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1869–2009

Základní škola a Mateřská škola Ladná srdečně zve
všechny absoloventy, bývalé učitele, ředitele a pracovníky
školy na oslavu 140. výročí otevření školy v Ladné
v sobotu 27. 6. 2009 v budově základní školy.
Program:

Úryvek ze školní
kroniky 1876–1939
Dříve, než budova nynější čís.pop:113 vystavena byla, vyučováno v budově vedlejší čís:75. Stavba tato byla velmi chatrna a
nevyhovovala nijak svému vznešenému účelu. Podlaha vyhnilá,
okna sešla a na mnoze tabul sklenných zbavena, kamna špatná,
trámy podepřeny, střecha slamou kryta.
..Obecní výbor, který té doby většinou z mužů doby novější
sestával, nahlédl, že tak mizerná budova účelu svému nevyhovuje, že učení takovým způsobem poskytované kýženého výsledku minouti se musí, ustanovil, by ku stavbě nové, duchu času
přiměřené budovy školní přikročeno bylo, náklad pak v okrouhlé
části 8600zl.r.č. obecní přírážkou uhražen byl, ana obec žádného
hotového jmění neměla.
Roku 1869 na jaře započato se stavbou, v podzim téhož

Zahájení ve 14.00hod. v budově školy
Výstava z historie školy
Prohlídka školní budovy
Kulturní program před budovou školy:
– ZŠ a MŠ Ladná
– Slovácké sdružení Ladná Lanštorfčané
– Jan Čápek
– Martina Vlková
– country skupina Proto
a další
Almanach školy
Setkání se spolužáky a kolegy
Občerstvení
Večerní zábava se skupinou Proto a DJ Nešporem
VSTUP ZDARMA

roku 1869 stavba ukončena, u přítomnosti p.Karla Kandlera, c.k. okresního hejtmana co předsedy c.k.okr. školní rady,
p.Ludvíka Lindnera, c.k. okr.školdozorce, p.Antonína Suchánka,
faráře v Podivíně, obecního zastupitelstva, četného domácího
obecenstva, mnoha přespolních hostí posvěcena, svému účelu
odevzdána, následkem úmrtí p.Frant.Sobotky, učitele v Podivíně
a následkem nových zákonů školních od Podivína odloučena, za
samostatnou prohlášena jest byla.

Vážení spoluobčané,

tis.Kč. Budou zpracovány dvě až tři základní varianty řešení,
které se představí občanům a vlastníkům pozemků, pravděpodobně v červenci nebo srpnu. Zájem o výstavbu v Ladné
je ovšem značný a abychom přilákali do obce další obyvatele,
musí jim obec nabídnout možnost postavení domu. Pokud se
nepodaří výstavba v lokalitě „Úlehle“, nebude asi zbývat jiné
řešení, než přesunout výstavbu do jiného prostoru.
Obecní úřad zorganizoval volby do Evropského parlamentu, byla podepsána smlouva o zdravotní preventivní péči
s MUDr.Julínkem pro obecní zaměstnance, byl vypracován
Organizační řád a spousta dalších dokumentů, které jsou
povinné a které doposud na úřadu chyběly.
Chtěla bych upozornit všechny, kdo užívají obecní pozemky, že během letních prázdnin dojde ke zmapování všech pozemků a potom bude toto užívání řešeno formou pronájmu,
popřípadě prodeje, ale to jenom ve výjimečných případech.
Veškerá naše činnost směřuje ke zlepšování životních
podmínek v naší obci a laskavě Vás žádám, zejména mládež,
o šetrné zacházení se vším, co v obci máme a co slouží nejen
občanům, ale i návštěvníkům.
Děkuji tímto panu Josefu Markovičovi a Jaromíru Smejkalovi za dosazení kříže u kaple sv.Michala, který vandal ulomil.
Pachatel se našel a v letním období si odpracuje pro obec
veřejně prospěšné práce. Děkuji panu Miroslavu Nešporovi za opravu hodin na sloupu veřejného osvětlení na ulici
Masarykově. Poděkování patří i panu Petru Vlašicovi, který
poskytl materiál na nájezd do uličky za Trkmankou. Děkuji
všem občanům, kteří se snaží udržovat čistotu v obci.
Přeji všem příjemně strávené letní dny a krásnou dovolenou.
Renáta Priesterrathová, starostka

