LANŠTORFSKÝ
Z P R AVO DAJ
3/2009 • VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

POZVÁNÍ NA LADENSKÉ HODY
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CHASA LADNÁ
VÁS SRDEČNĚ ZVE VE DNECH 20., 21. A 26. ZÁŘÍ 2009 NA

TRADIČNÍ KROJOVANÉ

HODY A HODKY

ZAHÁJENÍ V NEDĚLI 20. 9. 2009 VE 14.00 hod.
PRŮVODEM OD 1. STÁRKA RADIMA UHRA, UL. ANENSKÁ

PONDĚLÍ 21. 9. 2009 ZAČÍNÁ PRŮVODEM VE 14.00 hod.
OD 2. STÁRKA MATĚJE POSPIŠE, UL.MLÝNSKÁ

HODKY V SOBOTU 26. 9. 2009 PRŮVOD OD 1. STÁRKA RADIMA UHRA
K TANCI A POSLECHU HRAJE DH ZLAŤULKA
VSTUPNÉ: CELODENNÍ 100,- Kč
ODPOLEDNÍ 70,- Kč
VEČERNÍ 70,- Kč

ZVOU STÁRCI A CHASA
SLOVÁCKÉ SDRUŽENÍ LADNÁ LANŠTORFČANÉ
Vás srdečně zve na

11. Předhodovní zpívání
pod májú,

které se koná v sobotu dne 19. 9. 2009 v 19.00 hodin
na prostranství u Pohostinství U kapličky.

Mimo domácí mužský sbor Lanštorfčanů
se představí mužské sbory z Mutěnic, Pohořelic
a Velkých Pavlovic.
O hudební doprovod se postará
cimbálová muzika Husaři Stanislava Reichmanna
s primášem Stanislavem Pavkou.
Pořadem provází paní Marta Tesaříková.
Vstupné 70,- Kč.
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OSLAVA 140. LET VÝROČÍ ŠKOLY V LADNÉ

jící občerstvení připravené kuchařkami ze školní jídelny. Ve
stanu u školní budovy se odehrál kulturní program, který si
přichystali současní žáci školy, děti z mateřské školy, Martina
Vlková a absolventi školy – Jan Čápek a členové Slováckého
sdružení Ladná Lanštorfčané. Jako host vystoupila taneční

Vystoupení taneční skupiny z Moravského Žižkova
27. června 2009 se uskutečnily oslavy 140. výročí otevření
školy v Ladné, na které se celý školní kolektiv ve spolupráci
se zaměstnanci obecního úřadu připravoval dlouho dopředu.
Bylo to poprvé, kdy se výročí otevření školy oslavovalo.
Tuto velmi zdařilou akci si nenechaly ujít desítky bývalých

Prohlídka školní budovy
skupina z Moravského Žižkova pod vedením slečny Lenky
Žůrkové.
O večerní zábavu se postaral DJ Ital, který se střídal s country
skupinou PROTO a své vystoupení předvedli členové tanečního kroužku pod vedením paní učitelky MŠ Libuše Vojtekové.

Občerstvení ze školní kuchyně
i současných žáků, učitelů či provozních zaměstnanců školy.
Všichni si mohli zakoupit /a stále mohou ve škole nebo na
obecním úřadě/ Almanach školy, prohlédnout školní budovu,
shlédnout výstavu z historie školy, na které bylo také možné
nahlédnout do školních kronik zapůjčených z Okresního
archívu v Mikulově. Pro všechny bylo nachystáno vynika-

Předtančení country skupiny z Charvátské Nové Vsi
Za materiály, které poskytly na výstavu a Almanach školy, bych chtěla poděkovat paní Ludvice Tesaříkové, Bohumile
Tesaříkové, Martě Tesaříkové, Daně Poláčkové, Marii Šmído-

Výstava o historii školy

Vystoupení dětí ze základní školy
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Ladné k 140. výročí
založení školy

vé, Libuši Zháňalové, Marii Hrdličkové, Marii Struhárové,
Jitce Jílkové, Gabriele Vlkové, Libuši Petrášové, Marii Černé,
Ludmile Střelské, Evě Vrbové, Haně Šílové, Alžbětě Krůtilové,
Ludmile Frolichové, Vojtěšce Florusové, panu Oldřichu Anthovi, Ing. Janu Sýkorovi, Františku Zálešákovi, Pavlu Markovičovi, Liboru Vymyslickému, Josefu Barančicovi.
Poděkování patří sponzorům: firmě KOVO Prudík, Stavební firmě Ladislav Černý, Stavitelství Oldřich Němec, Zednictví Stanislav Krůtil, firmě ALBA METAL spol.s.r.o., paní Věře
Garčicové, firmě SOLAR erm Antonín Struhár, Motorestu
U Husára- Ing. Josefu Bartošíkovi, panu Miroslavu Čapkovi,
Pohostinství U Kapličky- panu Vítu Vidlářovi, panu Michalu
Kyclovi, firmě F&K&B, Ing. Stanislavu Ivičičovi, Odtahové
službě Petr Polášek, manželům Josefu a Michaele Markovičovým, Malířství Radomír Ševčík, firmě Jižní Morava- Ing.
Jaroslavu Mozgovi, panu Miroslavu Hrabcovi, Hostinci „U
Parku“ manželům Čulenovým a paní Kateřině Bajarové.
Zvláštní poděkování patří paní Lence Neuhauserové, která
se podílela na výtvarné stránce Almanachu školy a Pamětního listu a v neposlední řadě panu Miroslavu Nešporovi za
zprostředkování zapůjčení stojanů z Gymnázia Břeclav na
výstavu
Tak zase za deset let? Možná, to se ještě uvidí ……Všem
ještě jednou děkuji.
Renáta Priesterrathová

Uprostřed malé vlídné vesnice
stojí tu tiše-hrdá, osamělá.
Ve stínu lípy svobodyta naše milá „obecní škola“.
Kolikže dětí prošlo těmi dveřmi,
kolikže dětí usedalo do lavic,
poznávat světa věděnísnad tisíc? Nebo ještě víc?
Už je to dlouhých sto čtyřicet let,
kdy vešel první malý žáček,
co vědět hodně chtěl a také znát,
jak jmenuje se který ptáček.
Tu dětské hlavy skloněné a pero drží,
Mařenka, Jenda, Zdeněk, Alenkateď malují si krasopisně do sešitu
svá první známá písmenka.

