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SLOVO ÚVODEM
Podzim už je v plném proudu a rovněž tak dokončovací
práce na přeložce, také se začíná další velké budování
– a tím je kanalizace. Tedy oba mé dotazy směřují k těmto
dvěma stavebním činnostem. A zde jsou odpovědi pana
starosty RNDr. L. Kabáta.
l. Vím, že už začala realizace kanalizace – jaký je harmonogram, na kdy je naplánován termín dokončení?
Jak jsem již informoval, předpokládali jsme, že se stavbu podaří zahájit již od začátku tohoto měsíce. Konečný
harmonogram bohužel zatím obci k projednání předložen
nebyl, protože stále ještě probíhají přípravné práce, které
se týkají hlavně realizační dokumentace. Dodavatelská
firma provádí v současnosti pasportizaci objektů a občané
také mohli zaznamenat aktivity související s vyměřováním inženýrských sítí.
2. Co nového na stavbě přeložky?
Ohledně silnice je neustále velké množství dotazů.

V současnosti se snažíme vyřešit všechny problémy, které přímo souvisí se stavbou a dají se případně i v rámci
povolené stavby realizovat. To s sebou nese také zvýšené
nároky na náš rozpočet, takže současně musíme také uvažovat nad prioritami. Stavba přináší významnou změnu
pro celé centrum obce a otvírá nám prostor pro řešení
mnoha dalších navazujících projektů. Naše finanční možnosti však jsou předem dané, a tak k jejich realizaci bude
muset docházet postupně.
Z hlediska realizace stavby bych nyní rád zdůraznil datum 3. a 4. listopadu, kdy by měla být položena
finální vrstva živice. Tyto úpravy budou vyžadovat
úplné celodenní uzavírky, které ovlivní nejen průjezdnost obcí, ale také organizaci autobusové dopravy.
V sobotu 3.11. bude uzavírka ve směru na Valtice
a následně v neděli ve směru na Podivín ( v případě
nepříznivého počasí se pak termín posunuje o týden).
J.P.

Co se událo

Koulení kola
V sobotu 6. 10. 2007 v 9 hodin ráno po seznámení se
s pravidly soutěže a krátkém proslovu lednického pana
starosty se vydalo 27 trojčlenných družstev (z přihlášených 31) na cestu do Brna. Trojice se mohly pohybovat jen
pomocí „vlastního pohonu“ a jeden před sebou musel valit
dřevěné kolo. Lednice do boje vyslala 2 družstva. Kdo jiný
by měl tvořit lednické družstvo než Kolář (Honza – od
čeho vzniklo asi jeho příjmení?), Loukota (Zdeněk - vždyť
loukotě jsou nedílnou součástí kola) a Šťastný (Petr - ten
pro šťastný dojezd či doběh do cíle). Tito borci startovali
s číslem 15. Druhý tým si vysloužil číslo 16 – Michal
Šťastný, Standa Straškrába, Lukáš Snovický – všichni
členové softbalového oddílu Bulldogs. (Co tak příští rok
vytvořit družstva z tenistů, fotbalistů, silového trojboje,
basketbalistů ..….J?) Do cíle doběhlo 25 družstev – naši
sportovci nezahanbili – družstvo č. 15 skončilo na 8. místě
a č. 16 na místě 11.
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Přímým účastníkům jsem položila několik otázek:
1. Kdo přišel s nápadem zúčastnit se koulení kola?
Zdeněk – Původně jsem nechtěl, ale když byla možnost sestavit dvě družstva z Lednice, šel jsem a jsem
tomu rád.
Honza – Už jsme to měli odzkoušené z loňska, tak
abych netrhal partu.
Michal, Standa,
Lukáš – Naši otcové, když byli v restauraci v dobrém
rozmaru, tak nás
přihlásili a my se
přizpůsobili.
2 . Kdy př išla
krize?
Zdeněk – Asi
uprostřed trasy za vesnicí Pouzdřany. Chytla mě křeč
do stehna, přemýšlel jsem, že to vzdám. Nakonec jsem
to rozchodil, nechtěl jsem v tom kluky nechat. Poděkoval
bych Honzovi za podporu, taky musel běžet při krizi
s kolem místo mě (na trase jsme se střídali nejdříve po
půl km, pak po 300 m) Když krize odezněla, nabyl jsem
čerstvých sil, ty vydržely až od cíle.
Honza – Moje osobní krize přišla, když dostali křeče
kamarádi z družstva, musím jim poděkovat, že nevzdali, krizi překonali a my doběhli v čase o hodinu a čtvrt
lepším než loni.
Michal, Standa, Lukáš – U minaretu, trvala až do
Brna.

