném zapalování svíček si uvědomíme blížící se vánoční
svátky a konec roku. A to už bude pro nový
zpravodaj, ve kterém najdete, jak doufám,
rozpis a pozvání na vánoční svátky.
Nedělní mše svaté jsou slouženy v 9.30
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hodin, ve všední dny budou mše svaté téměř
vždy v pátek v 18 hodin. Změny jsou ohlášeny při nedělní mši svaté. Změnu najdete na
nástěnce.
Krásný hodový i podzimní čas všem a
dětem radostný čas ve škole.
Ludmila Střelská

Knihovna
Prázdninové zastavení v knihovně. Nejprve se vrátím ke konci
školního roku, kdy mě mile překvapili
žáci školní družiny. Pod vedením pani vychovatelky se přišli do
knihovny rozloučit se školním rokem a popřát i mně pěknou dovolenou. Někteří přinesli i malovaná přáníčka. Na dokreslení pěkné
pohody zazpívali veselou písničku. Páťákům jsme všichni popřáli
hodně úspěchů do dalších ročníků na vyšším stupni.
Doufám, že i v tomto školním roce se budeme nadále pravidelně
scházet na zajímavých besedách a akcích.

Přes letní měsíce jsme rozšířili náš knižní fond o další nové knihy
a taky jsem přivezla další knihy z výpůjčního fondu.
Těší mě noví čtenáři z mladší generace. Pravda je, že knihy jsou
stále poměrně drahé a po přečtení co s nimi? V knihovně je výhoda
za mírný roční poplatek půjčení. Snažím se nakupovat novinky podle přání čtenářů. Ráda uvítám i maminky na mateřské s batolaty. I
pro nejmenší děti máme spousty pěkných pohádek a říkánek.
Doufám v hojnou návštěvu naší knihovny
Knihovnice Florusová Vojtěška

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
Host do domu
Ve Starej Břeclavě tam je dobře
majú tam děvčata v každém domě
Měl sem tam jednu, chodil sem za ňú
štyry neděle
Štyry neděle a štyry noci
jako tá rybička v tem potoci
zajdu eště raz a optám sa jí
smím-li dojít zas
Přísloví „Host do domu, Bůh do domu“
je údajně přísloví ruské, alespoň to konstatuje český spisovatel, publicista a novinář,
Jaroslav Hašek (1883 - 1923) v úvodu své
stejnojmenné povídky z roku 1912. Zároveň konstatuje, že toto přísloví docela vystihuje rozdíl mezi východem a západem.
Zatímco „…na bílé Rusi, jste-li hosty, můžete směle choditi v županu hostitele, váš
hostitel nemůže se dohledati trepek, poněvadž vy je nosíte … u nás na západě host
nevychází ze samých poklon k hostiteli,
kloní se, líbá ruce domácí paní, s nuceným
úsměvem polyká vše, co má na talíři, třebas
by to bylo něco, co jeho žaludek nesnese,
a poslušně vykonává vše, co jeho hostiteli
napadne.“
Přinejmenším první tvrzení možná
tolik nepřehání, protože pohostinnost severských národů, mezi nimi především Eskymáků, je příslovečná. Návštěva může být
přínosná, protože vidí jinýma očima věci,
vůči nimž jsou domácí slepí a slyší jinýma
ušima věci, vůči nimž jsou domácí, hostitelé, hluší. Tak to alespoň vidí německý

spisovatel a publicista Werner Lansburgh
(1912 - 1990), který napsal: „Když přijdeš
k někomu cizímu nebo i k přátelům, slyšíš
v jejich bytě tikat hodiny, které oni sami už
neslyší.“
Jsou ovšem i případy, je těžké kvantifikovat, jak časté jsou, kdy si z návštěvy něco
odnese i host. A nemusí se jednat zrovna o
špionážní návštěvy!
Pozitivní vnímání návštěvy a tudíž příjemné asociace má vyvolat i název první
básnické sbírky českého básníka Jiřího
Wolkera (1900 - 1924). Sbírka pocházející
z roku 1921 nese název právě podle jejího
třetího oddílu „Host do domu“. Podle této
sbírky, tj. „Host do domu“ byl pak pojmenován literárně umělecký časopis vydávaný
Svazem československých spisovatelů, jenž
vycházel v letech 1954 - 1970 a jehož redakce sídlila v Brně. Tento nejprve měsíčník a
od roku 1969 čtrnáctideník zároveň svým
názvem připomínal předválečný brněnský
avantgardní časopis „Host“.
Nicméně návštěvy nejsou vždy vnímány pozitivně. Třeba jedno portugalské
přísloví říká: „Návštěva nám udělá radost

