červen 2008

Slovo úvodem
Máme tady léto, pro někoho (hlavně pro školní děti a
studenty) nejkrásnější období, pro mnohé z vás čas dovolených, tedy čas odpočívání a nabírání nových sil, naopak
pro mnohé – hlavní sezóna, takže o odpočinku si mohou

nechat jen zdát. Ale tak už to v životě chodí…… Poslední
předprázdninové číslo přinese informace, co se v Lednici
událo a co je v plánu.

Ze zasedání Rady obce Lednice
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Co se událo

Vyhodnocení ekologické soutěže
Ve středu dne 14. 5. 2008 proběhlo za účasti člena rady
Jihomoravského kraje Ing. Lubomíra Šmída a místopředsedy Kulturního výboru Jihomoravského kraje Jana
Korába vyhodnocení soutěže o nejekologičtější třídu ZŠ
Lednice.

Tato soutěž probíhala celý školní rok . Hodnotily se
všechny ekologické soutěže. Hodnotil se sběr tzv. lehkého
hliníku, těžkého hliníku, sběr papíru, pořádek a separování odpadků ve třídách.
Na základě nejlepších výsledků zvítězila třída 7. A učitelky Mgr. Dagmar Košťálové. Na druhém místě skončila
9.A a třetí místo obsadila 5. třída.
Vzhledem k tomu, že řada žáků v rámci této soutěže
vyvinula nebývalou aktivitu, rozhodli jsme se ocenit
několik nejlepších jednotlivců.

Ve sběru papíru bylo pořadí následovné: Michaela Hlavatá, Luboš Kadlec, Vladimír Kučeřík, Aneta Redková,
Gabriela Heváková, Blanka Vaškovičová, Dominik Durna,

Lucie Podrazilová, Marcela Podrazilová, Jiří Zahradníček
a Marek Domkovič.
Dále jsme také ocenili 5 žáků za všestranné ekologické
aktivity (sběr hliníku a sběr papíru) a to: Romana Lukáška, Valentýnu Podškubkovou, Petra Polácha, Michaelu
Hlavatou a Vladimíra Kučeříka.
Ceny převzali ocenění žáci z rukou člena rady Jihomoravského kraje Ing. Lubomíra Šmída. Jejich předání

předcházely proslovy a projevy na téma prospěšnosti
ekologických aktivit pro naše životní prostředí, jež přednesli Ing. Lubomír Šmíd, starosta obce Lednice RNDr.
Libor Kabát, vedoucí správy CHKO Pálava RNDr. Jiří
Matuška a samozřejmě též hlavní organizátorka soutěže
Mgr. Dagmar Košťálová.

Hlavní cenou pro vítěznou třídu byl jednodenní výlet
do centra ekologické výchovy firmy Kovosteel s.r.o. ve
Starém Městě. Tento výlet pro žáky vítězné třídy zajistili
tito sponzoři: Obec Lednice, Autoškola Svoboda, MO
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KDU-ČSL Lednice a pan Jan Vodáček.
Žáci také obdrželi poukaz na výletní plavbu k Janohradu z rukou jednatele firmy 1. Plav ební s.r.o. pana
Jaroslava Martinka, projížďku kočárem Zámeckým parkem od firmy Hippoclub Lednice, kterou jim umožnila
jednatelka této firmy paní Ludmila Myslíková, poukazy
na plavání poskytly nejlepším umístěným lednické lázně
a další hodnotné ceny přidala obec Lednice.
Ještě jednou bych rád poděkoval jménem organizačního týmu všem sponzorům, samozřejmě dětem a jejim
rodičům, kteří se společně s nimi zapojili velmi aktivně
do sběru druhotných surovin, pedagogickým a technickým pracovníkům ZŠ Lednice a zvláště pak duši celé této
akce Mgr. Dagmar Košťálové.
Za organizační tým Jan Vodáček

Chytili tááááááákhle velkou rybu
O víkendu 3. a 4. 5. 2008 proběhly tradiční rybářské
závody Moravského rybářského svazu v Lednici na odstavném rameni řeky Dyje, tzv. Černé Dyji. Stejně jako
v minulosti byly uspořádány pod záštitou starosty obce
Lednice Libora Kabáta. Sobota byla, jako vždy, vyčleněna
dospělým, neděle pak našim mladým rybářům, ale na své
si jako každoročně, díky bohaté tombole, přišli také nelovící
návštěvníci závodů. Závody rovněž navštívilo několik dětí
v rámci programu pro ubytované My hotelu v Lednici, kdy
si většina dětí za asistence pořadatelů poprvé v životě zkusila ulovit svou první rybu – přesněji malou rybku na tzv.
bič (jednoduchá udice bez navijáku). Po oba dva dny bylo
rovněž zajištěno občerstvení ve stánku, který provozoval
pan Kobza z Lednice.
A nyní již k samotným závodům. V sobotu se jich zúčastnilo celkem 160 lovících rybářů a ulovilo se celkem 57
kaprů, 3 ks amurů, 1 bolen, 1 lín, 1 štika a mnoho kusů
tzv. bílé ryby (hlavně plotice, ouklej, perlín). Za ulovené
ryby bylo mezi výherce rozděleno celkem 5 cen kvalitního
rybářského vybavení, které jednotlivým rybářům předal za
asistence pořadatelů starosta obce Lednice Libor Kabát.
1. místo obsadil Tomáš Čoma, který ulovil kapra o délce
72 cm
2. místo pan Kubíček s kaprem 65 cm
3. místo Josef Misař s kaprem 62 cm
4. místo obsadil Petr Švec s celkovou délkou ulovených
ryb 8,02 m
5. místo Marek Novotný s celkovou délkou ulovených ryb
6,06 m
V neděli si na závody přišlo zachytat celkem 51 dětí,
které ulovily celkem 38 kaprů, 5 amurů, 2 štiky, 2 líny a
rovněž mnoho ks bílé ryby.
1. místo obsadil Tomáš Misař s kaprem 66 cm
2. místo Saša Rebenda s kaprem 56 cm
3. místo rybářka Adélka Sluková s amurem 50 cm
4. místo Jirka Brychta s celkovou délkou ulovených ryb