4. Jaká byla tvá první slova či myšlenky po doběhnutí?
Zdeněk – Konečně do sprchy.
Honza – Do třetice určitě ne.
Michal – To se nedá publikovat.
Standa – To nebyl dobrý nápad.
Lukáš – Konečně!
5. Jak jste se cítili další dny?
Zdeněk – Nejhorší byl následující den, kdy jsem měl
problémy ujít pár kroků.
Honza – Do pondělka mě bolel celý člověk, v úterý to
bylo v pohodě.

Michal – Měl jsem problémy chodit po schodech.
Standa – Měl jsem problémy chodit. (Aspoň jsem
nemusel nic dělat).
Lukáš – Čekal jsem, že to bude horší.
6. Zúčastníš se ještě takového závodu?
Zdeněk – Závod je poměrně fyzicky náročný, ale
pocity při doběhnutí jsou úžasné. Stojí za to se závodu
zúčastnit.

Honza – Možná, když potrénujeme.
Michal – Samozřejmě.
Standa – Nikdy (měla to být sranda, ale pak mě ti dva
hnali, jako kdyby chtěli vyhrát).
Lukáš – Jo.
7. A co se ti na trase, kterou jste absolvovali, líbilo?
Michal, Standa, Lukáš – mladé vesničanky, které
nás povzbuzovaly. Lukáš ještě dodal, že běh. Všichni
děkujeme svým dobrosrdečným otcům a všem, kteří
nás podporovali.
Na závěr dojmy jednoho z organizátorů a vedoucího
lednické výpravy Jendy Vodáčka – Zúčastnil jsem se závodu (v doprovodném vozidle) již podruhé. Po celé trase
jsme na stanovištích sledovali výkony našich týmů: trať
byla velmi náročná a je třeba našim borcům poděkovat
za jejich vytrvalost a skvělou reprezentaci obce.
Borcům za odpovědi děkuje Mgr. J. Pánková
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199. výročí Janova hradu
Ve dnech 28. -30. září 2007 proběhla oslava 199. výročí založení Janova hradu, ze které jsme vám připravili malou
fotogalerii.
Zpracovali: Hulejová Karolína a Vodáček Jan
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Konec „Buldočí“ sezóny
O víkendu 22. a 23. 9. 2007 svedli „Buldoci“ na domácím hřišti poslední ligové boje letošní sezóny. Bojovalo
se o celkové pořadí na 5. – 8. místě v lize. Umístění po
základní části určilo semifinálové dvojice: Bulldogs
Lednice proti Toucans Havířov a SK Sever Brno proti
VSŠK Univerzita Zlín. Tyto dvojice měly v sobotu sehrát
dva zápasy, vítězové postoupili do nedělních bojů o 5.
místo (jeden zápas) a poražení o 7. místo. Celek Zlína se
nedostavil, a tak Brno bylo bez boje ve finále.
V sobotu kromě sluníčka hnal „Buldoky“ do boje i dav
přihlížejících diváků. Buldoci se zakousli do soupeře se
vší vervou. Předvedli bezchybnou, rychlou hru, která
vedla ke dvěma vítězstvím (5 : 2 a 13 : 6) a tím k postupu
do finále. Nedělní zápas začal „divokou přestřelkou“
v níž Brno zvítězilo 4:3. To ještě přidalo ve třetí směně
bod, a tak vedlo 5 : 3. Ledničtí se ale nevzdali a hned
v následující směně dvěma body skóre srovnali. Tento stav

Úspěšný seminář
Od 5. 10. do 7. 10. se konal v Lednici seminář Jihomoravského kraje ASPV Nordic walking, in-line brusle a
cyklistiky. Z naší obce se zúčastnilo 15 občanů. Akce byla
velmi zdařilá, přálo nám i počasí. Pro velký zájem se bude
tato akce opakovat i příští rok. Vedení Jihomoravského
kraje ASPV děkuje touto cestou za výborné ubytování
v Penzionu obce Lednice a za výborné služby pizzerii
Na Knihovně.
Mgr. Dagmar Košťálová