hned dvakrát: poprvé, když přijde a podruhé, když odejde.“ V podobném duchu
se nese i úvodní povídka Host domu, čagan
do ruky moravského spisovatele, ilustrátora a lidového vypravěče Zdeňka Galušky
(1913 - 1999) z knižního vydání jeho soudniček nazvaného „Slovácko sa súdí“ z roku
1947.
Situaci, kdy někdo večer zazvoní na
zvonek domu, v němž nesvítí žádné okno
do ulice, použil ve své poetické metafoře
definující úsměv český novinář a překladatel Louis Schmidt (1848 - 1912), když napsal: „Úsměv je světlo, jež se ukáže v okně
obličeje a naznačí, že srdce bude asi doma.“
S jistotou, že ten, kdo přichází otevřít, má
srdce na dlani, to ovšem říci nelze, protože si také může říkat: „Koho to k nám čerti
nesou?!“
Jestliže se někdo, jako ve výše zmiňované písni, přijde zeptat pouze na to, jestli
může zase někdy přijít – zřejmě „na kus
řeči“ (nebo, jak se říká v Čechách „přijít
pobejt“) – pak to působí velmi podobným
dojmem, jako když se sejdou politici a dohodnou se, že se dohodnou, přesněji řeče-
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no, že se zase sejdou (na kus řeči), budou
pokračovat v jednání a snad se dohodnou,
protože cítí u partnera politickou vůli po
dohodě. (Nakonec se ale stejně nedohodnou, nebo se po vleklých a náročných jednáních na opakovaných setkáních přece jen
dohodnou, ale na takovém paskvilu, že by
bylo pro obyčejné občany lepší, kdyby se
radši nedohodli.)
Velmi výstižně paroduje takový rozhovor mezi dvěma známými ve scénce s názvem „Na lavičce“ Felix Holzmann. Mezi
tímto umělým rozhovorem dvou známých,
kteří se potkali v parku, a rozhovorem přátel, kdy jeden přišel ke druhému na návštěvu, někdy není velký rozdíl. Pojďme si ten
rozhovor připomenout.
Scéna: dva známí se náhodou potkají v parku na lavičce a Felix Holzmann po
úvodním vzájemném pozdravení začíná
dialog konstatováním: „No jo, taky tak trochu jako …“ na což mu František Budín
odpovídá: „Jo, taky tak trochu. To víte, člověk musí tak jaksi …“ „Ano, to se musí, ano
… Není možný pořád jenom, já nevím, třeba tohle nebo takhle nějak, že jo, ale i jinak,
víte, třeba, jak bych tak řekl …“ skočí mu
do řeči Holzmann. „Jo, to máte pravdu …“
skočí pro změnu zase Budín do řeči Holz-
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mannovi. „Že jo! To je právě ono, tohle to,
ano. To víte, člověk si třeba někdy myslí,
víte, já nevím, třeba právě tohle nebo takhle
nějak ale … kdepak, víte, ono to nikdy tak
nepřijde.“ zafilozofuje si Holzmann. „No
jo.“ odpoví Budín. „Vždycky něco mezi to
vletí, že jo?“ říká Holzmann. „To já znám,
to je jako u mě.“ připustí Budín. „Taky, že
jo?“ potvrdí Holzmann. „Jednou vám do
toho přijde tohle, nebo tamto …“ rozpovídá se Budín. „Ano, ano, nebo třeba i něco
jiného.“ opět skočí do řeči Budínovi Holzmann. „Jo, taky.“ potvrdí Budín. „No jo,
to je právě ono, tohle to. Takže jsme stejného názoru, že jo? … Jo, co jsem to ještě
chtěl říct? Safra! Něco jsem chtěl říct, teď
ani nevím. Člověk jedno pro druhé zapomene.“ konstatuje Holzmann. „No právě.“
potvrdí Budín. „Vy nevíte, náhodou, co
jsem chtěl říct?“ zeptá se Holzmann. „Taky
ne, nevím.“ odpoví Budín. „Jo, už vím! Tohle jsem chtěl říct! A co jinak takhle, chtěl
jsem říct.“ rozpomene se Holzmann, co
chtěl říct. „Ale no tak různě.“ reaguje Budín. „Různě? Já jsem si to myslel. … To jsou
novinky.“ konstatuje Holzmann. „No, jo.“
povzdychne si Budín. „Utíká to, co?“ spíše
konstatuje, než že by ptal Holzmann. „No,
to to letí.“ konstatuje Budín …