4,98 m
5. místo Lukáš Misař s celkovou délkou ulovených ryb
2,13 m.
Všichni obdrželi hodnotné ceny v podobě kvalitního
rybářského vybavení, první tři výherci ještě navíc obdrželi zvláštní sladkou prémii v podobě kapra a dvou žížal
(tzv. rosňáků), které dětem z vlastní iniciativy upekla Jana
Kučeříková z Lednice. (Nechtěla být uvedená v seznamu
sponzorů, a tak doufám,že mně snad tato zmínka o ní (u
ní) projde). Jako každoročně děti neplatily žádné startovné,
všechny zdarma obdržely občerstvení a na základě čísel
vstupenek každé dítě vyhrálo jednu cenu z bohaté dětské
tomboly. Že se závody dětem a jejich rodičům moc líbily,
dokazoval i potlesk z jejich strany při ukončení závodů,
což nás všechny samozřejmě moc těší.
Tímto příspěvkem bychom chtěli rovněž poděkovat
všem pod tímto příspěvkem v abecedním seznamu uvedeným sponzorům. Zvláštní, dodatečné poděkování patří
výrobci, dodavateli a sponzorovi 1. ceny ryb. závodů - kvalitních rybářských prutů, a to firmě Carpion z Podivína,
kterou jsme nedopatřením neuvedli v seznamu sponzorů
vyvěšených vedle hlavního stánku během rybářských
závodů, za což se omlouváme. Rovněž bych tímto chtěl
poděkovat všem našim členům, kteří pořadatelsky zajišťovali uvedenou akci, zvláště pak místopředsedovi naší
organizace Bohuslavu Benadovi, který má největší zásluhu
na přípravě příjemného prostředí pro lovící rybáře – dle
ohlasu nejen našich rybářů je Černá Dyje pod Minaretem
jeden z nejkrásnějších rybářských revírů v širokém okolí. V
letošním roce nám pomáhal i patron všech rybářů - Svatý
Petr, který nám zajistil po oba dva dny perfektní počasí.
Na závěr nezbývá než si přát, aby i další rybářské závody
sklidily minimálně takový úspěch jako v letošním roce, což
je pro naši pořadatelskou práci ta nejlepší motivace.
Za MO MRS Lednice
Luboš Řehák, jednatel a hospodář
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Seznam sponzorů:
1. plavební s.r.o. Lednice, Akvárium Malawi Lednice,
Bohemia sklo-Jiří Holý, Hodinářství-Zlatnictví-Milan
Brhel, Dekora, Pneuservis-Milan Gajdoš, Cukrářství-Květa Gajdová, HAFO Stránský, Hippoclub Lednice, Jankovič-Charvatská Nová Ves, KAVE Vyhnálek Lednice, MO
KDU-ČSL Lednice, Vitaly Komarov-malíř, Květinářství
U Růženky, Lázně Lednice, LIMA-potraviny Lednice, Pavel Macháček Vnorovy, MEDO-elektro Břeclav-Vladimír
Dora, Zdeněk Micholovský, MY hotel, Národní vinařské
centrum-Salón vín Valtice, Obec Lednice, Josef Ondrušík, PARORI-Pavel Lukášek, Rudolf Pelc, Pension Jordán,
Pneuservis Hajda, PS.WELD-Oldřich Suchánek, Luboš
Puškáš, Restaurace Obecní dům Lednice, Restaurace Mys-

livna-Lubomír Janota, Restaurace U Almů-Milan Alm,
Restaurace U Páva, Restaurace Včelařský dvůr, Rybářské
potřeby-Hana Cupalová, Vladan Sedláček, Václav Sláma-Trafika Lednice, Petr Slezar-Keramika Lednice, Stavba a
údržba silnic-Balcar Lednice, Stavebniny Proschek, STK
Wozar Lednice, Tetovací studio-Petr Hrančík, TOVOX
Trávníček, František Tržil-Servis, TV-SAT Lednice-Jiří
Měřínský, Víno Valtice, VODO-TOPO Madej, Zahradnická
fakulta MZLU-Zahradnictví, Zahradnictví Rajnochová,
ZD Bulhary, Zlatnictví Zapletalová Lednice, Pavel Zona-Malířství, Carpion-Dušan Mikerásek-Výroba a repase
rybářských prutů, Václav Uher, Miroslav Malinkovič,
Jindřich Krupica, Rybářské potřeby Lupačová, Rybářské
potřeby GREEN TEAM, Autoservis Kamil Padalík.