vydržel až do 7. směny, v níž nejprve zabodovali Buldoci
a v dohrávce také Brno. Po sedmi směnách byl stav 6 : 6
a zápas se rozhodoval v prodloužení. Zde mělo větší štěstí
Brno, které nakonec o bod zvítězilo. I přes porážku byl
výkon „unavených“ Buldoků obdivuhodný. Finálový zápas patřil k nejhezčím a nejnapínavějším za celou sezónu.
Celkově jsme tedy obsadili 6. místo. Je to opravdu velký úspěch a příslib do budoucna. Celou letošní sezónu
můžeme hodnotit jen pozitivně. Příští rok je naším cílem
bojovat o přední příčky ligového pořadí. K letošnímu
úspěchu nám pomohli sponzoři – OÚ Lednice, Moravan
Lednice, Lázně Lednice, pan Ševčík, Škorpa, Gál, Prosecký, Vodáček a Vavřík, kterým patří náš velký dík. Další
poděkování patří našim věrným fanouškům. A nakonec
mnohokrát děkujeme paní Jelínkové, že to s námi „špinavci“ vydržela a radostně po nás tu škváru uklízela.
Mgr. S Straškrába
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OHLÉDNUTÍ ZA TÝDNEM KNIHOVEN
Jako každoročně i letos vyhlásil SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR) na 1.- 7. října celostátní
akci Týden knihoven. Letošní již 11.ročník nesl název
„Knihovnická bašta“. Motto bašta bylo pojímáno různým
způsobem, třeba jako knihovnické lahůdky a speciality,
nebo jako bašta moudrosti a vzdělání.
Bašta totiž není jen dobré jídlo ale známe ji i z dějepisu
jako část hradeb, opevnění. Podmanivý Lednicko-valtický
areál s půvabnými stavebními památkami vybízí k tomu,
aby se zdejší „bašta“ stala přímo pevností vědění.
A tak ve vědomostní soutěži o památkách, do které se
zapojila celá základní škola, žáci pilně dobývali „bašty“
svých znalostí dějin i rodného kraje. Akce byla připravena ve spolupráci Místní knihovny nejen se školou, ale i
s lednickým zámkem a s 1.plavební společností.
Úkolem dětí na 1.stupni ZŠ bylo doplnit názvy památek k obrázkům. Ze 71 zúčastněných dětí bylo 27 odměněných vítězů. 1.cenou byly dřevěné pohlednice, 2.cenou
pastelky. A aby došlo i na nějakou tu pochoutku, každý
z vítězů si mohl zbaštit čokoládovou oplatku.

Žáci 2.stupně to už měli těžší: museli správně zodpovědět 11 historických otázek. Výherci měli možnost projet
se lednickým parkem na lodičce, na kterou jim byla předána volná vstupenka. Jako 2.cena byly rozdány pěkné
mapky našeho kraje. Z počtu sto devíti zúčastněných bylo
odměněno celkem 51 dětí!
Starší děti se navíc vydaly i na lednický zámek, kde jim
paní kastelánka Ivana Holásková a průvodkyně Bohdana
Hyklová přiblížily zajímavosti z dějin, kuriozity, pověsti
a strašidla. Této akce se ve čtyřech skupinách zúčastnilo
celkem 180 dětí.
Přímo v knihovně si čtenáři stále ještě mohou prohlížet nástěnku z barevných plakátů, týkající se interiérů
zámeckých a klášterních knihoven z nejrůznějších míst
Čech a Moravy.
Děti si zopakovaly své znalosti, něco nového se naučily a měly radost z výher. Týden knihoven se vydařil ke
spokojenosti všech.
Nina Vališová

Podzimní hraní a tvoření v mateřské škole
Akce pro rodiče a děti na školní zahradě „ Veselé dýňování“
„Veselé dýňování“ se stalo tradicí naší
mateřské školy a je ukončeno posezením
u táboráku a opékáním špekáčků.

Hu, hu hu, Dýňák už je tu!

Úsměv, prosím! Ještě jedno foto.
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Podzimní zátiší.

Je to náš kamarád, každý si s ním bude hrát.

V nejbližší době ještě chystáme společnou prohlídku strašidel v zámecké jeskyni.

B. Baroňová

Návštěva lichtenštejnského korunního prince
Aloise a jeho rodiny
Ve dnech 8. – 9. října
2007 navštívil Jihomoravský kraj korunní
princ Alois s manželkou Sofií Bavorskou
z Wittelsbachu a s dětmi: princ Josef Václav, princezna Marie-Karolína, princ Jiří a
princ Mikuláš. Dále se návštěvy účastnili
princ Konstantin (bratr korunního prince
Aloise) s manželkou Marií a také princezna Maria-Pia Kothbauer, velvyslankyně
Lichtenštejnského knížectví v Rakouské
republice.