Ano, opravdu to letí. Oni tímto způsobem zabijí skoro dvě minuty! Návštěvy
minimálně dvě hodiny! Vnímání času je
ovšem relativní. Své o tom ví i Albert Einstein, který říká: „Když se dvoříš nějaké
slečně, hodina ti přijde jako minuta. Pokud
bys měl sedět na žhavém uhlí, jedna sekunda se ti bude zdát jako hodina.“
Pro někoho je čas strávený někde na návštěvě příjemně stráveným časem. Zpravidla
pro hosta, protože, na rozdíl od setkání na
„neutrální půdě“ (viz třeba ono náhodné
setkání v parku), je to on, kdo rozhoduje o
tom, kdy se zvedne a půjde domů, nebo jinam. Dokud ho to na návštěvě baví, zůstává.
Návštěva by ale měla být krátká. Správnost krátkosti trvání běžné návštěvy je nepřímo vyjádřena v lidovém rčení: „Sme tu
enom na besedě.“
Co se týče nějaké pravidelné docházky
někam nějaké ryby z potoka po dobu čtyř
neděl a čtyř nocí, o které je v textu zmínka, pak jde zřejmě buď o přirovnání, které
má vyjádřit, že se dotyčný při chození na
návštěvy, potažmo na návštěvě samotné,
cítí jako ryba ve vodě, nebo to bude nějaká
narážka na rčení, že ryba a host třetí den
smrdí.
Zdeněk Vrbík

Monokulár
Než se pustím do vyprávění tohoto příběhu, pokusím se vysvětlit, co tento krkolomný výraz vlastně znamená, protože ne nutně každý to musí vědět, zvláště ten, kdo se nezajímá příliš o optiku. Jak
známo, myslivci při lovech na spárkatou, nebo černou zvěř, při čekaných či šoulačkách používají k vizuálnímu určení stáří lovené zvěře,
lovecký dalekohled, kterému také různě říkají – pro někoho je to
triedr, někdo může říkat obzorka a někdo prostě řekne dalekohled.
Protože se do něho díváme oběma očima, odborně je to takzvaný
binokulár. No a to už nám trochu napovídá, co je monokulár. Je to
prakticky stejná věc, sloužící k stejnému účelu, jenom trochu jinak
vypadá, protože se do něho koukáme jenom jedním okem. Pro loveckého hosta, o němž bude řeč, to mělo nesporně několik výhod.
Poněvadž to byl už stařičký pán, a když si neměl o co opřít ruce při
pozorování zvěře, byl pro něho klasický binokulár těžký, kdežto monokulár vážil o polovinu méně. Další jeho nesporně praktickou výhodou bylo, že se dal lehce schovat pod kabát, aby nepřekážel při
střílení. Tvarem i velikostí tento dalekohled trošku připomínal klasickou pivní láhev, což je pro tento náš příběh obzvlášť důležité. Ještě
podotýkám, že dobrý dalekohled jakékoliv konstrukce, ale hlavně s
vynikajícím sklem, je nejdůležitější pomůckou pro lovecký doprovod, který zodpovídá hlavou za ulovení toho kusu zvěře, který byl
hostu přidělen a který si také musí zaplatit. A nyní už k našemu příběhu, který se udál při lovu jednoho jelena v lužním lese, před více
než dvaceti lety a jehož hlavní aktéři (doprovod, host i fořt) jsou již
bohužel po smrti. Přesto si myslím, že ani tak neztratil na pointě,
protože některé lovecké příběhy jsou nesmrtelné. Mě ho osobně vyprávěl už zmíněný lovecký host, tak jak se zhruba tenkrát odehrál,
když jsme mnohem později lovili jednoho srnce v blízkosti Čertové,
kdy jsem mu byl loveckým doprovodem já. Jak už jsem shora napsal,
byl to již stařičký pán, v té době mu bylo již přes osmdesát. Před