dovolte mi, abych Vás touto cestou seznámila s činností
Obecního úřadu Ladná a informovala Vás o akcích, které nás
čekají.
V sobotu 27. června 2009 chystá ZŠ a MŠ Ladná ve spolupráci s obcí oslavu 140.výročí otevření školy v Ladné. Zveme
Vás tímto na setkání s Vašimi bývalými spolužáky a učiteli,
prohlídku školní budovy, výstavu k historii školy a kulturní
program, který pro Vás bude připraven. Děkujeme všem, kdo
se podíleli na vzniku Almanachu školy, a to jak finančně, tak
poskytnutím historických materiálů. Almanach školy si budete moci zakoupit na obecním úřadu nebo v základní škole.
Zastupitelstvo obce schválilo koupi haly od pana Bartošíka
v areálu bývalé přidružené výroby. Tato hala bude využívána
pro plánovaný sběrný dvůr, uvažujeme o odkoupení garáží,
které jsou také ve vlastnictví pana Bartošíka. Tímto by celá
půlka areálu i s budovami byla ve vlastnictví obce.
Dále zastupitelstvo rozhodlo o pronájmu 10 ha v lokalitě
„Padesátky“, kde bude postavena fotovoltaická elektrárna.
Z pronájmu poplynou do obecního rozpočtu finanční prostředky po dobu 20-ti let, na kterou byl pronájem schválen.
Zastupitelé také schválili vypracování urbanistické studie
dopravní a technické infrastruktury pro uvažovanou zástavbu rodinných domů v lokalitě „Úlehle“. Tato lokalita je již 10
let v územním plánu určena k zástavbě, výsledkem jsou dva
rodinné domy. Pozemky jsou ve vlastnictví občanů, kteří se
musí dohodnout, jakým způsobem se bude tato lokalita dále
rozvíjet. Do doby, než budou „Úlehle“ zastavěny, nebude obci
pravděpodobně povolena výstavba rodinných domů v jiné
lokalitě. Jednou z možností, jak napomoci výstavbě na „Úlehlách“, je vypracování této studie, za kterou obec zaplatí 50

DOTACE PRO OBEC

421.000,- Kč z Operačního programu životní
prostředí na zeleň u Jazérka

50.000,- Kč z Ministerstva pro místní rozvoj
na opravu Poklony sv.Anny

Obec Ladná uspěla se žádostí v Operačním programu
životní prostředí, osa 6 .5 Regenerace urbanizované krajiny (Evropské strukturální fondy) s projektem na výsadbu
zeleně v okolí Jazérka. Realizace je naplánována na podzim
2009, popř. jaro 2010, bude probíhat pod dozorem odborníků
z Mendelovy univerzity v Lednici, kteří projekt připravili;
několik stromů se vykácí, některé budou přesazeny jinam,
upraví se svah u hřbitova a osází stromy a budou vysazeny
keře. V současné době zpracováváme veškerou administrativu spojenou s projektem. V červenci proběhne výběrové
řízení na dodavatele celkové realizace.
Projektovou dokumentaci si mohou občané prohlédnout
na Obecním úřadu.

Na opravu Poklony sv.Anny na ulici Anenská získala obec
finanční prostředky z programu Podpory obnovy venkova
MMR ČR. Realizace akce pravd. proběhne v průběhu léta,
bude vyměněna zatékající krytina, opraveny poškozené římsy
a fasáda, opraveno okno a nově vybudován okapový chodník
z historických cihel, to vše v souladu se stanoviskem z Národního památkového ústavu v Brně.

50.000,- Kč z Ministerstva pro místní rozvoj
na renovaci interiéru v knihovně

Také na tuto akci jsme dostali dotaci z programu Podpora
obnovy venkova MMR ČR, který vyžaduje zapojení občanů
do realizace projektu. Finanční prostředky jsou určeny na
úpravu vstupní místnosti v knihovně (výmalba) a její vybavení novým nábytkem. Na přípravě projektu se podílely také
děti ze základní školy.

350.000,- Kč z Krajského úřadu Jihomoravského kraje na projektovou dokumentaci ČOV

Z programu KÚ JMK na podporu tvorby projektů v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod obdržela obec
350.000,-Kč. Za pomoc s přípravou žádosti děkujeme firmě
Milan Veselý z Břeclavi.

Obec Ladná neuspěla se žádostí na Ministerstvu životního
prostředí ČR (dokončení obnovy aleje) a také u Nadace VIA-program ČSOB s projektem na opravu Poklony sv. Vendelína.
Tady bychom rádi poděkovali manželům Ivičičovým, kteří
pro obec zdarma připravili rozpočet projektu na tuto akci.
V květnu byly podány dvě žádosti o dotaci:poslali jsme žádost na nadaci OKD –program Pro budoucnost s projektem
na opravu Poklony sv.Vendelína a na Ministerstvo kultury
ČR jsme podali žádost o dotaci na opravu kaple sv.Michala.
Obec Ladná podala žádost o prominutí odvodu dotace a
penále ve výši 68.127,- Kč na Ministerstvo financí ČR. Dotaci