Lednici knížecí rodina navštívila
v úterý 9. října 2007 v odpoledních
hodinách. Součástí návštěvy byla
prohlídka zámku a zámeckého parku
– projížďka kočárem. Poté se knížecí
rodina přesunula do Valtic, kde ji čekal
další program.

Korunní princ
Alois Filip Maria
z Lichtenštejnu
Jako nejstarší syn knížete Jana
Adama II. je princ Alois následníkem trůnu.
15. 8. 2004 pověřil kníže Jan Adam
II. prince Aloise přípravami k následnictví jako svého zástupce pro vykonávání výsostných práv. Proto princ
od tohoto data plní povinnosti hlavy státu Lichtenštejnska jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.
Ivana Vaníčková
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VÝPIS USNESENÍ 5/2007

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Lednici
konaného dne 27. 9. 2007.
Zastupitelé po projednání a diskusi pod bodem usnesení č.:
124/ 07 schvalují ověřovatele zápisu Mgr. Ladislava Dostála a Kláru Rothscheinovou.
125/07 schvalují program zasedání zastupitelstva
126 /07 schvalují zprávu o plnění uložených úkolů
127/07 berou na vědomí informace z Rady
128/07 schvalují rozpočtovou změnu č. 14.
128/07 berou na vědomí rozpočtovou změnu č. 13 schválenou Radou obce
130/07 schvalují směnu pozemku p. č. 865 za pozemek
p. č. 867/2 oddělený GP č. 1182-220/2004 vyhotoveným
Ing. Mottlem z pozemku p. č. 867, vše v k. ú. Lednice
na Moravě
131/07 schvalují směnu části pozemku p. č. 835/1 oddělenou geometrickým plánem č. 1332-152/2007 a označenou p. č.835/3 za část pozemku p. č. 848/1 oddělenou
geometrickým plánem č. 1332-152/2007 a označenou p.
č. 848/7 vše v k. ú. Lednice na Moravě
132/07 schvalují směnu pozemku p. č. 1313/5 za pozemek
p. č. 1318/1 vše v k. ú. Lednice na Moravě
133/07 schvalují prodej pozemku p. č. 2439 v k. ú. Bulhary
panu Leblochovi ml., Bulhary 225
134/07 schvalují revokaci usnesení 92/07 schváleného na
ZO 3/07 dne 7.6.2007
135/07 schvalují směnu části pozemku p. č. 732/2 oddělenou GP č. 1325-134/2007, označenou p. č. 732/10
(1000 m2) a pozemek p. č. 2511/23 vše v k. ú. Lednice
na Moravě za část pozemku p. č. 732/1 oddělenou GP
1171-217/2004 a označenou p. č. 732/7 (154m2) a jako
kompenzace za část budovy na nově vzniklém pozemku p. č. 732/7 vše v k.ú. Lednice na Moravě
136/07 schvalují prodej části pozemku p. č. 732/2 oddělenou GP č. 1325-134/2007 označenou p. č. 732/11 panu
Benešovi za cenu stanovenou posudkem

137 /07 schvalují zveřejnění záměru prodeje pozemků p.
č. 1515, 1520, 1502 , 1517 v k.ú. Lednice na Moravě
138 /07 schvalují odkoupení pozemku 1341/1 nově
odděleného GP č. 1299-6/2007, za cenu stanovenou
posudkem 35900,00 Kč + nezbytné náklady spojené
s převodem
139/07 neschvalují zveřejnění záměru prodeje pozemků
p. č. 1394/1, 1400, 1403 v k. ú. Lednice na Moravě
140/07 schvalují revokaci usnesení 90/07 schváleného na
ZO 3/07 dne 7.6.2007
141/07 schvalují zveřejnění záměru prodeje pozemku p.
č. 2466 v k. ú. Lednice na Moravě
142/07 schvalují zveřejnění záměru pronájmu pozemku
p. č. 2590, 2597, 2625, 2633, 2634 v k. ú. Lednice na Moravě
143/07 schvalují zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 174/2 v k. ú. Lednice na Moravě oddělenou GP
č. 1234-189/2006
144/07 berou na vědomí informaci připravovaném projektu využití zámeckých jízdáren na zámku v Lednici
145/07 schvalují záměr založení zájmového sdružení
právnických osob za účelem podání projektu na vybudování multifunkčního centra v objektu jízdáren na
zámku v Lednici do IOP
146/07 berou na vědomí informace k probíhající akci
přeložka silnice 422/II
147/07 berou na vědomí informaci o zahájení prací na realizaci stavby kanalizace a intenzifikace ČOV Lednice,
podpisu smlouvy a investorem a souhlasí s uvolněním
schválené smluvní částky představující spoluúčast obce
Lednice
148/07 berou na vědomí informaci k pokračující přípravě
akce 40 RD Břeclavská
149/07 schvalují dohodu o vzájemné spolupráci při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti s Policií ČR