válkou vystudoval u nás v Brně Lesní inženýrství a pak pracoval až
do penze jako ředitel ve správě Liechtensteinských velkostatků. Před
válkou nejdříve u nás, v podhůří Jeseníků na Zábřežsku, kde se i
narodil, později, po odsunu, v Rakousku. Tam se také ve zdraví dožil
penze, kterou si užíval v příhraničním městečku nedaleko od nás,
jménem Hohenau. Když píši ve zdraví, musím zmínit jeho hendikep
z mládí, kdy prodělal Dětskou obrnu a po vyléčení mu zůstala ochrnutá noha, což se mu s přibývajícím věkem zhoršovalo a v terénu se
musel pohybovat autem, nebo povozem, protože chůzi zvládal jen o
hůlkách a s obtížemi. Jinak to byl člověk velmi příjemný, veselý, vysokého intelektu, odborně všestranně zdatný a jeho knížecí zaměstnavatelé si ho velmi vážili. Myslivost, les a lov byla jeho srdeční záležitostí a jak jen mohl, tak se jí i přes svoje zdravotní omezení
nejraději věnoval. Do lužních lesů nad soutokem řeky Moravy a
Dyje jezdil nejraději, protože tu kdysi prožíval krásné dětství se svým
dědečkem, který tu sloužil jako lesní správce a také ho učil první
myslivecké krůčky v těchto revírech. A tak se jednou v neděli objevilo jeho malé autíčko před Zdeňkovou hájovnou uprostřed luhu, kde
mu obeznali extra jelena, podle jeho gusta, který sice nebyl bodovou
hodnotou nijak zvláště výjimečný, ale za to byl věkem starší, parožím
trošku zvláštní nerovný dvanácterák a na takové si Bruno, jak si nechával říkat, velmi potrpěl. Zdeněk, u kterého bydlel v hájovně, také
ubytován mu byl stanoven zároveň jako lovecký doprovod, což byl
trošku záměr, jednak proto, že Zdeněk byl vynikající jelenář a hlavně
proto, že byli ráno i večer pořád spolu a tím odpadaly každodenní
domluvy srazů. O stravování pana hosta se vzorně starala Zdeňkova
manželka, která byla výbornou kuchařkou. Co se týkalo pohybu v
revíru, to vyřešil s přehledem pan fořt, který jim přidělil kočího Jiřího s párem koní a lehkým vozíkem s gumovými koly, který tu byl k
těmto účelům. Samozřejmě, že pokud nevozil zrovna lovecké hosty,
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dělal s koňmi jinou práci, která byla zrovna v lese potřeba. Bruno byl
vybaven svou kulovnicí 7mm Magnum, již si brával na na jeleny,
kterou už všichni znali, poněvadž tu nebyl poprvé a jeho také znali
jako dobrého střelce a měl sebou dokonce i svůj jednooký dalekohled, jak říkal kočí Jiří, bez něhož se necítil oblečen. Teoreticky bylo
tedy všechno, jak se říká „ v cajku“, záleželo už tedy jen na samotném
jelenovi, aby se včas ukázal. Toho se právě obával Zdeněk a měl v
tom svou pravdu. Byl začátek října, tedy téměř po říji, jelen nebyl
zrovna mladík a bude teď vylehávat v kalištích a odpočívat po námaze s láskou. Byl před ním teď ale týden času a doufal, že se některý
den přece snad ukáže. Měl ho dobře obeznaného a věděl nazpaměť,
kudy vedou jeho ochozy, které poměrně pravidelně dodržoval. A
tak začal každodenní, ranní a večerní „gumipiršt“(šoulačka na gumových kolech), jak říkal Bruno. Jinak ale mluvil perfektní češtinou.
První den to zkusili sedět na kazatelně, na jedné i na druhé, ráno a
večer, ale jelen se z kaliště, kde ho slyšeli, ani nehnul. V úterý Zdeněk
rozhodl, že tedy začne skutečná šoulačka na kolech a bude se vyjíždět dřív. Dosud se koňmi vozili jen k posedům. Z vozu se dalo střílet
se zadní sedačky celkem pohodlně a koně byly na střelbu zvyklé. Jiří
byl šikovný a dovedl vůz vždy dobře ke střelbě natočit. Celý den s
přestávkami mrholilo a jelen se ani neukázal, ani neozval. Začala
trošku váznout nálada. Host navrhl, že by měl přijet o nějaký týden
později, až si jelen po říji náležitě odpočine, (když nebyl hned
úspěch, býval nepatrně jízlivý), Zdeněk, kterého to troško nadzvedlo, to však kategoricky odmítl a řekl, že za ten čas, co mají ještě před
sebou, se dají ulovit i tři jeleni. A řekl to tak důrazně, že to nesneslo
odporu. Ve středu přišel obrat. Odpoledne přijeli na kraj lesa a uslyšeli praskot rákosí v asi sto metrů vzdáleném kališti. Zdeněk dal
okamžitě koně zastavit a natočit ke střelbě, se slovy, že by to měl být
„on“. Bruno, místo aby sáhl po zbrani, sáhl nejdříve, jak byl zvyklý,
po dalekohledu, aby si nejdříve zvěř pozorně prohlédl. To se tentokrát stalo osudovou chybou. Na paroží bylo vidět už, než vyšel v celé
své kráse a nedalo se pochybovat, že je to opravdu on. Bruno sáhl
teď už po pušce a opřel se o boční opěradlo sedačky. Mezi tím jelen
vyšel ven z rákosu a zastavil se. Právě když se host chystal stisknout
spoušť, jelen se hbitě otočil a jedním skokem byl znovu v rákosu,