Nejdecká vlna aneb den plný her a zábavy
Dne 14. 6. 2008 se ve 13. 00 hod. konala v obci Nejdek
na místě zv. „Paliště“ již tradiční akce „Nejdecká vlna
aneb den plný her a zábavy“, kterou pořádal Místní Vodácký Oddíl Nejdek. Vzhledem k vydařenému počasí
se této akce zúčastnilo celkem 52 dětí, pro které byly
připraveny různé disciplíny jako např. stříhání naslepo,

livými disciplínami byl vyplněn projížďkou na koních.
Po skončení soutěžení byla pak pro děti a jejich doprovod připravena projížďka vojenským vozidlem P V3S „ve
štábním provedení“ a v obrněném vozidle s protiletadlovými kanóny v hantýrce zv. „Ještěrka“, to vše za odbornéstřelba na cíl, kanadská sekera, test zručnosti, hod na
klauna, šipky, hod galoší na dálku, šplh na laně, atd.
Ve věkové kategorii do 6ti let byli vyhodnoceni jako
nejlepší závodníci : I. místo s počtem 176 bodů – Alexandr Labaj a Karolína Roztok, II. místo s počtem 162
bodů Markétka Bendová, III. místo s počtem 159 bodů
Dareček Minařík. Ve věkové kategorii od 6ti do 10ti let:
I. místo s počtem 204 bodů Martin Vysloužil, II. místo
s počtem 164 bodů Michal Kabát, III. místo s počtem 151
bodů Aneta Bednaříková. Ve věkové kategorii od 10ti do
15ti let: I. místo s počtem 191 bodů Patrik Vymyslický,
II. místo s počtem 175 bodů František Hastík, III. místo
s počtem 170 bodů Robin Jarošek. Po skončení disciplín
pro jednotlivce pak následovala soutěž družstev, které
mezi sebou soutěžili v přetahování lanem, překážkovém
běhu a na závěr v pojídání obřího koláče. Čas mezi jednot-
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ho doprovodu a prezentace dalších vojenských zbraní a
replik. Další volný čas mohli děti využít projížďkou lodí
a zaskákání si v dětském hradu. Samozřejmostí bylo i
občerstvení které měli závodníci zdarma.
Závěrem mi dovolte poděkování všem kteří nám s akcí
pomáhali a kteří nás byli ochotni podpořit. Jmenovitě
bych chtěl poděkovat panu Jiřímu Nahodilovi a panu
Ivanu Kučeříkovi z Veterán klubu Lednice a zástupcům
Veterán klubu Ořechov za prezentaci vojenské techniky
a materiálu, dále pak paní Kalužíkové za projížďku a
doprovod koní a panu Petru Škorpovi za zapůjčení skákacího hradu. Co se týče věcné a materiální pomoci patří naše poděkování i Obecnímu úřadu v Lednici, rodině
Málkovým, rodině Rotterovým, paní Lence Adamové,
panu Jiřímu Sedliskému, panu Rostislavu Polínkovi a
panu Milanu Bednaříkovi.
Za MVO Nejdek Miroslav Benda

Mistrovství Moravy mužů kulturistice
Kuřim 1. 6. 2008

Sportovní klub silového trojboje SKST Lednice
výrazně zasáhl do dalšího sportovního odvětví, a
tím je kulturistika. Kulturistika a silový trojboj jsou
,,blízcí příbuzní“. V silovém trojboji jde soutěžícímu
o to, aby zvedl co největší hmotnost, a v kulturistice
závodník prezentuje na podiu svůj svalový rozvoj,
vyrýsování svalových skupin a vyváženost postavy.
Na mistrovství Moravy pod hlavičkou našeho oddílu nás
reprezentovali Jan Juřička v kat. do 179 cm, Jan Hubáček a
Dušan Vajbar oba nad 179 cm. Dušan pochází z Rakvic, a
proto bych mu chtěl touto cestou poděkovat, že hájil naše
barvy. Výrazně tím přispěl k celkovému vítězství SKST
Lednice v soutěži družstev.
V kat. do 179 cm měl Honza Juřička šest kvalitních soupeřů v čele s vicemistrem světa juniorů Jakubem Vychodilem. Honza dominoval na podiu především nejlepším

vyrýsováním a opravdu excelentním rozvojem stehenních
svalů. Soutěž byla dramatická a k naší velké radosti Honza
porazil i vicemistra světa a stal se mistrem Moravy pro
rok 2008. Honza se zúčastnil 7. 6. 2008 i mistrovství České
republiky, které se konalo ve Frýdlantě v Čechách. Zde
obsadil 4. místo v nabité konkurenci a podle mého úsudku mu rozhodčí na této soutěži ukřivdili a měl skončit o
stupínek výše. Je nutno dodat, že Honzovi soupeře ve
finále byli samí ostřílení kulturisté, v čele s Mr. Universe
Tomášem Burešem.
V kat. nad 179 cm se stali soupeři Jan Hubáček a Dušan
Vajbar. Honza Hubáček zaujal celkovou symetrií posta-
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vy, vyvážeností všech svalových skupin, určitě nejlepším
základním postojem. Honza má vynikající prezentaci na
podiu a je skvělý v pózování. Toho využil a předvedl
publiku nejlepší volnou sestavu ze všech závodníku na
soutěži. V celkovém hodnocení skončil náš závodník na
3. místě s těsným odstupem od druhého.
Dušan Vajbar skončil o stupínek níže, tedy na 4. místě. Divákům i rozhodčím ukázal pěkný rozvoj zádových
partií a ramen.Předvedl dynamickou volnou sestavu.
Bohužel mírná zahlazenost svalových skupin Dušanovi
zabránila bojovat o vyšší příčky.
Chci poděkovat všem třem závodníkům za vynikající
reprezentaci našeho oddílu. Příprava na takovou soutěž
stojí spoustu úsilí v posilovně, odříkání v dietě a nemalé
finanční náklady.
Michal Sicha, vedoucí oddílu SKST při TJ Moravan

Shrnutí soutěžní sezóny za rok 2008 SKST Lednice
Pro náš oddíl již soutěžní sezóna skončila. I letos členové našeho oddílu výborně reprezentovali náš oddíl
na soutěžích silového trojboje a nově také na soutěžích
v kulturistice.
V silovém trojboji nezklamal Bronislav Šlichta, který
vybojoval dva tituly mistra České republiky. Jeden v benchpressu (překonal i rekord republiky 100 kg) a druhý v
silovém trojboji životním výkonem 440 kg v kat. do 60 kg.
Hezké 4. místo přivezl Jan Hubáček z mistrovství Moravy
mužů v benchpressu výkonem 170 kg. Za očekáváním
letos zůstal Michal Sicha, kterému se nepodařil postup
na mistrovsví České republiky mužů.