Další informace – zajímavosti

Spalování domovního odpadu a zdravotní rizika
pro lidský organismus
Na kvalitě vzduchu, který v Lednici dýcháme se mimo
zplodin z automobilové dopravy, zplodin z lokálních vytápění a jiných zdrojů znečištění významně podílí i spalování odpadů v domácnostech. V celé obci i v přilehlém
Nejdku možno napočítat desítky domácností, které se
odpadů zbavují tím, že je pálí a vypouští tak do ovzduší

různé množství toxických a zdraví škodlivých látek.
Zkuste se nadechnout… Je velmi pravděpodobné, že
je právě vdechujete i vy.
Po výrazném zlepšení v 90. letech se stav ovzduší opět
rychle zhoršuje. Znečištění na celém území ČR překračuje
povolené limity. Příspěvek z lokálních vytápění, který
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se podařil dočasně snížit přechodem od tuhých paliv na
paliva ekologická opět vzrůstá, z důvodu navýšení cen
těchto paliv. Řada domácností se vrátila k pálení nekvalitního uhlí, či dokonce domovního odpadu.
Jste si opravdu jisti tím, co dýcháte?
Nejvíce jsou znečištěným vzduchem zasaženi nejmen-

ší a nezranitelnější obyvatelé, hlavně děti do půl roku.
Toxiny a prach ve vzduchu rovněž negativně působí na
zdraví starších lidí, lidí trpících nemocemi a těhotné
ženy. Polétavý prach a jedovaté látky se do těla dostávají
dýcháním, největší část z nich se dostává do těla konzumací potravin, vodou a některé látky jsou absorbovány
povrchem těla.

Zhluboka se nadechněte…
Co vzniká spálením některých odpadů v pecích rodinných domků a na otevřených ohních a co mohou způsobit:
Nevysušená biomasa

Oxid uhličitý, uhlovodíky a dehtové
látky

Barevné letáky a časopisy

Oxid uhličitý a těžké kovy z barev

Tetrapak obaly

Chloroorganické látky a těžké kovy

Polyetylén, celofán

Voda a oxid uhličitý, za nižších teplot
polycyklické aromatické uhlovodíky

Polystyren

Fenoly

Guma
Mazací a motorové oleje

Polycyklické aromatické uhlovodíky,
oxid siřičitý, saze
Kyselina chlorovodíková, dioxiny,
olovo, zinek

Dráždí sliznice, dýchací problémy
Toxické látky, karcinogenní a mutagenní
účinky
Poruchy metabolismu, hromadění
těžkých kovů v organismu
Metabolický jed, nebezpečný
v uzavřených prostorách
Dráždí sliznice očí a horních cest
dýchacích
Karcinogenní, mutagenní a teratogenní
účinky
Chronické dráždění, hromadění těžkých
kovů v organizmu, karcinogenní účinky
Akutně toxické, karcinogenní účinky,
prudký jed

Umělé tkaniny

Kyanovodík

Hnědé uhlí

Oxid siřičitý

Dráždí a leptá sliznice

Terpapír

Dioxiny, dehty, polyaromatické
uhlovodíky

Karcinogenní a mutagenní účinky

Natřené a chemicky ošetřené dřevo,
laminát

Dioxiny

PVC

Dioxiny, kyselina chlorovodíková,
chlór

Odkaz: www.spz.sk/sk/info/popstud.pdf

Toxické látky, karcinogenní a mutagenní
účinky
Chronické dráždění a nemoci dýchacích
cest, karcinogenní a mutagenní účinky