78.000,- Kč z MND a.s. Hodonín na ohřev teplé vody v kuchyni MŠ

Obec Ladná získala grant z Grantového sponzoringu
Energie z přírody společnosti MND a.s. Hodonín. Tento
grant bude použit na instalaci solárních kolektorů, výměnu
krytiny pod kolektory a výměnu bojlerů v kotelně budovy
mateřské školy. Akce se zrealizuje v průběhu léta.
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ve výši 85.561,- Kč jsme museli vrátit kvůli tomu, že jsme včas
nevyčerpali fin. prostředky ze státního rozpočtu, protože bývalý starosta odmítal zaplatit faktury.

zabere přibl.šest měsíců, tzn., že pokud obec uspěje s žádostí,
samotná výstavba sběrného dvora se bude realizovat nejdříve
na konci roku 2010 nebo až na jaře 2011, dříve to kvůli délce
změny územního plánu obce není možné.
Projekt ČOV a kanalizace
V anketě mezi občany, která proběhla v zimě r. 2006, se
nejvíce občanů vyjádřilo pro výstavbu čističky a kanalizace.
Na podzim roku 2007 proběhl monitoring kanalizace, od té
doby se tato záležitost nikam podstatně neposunula.
Bývalý starosta p.Juračka se v tisku vyjádřil, že příprava
projektu čističky odpadních vod a kanalizace vyžaduje tolik
nepředstavitelných úkonů, což nejde vyřešit v krátkém čase
a od stolu. To je samozřejmě pravda, ale myslíme si, že není
v náplni práce starosty počítat směšovací rovnici a podobné věci, všechny tyto úkony musí být zadány odborníkům.
Zastupitelstvo obce proto v květnu 2009 schválilo vyhlášení
veřejné zakázky na zpracovatele projektové dokumentace, ten
bude vybrán v druhé půli června.
Zpracování projektu zabere více než rok-kromě samotného zpracování musí se vyřešit majetkoprávní vztahy, získat
vyjádření a stanoviska (hygiena, hasiči, VaK, Eon atd.) apod.
Projekt na opravu hřbitovní zdi
Pád zdi na novém hřbitově vloni naznačil, že se obec bude muset zabývat opravou zdi. Zpracované varianty od architekta s cenovými návrhy budou na začátku července předloženy zastupitelstvu obce k posouzení, poté se rozhodne, jaká varianta zvítězí.
Zároveň chceme rekultivovat zeleň na hřbitově i v jeho
okolí, zejména na pozemku, kde nyní hospodaří p.L.Sedláček a na pozemku přiléhajícím k parkovišti. Tento pozemek
však nepatří obci, je ve vlastnictví České republiky, proto nyní
pracujeme na jeho převodu do vlastnictví obce, aby i tento
pozemek mohl být zahrnut do úpravy. Projekt připraví studenti ze Zahradnické fakulty MZLU v Lednici. O dotace chce
obec žádat v listopadu 2009 na Operační program životní
prostředí, kde je možné získat až 90 % nákladů.
Bohumila Tesaříková

AKTUALITY
Zapůjčování obecní zahradní techniky
Obecní úřad rozšířil nabídku služeb pro občany o možnost
zapůjčení obecní zahradní techniky vč.obsluhy (traktor, křovinořez, sekačka apod.). Ceny služeb jsou k nahlédnutí na úřední desce u obecního úřadu nebo na webových stránkách obce.
OZNÁMENÍ
Chasa Ladná oznamuje občanům, že tradiční krojové hody
se konají v neděli 20.září a v pondělí 21.září 2009. Hodky se
budou konat v sobotu 26.září 2009.
CO SE CHYSTÁ
Projekt na sběrný dvůr a příprava žádosti na dotaci
Jistě jste zaznamenali, že okolní obce našeho okresu uspěly ve výzvách OPŽP a získaly dotace na budování sběrných
dvorů. Bohužel naší obci tato možnost unikla, protože projekt
sběrného dvora v obci je závislý na změně územního plánu
obce. Změna č.1 úz.plánu naší obce bude hotova až na konci
roku 2009.
V nejbližších dnech se ve výběrovém řízení rozhodne
o dodavateli projektové dokumentace, která bude zpracována
během letních měsíců. Poté se musí vyřídit a zajistit veškerá vyjádření a stanoviska (hygiena, hasiči, stavební odbor, reg.rozvoj
atd.), což zabere několik dalších týdnů až měsíců. Teprve po
schválení změny č.1 územního plánu lze žádat o územní rozhodnutí a stav. povolení. Projekt připravený k podání žádosti tak bude na jaře r. 2010. O dotaci bude obec žádat na
Operační program životní prostředí (Evropské strukturální
fondy). Příští výzva na podávání žádostí bude vypsána pravděpodobně v půlce roku 2010. Zpracování podané žádosti na
Státním fondu životního prostředí a na Ministerstvu ŽP ČR