Dne 27. 6. 2009 jsme oslavili v naší obci Ladná 140. výročí
otevření školy. Přivítala nás p.starostka a zároveň ředitelka
školy p. R. Priesterrathová. Nabídla nám prohlídku naší malé,
ale krásné školičky, kde byla výstava
historie školy. Nakonec nám zarecitovala krásnou báseň, kterou k této
příležitosti složila naše občanka p.
M. Krajčovičová. Poté následoval
kulturní pořad.
Chtěla bych poděkovat za krásně
prožité odpoledne dětem mateřské
a základní školy i jejich učitelkám.
Dále vedení obce, všem účinkujícím, sponzorům a těm, kteří spolupracovali na vydání almanachu školy. Velký dík patří kolektivu
jídelny za úžasné pohoštění.
Účast byla velká a ještě jednou všem, kteří se na tom podíleli, velké „děkujeme“.
Ludmila Šimková

Však děti stále stejné jsou,
jak před dávnými roky.
Veselé, smutné, rozesmáté, dychtivé,
ten stromek poznání, ten vede kroky.
Ta nejkrásnější sladká dětská léta,
ta doba her a duše čisté,
tu drahou vzpomínku si uchováme,
ať zůstaneme v kterémkoliv místě.
A také vzdejme hold a dík
za laskavost a vlídnost učitele.
Snad milovat i děcko nezbedné
tak jednoduché není, to chce srdce celé.
Tak popřejme dnes do vínku
jen další šťastná léta,
Vždyť z této školy děti vzdělané
jednou rozletí se až do celého světa.
Marie Krajčovičová

Zahájení u školní budovy

3

1.září 2009 se opět
otevřely dveře v naší škole. Pro pět dětí z naší obce
začala povinná školní
docházka v první třídě.
Malým vystoupením a
kytičkou je ve škole přivítali jejich starší spolužáci. Děti se budou učit
ve dvou třídách, celkem
bude školu navštěvovat
20 žáků. K dispozici
budou mít družinu a několik kroužků. Mateřskou
školku bude letos navštěvovat přes 40 dětí.

4. září 2009 se v Ladné světila Poklona sv.Anny. Vysvěcení
proběhlo při příležitosti generální opravy této drobné místní památky a vzešlo z iniciativy místních věřících. Průvod věřících
a občanů se vydal od kostela ke kapličce i přes déšť, který vysvěcení provázel. Na závěr krátké slavnosti členové Slováckého
sdružení Ladná zazpívali u kapličky několik písní.
Na nutnou opravu upozornili občané, kteří žijí v její blízkosti
a dlouhodobě se o kapličku starají. Zastupitelstvo obce proto
rozhodlo o uvolnění finančních prostředků z obecního rozpočtu,
obci se navíc podařilo získat dotaci z programu Podpora obnovy venkova, který vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj.
Naprosto nezbytnou se jevila oprava krytiny, která již zatékala.
Poklona také získala novou fasádu a okno v nice bylo opraveno
podle požadavků památkové péče. Sponzorským darem ve formě
speciálního nátěru oplocení přispěla firma ALBA Metal Ladná.
Děkujeme paní Jitce Ničové, která tento dar zprostředkovala a
která poskytla elektřinu po celou dobu opravy.

21. srpna 2009 zorganizoval Obecní úřad pro zájemce z řad
občanů výlet na Bouzov, Mladečské jeskyně a do Olomouce.
Obecní úřad přispěl účastníkům zájezdu 6.400,-Kč na dopravu.
Spokojenost s výletem byla i přes déšť v odpoledních hodinách
velká a občané projevili zájem o další výlety. Obecní úřad proto
plánuje v zimě zájezd do divadla.

Slovo starostky

Vážení spoluobčané,
ve svém úvodním slově bych se ráda zamyslela nad nakládáním s odpady v naší obci.
Jak jste si určitě všimli, došlo k ukončení skladování odpadu v lokalitě „u mlýna“ a kontejnery se přestěhovaly do

areálu budoucího sběrného dvora. Přesto někteří nadále
vyváží „ke mlýnu“ a začínají novou skládku nebo nemohou
počkat, až bude sběrné místo otevřeno a složit odpad tam
a klidně ho nechají opřený o plot. Však on to někdo uklidí.
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Důvodů k tomuto kroku bylo několik. Občané vyváželi do
kontejnerů cokoliv, bez ohledu na to, jestli se to tam může dát,
někteří podnikatelé využívali k likvidaci svého odpadu tyto
kontejnery, i když jsou povinni si zajistit odvoz odpadu na své
vlastní náklady, občané z okolních vesnic taky nabyli dojmu,
že jsou naše kontejnery veřejné pro polovinu okresu atd. Pro
Vaši představu uvedu cenu, kterou jsme za 1. – 7. měsíc letošního roku za odvoz těchto kontejnerů my všichni zaplatili. Je
to částka 351 tis. Kč, takže ke konci roku by to byla částka 600
tis. Kč. Sami musíte uznat, že by se za tyto peníze dala Ladná
zvelebit jiným způsobem. Každý sám si může nechat přistavit
kontejner, pokud se mu nashromáždí více odpadu nebo provádí stavební práce, a samozřejmě ho i řádně zaplatit, obecní
úřad rád při zajištění přistavení kontejneru pomůže. Další
kapitolou likvidace odpadu je po „vlastní ose“. Někteří mají
pocit, že uklizeno má být pouze u jejich domu, a tak klidně
nechají např. stavební suť odvézt na opačný konec obce, protože tam oni přece nebydlí. S takovou bude za chvíli Ladná
obklopena skládkami různého smetí. Hlavně že se naše obec
jmenuje Ladná, možná budeme muset po čase přistoupit na
přejmenování na Neladná.
Celá plocha „u mlýna“ byla vyčištěna. Obec si zapůjčila
štěpkovač, ale protože všechno poštěpkovat nešlo, tak jsme
museli přistoupit k pálení, protože náklady na vývoz odpadu,
který jsme si „ke mlýnu“ navozili / podotýkám, že ne všichni/
by byly značně vysoké.
Tady bych se ráda zastavila u toho, „že jsem povolila pálit