V kulturistice jsme se zúčastnili mistrovství Moravy.
Přivezli jsme jedno první místo (Jan Juřička), jedno třetí
místo (Jan Hubáček) a čtvrté místo (Dušan Vajbar). Jan
Juřička si z mistrovství České republiky přivezl 4. místo.
Na mistrovství Moravy jsme v soutěži oddílu obsadili
1. místo.
Sportovní výkony Bronislava Šlichty nominovaly našeho závodníka mezi 10 nejlepších sportovců Břeclavska
a s napětím očekáváme, jak tato anketa dopadne.
Jako vedoucí oddílu hodnotím soutěžní rok 2008 jako
velice dobrý a jsem rád, že naši sportovci reprezentují naši
obec i na republikových šampionátech.

Kompletní shrnutí výsledků letošní sezóny:
Silový trojboj
Mistrovství Jižní Moravy, Podivín 9. 2. 2008
Bronislav Šlichta kat. do 60 kg - 1. místo
Michal Sicha kat. do 67,5 kg - 1. místo
Mistrovství Moravy, Krnov 1. 3. 2008
Bronislav Šlichta kat. do 60 kg - 1 místo
Michal Sicha kat. do 67,5 kg - 2. místo
Mistrovství České republiky v benchpressu
juniorů, Sedlčany 26. 1. 2008
Bronislav Šlichta kat. do 56 kg - 1. místo + překonání
rekordu republiky ( 100 kg)
Mistrovství Moravy mužů v benchpressu,
Ostrava 15. 3. 2008
Jan Hubáček kat. do 100 kg - 4.místo ( výkon 170 kg)

Mistrovství České republiky juniorů,
Mělník , 6. 4. 2008
Bronislav Šlichta kat. do 60 kg - 1. místo
výkon (440 kg)

Kulturistika
Mistrovství Moravy, Kuřim, 1. 6. 2008
Jan Juřička kat. do 179 cm - 1. místo
Jan Hubáček kat. nad 179 cm - 3. místo
Dušan Vajbar kat nad 179 cm. - 4. místo
Mistrovství České republiky v kulturistice, Frýdlant
v Čechách, 7. 6. 2008
Jan Juřička kat. do 179 cm – 4. Místo
Michal Sicha, vedoucí oddílu SKST
při TJ Moravan Lednice
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Ledničtí Buldoci – co nového?
Po krátké odmlce si vás dovolujeme opět informovat o
činnosti softbalového oddílu.
Nejprve se podíváme na sportovní výsledky. V současné chvíli se nacházíme na 1. - 4. místě Moravské softbalové
ligy. Toto podivné umístění je dáno nestejným počtem
odehraných zápasů jednotlivých týmů. My máme odehráno 10 zápasů a favorit soutěže, celek Masarykovy
univerzity Brno pouze 6. Nicméně boj o druhé postupové
místo do baráže o druhou ligu, který je našim letošním
cílem, jsme rozjeli dobře. Našimi konkurenty o toto místo
je celek Kunovic, zatím s ním máme stav zápasů 1 : 1 a
celek Rači (Slovensko) - ten nás zatím dvakrát porazil. S
oběma soupeři budeme hrát ještě jedno utkání. Ostatní
soupeře jednoznačně porážíme. Porazit celek univerzity
bude asi problém pro každý tým naší ligy, ale naděje
umírá poslední, druhý zápas jsme s ním prohráli jenom
o bod, tak těsné vítězství neuhráli Brňáci letos ani v loňské sezóně.
S Kunovicemi a Univerzitou budeme hrát poslední
letošní ligové utkání v sobotu 21. 6. v Brně. Po předchozím výsledku, že by se nám mohlo podařit univerzitu i
Kunovice porazit a tím si důrazně říct o postup do baráže.
No, uvidíme v sobotu.
I když hrajeme teprve druhou sezónu, soupeři nás již

považují za zdatné soupeře. Dokonce nás oslovují hráči
z jiných týmů s žádostí o přestup k nám. Takové výkony bychom nemohli podávat bez tréninkového zázemí,
které máme a dále budujeme. Možná jste si všimli, že
vedle škvárového hřiště vyrostla „voliéra“, není to klec na
ptáky, ale je to tréninkový odpalovací tunel, který jsme
vybudovali za podpory a pomoci obecního úřadu a pana
Silnici. Doufáme, že se tunel brzy doplní o „boudu“ na
naše vybavení.
Tunel slouží k nácviku odpalů, míčky padají kolem nás
a nemusíme je honit po celém hřišti. Pro trénink tak stačí
pouze dva hráči, jeden háže, druhý pálí. Díky pochopení
sponzorů, panu Ševčíkovi, Proseckému, Škorpovi, Turkovi, Gálovi, manželům Myslíkovým a panu Vodáčkovi
jsme mohli zakoupit nadhazovací stroj, speciální míče
a další potřebné vybavení. Stroj jste mohli vidět v akci
na dětském dni. Někteří z vás si vyzkoušely odpaly na
míče nadhozené strojem (rychlost byla kolem 80 km/h).
Kdo to nevyzkoušel, má šanci kdykoli, když nás uvidí,
v tunelu trénovat. Stroj je schopen nadhazovat rychlostí
až 96 km/h. Pokud se nám podaří zvládat odpaly v této
rychlosti, věřím, že postup do druhé ligy není během
dvou let nereálný.
Stanislav Straškrába

"Kouleči" na Dnu otevřených dveří
v Aeroklubu Břeclav
1. června 2008 se pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje pana Stanislava Juránka konal na letišti v Ladné
již tradiční den otevřených dveří.