který znovu praskal, ale tentokrát směrem ke kališti, odkud před
chvílí přišel. Tak to bychom měli, dneska už ho neuvidíme, je skoro
tma, jedeme domů, procedil Zdeněk a řekl si Jiřímu o jedno pivo,
kterých měl pod kozlíkem v dřevěném korytě na obrok potřebnou
zásobu. Tvrdil totiž, že příčinou všech nemocí je přechozená žízeň.
Ve čtvrtek ráno vzaly události rychlý spád. Jiří dovezl Zdeňka s hostem na místo ke kališti, kde viděli jelena včera, kde se Bruno usadil
na malé sedačce u stromu, aby měl oporu ke střelbě a dobrý výhled
a sám s povozem odejel čekat na nedaleký hrůdek. Ještě se úplně
nerozednilo, když se v rákosině ozval praskot a zlostné, krátké jelení
zatroubení. Praskot se blížil, tentokrát Bruno svou optiku nechal
pod kabátem a s odjištěnou kulovnicí prohlížel jejím puškohledem
okraj rákosiny. Zdeněk s dalekohledem u očí očekával netrpělivě
jejich jelena. Jaké však bylo jejich překvapení, když se z rákosí vyřítil
plným tryskem mladý nadějný špičák. Rachot ale neustal a v závěsu
za jelínkem už opravdu vyběhl ten jejich. Prohnal rušitele přes louku
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až k protějšímu porostu a volným klusem se vracel ke kališti. Bruno
táhl puškou s ním a čekal na okamžik, kdy se zastaví, jak radil Zdeněk. Asi deset metrů od rákosu to opravdu udělal. To byla Brunova
chvíle. Zdeněk si ale všiml v dalekohledu, jak se jelen v okamžiku
výstřelu pohnul dopředu a značil ránu „na měko“. Další výstřel nebyl
možný, protože zmizel z dohledu. Zdeněk poslouchal, jak daleko
bude slyšet praskání, připadalo mu, že asi po deseti minutách všechno utichlo. Díky svatému Hubertovi tam snad zalehl, říkal si v duchu. Pokud možno nehlučně je Jiří odvezl na hájovnu, kde je čekala
paní hajná se snídaní. Tentokrát se jim moc do ní nechtělo, i když
byla dobrá jako vždy. Zdeněk rozhodl, že se jelen bude dohledávat až
další den ráno, aby po případném zvednutí nešel tak daleko.
Na dohledávku se dostavil sám pan fořt s loveckými psy. Jelena se nakonec podařilo dohledat a dostřelit, ale zdaleka ne lehce a
stálo některé hodně kroků a potu. O to byla pak větší radost ze zaslouženého úlovku, který se po předání úlomku a vyvržení převezl
na nedalekou loveckou chatu, kde proběhly další oficiální pocty a
blahopřání s nezbytným troubením. Nezasvěcení lidé se někdy diví,
že někteří lovečtí průvodci mají alkohol trochu víc v oblibě, ale oni
jsou prvními lidmi, kteří jsou po ruce loveckému hostovi, aby mohl
s nimi svou obrovskou radost z úspěšného lovu řádně zapít. Alkohol
u toho rozhodně nebývá jen tak ledajaký a tak se zapíjení někdy protáhne, jako tomu bylo i tentokrát. K půlnoci došlo i na Jiřího pivo a
tak zpátky v sobotu ráno vezl pod kozlíkem jen hromadu prázdných
láhví, až na jednu, kterou měl schovanou pro sebe na ráno jako lék.
Ráno musel odjet brzo, protože bylo třeba nakrmit a ošetřit koně.
Bruno si na hájovně balil věci, když najednou začal něco intenzivně
hledat, a to tak intenzivně, že to udivilo i Zdeňka, který seděl u čtení novin. „Prosím tě, co hledáš“, ptá se udiveně. Bylo mu sděleno,
že – monokulár. „Vždyť jsi ho měl stále u sebe na krku“. „No jo, ale
potom při tom zapíjení jsem ho někde odložil a nemůžu si vzpomenout, kde“, na to Bruno. „No, ono taky není divu, ta Skotská, co jsi
přivezl, byla taky setsakramentsky dobrá“, směje se Zdeněk. A hledali všichni i s panem fořtem, leč nenašli. Dokonce i telefonem volali
kočímu, jestli dalekohled snad nezůstal na voze a Jiří hledal leč také
marně, dalekohledu prostě nebylo. Nakonec Bruno odjel bez něho,
ale museli mu všichni slíbit, že jakmile ho najdou, že mu okamžitě
dají vědět a on si pro něho přijede.
V pondělí se Jiří dobře vyspal, kocovina byla ta tam, vybíral si
volno za víkend a napadlo ho, že by mohl vrátit prázdné lahve od
piva, které jsou pořád ještě na voze. Uvázal si tedy na kolo prázdnou basu, postavil ho k vozu, sundal s kozlíku deku, která tam byla
prostřená stále, jednak aby ho netlačila dubová fošínka, jednak aby
se v chladném počasí nenastydl a hlavně, aby nebylo vidět na onen
lahvový arzenál, který tam byl stále po ruce a jal se vybírat láhve.
Když vybíral ty poslední, najednou zůstal vyjeveně civět, co to je tam
vespod za divnou flašku a dokonce s koženým řemínkem. Když ji
vytáhl na světlo, posunul si klobouk do týla řka: „Podívajme sa, jak
sa može lahko zmíšat jednooký dalekohled s obyčajnů pijatiků? To
by čověk neřekeu“ a šel k telefonu, volat fořtovi.
Mobily byly tehdy ještě v plenkách!
Ladná 28. 8.2018 LaNo