trávu“. Žádný zákon nezakazuje pálit trávu, listí, větve atd. Je
pouze zakázáno plošné vypalování. Bohužel nemůžu za to, že
někteří spoluobčané a Vaši sousedé jsou bezohlední a pálí rostlinný odpad mokrý, nepřihlédnou k povětrnostním podmínkám, přidají do odpadu i nějakou plastickou hmotu atd. Také si
musí někteří občané uvědomit, že nebydlíme ve městě a kompostování nebo pálení odpadu ze zahrádek na vesnici patří.
V zastupitelstvu budu navrhovat schválení vyhlášky, která by určovala na pálení rostlinného odpadu např. jeden den
v týdnu a občané jsou povinni tuto vyhlášku dodržet. Stejně
tak by měli občané ctít neděli jako klidový den a neřezat
dřevo, sekat trávu nebo provozovat na svém pozemku nějaké
hlučnější činnosti.
A protože náklady na odvoz odpadu jsou značně vysoké,
budeme nuceni přistoupit ke zpoplatnění ukládání odpadu
na sběrném dvoře, tak, jak je tomu i na sběrných dvorech
v jiných obcích. Jeden náš obyvatel se přišel zeptat, co má
dělat s tím a tím, ale hlavně aby to bylo zadarmo, on za staré
harampádí přece nebude platit. Ale asi bude muset, protože i
za likvidaci se platí.
Na závěr připomínám, že sběrný dvůr je pouze pro občany
Ladné a pro ty, kteří zaplatili poplatek za odvoz odpadu na
příslušný rok.
Věřím, že do budoucna přistoupí každý z nás zodpovědně
k likvidování odpadu ke spokojenosti nás všech.
Renáta Priesterrathová

DOTACE PRO OBEC

130.000 z Ministerstva kultury ČR
na opravu Kaple sv. Michala

seli vrátit kvůli nezaplaceným fakturám, jsme již obdrželi zpět.

CO SE DĚJE

Na opravu této památky doplatí obec 100.000,- Kč ze
svého rozpočtu. Zásadní je provedení sanace vlhkosti a odstranění staré omítky, dále budou opraveny štukové omítky
a lokální oprava střechy. Opravu provádí firma Stavitelství
Němec, štuky opraví restaurátor p. Nevídal ze Šitbořic.

Během letních měsíců jsme připravili dvě žádosti. Ta
první se týká vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů. Krajský úřad Jihomoravského kraje vypsal dotační
program na požární techniku, obec zažádala o finanční
příspěvek na pořízení profesionální elektrocentrály a kalového čerpadla. Finanční spoluúčast obce je 30% nákladů,
což je asi 26 tis. Kč.
Druhá žádost se týká dokončení obnovy aleje. Žádost o
grant byla zaslána na Nadaci Partnerství Brno. Zde bychom
mohli získat až 50 % celkových nákladů akce.
O tom, zda jsme některou z výše uvedených žádostí získali,
Vás budeme informovat.

90.000,- Kč z Nadace OKD – program: „Pro
Budoucnost“ na opravu Poklony sv. Vendelína

Sdružení občanů Ladné ve spolupráci s Obcí Ladná získalo
90.000,- Kč na opravu Poklony sv. Vendelína. Celkové náklady
na opravu činí 103 tis. Kč, zbývajících 13 tis. Kč doplatí obec
ze svého rozpočtu. Tato kaplička je na seznamu kulturních
památek, je nutné proto při opravě postupovat dle závazného
stanoviska Národního památkového ústavu. Oprava je naplánována na druhou polovinu září.

CO SE CHYSTÁ

Ve fázi příprav jsou další žádosti o dotace. Na konci září
podáme žádost na Jihomoravskou komunitní nadaci, která
ve spolupráci s Jednotou Mikulov vypsala výzvu na úpravu a
údržbu veřejných prostranství v okolí prodejen Jednoty.
Dále zpracováváme žádost o dotaci na bezpečnostní kamery v obci, jejichž instalace se jeví jako nezbytná. Žádat
budeme na Krajském úřadu Jihomoravského kraje.

58.259,- na rozšíření pracoviště
Czech POINT upgrade

Obec Ladná uspěla s žádostí o dotaci na technické vybavení dalšího kontaktního místa pracoviště Czech POINTu na
obecním úřadě.

32.250,- Kč - ochranné obleky
pro JSDH Ladná

ČINNOST OBECNÍHO ÚŘADU

Obec Ladná dostala zdarma převodem z MV ČR – Generálního ředitelství HZS ČR ochranné zásahové obleky pro
členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů. Jedná se o tři obleky typu Bushfire a 5 párů zásahových hasičských bot.

Úlehle
Zastupitelstvo obce schválilo vypracování urbanistické
studie pro uvažovanou zástavbu v lokalitě Úlehle. Studie stála
50 tis. Kč a byla zaplacena z obecního rozpočtu. Důvodů k zadání studie bylo několik, tím zásadním je zájem o výstavbu rodinných domů v Ladné. Obec Ladná ale nemá k dispozici pozemky, které by mohla hned nabídnout, ale má velký zájem na
tom, aby se stav s pozemky konečně začal řešit. Téměř všechny

Prominutí odvodu dotace a penále z MF ČR

Ministerstvo financí ČR vyhovělo žádosti Obce Ladná o
prominutí odvodu dotace a penále. Dotaci ve výši 85.651,-Kč,
která byla určena na obnovu ladenské aleje a kterou jsme mu-
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pozemky na Úlehlech jsou ve vlastnictví soukromých osob.
V pondělí 7. září 2009 se uskutečnila schůzka s majiteli
pozemků, na které představil Ing.arch. Libor Foukal z firmy
F&K&B Břeclav dvě varianty možného zastavění. Na schůzce
bylo všem majitelům i případným zájemcům o výstavbu vysvětleno, že zcela zásadní je dohoda mezi vlastníky pozemků
a zda budou zachovány současné parcely nebo dojde k dělení
či scelování. Je také nutné řešit veřejný prostor (ulice), kde
by každý vlastník musel darovat či odprodat část svého pozemku. Pokud se vlastníci pozemků nedohodnou mezi sebou,
není možná žádná výstavba.
Daňové příjmy obce
V souvislosti s ekonomickou krizí klesají daňové příjmy
obcí, naše obec není výjimkou. Ve srovnání se srpnem 2008
jsou daňové příjmy obce menší o 4,3 %.
Řešení pozemků
Obecní úřad začal řešit pozemky v obci. Začalo se pracovat na převádění pozemků patřících státu („zahrady“ za
ul.Na Trkmance jsme již převedli z Pozemkového fondu ČR),
řeší se pozemky pod správou Úřadu pro zastupování státu.
Teprve pod novým vedením obce se také dávají do pořádku
pozemky patřící obci, které ovšem užívají občané bez řádné
smlouvy. Některé takové pozemky budou pronajaty, některé
se již prodávají.
Hřbitov: zeď a zeleň
Na počátku srpna představili zastupitelům architekti
ze studia M2ai Brno návrh na novou hřbitovní zeď. V zadání zakázky byly hlavními požadavky oplocení, odclonění
hospodářských budov a oddělení od privátních zahrad, dále
ekonomičnost a nenáročná údržba. Kvůli návaznosti na krajinářské řešení obec oslovila arch. Bc. Janu Drochytkovou
z MZLU Lednice, která připravuje dokumentaci na ozelenění
hřbitova, zdi a prostoru před hřbitovem.
Značení ulic
Označení ulic musí dle zákona 128/2000Sb. provést obec
na svoje náklady. Vlastník nemovitosti je povinen strpět
bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice na své
nemovitosti. Obecní úřad nechal vyrobit nové cedule v ceně
21.000,-Kč, které budou doplněny na místa, kde chybí nebo
jsou zničené. Cedule budou nainstalovány během měsíce
září.