www.sweb.cz./zbo/texty/odpady.htm

Ekologická výchova na základní škole
Kde jinde začít vychovávat k zdravému a čistému životnímu prostředí, ke správnému třídění odpadků než
u dětí? Proto se ve škole tomuto problému intenzivně
věnujeme. Učíme děti odpad třídit. Už na jaře jsme zorganizovali sběr papíru – příští rok akci zopakujeme, delší dobu ukládáme zvlášť PET
lahve, zvlášť nápojové kartony (od mléka
a džusů). Na ukládání těchto odpadů jsou
v každé třídě pomalované kbelíky (zajistila
je p. uč. D. Košťálová a pomalovaly děti a p.
uč. H. Baťková). Paní učitelka Košťálová také
přišla s nápadem začít sbírat hliník – děti
nosí do školy hliníková víčka od jogurtů,
obaly od sýrů, plechovky od nápojů . . . – a
samozřejmě soutěží o to, kdo nasbírá nejvíc.
Skvělé by bylo, kdyby byly děti rodiči v této
aktivitě podporovány a co víc, kdyby se to

rodiče od dětí naučili. Kolem silnic by se neobjevovaly
hory odpadků a to, co recyklovat nejde – na to jsou popelnice. Šetřete alespoň takto naše už tak dost zničené
prostředí.
J.P.
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My hotel
Protože jsem si dala za
úkol postupně Vás seznamovat se všemi objekty
v Lednici, které nabízejí
restaurační či ubytovací
kapacity, nemůžu vynechat největší hotel v Lednici – a tím je My hotel.
Od roku 1997 jsou jeho
vlastníky Michaela a Petr
Cibulkovi. Pár otázek jsem
položila paní BcA. Michaele Cibulkové.
1. Jaká je kapacita
hotelu?
Hotel je určen (včetně přistýlek) pro 120 osob, tomu je
přizpůsobena i kapacita restaurace a kongresových sálů. Ty
máme dva – větší, pokud je uspořádán jako divadlo, je pro
200 hostů, menší pro 150. K dispozici jsou našim hostům
také tři menší jednací salonky.
2. Jakými úpravami prošel hotel od toho roku 1997?
Kompletně
byla přestavěna
a zvětšena recepce,
přistavěn jeden
kongresový sál,
stávají byl upraven
tak, aby více vyhovoval kongresové
turistice – byla
odstraněna diskotéka (ta je nyní mobilní). Rekonstrukcemi prošly pokoje,
všechny mají nové koupelny. Nechali jsme vybudovat nový
vinný sklep, jehož součástí je vinotéka, kuchyně i toalety.
Příští sezónu bude v provozu při pěkném počasí „posezení pod platanem“ – propojeno přes vinotéku se sklepem.
Máme vypracován ještě projekt na další přístavbu hotelu,
součástí bude bazén a relaxační centrum. To je ale otázka
budoucnosti a financí.
3. Co dalšího nabízíte svým hostům?
Součástí hotelu jsou tenisové kurty s umělým povrchem.
Využívat je mohou nejen hosté hotelu. Teď ve středu (10.10.)
nám přivezli dva koně, snad se časem naše stáj obohatí
ještě o další dva koníky. Jedná se o klidná zvířata, budou
k dispozici hotelovým hostům.
Také pořádáme různé gastroakce – do konce října jsme
měli houbové speciality, od 13. 11. do konce listopadu to budou Svatomartinské hody. Pravidelně pořádáme tematicky
zaměřené víkendy, teď bych chtěla upozornit na víkend
od 23.11 do 25.11. zaměřený na zážitkovou gastronomii.
Připravujeme Silvestr 2007, plesy, chystáme různé akce
pro děti. (Pozn. - více o hotelu a akcích jím pořádaných

na www.myhotel.cz).
4. Jak byste zhodnotila
letošní sezónu?
Je lepší než loni, některé měsíce vykazujeme až
85% naplněnost. Je toho
dosaženo hlavně usilovnou propagací a myslím
si, že také dobrými službami. Např. spokojení
účastníci firemních akcí
se sem vrací na rekreaci
se svými rodinami.
5. Kolik máte zaměstnanců?
Pětadvacet stálých a na sezónu přibíráme brigádníky.
Mimo sezónu se snažíme zdokonalovat naše zaměstnance,
například letos posíláme dva schopné kuchaře na zimní
praxi do hotelu Esplanade, kde se pod špičkovým vedením
zdokonalí ve své profesi a příští sezonu nám předvedou
své kuchařské umění v „plné kráse“. Ostatní zaměstnanci
se budou pilně učit jazyky a projdou také různými školeními.
6. Co z jídelního lístku byste doporučila?
Jídelní lístek sestavuje manžel, sám nakupuje suroviny
a s kuchaři vaří. Takže odborník přes menu je tu on. Dle
něj je „nej…“ specialitou jelení steak s baklažánovým pu-