A právě v tento den jsme společně s panem Janem Vodáčkem odvezli do Ladné naše lednické reprezentanty
v „Koulení kola z Lednice do Brna“ Stanislava Straškrábu
ml., Michala Šťastného a Lukáše Snovického pro jejich
zaslouženou výhru. Na letišti se kluků ujal zkušený pilot

pan Václav Hrůza a během 40-ti minutového vyhlídkového letu jim ukázal krásy našeho Lednicko-valtického
areálu z ptačí perspektivy. Kromě tohoto krásného zážitku si zpříjemnili den ještě prohlídkou vystavených
letadel, vozů značek Peugeot, Stenley a Streamer, viděli
zde také zbraně a motorku z 1. světové války a letovou
ukázku modelářů.
Našim „koulečům“ se takto strávené dopoledne moc
líbilo a byli rádi, že za svůj heroický výkon obdrželi právě
tuto výhru.
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Text: Zdeněk Loukota, jednatel kulturní komise

Dětský den 2008
klubu silového trojboje při TJ Moravan Lednice svou přehlídku svalů, na kterou navázala soutěž v benchpressu
pro všechny přítomné zájemce. Pak se ujal slova Stanislav
Straškrába, který si připravil spolu s Rudou Málkem zajímavé soutěže pro děti již dospělejší. Musím říct, že se mu
to opravdu skvěle povedlo. Rozloučili jsme se již tradičním
závěrečným ohňostrojem.

Dne 7. 6. 2008 se uskutečnil v areálu hřiště TJ Moravan
Lednice již tradiční dětský den, který pro Vás i Vaše děti
připravili Obec Lednice, ZŠ Lednice a Hostinec U Ruma
za podpory mnoha sponzorů. Organizační břímě tohoto
milého letního zastavení na sebe vzali Stanislav Straškrába, Rudolf Málek, Jan Vodáček a velmi nás s přípravou této
akce pomohl také pan Radek Prosecký, bez jehož pomoci
bychom se jistě neobešli. Ve 13.00 hod. proběhlo slavnostní
zahájení dětského dne za účasti senátora Jana Hajdy, předsedy výboru zastupitelstva JMK pro výchovu, vzdělání a
zaměstnanost Miloše Petrů, člena sportovní komise rady
JMK Richarda Zemánka a především členky rady JMK
Marie Cackové, která všechny přítomné pozdravila jménem hejtmana JMK Ing. Stanislava Juránka. Následovaly
soutěže o zajímavé ceny. V 15.30 hod. pak vystoupili malí
i velcí tanečníci country tanců pod vedením Ivany Toncrové. Po jejich skvělém vystoupení předvedli své umění
Janeček Svoboda se svou partnerkou Aničkou Machovou,
kteří stejně jako loni uchvátili všechny přítomné svým
tanečním uměním. Přibližně 17.15 hod. zahájili členové

V doprovodném programu jsme měli možnost vidět
umění lednických hasičů a ukázku jejich vozů, ukázku
hlídkového vozidla policie ČR a sanitního vozu ZZS Luďka Šímy, elektrokočár pana Holkoviče. Děti se také mohly
povozit na kolotoči, zaskákat na trampolíně, nafukovacím
hradu, zahrát si vodní fotbal nebo vyzkoušet softbalové
odpaly, které pro ně připravil lednický softbalový oddíl
Bulldogs. Všichni přítomní měli možnost nechat si nanést
make-up či se nechat ostříhat profesionálními vizážisty
firmy Oriflame. Zajímavé prožitkové stánky pro ně připravilo též muzeum z rakouského Poysdorfu.
Celý den bylo pro děti zdarma zajištěno bohaté občerstvení, jehož zlatým hřebem se stalo opékané prasátko,
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které skvěle připravili Jan Zifčák (alias Bača) s Hugem
Sedláčkem (alias Hugoš). Děkujeme pánové, moc nám
všem chutnalo!
Na závěr bych rád poděkoval jménem obce Lednice
všem účinkujícím, spolupořadatelům, rodičům a dětem,
jež navštívili tuto akci a v neposlední řadě všem sponzorům, jejichž seznam je uveřejněn pod tímto článkem.
Ještě jednou děkuji a těším se nashledanou s vámi všemi
opět v příštím roce.
Jan Vodáček, předseda kulturní komise

Seznam sponzorů dětského dne:
Forman Petr, Ševčík Michal, Zona Pavel, Kolek Vlastimil, Remeň Josef, Huňař Zdeněk, Antonín Vysloužil,

Vaníček Jiří, ŠZP Lednice, Prosecký Radek, Trlica Pavel,
Nahodil Jiří, Šťastný Petr, Tlustý František, Hafo-Stránský
Pavel, Zifčák Jan, Ondrášiková Jaroslava, Lázně Lednice,
Státní zámek Lednice, Komarov Vitaly, Lukášek-Vavřík,
BOS-Ladná, Stavebniny Prošek, Vaníček Miroslav, MY
Hotel Lednice, Liga Hlohovec, ONYX Lednice, Muzeum
Poysdorf, Vodáček Jan, Horáček Jaroslav ml., Michálek
Antonín, Málek Rudolf, Straškrába Stanislav, Sedláček
Hugo, Holkovič Zdeněk, Akvárium Malawi, Kosmetika
Oriflame-paní Zajícová, senátor Jan Hajda, Podškubka
Jan, Benzinka Eurooil, Hippoclub Lednice, MO KDU-ČSL
Lednice, Loukota Zdeněk, Svoboda Adolf, MO ČSSD Lednice, ČSOP Mikulov-Centrum ekologické výchovy Pálava,
Redek Michal, Říhová Ludmila