Dle tohoto zákona je povinné, že budova musí být označena popisným číslem a vlastník nemovitosti ji musí označit na
své náklady, stavby určené k individuální rekreaci se označují
evidenčními čísly.
Čištění kanálů
V červenci proběhlo po dlouhé době čištění dešťových
vpustí v obci, které provedla firma VaK Břeclav za částku
25.000,- Kč.
Hala a garáže v areálu bývalé přidružené výroby
Hala i garáže jsou ve vlastnictví p.Bartošíka z Moravského
Žižkova. Probíhají jednání o odkoupení obou budov, které by
obec využila v budoucnu pro potřeby sběrného dvora. Složité
majetkové vztahy však koupi brzdí, garáže již byly zapsány do
katastru nemovitostí, v řízení je zapsání haly, poté snad již nic
nebude bránit tomu, aby k odkoupení došlo.
Kanalizace
V srpnu byla vybrán dodavatel, který zpracuje projektovou
dokumentaci pro územní řízení řešící stavbu čističky odpadních vod a výstavbu a rekonstrukci kanalizačních sběračů.
Dodavatel musí také zajistit geodetické zaměření, hydrogeologický průzkum, posouzení vlivu na životní prostředí,
zpracování odborného posudku u nezávislého odborníka
v oboru čištění a stokování, dále vypracuje žádost o podporu
z Operačního programu životní prostředí vč.zajištění všech
dokladů a zabezpečí vydání územního rozhodnutí. Všechny
tyto činnosti by měly trvat asi 9 měsíců a měly by stát přibl.
1 600 tis Kč.
Sběrný dvůr
Také v případě sběrného dvora již byl vybrán dodavatel
projektové dokumentace na sběrný dvůr, který zajistí přípravu žádosti o podporu z Operačního programu životní
prostředí.
Projekt by měl být hotový do konce roku, poté se bude
zajišťovat vydání územního rozhodnutí. Předpokládáme podání žádosti o dotace v polovině příštího roku dle vypsání
výzev OPŽP.
Poděkování
Děkujeme Ing. Jaroslavu Strnadovi z firmy Energomat za
zapůjčení vozíku při instalaci květináčů u školy a autobusové
zastávky, dále Mgr.Ivo Smolíkovi za počítač pro děti ve školní
družině a ladenským rybářům, kteří vyčistili Jazérko od travin.

Rasovna – obnova dětského hřiště
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REALIZOVANÉ PROJEKTY
RASOVNA

SOLÁRNÍ KOLEKTORY V MŠ
Také na tuto akci obdržela Obec Ladná dotaci z grantového sponzoringu Energie z přírody společnosti MND a.s.
Hodonín. Solární systém přípravy teplé užitkové vody nahradil stávající způsob přípravy v kombinovaných zásobnících,
které byly ve špatném technickém stavu a byly vyměněny za
nové. Nezbytná byla také výměna střešní krytiny pod kolektory, kterou provedla firma Klempířství Rožnovják.
Instalaci kolektorů a bojlerů zajistil pan Antonín Struhár
-firma SOLAR THERM Ladná.
Bohumila Tesaříková

V uplynulých dvou letech získalo Sdružení občanů Ladné
grant z grantového sponzoringu Energie z přírody společnosti MND a.s. Hodonín. Ve spolupráci s Obcí Ladná se finanční
prostředky použily na renovaci dětského hřiště, instalaci nových herních prvků, laviček a odpadkových košů a výsadbu
zeleně na Rasovni.
Děkujeme všem občanům, kteří s realizací pomáhali,
zejména pak Stanislavu Krůtilovi a členům Sboru dobrovolných hasičů.

POZVÁNKA DO KNIHOVNY

Místní knihovna nabízí všem občanům možnost připojení
na internet zdarma na dvou počítačích, čtenářům 10.000 knih
z fondu knihovny a pravidelně možnost vypůjčit si knihy

z výpůjčního fondu s Městskou knihovnou Břeclav. Zveme
všechny stávající i nové čtenáře, aby si přišli vypůjčit knihy a
časopisy do upraveného prostředí naší knihovny.

Během července byl opraven interiér knihovny, tato akce byla
financována z dotace „Program obnovy venkova“ Ministerstva
pro místní rozvoj ČR. Dlouho neudržovaný prostor byl vymalován, byly položeny nové podlahoviny a do vstupní místnosti

se pořídil nový nábytek. Děkujeme panu Radku Ševčíkovi,
který zdarma vymaloval klubovnu a panu Petru Dřevěnému
za pomoc při stěhování knih a opravu regálu zdarma. Dále děkujeme všem, kteří pomohli se stěhováním knihovny a úklidem.

Výběr z nových knih:
*Kopyto, Mňouk a maharadžova pomsta
*Alík-první léto
*Nejhezčí příběhy z našeho statku

*Skutečný život Alžběty II.
*Dáma v nesnázích
*Poválečná Evropa
*Tobrucké krysy
*1968-rok, který otřásl světem
*Bílá kniha o kauze Adam Juráček

*Zahradní rostliny- 500 druhů
*Morčata- příručka začínajícího chovatele
*Atlas mraků
*Boj proti alergiím
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B.Tesaříková

VÝPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání č. 32, 10. 6. 2009

Zasedání č.33,7.7.2009

Zastupitelstvo Obce Ladná schválilo:
-rozšíření počtu členů finančního výboru na 5 členů
-jako pátého člena Finančního výboru paní Janu Balgovou
-Nájemní smlouvu s firmou Greeninvest Energy, a.s. na pronájem pozemku p. č.1279/22 o výměře 60. 000m2 na vybudování FVE
-Nájemní smlouvu s firmou Greeninvest Energy, a.s. na pronájem pozemku p. č.1279/22 o výměře 40.437m2 na vybudování FVE
-záměr vybudování podélného parkoviště před místní knihovnou
-výjimku z počtu žáků na školní rok 2009/2010 v třídě MŠ,
počet žáků se zvyšuje v jedné třídě mateřské školy na 24
-výjimku z počtu žáků na školní rok 2009/2010 v základní
škole, kterou bude navštěvovat 21 žáků
-Dohodu s Městem Břeclav o partnerství k projektu „Technologická centra a elektronické spisové služby na území ORP Břeclav“
-přijetí sponzorského daru pro příspěvkovou organizaci ZŠ
a MŠ Ladná ve výši 1000,-Kč od firmy SKD s.r.o. pana Stanislava Krůtila
-zrušení výběrového řízení na akci „Ladná – kanalizace a ČOV“
-vypsání výběrového řízení na akci „Ladná – kanalizace a
ČOV“
-Pracovní řád Obce Ladná
-Jednací řád Finančního výboru Obce Ladná (s tím, že se
v řádu opraví termín na vyhotovení zápisu na 1 týden)
-Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zeleň u Jazérka – Ladná“. Vyzvány k podání
nabídky budou firmy Lesy Horňácko s.r.o., Kuželov a Kavyl
spol.s.r.o., Mohelno
-koupi radaru na měření rychlosti u firmy Trasig s.r.o., Hodonín
-postup při prodeji obecních pozemků
-záměr pronájmu pozemku p. č. 1010 (163m2).
-Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na zhotovení
projekt. dokumentace pro úz. rozhodnutí na akci „Ladná -kanalizace a ČOV“
-přijetí dotace ve výši 350.000,-Kč z rozpočtu JMK na zhotovení projekt. dokumentace pro úz. rozhodnutí na akci „Ladná
-kanalizace a ČOV“
Zastupitelstvo Obce Ladná vzalo na vědomí:
-závěrečné účty dobrovolných svazků obcí LVA, Region Podluží a Čistého jihovýchodu
Bohumila Tesaříková

Zastupitelstvo Obce Ladná schválilo:
-rozšíření počtu členů finančního výboru
-čtvrtého člena finančního výboru Ing. J. Čecha
-svěření oblasti školství do kompetence místostarostce obce
B.Tesaříkové
-rozpočtové opatření č. 3/2009
-záměr prodeje části pozemku p.č. 942/3
-mandátní smlouvu na technický dozor investora Stavitelství
Němec Oldřich s.r.o
-nájemní smlouvu č. 2/2009 s Ing. B. Sloukou
-záměr prodeje části pozemku p.č. 1002/1 a p.č. 1004/1
-čerpání sociálního fondu na rok 2009
-Závěrečný účet Obce Ladná za rok 2008
-Povodňový plán Obce Ladná
-záměr prodeje budovy č.p. 416 – Hostinec „U Parku“
-roční členský příspěvek MAS Dolní Morava
-podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace Czech POINT
upgrade
-záměr koupě garáží na pozemku p.č. 943
-přijetí sponzorských darů pro příspěvkovou organizaci ZŠ a
MŠ Ladná ve výši 5.500,- Kč (Kovo Prudík 3.000,-Kč, Stavitelství Němec 2.000,- Kč a J. Markovič 500,- Kč)
-zpracování urbanistické studie v lokalitě „Úlehle“ firmou
F&K&B Břeclav
-zrušení Komise k projednávání přestupků
-rozšíření počtu zaměstnanců Obce Ladná
- záměr pronájmu pozemku p.č. 110
-záměr pronájmu pozemků 1081, 1082, 1083, 1084, 1085,
1086, 1087, 1088, 1089, 1091, 1092, 1093,1094,1095,1096,1097,
1098/2
- záměr prodeje pozemků p.č. 1131/1 a p.č. 1112/1
Zastupitelstvo obce pověřilo:
Kontrolní výbor provedením čtvrtletní kontroly zápisů zastupitelstev.
Finanční výbor vypracováním rozpočtového výhledu na rok
2010-2013.
Starostka obce jmenovala: komisi pro výběrové řízení na
dodavatele solárních kolektorů pro příspěvkovou organizaci
ZŠ a MŠ Ladná ve složení: S. Krůtil, V.Černý, B. Tesaříková.
Zastupitelstvo Obce Ladná odložilo:
-schválení smlouvy o nájmu pozemků s Green Invest na výstavbu FVE na příští zastupitelstvo

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Co se děje na hasičské zbrojnici ...
Rekonstrukce hasičky
Už se blíží podzim, zpozdí se východ slunce a přiblíží se
večerní hodiny, a tak se naše aktivity přesunou do nově zrekonstruované hasičské zbrojnice.
Uplynulých několik měsíců bylo docela náročných, ale
toužená odměna se dostavila v podobě nové a útulné hasičky.
Zchátralá a už skoro rozpadlá místnost a místnost, kde se
skladovaly zbytečnosti, se přeměnily na nové plně využitelné
místnosti. Už zbývá jen dodat skřínky do šatny a mikrovlnku

do kuchyňky a nezbývá než bouchnout láhev šampaňského
a jít sloužit.
Za rekonstrukci hasičky musíme poděkovat především
starostce Mgr. Renátě Priesterrathové a jejím kolegyním, které nás podpořily a poskytly finanční zázemí. Zde se i odráží
přístup starostky k činnostem, kdy se především jedná. A ne,
jak tomu bylo dříve, že se hlavně mluvilo a „skutek utek“.
Rekonstrukce měla ovšem i své horší stránky. Když se
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před novým rokem plánovalo co a jak zrekonstruovat, tak
všichni měli plnou hlavu myšlenek, ale jak došlo na činy,
tak tu nebyl nikdo
k nalezení. Jsme
lidi a tak se může
cokoliv
přihodit,
nebo prostě máme
jiné věci na práci.
Ale když se nikdo
neozve, že nepřijde
a přijdou jen 2 nebo
3, tak je to smutné a
k zamyšlení. V tomto
směru se dá nejvíce
poděkovat Jendovi
Novákovi, který tady
nechal skoro duši,
dále Vladimíru Svobodovi, Vlastimilu
Poláškovi, Janu Kolínkovi a Františku Podrazilovi, musí se nechat, že byli často
nápomocní a udělali kus práce. Dále patří velké poděkování
firmě Zednictví Krůtil.