ZÁPIS ZE SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU

Priesterrathové, byl zkontrolován seznam dle předávacího
protokolu, který vyhotovila účetní obce. Byla sepsána výzva
k vrácení obecního majetku, která byla zaslána následující
den bývalému starostovi obce Zdeňku Juračkovi. Do půlky
června bývalý starosta majetek patřící obci (2mobily, příslušenství k mobilům, karta Makro apod.) nevrátil.
Stanislav Krůtil, předseda Kontrolního výboru

Kontrolní výbor se sešel dne 8. 4. 2009 ke kontrole předání
Obecního úřadu Ladná.
Byly přizvány i členka finančního výboru. p. Nataša Málková, účetní Milena Duhonská, místostarostka obce Bohumila Tesaříková a starostka obce Renáta Priesterrathová.
Protože bývalý starosta Zdeněk Juračka nepředal téměř dva měsíce Obecní úřad nastupující starostce Renátě

VÝPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání č.30, 25. 3. 2009
Zastupitelstvo Obce Ladná schválilo:
- opravu zápisu č. 27 zasedání ZO Ladná - doplnění bodu o volbě místostarosty
- záměr rekonstrukce budovy hasičské zbojnice, vybudování vodovodní
přípojky a jímky pro hasičkou zbrojnici
- rozpočtové opatření č. 1/2009
- záměr likvidace automobilu Furgon A 21F
- záměr rekonstrukce topení na poště
- Dohodu o vytvoření společného školského obvodu s Městem Břeclav
- Obecně závaznou vyhlášku Obce Ladná č. 1/2009, kterou se stanoví část
společného školského obvodu základní školy.
- záměr směny pozemků mezi obcí a TJ Sokol Ladná
- dotaci ve výši 49.000,- Kč pro TJ Sokol Ladná

- záměr pronájmu p.č. 1279/22 o výměře 60 000 m² k výstavbě FVE
- prodej pozemku 1113/2 o výměře 5m² za cenu 70,- Kč/m² paní Heleně
Schreiberové
- záměr opravy Poklony sv. Anny
- podání žádosti o poskytnutí dotace z programu podpora venkova MMR ČR,
projekt „Oprava Poklony sv. Anny“. Vlastní náklady obce budou ve výši 30 %
celkové částky, tedy 21. 540,- podání Žádosti o poskytnutí dotace z programu na podporu tvorby projektů
v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod pro rok 2009 vyhlášený Jihomoravským krajem.
- podání Žádosti o poskytnutí dotace z programu podpora venkova MMR
ČR, projekt „Klubka“. Vlastní náklady obce budou ve výši 30 % celkové částky,
tedy 21.600,- Kč
- podání Žádosti o poskytnutí dotace z OPŽP, prioritní osa 6, „Regenerace
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urbanizované krajiny“, projekt: „Zeleň u Jazérka“. Vlastní náklady obce budou ve
výši 10 % celkové ceny, tedy 48.000,- Kč
- odměnu neuvolněné starostky ve výši 23.300,- Kč
- záměr pronájmu pozemku p.č. 1179/130 o výměře 6161 m² se zřízením
práva odpovídajícího věcnému břemeni a předkupního práva.
- dotaci ve výši 10.000,- Kč pro ČSCH ZO Ladná na pořádání oblastní výstavy drobného zvířectva
- Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků s Městem Břeclav
- Smlouvu o poskytování právních služeb s advokátní kanceláří Mgr. Jany
Hamplové
- zadání změny č. 1 územního plánu Obce Ladná
- rozdělení změny na změnu č. 1A (bude řešena samostatně část lokality 1.6
v rozsahu cca 5ha) a 1.B (lokality 1.1, 1.2.,1.3.1.4,1,5,1.6 v rozsahu zbývající
plochy cca 10 ha, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 a 1.11.).
Zastupitelstvo obce zamítlo:
- připomínku pana Václava Košťála, Úlehlova 27, Ladná k zadání změny č.
1 ÚPO Ladná
- připomínku pana Antonína Košťála, Lužní 10, Ladná, k zadání změny č. 1
ÚPO Ladná