Musikverrein Nordendorf
V pátek 23. 5. 2008 se v Zámeckém parku uskutečnil
promenádní koncert německé dechové kapely Musikverrein Nordendorf, který pro Vás připravili Obec Lednice, Společnost Dion sušárna zeleniny s.r.o. se sídlem
v Tvrdonicích a Státní zámek Lednice. Hudebníci z Nor-

dendorfu nám zahráli české lidové písně a v průběhu
koncertu se k nim na chvíli přidal též kapelník dechové
hudby Rakvická Osma Jakub Vlk.
Jan Vodáček

Pozvání

Kulturní akce na měsíc červenec
Výstava terarijních zvířat
Datum: celý červenec (od 28. 6. do 15. 9.)
Místo konání: SZ Lednice
Organizátor: SZ Lednice
Kontakt: +420 519 340 128

Lázeňské dřevosochání
Datum: 30. 6. – 4. 7. 2008
Místo konání: před budovou lázní
Organizátor: Lázně Lednice
Kontakt: +420 519 304 811

Promenádní koncerty
Datum: 28. 6., 6. 7., 12. 7., 19. 7., 26. 7., 2. 8.
Místo konání: Zámecký park
Organizátor: Obec Lednice
Kontakt: +420 519 340 986

Výstava exotů
Datum: od 1. 7. - červenec a srpen.
Místo konání: SZ Lednice
Organizátor: SZ Lednice
Kontakt: +420 519 340 128
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Posezení u cimbálu, opékání selete
Datum: 1. 7. a každý pátek v době letních prázdnin
Místo konání: Penzion Onyx
Organizátor: Penzion Onyx
Kontakt: +420 519 340 068

Svatojakubská hodová zábava
Datum: 26. 7.
Místo konání: restaurace Včelařský dvůr
Organizátor: Obec Lednice, restaurace Včelařský dvůr
Kontakt: +420 519 340 986

Zpívání u cimbálu a vína
Datum: 5. 7.
Místo konání: Sklep My Hotelu
Organizátor: My Hotel
Kontakt: +420 519 340 130

5. princeznovský bál
Datum: 2. 8. 2008
od 12:00 do 17:00 hodin
Místo konání: v zahradách Státního zámku v Lednici
Vstup zdarma

Grand Prix ČR – mezinárodní dostih chrtů
Datum: 6. 7.
Místo konání: Dostihová dráha
Organizátor: Klub chovatelů dostihových chrtů Lednice
Kontakt: +420 606 700 313

Austrálie do duše kontinentu
Dne 22. května 2008 zahájil starosta naší obce RNDr.
Libor Kabát provoz v nových prostorách TIC Lednice,
vernisáží výstavy o Austrálii. Tuto výstavu pro Vás
připravilo centrum ekologické výchovy ZO ČSOP Pálava-Mikulov společně s obcí Lednice. S tímto skvělým
nápadem přišel Mgr. Aleš Řezáč, který oslovil fotografa

Vlastimila Tichého, keramika Petra Jurníčka a výrobce
didgeridoo (původní australský hudební nástroj) Tomáše
Dufka. Tato výstava potrvá až do 9. července 2008, a
proto ti, kdo jste tuto výstavu ještě nestihli navštívit,
máte nyní možnost.

Kurátor výstavy Aleš Řezáč s Janem Vodáčkem připravují
vernisáž

Starosta obce RNDr. Libor Kabát při zahájení výstavy

Zdeněk Loukota, jednatel kulturní komise

Pozvánka na promenádní koncerty
Vážení spoluobčané, stejně jako v uplynulém roce pro
Vás i letos obec Lednice připravila promenádní koncerty
v Zámeckém parku Lednice. Dovoluji si Vás tímto na tyto
promenádní koncerty co nejsrdečněji pozvat a přeji Vám

příjemná víkendová odpoledne strávená v Zámeckém
parku při poslechu příjemné hudby, o kterou se tentokrát postarají dechová hudba Rakvická Osma a cimbálové
trio Rivus.
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Naši obec navštíví hejtman
Dne 1. 6. 2008 se sešel v břeclavském aeroklubu, kde
se právě konal den otevřených dveří, předseda kulturní
komise Rady obce Lednice Jan Vodáček společně s jednatelem téže komise Zdeňkem Loukotou k přátelskému
rozhovoru s hejtmanem JMK Ing. Stanislavem Juránkem.
Pan Vodáček pozval pana hejtmana na návštěvu naší obce

a pan hejtman přislíbil, že návštěvu naši obce uskuteční,
jakmile mu to jeho pracovní program umožní. Současné
také pan hejtman převzal záštitu nad oslavami 200. výročí
Janova hradu, které se budou konat ve dnech 8. – 10. srpna
2008 na Janově hradě a v jeho okolí.
Za kulturní komisi Ing. Marie Míšová

P
Paavvllíínnaa K
Koossttkkoovváá –– vveeddoouuccíí M
Miinniikklluubbuu
Š
Brroožžoovváá -- ccvviiĀĀiitteellkkaa
Šttďďppáánnkkaa B

Za spokojené dďti a rodiĀe nejen
z Miniklubu Valtice dďkují :

Školní rok konĀí a s ním i naše cviĀení pro
nejmenší. Chceme touto cestou podďkovat za
celoroĀní dobrou spolupráci ZŠ v Lednici :
panu Ģediteli, tďlocvikáĢĪm i panu školníkovi.