závod byl zmatečný, bylo i přerušení závodu kvůli komplikacím na trati, a tak se to vše trochu protáhlo. Ze začátku
dělali problémy i neochotní diváci, ale jakmile padla 12 hodina večerní, tak napětí polevilo a závody se dojely v poklidu.
Navázali jsme zde i nové vztahy s okolními hasiči, především s hasiči z nedalekých Morkůvek, na které rádi vzpomínáme.
Sobotní závod byl již ve znamení klidného dohledu nad
hladkým průběhem závodů, jelikož jsme byli mírně unavení
z předešlé závodní noci.
Vrátili jsme se živí a zdraví a hlavně se šlo dospávat, co se
při rallye nestihlo.
3. - 4. 7. 2009 Creamfields Central Europe
- Letiště Břeclav
Byli jsme požádání o požární dozor
na festivalu, který se
nám konal doslova
za humny. Z původního požadavku
na 6 hasičů slevili
na 3, trošku směšné
číslo na tak velký
počet návštěvníků,
ale i tak se dá řídit
bezpečnost. Páteční
večer byl klidný, lidé
se teprve sjížděli, a
tak jsme jen monitorovali, jestli se někde
nezakládají nebezpečná tábořiště. Zahráli nám k tomu i
Chinaski, tak proč se
nepodívat. Sobotní den byl o něco náročnější, více návštěvníků, horko a nonstop hudba. I tak jsme se s tím poprali docela
statečně. Pravidelné procházení terénem a kontrola jednotlivých hudebních stanů bylo podmínkou. Kontrolovali jsme i
herní stany se stolním fotbálkem, aby jsme byli v obraze, jaké
je kde zabezpečení. Byla to opět náročná akce na spánek, přes
noc jsme se pravidelně střídali. Věřte, že není moc příjemné,
když se probudíte po 2 hodinách a do uší vám hraje pořád ta
stejná hudba, ale co bychom pro bezpečnost neudělali.
Do budoucna můžeme čekat co dále se nám naskytne za
možné rozšíření aktivit, ale nejdůležitější bude pravidelná docházka všech aktivních členů. Protože když nejsou lidi, nejde
nic.
Jenda Novák, Radek Fojtík

Dětský den
I přes tuto zaneprázdněnost se hasiči dokázali věnovat i
jiným aktivitám. Jako každý rok, tak i letos jsme se věnovali
dětem ze základní a mateřské školy, když slavili svůj svátek
Den dětí.
Ve spolupráci s Hostincem u Parku nachystali na Rasovni
hezké odpoledne plné her. Děti zde mohli házet na přesnost,
běhat slalom, skákat přes švihadlo, střílet na branku a nakonec i stříkat z děla z ladenského hasičského speciálu. Děti
dostaly na začátku kartičky a tam si psaly své výkony, na
konci dne se všechny kartičky daly dohromady a losovaly se
ceny, nejšťastnější dítě si odneslo mobilní telefon. Jak byli děti
unavené, a už nemohly popadnout dech, byl jim zapálen táborák a v klidu si opékaly buřtíky. Po setmění se pokračovalo
v hudebním duchu, přijela zahrát kapela SANVEAN, která
udělala dobrou hudební kulisu, jak pro taneční zábavu, tak i
pro příjemný poslech.
Tento rok neměli hasiči moc práce se zvládáním požárů
a jiných živelných pohrom, v tomto ohledu byl docela klid.
Ovšem nenechaly nás spát pořadatelské akce, na které jsme
byli zváni a my přijali, protože chceme, aby o nás svět věděl.
12. - 13. 6. 2009 Agrotec rallye Hustopeče 2009
Na rallye jsme se zúčastnili jak nočních, tak i denních
závodů, viděli jsme pořádná auta jak ve městě, tak i v polích.
Rozestavění jsme byli podél trati i na startu. Páteční noční
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OBLASTNÍ VÝSTAVA KRÁLÍKŮ,
HOLUBŮ A DRŮBEŽE V LADNÉ
Ve dnech 29-30. srpna 2009 se konala v pořadí druhá
výstava na Břeclavsku.
První návštěvní den, sobotu, ovládlo velmi nevlídné, deštivé počasí, neděle pak byla o poznání lepší. Na návštěvnost to
však až zázračně vliv nemělo. Celkově výstavu navštívilo 200
platících návštěvníků, kteří se téměř přesně rozdělili na oba
návštěvní dny. Děti do 15ti let měly vstup zdarma.
Návštěvníci měli možnost shlédnout 119ks králíků, když
bylo na 20ks nedodáno zčásti z důvodu výskytu nemoci
v místě původu. Drůbeže se předvedlo přesně 50 voliér vodní

notlivce -mladého chovatele.
Nejlepší kolekci králíků, a to Činčil malých předvedl přítel
Jan Dvořák z Bavor. Vítězem v expozici drůbeže se stal mladý
chovatel Patrik Röhrer se svými zdrobnělými kachnami divoce zbarvenými. Nejpočetněji vystavené plemeno holubů byli
Moravští pštrosi. Nejlepším holubem byl vyhlášen Moravský
pštros černý šupinatý z voliéry přítele Františka Luckého
z pořádající organizace.
Pořadatelé doufají, že se výstava líbila jak návštěvníkům,
tak samotným vystavovatelům, jejich rodinným příslušní-

i hrabavé s nulovou absencí. U holubů nebyly dodány dvě
voliéry do počtu 20 a dále 4 jednotlivci.
Posouzení zvířat se ujali u králíků MVDr. Miloslav Martinec a Petr Fasora, u drůbeže Jaroslav Bayer a Libor Mojžíš.
Holuby posoudil Josef Svozil.
Celkově bylo uděleno třicet čestných cen a z toho dvanáct
kusů na králíky, deset kusů na drůbež a osm kusů na holuby.
Dále čtyři poháry na nejlepší kolekci králíků, nejlepší drůbež
a nejlepšího holuba. Pohár č.4 byl určen pro nejlepšího jed-

kům a také posuzovatelům a že se zde v Ladné příště setkáme
v podobném nebo ještě hojnějším počtu jak letos.
Za ZO Ladná také děkuji za pomoc, bez které by tato akce
nemohla proběhnout, Obci Ladná a v neposlední řadě také
Chovatelskému magazínu, který nám poskytl prostor pro
prezentaci výstavy ve značném předstihu, čemuž také přikládáme velkou váhu.
Děkujeme.
za ZO Ladná, Adam Hellinger, jednatel

KOSTEL SV. ARCHANDĚLA MICHAELA

POZVÁNÍ DO KOSTELA
Neděle 20.9.2009

mše svatá v 9.30hod., kostel bude od
14.00 hod. otevřen

Pondělí 21.9.2009 mše svatá v 8.30hod. za zemřelé
spoluobčany
Neděle 27.9.2009 mše svatá nebude
Pondělí 28.9.2009 mše svatá v 8.00 hod.
Úterý 29.9.2009

slavnost patrona našeho kostela,
mše svatá v 18.00 hod.

Neděle 4.10.2009

v 9.30hod. tradiční děkovná mše za
úrodu s přinášením darů letošní úrody,
s poděkováním za život, za rodiny,
za zdraví.