- prodej pozemku p.č. 1136/2 o výměře 3m² panu Ladislavu Buchtovi za
70,- Kč za m²
- dotaci ve výši 37 000,- Kč pro TJ Sokol Ladná
- záměr pronájmu části pozemku p.č. 1279/22 o výměře 40 437 m² k výstavbě FVE
- podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Energie z přírody MND
a.s. Hodonín. Vlastní náklady obce budou ve výši 50 % celkové částky, tedy
78.366,- Kč.
- Smlouvu o výpůjčce pro ZŠ a MŠ Ladná, příspěvková organizace
- Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni a předkupního
práva s MND
- Směrnici č. 15 o zapůjčování zahradní techniky.
- Aktualizaci č. 2/2009 Směrnice č. 8/2007
- Dohodu o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného
pořádku s Policií ČR
- Smlouvu o budoucí kupní smlouvě s panem Milanem Bartošíkem,
parc.č.933/1, 942/3
- provedení celkové diagnostiky stavu mostu přes trať ČD.
- Dohodu o umístění bezdrátového připojení na budově ZŠ s p.Kamilem
Sedláčkem
- vypsání výběrového na projektovou dokumentaci ČOV a kanalizaci pro
územní řízení včetně získání územního rozhodnutí; starostka jmenovala komisi
pro výběr dodavatele ve složení: J. Pulkrábek, S. Holub, B. Tesaříková
- vypsání veřejné zakázky na projektovou dokumentaci sběrného dvora
- zmenšení plochy změny č. 1B. ÚP Ladná
- Smlouvu o závodní preventivní péči s Mudr.Ivo Julínkem
- Aktualizaci č. 1/2009 Směrnice č. 3/2007 Podpisové vzory
Zastupitelstvo obce uložilo:
-finančnímu výboru zpracovat rozpočtový výhled na rok 2010-2012, kontrolu
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ladná, příspěvkové organizace.
- školské radě, aby se zúčastnila příprav na oslavě 140.výročí založení
školy

Zasedání č.31, 4. května 2009
Zastupitelstvo obce schválilo:
- opravu zápisu 29. zasedání (v usnesení bude uvedeno, že zastupitelstvo
obce Ladná neschvaluje záměr prodeje nemovitosti č.p. 416 -hostinec U
parku)
- Mgr. Jana Struhára předsedou finančního výboru.
- rozpočtové opatření č. 2/2009.
- Smlouvu o směně pozemků mezi Obcí Ladná a TJ Sokol Ladná
- Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě s F. Králem
- Nájemní smlouvu č. 1/2009 s F. Králem
- Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 1/2009 s F. Králem

ROZPOČET OBCE NA ROK 2009

PŘÍJMY:
Daňové příjmy
Poplatek za likvidaci kom.odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veř.prostranství
Poplatek za provoz VHP
Výtěžek z VHP
Správní poplatky
Příjmy z dobývacího prostoru
Příjmy z kultury
Nájem – pohostinství, pošta
Příjem z pronájmu pozemků
Příjem za svoz a sběr odpadů
Příjmy z úroků
Přijaté dotace
Změna stavu na bank.účtech
Příjmy celkem
včetně neuvedených drobných položek

Kč
9 820 000
490 000
20 000
30 000
160 000
50 000
180 000
2 500 000
150 000
100 000
40 000
50 000
200 000
210 000
1 378 900

VÝDAJE
Deratizace
Oprava silnic a značení
Chodníky
Projekt-kanalizace
Příspěvek MŠ
Příspěvek ZŠ
Platba za žáky II.stupně
Projekt zateplení školy, podíl obce
Vybavení knihovny
Oprava kaple sv.Michala-podíl obce
Oprava Poklony sv.Anny-podíl obce
Bezdrátový rozhlas
Kultura
Příspěvek TJ Sokol
Hřiště Rasovna
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Projekt hřbitov zeď
Vlečky traktor
Příspěvek regiony a sdružení
Sběr a svoz komunálního odpadu
Projekt sběrný dvůr+ koupě haly
Péče o vzhled a veřejnou zeleň vč. platů
Dotace SDH
Zastupitelstvo
Činnost místní správy
Pojištění
Převod do sociálního fondu
Výdaje celkem včetně neuvedených
drobných položek

15 537 000

Připravila Bohumila Tesaříková
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Kč
50 000
75 000
40 000
4 000 000
750 000
600 000
700 000
625 000
50 000
100 000
50 000
60 000
350 000
100 000
50 000
350 000
90 000
620 000
100 000
66 000
935 000
1 150 000
1 037 000
260 000
1 188 000
1 427 000
40 000
50 000
15 537 000

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Jak jsme šli na Janohrad
Jednou jsme šli na Janohrad,
každý na něj chodí rád.
Hráli jsme si na koníky,
já jsem měla Bleska,
dávali jsme si závody,
jízda byla hezká.
Plnili jsme úkoly,
pak zase zpět do školy.
Ještě šli jsme na obědy,
potom ještě do družiny.
Každý domů odcházelkoukej na hodiny!
Na konec na skákací hrad,
každý z nás byl strašně rád.
Šla jsem o půl páté domů,
už zavřeli naši školu.
Jana Zháňalová, 2. třída