v tďlocviĀnď ZŠ vedle fotbalového hĢištď v Lednici

od 8.45 - 9.45 hodin

LÁ

Z N Ě LED NI C E

obec Lednice

Místo konání: Láznû Lednice
30.6.-5.7.2008 Umûlce je moÏné shlédnout pﬁi práci kaÏd˘ den od 9.00 – 16.00.
Od 14.00 jarmark.
Pátek 4.7.
V 18.00 se uskuteãní veãerní vernisáÏ za svitu louãí,
ohÀov˘ch efektÛ a s ohÀostrojem.
Sobota 5.7. Od 10.00 bude pﬁipraven v areálu lázní celodenní
program pro dûti i dospûlé – ukázky lidov˘ch ﬁemesel,
prodej umûleck˘ch pﬁedmûtÛ, kolotoã, poníci a divadelní vystoupení.
Od 13.00 bude hrát hudba, obãerstvení zaji‰tûno
Od 14:00 zahájení vernisáÏe na níÏ probûhne draÏba prací
vûnovan˘ch úãastníky ﬁezbáﬁského sympózia.
V˘tûÏek draÏby bude pouÏit na podporu M·.
Vstupné: ZDARMA

Tvorba dﬁevûn˘ch soch dláty a motorov˘mi pilami na téma
„ Láznû pohádkového kraje“

Pﬁátelské setkání v˘tvarníkÛ,
sochaﬁÛ, ﬁezbáﬁÛ
a tvÛrãích dﬁevokazÛ

město Hodonín

LÁZE≈SKÉ
D¤EVOSOCHÁNÍ

Láznû Lednice ve spolupráci
s obcí Lednice a mûstem Hodonín
srdeãnû zvou na
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Konec školního roku - loučení
Červen je každý rok spojen s příchodem léta, dovolených a prázdnin. Pro školu však také znamená rozloučení
s deváťáky. Většinou to bývají pohnuté chvíle, provázené
jak mezi žáky, tak mezi kantory slzami. Vždyť s většinou
z nich strávíme devět let života. Sledujeme a pracujeme
s nimi od hravých děťátek až po sebevědomé teenagery.
Vypouštíme je do života a doufáme, že jsme je na jeho nástrahy co nejlépe připravili. Vždy nás potěší, když se pak
s námi zastaví a zavzpomínají v dobrém na naši školu.
Kam jsme vlastně čtyřicet tři letošních deváťáků vy-

pustili? Šest na gymnázia, dvacet pět na různé střední
odborné školy s maturitou a třináct na střední odborná
učiliště. Prohlédnout si je můžete na tablech ve výloze
prodejny Coop na náměstí v Lednici.
Všem v jejich nových působištích přejeme hodně štěstí,
pevnou vůli a studijní úspěchy. Ať obory, které si vybrali,
jsou ty pravé, ať je studium a jejich další kariéra baví a
přináší jim uspokojení.
Výchovná poradkyně Mgr. Jana Straškrábová

Čtvrťáci děkují
My, žáci čtvrté třídy Základní školy v Lednici chceme
touto cestou poděkovat sponzorům, díky jejichž štědrosti
byl náš letošní školní rok pestřejší a veselejší.
Naše velké uznání a poděkování patří manželům Menšíkovým, kteří nám přispěli nemalou částkou na školu
v přírodě. Ta se uskutečnila v Rožnově pod Radhoštěm
a díky tomuto sponzorskému daru jsme se mohli podívat
do Kopřivnice do muzea Tatrovek. Moc se nám tam
líbilo.
Velmi nás potěšilo i pozvání manželů Vavříkových na
zmrzlinu u příležitosti MDD, kde jsme si nejenom smlsli,
ale také jsme dostali „ponožky“ na mobilní telefony.

Nesmíme zapomenout ani na rodiče Zugarovy. Povídání o přírodě je vždy zajímavé a nám se líbí.
Za zmínku taky stojí poděkování společnosti I. Plavební, která nám poskytla slevu na plavbu lodí k Janohradu.
I takový projev sponzorství je pro nás velmi důležitý,
protože pak můžeme navštívit víc památek v okolí našeho
bydliště.
Musíme taky poděkovat zaměstnancům Autoškoly
Svoboda, kteří nás vždy ochotně dopraví tam, kam nás
to zrovna táhne – na exkurze, výlety…
Ještě jednou bychom chtěli všem moc poděkovat. Jsme
rádi, že na nás myslíte. Žáci IV. třídy a tř. učitelka B.Čejková

Z historie lednických hasičů
Dobrovolný požární sbor v Lednici byl založen dne
30.června L.P.1945 …
Tato věta uvádí první stránku Kroniky lednických požárníků. Tento vzácný a možná už i dávno zapomenutý
dokument jsem nedávno zcela náhodou objevil při své
návštěvě u Rudolfa Kelči, kdysi také jednoho z předáků
místního požárního sboru. On sám ji „zdědil“ po svém
otci, Ludvíku Kelčovi, ti starší si ho budou určitě pamatovat, v šedesátých a sedmdesátých letech známém to
funkcionáři u „hasičů“ v Lednici. Protože mi přišlo jako
škoda, aby takový archivní skvost jen tak ležel někde
doma v šifonéru, rozhodl jsem se, s laskavým svolením
jeho držitele, aspoň na stránkách tohoto zpravodaje, zveřejnit postupně podstatnou část obsahu kroniky. Ještě než
Inzerce