dingem, pohankovým dortíkem a sušenými švestkami se
slaninou a vinnou redukcí. K jídlu vám vybereme i víno,
které se k němu hodí. Vína nám dodávají hlavně místní
vinaři.
7. Jak se vám v Lednici líbí?
Hodně, vyvolává v nás uklidňující dojem. Oba pocházíme ze severní Moravy, pak jsme nějakou dobu
bydleli v Praze. Jižní Morava se nám líbí, pořídili jsme
si i broskvový sad a vinohrad. S pěstováním vinné révy
a výrobou vína nám pomáhá a hlavně manžela vše učí
pan V. Peřina.
Za rozhovor paní M.Cibulkové děkuje J. Pánková
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Střípky z historie

Zámek Valtice
Valtický zámek byl vybudován nedaleko někdejšího
středověkého hradu, připomínaného již koncem XII.
století. Hrad náležel rodu Seefeldů. Když panství později
získali Lichtenštejnové, postavili zde renesanční zámek.
Současnou barokní stavbu zahájil koncem XVII. století
Karel Eusebius z Lichtenštejna. Valtice se staly hlavním
rodovým sídlem vybudovaným za účasti předních archi-

tektů (F. Carrati, G. G. Tencalla, A. a K. Ernové, D. Martinelli, A. J. Ospel). Závěrečnou podobu dal zámku význačný
rakouský architekt J. B. Fischer z Erlachu. Vznikl tak jeden
z nejpozoruhodnějších barokních celků na Moravě.
V 1. polovině XIX. století, za Jana I. z Lichtenštejna, byla
provedena rozsáhlá a unikátní krajinářská úprava celého
valtického okolí, byl vystavěn soubor parkových staveb
v prostoru mezi Valticemi a Lednicí, kde měli Lichtenštejnové své letní sídlo. Pozoruhodný rod vlastnil panství až
do roku 1945, kdy je převzal stát. V roce 1950 byl zámek
zpřístupněn, v šedesátých letech byla zahájena rekonstrukce. Z těch dob pochází také současná instalace.
Dvoupatrový barokní zámek má uzavřenou centrální
a čtyřkřídlou dispozici, obklopující čtvercové nádvoří. Je
situován úhlopříčně, se vstupním portálem směřujícím
k severovýchodu. Na severu, v předzámčí, byly přistavěny přízemní a jednopatrové budovy konírny i jízdárny.
Dochovala se Španělská konírna se státními oddělenými
groteskními sochami a dále Zimní jízdárna. Obě slouží
k pořádání různých společenských akcí a obklopují čestný
dvůr.
Do zámku se vstupuje bohatě zdobeným centrálním
portálem , nad ním se tyčí čtyřhranná věž.
K prohlídce je přístupné l. patro zámku, dávající představu o životě bohatých šlechticů v době baroka. Vnitřní
prostory byly obnoveny formou volné rekonstrukce.
Zahrnují celkem 17 místností zařízených ve stylu baroka
i rokoka. Stropy jsou bohatě zdobeny zlacenými štukami