Pondělí 2.11.2009 Dušičky-mše svatá za zemřelé v 8.00hod.
Neděle 22.11.2009 letošní jubilanti jsou zváni na mši svatou
v 9.30hod. –poděkování za dar
života, za radosti i starosti.
Neděle 29.11.2009 1.neděle adventní, v 9.30hod. si můžete
přinést požehnat adventní věnec,
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CHARITA

který vám bude připomínat blížící
se vánoční svátky
Pořad vánočních bohoslužeb bude vyvěšen na nástěnce.

Začátkem srpna proběhla v kostele charitní sbírka oblečení.
Darovali jste věci v 84 krabicích a 40 pytlech (oblečení, obuv,
hračky) a 650,-Kč na odvoz.
Děkujeme všem dárcům , kteří do sbírky přispěli a pomohou tam, kde je třeba.
Další sbírka se bude konat pravděpodobně v zimních měsících. Bude ohlášena rozhlasem a datum sbírky také bude
zveřejněn na vývěsce.
Ludmila Střelská

POZVÁNÍ NA NÁVŠTĚVU PAPEŽE V BRNĚ

Ve dnech 26. 9. – 28. 9. 2009 navštíví naši vlast papež Benedikt XVI. Do Brna přijede 27.9.2009 a bude na tuřanském
letišti sloužit mši svatou. Tuto vzácnou návštěvu můžete jet
přivítat a setkat se s papežem i vy, i když nemáte objednané
místenky. Stačí mít vůli setkat se a obětovat své pohodlí.

Jakub Černín z Ladné byl nejlepším hráčem
turnaje E.ON Junior Cup 2009
Vítězem regionálního kola
pro fotbalové kluby z Břeclavska a Znojemska letošního
pátého ročníku největšího
mládežnického turnaje pro
hráče do deseti let E.ON ČR
Junior Cup 2009 se stali fotbalisté z týmu MSK Břeclav.
Na setkání s Petrem Čechem
se mohl těšit Jakub Černín,
který se stal nejlepším hráčem
i střelcem turnaje. Získal totiž
certifikát na týdenní turnus ve
Fotbalové škole Petra Čecha
v Praze.
Podle trenéra MSK Břeclav Štefana Víši je Jakub Černín
velkým talentem, který má přehled na hřišti a hraje hlavou.
Přetiskujeme rozhovor z www. 2009.eonjuniorcup.cz

Kolik jsi dal na turnaji gólů a ze kterého máš největší radost?
Já to přesně nevím, nepočítal jsem je. Asi 5 gólů. Pamatuji
si na branku, co jsem dal v utkání proti FK Miroslav.
Co tě baví na fotbale a máš ještě jiné záliby?
Fotbal je hlavní sport, co dělám. Je to dobrá zábava. Občas
ještě hraji florbal a baví mě také počítačové hry.
Jaký máš fotbalový vzor?
Asi Zinedine Zidane.
Co se Ti líbilo z dnešního doprovodného programu?
Závodil jsem v driblingu a ve slalomu s míčem. Líbily se
mi také jízdy na čtyřkolce a segway.
Jako nejlepší hráč turnaje se zúčastníš týdenního kurzu ve
Fotbalové škole Petra Čecha. Tenhle slavný brankář samozřejmě za Vámi přijede, co na to říkáš?
To je dobrý, mám radost, že se potkám s Petrem Čechem.
Převzato z www.breclavskydenik.cz

Šlapal na kole po stařečkovi
Stará „Ukrajina“, zelené tričko s nápisem Lanštorf, stylové
sluneční brýle, široký úsměv a jde se na to.
Stanislav Holub z Ladné byl jedním z mnoha desítek
recesistů, kteří v sobotu vyrazili z Charvátské Nové Vsi na
trať cyklistického závodu nazvaného O dušu. Jedinou podmínkou účasti v něm bylo kolo s pevným převodem, pokud
možno co nejstarší.
„Už jsem tady popáté. Jednou jsem dokonce dojel do cíle
třináctý. V posledních letech to ale taková sláva není, konkurence je stále větší,“ pokyvuje hlavou odvážlivec, který si
troufá i na štěpánské plavání v ledové řece Dyji.
Už tradiční závod z Charvátské Nové Vsi přes
Lednici a Valtice zpátky do Břeclavi bere jako zábavu. „Je
to nádherná recese. Užívám si to,
i tu neopakovatelnou atmosféru
kolem. Hlavní je dojet do cíle. A
také, aby se nikomu nic nestalo,“
říká třiapadesátiletý muž, který se
na start postavil i se svými dvěma
bratry.
„Kolo mám po stařečkovi, je
počítám tak padesát let staré. Kolik to odvozilo kopřiv,“ směje se
zaměstnanec Ligy Hlohovec. „Až
dojedeme, dáme si pivečko. A ne-
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dej bože, kdybychom se dostali někam do sklepa,“ hrozí se
Holub naoko.
Na trať nevšedního závodu vyrazilo v sobotu společně s
ním více než sto sedmdesát nadšenců, mnozí v dobových oblečcích. Rekord to nebyl, loni totiž bylo startujících ještě víc
– přes sto osmdesát. Nejvzdálenější účastníci ale tentokrát
přijeli až z Prahy nebo Frýdku–Místku, odkud dokonce dorazila početná skupina recesistů. Na startu před restaurací U
Buvola nechyběl ani Josef Grbavčic z Břeclavi, který se opět
předvedl v sedle respekt budícího velocipédu.
Michal Šupálek
Převzato z Břeclavského deníku 15. 6. 2009
(www.breclavskydenik.cz)

PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE
Vesnice si pomalu zvykají, že za topení koťat hrozí vězení
Na venkově lidé stále ještě topí koťata, dlouhodobě přivazují psy k boudám či sami porážejí prasata. Přitom takové
chování lze považovat za týrání zvířat a přistižení lidé za to
mohou dostat desetitisícové pokuty, nebo skončit až na rok
ve vězení.
U nás v naší obci to bohužel není jinak. Ještě mnoho „majitelů“ domácích zvířat si plete živého tvora s neživou věcí.
„Nepotřebná“ koťata se bezcitně a nehumánně utrácejí, psi
pak zase bývají často zavřeni v malých výbězích, ve sklepích
nebo dokonce celoživotně uvázáni na řetězech bez možnosti
proběhnutí či kontaktu s člověkem, kterého tolik potřebují.
Výjimkou není ani kruté zacházení, bití a týrání. Nebuďte
proto lhostejní k takovému chování a pokud se ve Vašem

okolí také příkoří děje, oznamte to. Jedná se totiž o přestupek
a v mnohých případech i o trestný čin. Ti, kterých se to týká,
zamyslete se prosím nad svým jednáním a propříště zvažte,
zda-li vůbec „chovat“ nějaké zvíře.
Autor příspěvku si přál zůstat v anonymitě