Půjčky 6000-200000
pro všechny zaměstnance, důchodce,
podnikatele (i s 0 na daň př.) a ženy na MD.
Bez ručitele, bez poplatku, rychle a levně.
Tel.: 775 699 334
www.prijemne-penize.cz

přejdu ke konkrétním citacím z kroniky, chtěl bych podotknout dvě věci. Za prvé, kroniku začal psát a vlastně ji
vedl až do konce pan Rudolf Pelc st. Pro osvěžení paměti
– bývalý horník, v důchodu pak hlídač na vrátnici ještě
staré Fruty, více však známý jako uvaděč v lednickém
kině v padesátých a šedesátých letech. My starší si jistě
pamatujeme na jeho nádherné písmo, které ve své době
zdobilo plakáty nebo různé pozvánky. A právě tímto
krásným písmem je kronika psána. Kdo do ní nahlédne,
dá mi za pravdu, že byla vedena obzvlášť pečlivě a poctivě. Druhá věc, kterou bych chtěl zmínit, je méně radostná.
Nevím z jakého důvodu, ale kronika končí už rokem 1957.
Rád bych věřil tomu, že třeba později byla založena nová,
další kronika, která mapuje pozdější historii požárního
sboru v Lednici, leč zřejmě zůstane jen u víry.
Věřím, že nejen ti občané Lednice, kteří pamatují
události roku 1945 a následující, ale i ti mladší, se rádi
ponoří do následujících vzpomínek a představí si dobu,
kterou sami zažili, ti mladší pak dobu, kterou znají jen
z vyprávění …
(Řádky z uvedené kroniky jsou přesnou citací textu,
tedy i s dobovou gramatikou – pozn.aut.)
ZAČÍNÁME…

15

Psáno pro paměť příštím generacím
Tato kronika založena byla již v roce 1947 (tedy dva
roky po založení sboru – pozn.aut.), tehdy také započato
se záznamy. Avšak k zakoupení knihy a k přepsání záznamů došlo až v roce 1955 na popud Václava Denemarka,
dělníka Č.S.D. z Lednice čís.158, který též záznamy od
roku 1945 vedl a sestavil.
Zápis do knihy provedl důchodce Rudolf Pelc z Lednice, č. 327.
Jsmeť věrná, naší vlasti stráž !
Psal se rok 1945. Miluj bratře rodnou hroudu
miluj naše české chaty
ty jsou pro nás významnější
nežli mnohý palác zlatý !
Výše, bratři, ten náš prapor slávy
Již v prvních měsících tohoto, pro český tak národ významného roku, bylo zřejmo, že není daleká doba kdy
bude český lid zase svoboden. A konečně se tak stalo. Byl
měsíc duben a kalendář ukazoval, že je jedenadvacátého. Němečtí vojáci, kteří do poslední chvíle se zdržovali
v okolí Lednice směrem k Břeclavi a kladli tuhý odpor
postupující Rudé armádě, dali se náhle za zděšený bezhlavý ústup. A za nimi ve velikém chvatu vojáci Rudé
armády. České obyvatelstvo po 7 let utlačované německými „kulturtrögry“ radostně vítá bratry Rusy. Vítá je se

slzami v očích a šťastným úsměvem na tvářích. Tito však
nemají čas. Vždyť před nimi je ještě veliký kus práce. Je
ještě třeba osvobodit skoro celou Moravu a bratry Čechy.
Proto jdou dál za ustupujícími Germány. Náš kalendář
ukazuje, že je 5. května 1945.
V dopoledních hodinách rozléhá se po celé naší vlasti
hlas hlasatele pražského rozhlasu, volající na poplach – do
zbraně ! Nadešla hodina, kdy pražský lid a s ním celý
český národ povstal se zbraní v ruce, aby setřásl okovy
německého okupanta. A tento boj se podařil. Pravda
zvítězila. A dne 9. května jest Praha, dík všem, kteří
obětovali své zdraví a životy, opět svobodná. Celý národ
jásá a vítá radostně novou svobodu. Všichni si navzájem
slibují věrnost a lásku bez ohledu a rozdílu na politickou
příslušnost.
Nerozborná jednota spojující český lid v boji odráží se
i v oslavách velkého vítězství.
Tolik úvodem. (Konec citace z kroniky – pozn. aut.)
V příštím článku se dozvíme, kdo konkrétně lednický sbor hasičů založil, jaké byly problémy s výbavou a
výstrojí, jak členové přispívali do sborové pokladny a
jak se z některých občanů Lednice stali čestní členové
hasičského sboru.

MALÁ ZAHRADNICKÁ
FIRMA

Nabízí své služby za
VELMI PŘIJATELNÉ CENY
❀ pokos a úklid trávy a křovin ❀
❀ návrh a realizace zeleně ❀
❀ zakládání trávníků ❀
❀ ošetřování stromů ❀

776 816 892

Zdeněk Pavlů
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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

ČERVENEC 2008
BLÁZNOVO ZLATO

2.7. 2008
18:00 a 20:00

Komedie USA, titulky, 112 minut
Ben „Finn“ Finnegan představuje milého novodobého
hledače pokladů

U MĚ DOBRÝ

9.7. 2008
18:00 A 20:00
16.7. 2008
18:00 A 20:00

Komedie ČR, 102 minut
Filmová komedie na motivy povídek Petra Šabacha
podle scénáře Petra Jarchovského v režii Jana Hřebejka.

TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
Komedie ČR, 90 minut
Máte pocit, že je vaše rodina praštěná? Seznamte se
s Hanákovými!

ÚHEL POHLEDU

23.7. 2008

Thriller USA, titulky, 90 minut
8 LIDÍ, 8 ÚHLŮ POHLEDU,1 PRAVDA

18:00 A 20:00

SEX VE MĚSTĚ

30.7. 2008

17:30 A 20:00

Komedie USA, titulky, 140 minut
Film je pokračováním seriálových příběhů čtyř
hlavních postav – Carrie, Samathy, Charlotte a
Mirandy

Vstupné
49,Přístupný od 12
let
Vstupné
49,Přístupný od 12
let
Vstupné
49,Mládeži
přístupný
Vstupné
49,-

Přístupný od
12 let
Vstupné
49,Přístupný od
12 let

Změna programu vyhrazena
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