Náš výlet do zámku v Lešné a ZOO Zlín
V úterý 2. 6. 2009 jsme vyrazili na dlouho očekávaný výlet. Ráno jsme
společně s dětmi z MŠ nasedli do autobusu a začalo se naše putování za
zvířaty. Cesta byla příjemná, i když dlouhá.
Po vstupu do Zoo jsme se osvěžili zmrzlinou. Nejdříve jsme zavítali za
zvířaty z Afriky. Kromě zvířat žijících v Africe jsme navštívili i tropickou
halu YUCATAN.
Po obědě jsme si prohlédli zámek Lešná, o kterém nám zajímavě vyprávěla paní průvodkyně. A naše cesta pokračovala putováním za zvířaty Jižní
Ameriky.
Pomalu se blížila doba odjezdu a nám zbývala ještě výprava za zvířaty
Austrálie a Asie.
Ta ale navštívíme až někdy příště, protože Zoo je hodně veliká. Vůbec se
nám nechtělo domů a už se moc těšíme na další návštěvu.
Kdo měl chuť, nakoupil si drobnosti a suvenýry pro radost sobě i ostatním doma.
Další den - hurá do školy.
Matěj Škrobáček, 4.třída

Žáci ze ZŠ napsali vzkazy Zemi a vyjádřili v nich přání, aby se lidé k Zemi chovali lépe; vzkazy pak umístili na
lípu před budovu školy. Děti z MŠ šly na procházku do okolí obce.

Velikonoční dílny v MŠ

Soutěž v pojídaní koláčů na karnevalu

Poděkování sponzorům „Dětského karnevalu“
KOVO Prudík – Stavební firma Ladislav Černý - Stavitelství Němec Oldřich - Česká
pojišťovna V.Garčicová – Motorest „U Husára“, Ing. Josef Bartošík – Solar Antonín
Struhár – Pan Michal Kycl – Zednictví Stanislav Krůtil – Pan Miroslav Čapka – Hostinec „U Kapličky“, pan Vít Vidlář - FKB Břeclav, ing. Stanislav Ivičič – Odtahová služba
Polášek Petr - Manželé Josef a Michaela Markovičovi - Autodoprava F.Kobr – paní
Božena Lůcká – Paní Růžena Anthová - TOP CARS Kosík – Paní Sauerová Jaroslava

– ALBA METAL, Lodní doprava – Malířství Baránek – MIBAG Šmíd – Pan Ivan Filípek
- Pohostinství „U Parku“ – FRUJO Tvrdonice – Autodoprava V.Petrla – Pan Stanislav
Krůtil – NECHO Gajdoš – Zámečnictví Uher – Paní Kateřina Bajarová – Chasa Ladná
– Paní Hrabcová Ludmila – Paní Duhonská Milena – rodiče M.Markoviče, B.Lucké,
A.Demčily, K.a D.Hrdových, M.Hůrského, E.Mendla, M.Bohatého, V.Nešpora, K.Vaculíkové, Z.Mrázové, O. a L.Kužmových, T.Lůcké, K.Krajčovičové, V.Vošvrdy, T.Střelské,
M.Cinádra, M.Škrobáčka, S.Michlovského, L.Příborského.
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Z REGIONŮ

KRÁTCE Z REGIONU PODLUŽÍ
V uplynulém čtvrtletí se na Podluží událo mnoho zajímavých společenských akcí pod záštitou Regionu Podluží.
V neděli 5. dubna proběhla v Kosticích každoroční “Přehlídka dětských folklorních souborů Podluží“. Přehlídky se zúčastnilo 13 souborů: Jatelinka z Moravské Nové Vsi, Velká a Malá
Kordulka ze Starého Poddvorova, Žižkovjánek, Kostičánek,
Pomněnka Tvrdonice, MŠ Tvrdonice, MŠ Lužice, Lužičánek,
Duběnka a Poupata z Hodonína, Charvatčánek, Břeclavánek
I.a II. Do krajského kola postoupily Jatelinka a Velká Kordulka.
Záznam z přehlídky na 2 DVD nosičích, určený k zakoupení, bude zpracovatelem předán do kanceláře svazku obcí
počátkem měsíce června. Pokud máte zájem, můžete si DVD
objednat na telefonu 777/328062.
Dne 16. května se v Břeclavi – Poštorné, pod organizací
„Koňarů“, uskutečnil další ročník „Přehlídky mužáckých
sborů Podluží“. Program patřil k velice zdařilým ukázkám
Podlužáckého folkloru a zpěvnosti zdejšího kraje. Podle
dostupných informací se příští ročník uskuteční v Moravské
Nové Vsi.
Dne 17. května pak v Lužicích v areálu Lidového domu
proběhla „Soutěžní přehlídka dětských tanečníků verbuňku“. Vítězové postoupili do finále, které proběhne v polovině
června v Uherském Hradišti, ti nejlepší se zúčastní Strážnických slavností.
Uskutečnil se a byl dokončen sběr dat od vinařů, ubytovatelů, stravovacích zařízení, obcí. Tato data byla nezbytnými
podklady pro zpracování turistického průvodce Podlužím a
Hodonínskem.
Region Podluží se stal členem Regionu Slovácko, se sídlem
v Hodoníně. Členství v tomto sdružení by mělo lépe napomáhat propagaci v rámci mezinárodních veletrhů, českého
cestovního ruchu, jednoduššímu získávání dotačních prostředků na podporu cestovního ruchu.
Region Podluží podal dvě projektové žádosti do Fondu
malých projektů jižní Moravy – Dolního Rakouska. Obě tyto
žádosti byly přijaty k financování, probíhá příprava smluv.
První projekt, jehož žadatelem je Region Podluží, se jmenuje „Zvony Podluží – zpravodaj o dění v příhraničních regionech Podluží a Weinvierteldreiländereck“ V tomto čtvrtletníku budou vycházet aktuální informace o dění na Podluží