Tygr z Lanštorfa
Tento příběh si pamatuju z vyprávění mého otce Ondřeje Tesaříka. Nekdy koncem dvacátých let minulého století
Ledničáci často pořádali různé taneční zábavy. Scházala sa
tam mládež z okolí, samozřejmě tam nemohli chybět šohaji
z Lanštorfa. Chodívali pěšky, kola většina neměla, cesta védla kolem Janohradu, tam byl most přes Dyju. Muziky tam
bývaly veselé a jak už to bývá, tak sa dodržovali další zvyky,

třeba to, že sa tam nekdo pobil. V tejto činnosti vynikal urústlý, silný šohaj z Lohovca, menoval sa Vlk. Lanštorfčáci nebyli
žádné padavky, ale s tým Vlkem měli dycky potíže. Nejak sa
jim nedařilo temu ranařovi z Lohovca dat na pamětnů tak, aby
jim dal už pokoj.
Když sa jednů v hospodě radili, že půjdů zas do Lednice
k muzice, začali probírat problém Lohovčák Vlk. Seděl tam
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s něma Francek Mrckan (František Markovič). Markovičovych měli nízký domek v místě, kde dnes má dům p. Jarka
Mlátilíková u Svaté Anny. Vědělo sa o něm, že je rychlý a má
tvrdú ranu. V publikaci „Ladná v proměnách času“ na straně
105, fotka vlevo dole, to je ten krojovaný šohaj vprostředku.
Francek řekl, že pojede s něma a teho Vlka vyřídí.
Tak sa také stalo, chasa vyrazila do Lednice, u muziky sa
chovali vesele a to zvlášť ten Francek. Samozřejmě padl do
oka Lohovčákovi Vlkovi. Ten došel ke stolu, kde Lanštorfčáci

seděli, postavil sa před Francka a říkal mu: „víš ty kdo já su?“
Francek na to „nee“. „Já su Vlk z Lohovca“. Francek vyskočil a řekl mu: „a já su tygr z Lanštorfa“, a rychle mu jednu
pořádnú vrazil, že ten raubíř spadl na zem. Kamarádi otřeseného Lohovčáka odvédli a od tej doby měli Lanštofčáci v
Lednici u muziky pokoj.
Jak jsem to kdysi slyšel, tak jsem to teď napsal.
František Tesařík,
Ladná červen 2018.