a překrásnými malbami.
Prohlídka začíná v jídelně zvané Mramorový sál, s bílým
rokokovým nábytkem a sbírkou orientálního nádobí.
Následuje Společenský, dříve Císařský sál, s předsunutým salonkem zdobeným nástropními malbami řeckých
bohů. Další budoár s kuřárnou byl určen pro pány. Velký
Taneční sál je největší reprezentační prostorou zámku.
Stěny zdobí imitace mramoru s pozlacenými hudebními
instrumenty. Nábytek pochází z dob rokoka, lustry jsou
zhotoveny z českého křišťálu.
Tři další salony – Žlutý, Červený a Zelený – charakterizuje kompozice barev.
Jižnímu rohu areálu dominuje Sál předků se stropní
malbou představující alegorie – vědu umění, na protější
straně „schwelgerei - trunksucht“. Rohový salon prince
Karla je věnován památce Karla VI., otce Marie Terezie,
který zde přenocoval.
Na zdech dlouhé průchozí chodby visí portréty římských císařů. Jsou zde zpodobněni – Nero, Titus, Villtelius
a Gaius Julius Caesar.
Z hlediska uměleckého zpracování je v celém areálu
nejpozoruhodnější prostorou zámecká kaple, situovaná
v západním nároží. Má bohatou štukovou i malířskou
výzdobu, stěny obloženy mramorem. Má také jedinečnou akustiku a je proto často využívána k hudebním
produkcím.
Další pozoruhodné sály následují v severozápadní frontě. Je zde možno shlédnout Knížecí pracovnu, Zrcadlový
kabinet, pozoruhodnou barokní Obrazárnu, dále ložnici
a přijímací pokoj.
S kaplí sousedící nádherně zdobený Zrcadlový kabinet
tvořil spolu s další pracovnou, součást apartmá kněžny.
Obrazárna představuje soubor 29 obrazů – krajinářská
díla i scény ze života. Jsou pozůstatkem sbírek z dob romantismu, které byly zničeny koncem II. světové války.
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Strop zdobí největší stropní obraz – „Bohyně Diana se
vrací z lovu“.
Obraz od G. Liebalta „Život s trofejemi“ je jedním z nejstarších obrazů tematiky loveckých trofejí v Evropě.
Knížecí ložnici dominuje postel, která je typicky barokní
ukázkou místa, ze kterého kníže přijímal návštěvy i uskutečňoval zámecké ceremonie. Sousední přijímací pokoj
sloužil hostům a návštěvám. Z oken poskytuje nádherný
výhled na krajinu.
Foto - archiv Bc. Jany Kučeříkové

Provozovatel ONYX TRADE, s.r.o.

fitcentrum - squash - solárium
provozní doba od 1. 11. 2007
pondělí - neděle
15.00 - 22.00 hodin
možnost osobního trenéra
kontakt: 608 600 555

LÁZNĚ LEDNICE VE SPOLUPRÁCI S OBCÍ LEDNICE
A ZÁKLADNÍ ŠKOLOU LEDNICE
SRDEČNĚ ZVOU NA

Přátelské setkání výtvarníků, sochařů,
řezbářů a tvůrčích dřevokazů
Tvorba dřevěných soch dláty a motorovými pilami na téma

„Léčivé zdroje
ze srdce přírody“
Místo konání:

Lázně Lednice

Datum:

29.10. - 3.11.2007

Čas/Program:

Umělce je možné shlédnout při práci každý den od 9:00 – 16:00.

Pátek 2.11.

V 18:00 se uskuteční večerní vernisáž za svitu loučí a ohňových efektů.

Sobota 3.11.

Od 10:00 bude připraven v areálu lázní celodenní program pro děti i dospělé
– ukázky lidových řemesel, prodej uměleckých předmětů a další aktivity.
Od 13:00 bude hrát hudba, občerstvení zajištěno.
Ve 14:00 zahájení vernisáže na níž proběhne dražba prací věnovaných účastníky
řezbářského sympózia. Výtěžek dražby bude použit na podporu Mateřské školy
v Lednici – dovybavení inventářem.

2.11. - 3.11.

9:00-16:00 hod. prezentace Jeseníků v Mobilním informačním centru "Infobusu"

Vstupné:

ZDARMA
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KINO LEDNICE

Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice
Tel.: 775 155 755; e-mail: kino@lednice.cz, www.lednice.cz/kino

LISTOPAD 2007
7.11. 2007

TERKEL MÁ PROBLÉM

Animovaná černá komedie Dánska, český dabing, 75 minut
„Film, který musíte vidět dřív, než vám ho doma zakážou…“
18.00 A 20.00
Pozor – tento ﬁlm není vhodný pro děti!!!!!

14.11. 2007

DIVOKÉ VLNY

Přístupný
od 15 let
Vstupné
49,-

Rodinná animovaná komedie USA, český dabing, 88 minut
16.30 A 18.00 Naučte se surfovat s tučňáky.

21.11. 2007

Vstupné
49,-

MEDVÍDEK

Mládeži
přístupný
Vstupné
49,-

Černá komedie ČR, 98 minut

18.00 A 20.00
28.11. 2007

Hořká komedie o světě, ve kterém je ženský princip mocnější než
mužský, měkké je mocnější než tvrdé a voda je mocnější než kámen.

BOŽSKÝ EVAN

Vstupné
49,-

Komedie USA, české titulky, 96 minut

18.00 A 20.00

Přístupný
od 12 let

Poznejte nového Vyvoleného. A jeho blízké.

Mládeži
přístupný

Změna programu vyhrazena
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