a jeho obcích. Vyhrazena je část pro rakouského partnera
v původním jazyce, pro přiblížení rakouské němčiny čtenářům. Nebude chybět nezbytný překlad rakouských textů.
Tímto chceme představit dění nejen u nás, ale i nejbližším
v příhraničí, rozšířit spolupráci s rakouským zpravodajem
Wecker „Zvonek“, kde pravidelně od podzimu 2008 zasíláme
informace o dění na Podluží, vč. kulturního přehledu a fotografií z akcí.
Druhým projektem, zaměřeným na žáky základních škol
z oblasti Místní akční skupiny Dolní Morava, je „Země, voda,
vzduch – setkání dětí z česko-rakouského příhraničí“. V rámci tohoto projektu byly osloveny základní školy v dotčené oblasti. Na základě výtvarné soutěže v jednotlivých školách byly
nominováni 3 žáci z každé školy. Tito vybraní se na podzim
2009 zúčastní tří společných setkání s žáky z Rakouska.
První výlet „Země“ je zaměřen na poznávání lužního lesa na
kolech. Druhý výlet „Voda“ je poznávání rakouského příhraničí, spojený s pobytem v lázních Laa. Třetí výlet „Vzduch“ je
setkání dětí u nově vystavěné regionální rozhledny ve Starém
Poddvorově. Žadatelem projektu je MAS Dolní Morava.
Výstavba regionální rozhledy z Česko-slovenského přeshraničního fondu je zase o něco blíže své realizaci. Byl
ustanoven výbor pro výběrové řízení na realizaci výstavby
rozhledny. Dokončení výstavby předpokládáme asi v měsíci
říjnu/listopadu.
Místní akční skupina Dolní Morava uspořádala zasedání
členské schůze v Dolních Bojanovicích. Na tomto zasedání
se potvrzovalo setrvání v členství v MAS Dolní Morava.
V rámci projektu Vína z dolní Moravy byli osloveni místní
registrovaní vinaři manažerem skupiny, p. P. Strakou. Bohužel, od 1.6. manažer skupiny odchází do jiného zaměstnání.
Jeho povinnosti převezme jeho nástupce (nástupkyně).
V od poloviny července se v Lužicích, v areálu Lužáku,
uskuteční již tradiční sympózium mladých sochařů s názvem
„Lužice – dřevo, kámen 2009“. Více informací na www.luziceuhodonina.cz.
Samozřejmě nás o prázdninách čeká hlavní hodová sezóna. Přejeme všem organizátorům pevné nervy a dobrou
návštěvnost!
Martina Polachová, Region Podluží

EKOKÚTEK

BIOODPAD-chystá se povinnost třídění
40% odpadu, který končí v popelnicích a kontejnerech, je
biologicky rozložitelný odpad, který by se dal využít (např.
zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, uvadlé květiny apod.).
Pravd. od roku 2011 bude pro obce povinné třídit kromě PET,
skla a papíru také bioodpad. Ministerstvo životního prostředí
k tomu vedou především obrovské náklady měst a obcí na
odvoz odpadů, což je také případ naší obce. Kromě měst,
kde budou obecní/městské kompostárny, se zvažují také tzv.
komunitní kompostárny pro sídliště či obyvatele ulic nebo
nejjednodušší a nejčastější varianty-domácí zahradní kom-