Čistička
Čistička odpadních vod
Posledních několik let se u nás v obci
řeší problém s odpadní vodou. V současné době máme pouze kanalizaci na vodu
dešťovou a odpad musíme skladovat v
pravidelně vyvážených jímkách. Stačí
nám tento stav? A vzhledem k tomu, že
chceme, aby Ladná byla nadějně se rozrůstající obec, bude nám tento stav stačit
za dalších pár let? Má vůbec cenu řešit
tolik diskutovaný projekt čističky odpadních vod? Rozhodl jsem se na tyto
otázky podívat trochu důkladněji a shrnout je v následujících několika bodech.
Proč čistit odpadní vody?
Česká republika má v rámci Evropské unie nejpřísnější požadavky na
kvalitu vod. Podle stanoviska Sdružení
vodovodů a kanalizací ČR jsou požadavky na kvalitu vod v případě majitelů
maločistíren v mnoha případech nesplnitelné.
Za nelegální nakládání s odpadními vodami nám hrozí od vodoprávního
úřadu pokuta. Zejména používání septiků v malých obcích spojené s vypouštěním odpadní vody je velmi obvyklým
případem nelegálního nakládání, za které hrozí sankce až do výše 50 000 Kč (v
případě právnických osob až 10 milionů
Kč).
Tato situace logicky ukazuje na nutnost modernizace způsobu nakládání s
odpadními vodami. Povolení k provozu
stávajících zařízení již v podstatě nejsou
vydávána a případné sankce jsou velmi
vysoké. Běžně už také dochází k aktivnímu vyhledávání hříšníků a jejich postihování od vodoprávního úřadu pod
tlakem ministerstva. Vhodným řešením
likvidace odpadních vod je vybudování
čistírny odpadních vod, tzv. ČOV. Čištění probíhá nejčastěji centralizovaným
způsobem, to znamená s obecní čistírnou a kanalizací. Tímto způsobem se
vyhneme možným kontrolám a také následným sankcím.

Ústřední čistírna, nebo malé domácí ČOV?
V některých případech se můžeme
setkat s netypickým řešením čištění
odpadních vod na obecní úrovni. Například v obci Třebusice na Kladensku
se zastupitelstvo rozhodlo zafinancovat
domácí maločistírny namísto vybudování ústřední čistírny a splaškové kanalizace. Nebyla by taková varianta vhodnější i v případě Ladné?
Z hlediska investičních nákladů výsledek závisí zejména na hustotě osídlení. Cena malé domovní čistírny včetně
DPH a instalace se pohybuje okolo 70
000 Kč. Oproti tomu stojí vybudování 1
metru splaškové kanalizace (v závislosti
na místních podmínkách) 3 000 – 6 000
Kč. Jednoduchým výpočtem vidíme, že
cena jedné maločistírny odpovídá asi
10 – 20 m splaškové kanalizace. Pro
obec s uliční zástavbou jako je Ladná, je
tedy jednoznačně výhodnější provedení
splaškové kanalizace s ústřední čističkou
odpadních vod.
Pro občana je zajímavé zejména
srovnání provozních nákladů. Hlavní
část nákladů domácí maločistírny tvoří
spotřeba elektrické energie a náklady na
povinný odběr vzorků. Spolu s náklady
na údržbu se roční částka pohybuje okolo 3000 Kč, životnosti čistírny je přibližně 20 let.
U ČOV po vybudování kanalizace
a přípojek domácností odpadá veškerá
starost o provoz systému a všechny náklady jsou jednotně účtovány ve formě
stočného. Tyto náklady se pohybují kolem 1 200 Kč za osobu a rok.
Náklady i starosti nese obec
Výhodou centralizovaného systému čistění odpadních vod je z pohledu
občana zejména nulová starost o jeho
fungování. Vedle nepatrného finančního rozdílu je totiž zásadní i rozdíl v
náročnosti údržby. U centrálního řešení
odpadá pravidelná starost s vyvážením

septiku a povinnými odběry vzorků. V
praxi jde o objednávku specializované
firmy několikrát do roka a její náležité
zaplacení. Životnost domácí maločistírny je podstatně menší než životnost
obecní ČOV a během 20 let bude vyžadovat kompletní obnovení.
V případě ústřední obecní čistírny
nese veškeré náklady a zejména starosti
spojené s provozem obec. To lze považovat za hlavní výhodu centralizovaného
řešení z pohledu občana.
Nejistá legislativa
Stavby a provozu ČOV se dotýká
legislativa zejména ministerstva životního prostředí a ministerstva zemědělství. Obě ministerstva shodně preferují
centralizovaná řešení čistění vod a tomu
přizpůsobují legislativu. V praxi dochází ke zvyšování požadavků na domovní
maločistírny a jejich budování a provoz
vyžaduje více a více času. Na rozdíl od
centralizovaných řešení dochází ke změnám požadavků v průběhu životnosti
zařízení a z hlediska občana může docházet k nepříjemným změnám povinností. Situace je tedy poměrně jednoduchá. Ačkoliv jsou stále možná obě řešení,
příslušné orgány výrazně preferují centralizovanou variantu a intenzivně jí přizpůsobují legislativu. Tím jsou domovní
maločistírny nepřímo vytlačovány.
Je tedy vidět, že problém se zpracování znečištěné vody je opravdu potřeba
řešit a je potřeba jej řešit co nejdříve. Já
sám se přikláním k možnosti vybudování centrálního systému s čističkou odpadních vod. V článku jsem popsal hned
několik důvodů, proč tomu tak je – od
nižšího finančního zatížení jednotlivých
domácností až po jednodušší provoz
a údržbu. Doufám, že se pro naši obec
tolik důležitý projekt dá co nejdříve do
pohybu.
Marek Šoška
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Společenská kronika
JUBILEA