postéry, vhodné především do obcí. Bioodpad je surovina,
která se přednostně materiálově využije na výrobu kompostu. Kompostováním můžeme přispět ke kvalitě životního
prostředí.
Ve velkoobejmových kontejnerech v naší obci skončí velké
množství posečené trávy, která by měla končit v domácích
kontejnerech. Takto obec doplácí velké částky, zcela zbytečně.
VOLNĚ POBÍHAJÍCÍ PSI
Opět musíme upozornit bezohledné občany na platnou
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vyhlášku o pohybu psů v obci. Na venčení psa jsou vyhrazeny konkrétní místa, zcela určitě to však není Rasovna, kam si
chodí hrát děti z celé obce.
MLÝNSKÝ NÁHON
Někteří naši spoluobčané si pletou bývalý mlýnský náhon
v aleji za obcí se sběrným dvorem či skládkou na suť. Opět
jsme v náhonu objevili stavební suť, „elegantně“ zahrnutou
vrstvou zeminy. Mlýnský náhon je z jedné třetiny ve vlastnictví obce, ze dvou třetin pak ve vlastnictví České republiky,
s právem hospodaření Lesy ČR, nikoli ve vlastnictví fyzické
osoby, která by mohla o tomto pozemku rozhodovat. Občané,
kteří mají větší množství suti či jiného odpadu, si musí objednat a zaplatit vlastní kontejner.
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Podle finančních částek, které obec vynakládá za odvoz a

uložení odpadu a porovnání s ostatními obcemi se zdá, že si
naše obec dovoluje přílišný luxus. Naše kontejnery využívají
kromě místních i přespolní, kteří často v noci vozí odpady ze
své činnosti k nám. Není tedy před námi jiná varianta než ta,
že kontejnery u mlýna budou přesunuty (pravd. na začátku
července) na provizorní sběrný dvůr (bývalá přidružená výroba), kam budou v určené dny občané moci přivézt odpad.
Samozřejmě s tím musÍ být pořízeny i další kamery, které
budou hlídat, aby odpad nekončil v lese, na hrázi apod.
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Upozorňujeme občany, že svoz separovaného odpadu
(pytle s plastem, papírem a tetrapakem) se sváží od 6.00 do
9.00hodin.Doporučujeme tedy dát pytle před dům večer před
datem svozu.
B.Tesaříková

KOSTEL SV. ARCHANDĚLA MICHAELA
POZVÁNÍ
V neděli 5. 7. 2009 se koná v Podivíně Cyrilometodějská
pouť. Mše svatá začíná v 10.45hod. Všichni jste srdečně
zváni.
CHARITNÍ SBÍRKA OBLEČENÍ
V měsíci srpnu proběhne v naší obci charitní sbírka oble-

čení. Darované věci balte do krabic od banánů nebo pevných
igelitových pytlů. Přesný termín konání sbírky bude vyhlášen
místním rozhlasem a vyvěšen na vývěsce.
Díky všem dárcům.
připravila Ludmila Střelská

SDRUŽENÍ OBČANŮ LADNÉ
V současné době dokončujeme projekt-dokončení dětského hřiště Rasovna, na který jsme získali dotaci z grantového sponzoringu Energie z přírody MND a.s. Hodonín.
V květnu byla vysazena zeleň podle návrhu Ing.Vybíralové
ze Zahradnictví Malinkovič Břeclav. Dalším krokem ke
zlepšení celkového vzhledu parku by mělo být pomalování
zdi u budovy bývalé jídelny, kterou podle návrhu výtvarnice
pomalují ladenské děti.

Bývalý předseda sdružení p. Juračka po upozorněních a
písemné výzvě vrátil sdružení peníze, které neoprávněně a
bez vědomí členů použil k soukromým účelům.
Sdružení občanů Ladné získalo grant z Jihomoravské komunitní nadace ve výši 20.000,-Kč. Peníze budou použity
na renovaci knihovny.
SOL

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILEA
duben
80let Ludmila Ševčíková, Ořechová
65let Jana Helešicová, Ořechová
Jaroslava Šimíková, Na Trkmance
60let Věra Kašubová, Ořechová
Ludmila Střelská, Sportovní
František Černý, Masarykova
květen
75let Hedvika Hluchá, Masarykova
65let Anna Čápková, Lipová
Rudolf Chovančík, Sportovní
červen
70let Eva Šošková, Mlýnská
Antonín Košťál, Lužní

NAROZENÍ
prosinec 2008
Cathleen Marie Laznicky, Lipová
únor
Nikola Králová, Ořechová

ÚMRTÍ

duben
Eliška Áčová, ul.Svobody

únor
Marie Lucká, Na Trkmance

květen
Matyáš Gajdoš, Lipová

březen
František Zelinka, Růžová
Jan Čápek, Anenská
duben
Jan Novák, Masarykova
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
SDH Ladná a Pohostinství U Parku
uspořádalo 6.června 2009 Den dětí.
Za zapůjčení stanu děkujeme firmě ALBA-Metal Ladná.
Za pomoc s přípravou soutěží a her děkujeme Jendovi Čápkovi.

Inzerce
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