NAROZENÍ

Všem jubilantům přejeme vše nejlepší a mnoho zdraví
do dalších let

červen
Blahopřejeme manželům Čechovým z ulice Za
Hřištěm k narození dcery Terezy.

červenec
75 let Petrla Karel, ul. Masarykova
Florusová Ludmila, ul. Masarykova
65 let Martušková Ludmila, ul. Za Hřištěm

Blahopřejeme manželům Čápkovým z ulice
Ořechové k narození dcery Isabelly.

srpen
75 let Vrbík František, ul. Úlehlova
70 let Bajar Jan, ul. Mlýnská
65 let Vymyslická Marie, ul. Ořechová
září
93 let Čápková Vlasta, ul. Mlýnská
85 let Málková Františka, ul. Lužní
80 let Michlovský František, ul. Masarykova
Šil Josef, ul. Růžová
Morávková Terezie, ul. Ořechová
60 let Michalovičová Pavla, ul. Na Trkmance

ÚMRTÍ
Rozloučili jsme se s občany:
červen
Jílek Antonín, ul. Úlehlova
Podrazilová Božena, ul. Ořechová
červenec
Krůtilová Jarmila, ul. Masarykova
Červíček Václav, ul. Na Trkmance
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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Podzimní
výlet

ZÁJEZD DO MAĆARSKÉ BUDAPEŠTI
VE DNECH 5. - 6. DUBNA 2019

Zámek Strážnice 70,-/40,-

PROSÍM O PěIHLÁŠENÍ NA ZÁJEZD NEJPOZDċJI
DO 31. 10.2018 Z DģVODU ZAJIŠTċNÍ UBYTOVÁNÍ



Trenÿianský hrad /Slovensko/ 6 €/4,5 - 3,5 € možno zaplatit
na OÚ ÿeskými korunami

PRO VELKÝ ÚSPċCH PROJEKTU KLUBU SENIORģ
„POZNÁVÁME HLAVNÍ MċSTA NAŠICH SOUSEDģ“
POěÁDÁME DALŠÍ DVOUDENNÍ ZÁJEZD DO
HLAVNÍHO MċSTA NAŠEHO BÝVALÉHO SOUSEDA.
PROHLÍDKA MċSTA MģŽE BÝT SPOJENA
S NÁVŠTċVOU LÁZNÍ - KOUPÁNÍ.

Lázeėské mčsto Piešģany

ZÁLOHA VE VÝŠI 1 000,- Ký JE PO 31. 12. 2018 NEVRATNÁ

V sobotu 13. ĝíjna 2018.
Odjezd od obecního úĝadu v 8.00 hod.
Cena: 200,- Kÿ
Pĝihlášky na obecním úĝadč

Vánoēnítrhy
vSalzburgu 

NÁKUPYVPOLSKU

Sobota24.listopadu2018
KudowaͲZdrój
OdjezdodobecníhoúƎaduv5.30hod.

Cena300,ͲKē


PƎihláškynaobecnímúƎadĢ


UpozornĢní:pokudnebudenaplnĢna
kapacitaautobusuz50%,zájezdbudezrušen

KudowaͲZdrójjelázeŸskýmmĢstem

Vsobotu8.prosince2018

MĢsto je zapsáno na seznamu UNESCO, rodištĢ W. A.
Mozarta,hradHohensalzburg,nejstaršíkavárnavRakousku,
obƎíadventníkalendáƎe,ochutnávkamístníchspecialit
Cena:450,ͲKē,odjezdv5.00hod.,pƎihláškynaOÚ



UpozornĢní: pokud nebude kapacita autobusu naplnĢna
alespoŸze70%,zájezdbudezrušen
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