KRÁTCE Z PODLUŽÍ
Vážení čtenáři,

dovolte mi krátké shrnutí činnosti v uplynulých letních
měsících. V jednotlivých obcích probíhaly tradiční krojované
hody, výlety, letní kina, zajímavé společenské události. Jmenuji např. sochařské sympózium v Lužicích, které se konalo
již po čtvrté v areálu přírodního koupaliště Cihelna. Další
zajímavou a nepříliš známou akcí je přehlídka lidových vypravěčů z blízkého i širokého okolí„ O lanžhotský přegulňák“,
která se koná ve Slováckém dvoře hospody U Bartošů. Tradiční krojové hody patří k nejvýraznějším projevům podlužácké
kultury. Pomalu nám začíná doba „zarážení hory“ a svátků
spojených s vinařstvím a vinohradnictvím. Přijměte proto
malou pozvánku na vinobraní v Moravské Nové Vsi, které
se koná každoročně druhou sobotu v září, dne 12.9.2009, ve
sklepních uličkách Výmol a Zátiší.
Koncem měsíce září, začátkem října budou do poštovních schránek obyvatel Podluží doručena první vydání nového regionálního zpravodaje „Zvony Podluží“. Finance na
realizaci projektu byly získány z Fondu malých projektů Jižní
Morava – Dolní Rakousko.
Tento čtvrtletník bude na zhruba 24 stranách informovat o dění v jednotlivých obcích, událostech uplynulých
i připravovaných akcích, představí aktuální projekty svazku
obcí a místní akční skupiny Dolní Morava. Nebudou chybět
informace z okolních partnerských moravských mikroregionů. Nezbytnou podmínkou bylo vyčlenění dostatečného
prezentačního prostoru pro rakouského partnera, regionu
z Dolního Rakouska, Weinviertler Dreiländereck (WDE).
Tento region vydává již několik let vlastní čtvrtletník „Wecker (přelož. „Zvonek“). Od loňského podzimu prezentují i
dění na Podluží. Nejen proto máme zájem rozšířit informovanost společenském a kulturním dění všem obyvatelům na
obou stranách moravsko-rakouské hranice.
S tímto partnerem bude rovněž realizován společný
projekt „Země, voda, vzduch“ zaměřený na vybrané žáky
základních škol oblasti místní akční skupiny a WDE. První
společná akce je připravována na měsíc říjen v areálu mikulčického památníku „Valy u Mikulčic.“ Další společný
výlet po rakouském příhraničí předpokládáme v měsíci
listopadu (prosinci). Poslední se uskuteční v jarním termí-

nu, součástí akce bude i výsadba drobné zeleně v prostoru
regionální rozhledny. Financování bylo získáno ze stejného
projektového fondu.
V rámci činnosti MAS Dolní Morava stále probíhá oslovování vinařů s nabídkou spoluúčasti na vinařském katalogu,
webové prezentaci a nabídce vín. I zde se na projektu podílí
stejný rakouský partner. Podnikatelé, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, probíhajícího v rámci zpracování turistického průvodce Podlužím a Hodonínskem, projevili zájem
o zakoupení průvodce, budou managementem kontaktováni
v následujících dnech.
V průběhu prázdnin administrátor konečně schválil
dlouho očekávané změny v rozpočtu projektu výstavby regionální rozhledny. V pondělí 17.8. proběhlo výběrové řízení
na dodavatele stavebních prací. Ukončení realizace výstavby
je plánováno do listopadu 2009.
V současnosti dokončujeme sběr podkladů a první návrhy regionálního kalendáře 2010. Po zkušenostech z minulých
let předpokládáme termín vydání v první polovině října.
Chybět nebudou zajímavé amatérské fotografie z akcí konaných v průběhu loňského a letošního roku, přehled akcí na
rok 2010, krajinné pohledy, přehled významných církevních
svátků. Doufáme, že i letošní kalendář Vás zaujme.
Závěrem mi dovolte připomenout červnové setkání Evropské charty venkovských obcí ve Starém Poddvorově. Ve
dnech 11-15.6. náš region, spolu se sousedním Hodonínskem,
navštívilo 201 delegátů z 25 zemí Evropy. Program byl bohatý
a pestrý, ať už se jednalo o ochutnávku domovských specialit
z každé delegace, výlety na lodích a návštěvy zámků v okolí,
nebo diskuze o školství, společné večery u dobrého vína a
písničky, dětské hody a mnohé další. „V průběhu čtyř dní
jste nám ukázali celou jižní Moravu,…“ vyjádřili se delegáti.
Obavy, že se obyvatelé tisícihlavé obce s delegáty nedomluví,
se ukázaly být mylné. Přes možnou jazykovou bariéru se dokázalo, že když se dva lidé chtějí spolu domluvit, domluví se
i přes to, že společným jazykem nemluví. Důležitá je pouze
vůle komunikovat.
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Martina Polachová, Region Podluží

NEJČASTĚJŠÍ SOUSEDSKÉ SPORY
V poslední době se na Obecní úřad obrací občané s tím,
abychom vyřešili jejich spory či neshody se sousedy nebo
spoluobčany. Proto jsme připravili přehled nejčastějších
sousedských sporů a jejich možnosti řešení. Obecní úřad
má ve většině případů velmi omezené pravomoci. Nezbývá
než apelovat na slušnost a ohleduplnost a snahu řešit spory
dohodou.
Větve
Pokud nám sousedův strom či keř zastiňuje pozemek nebo
jinak otravuje život, například množstvím spadaného listí,
můžeme podle občanského zákoníku jeho větve „šetrně a ve
vhodnou roční dobu“ odstranit. Ořezání či pokácení stromu
může sousedovi nařídit pouze soud.
Stavba
Je-li stavba povolená a zkolaudovaná, nenadělá s tím soused už vůbec nic. Žalobou u soudu se lze domáhat jen „jiné
úpravy vztahů“, například „zřízení věcného břemene“. Jde-li o
stavbu novou či nelegální, je třeba se obrátit na stavební úřad.
Ten do stavebního povolení může zapracovat požadavky sousedů a pokud jde o černou stavbu, může nařídit její odstranění.
Hluk
Přes den si mohou sousedé hlučet, jak chtějí, není-li zřej-

mé, že jde o schválnost; některé obce regulují dobu pro používání sekaček a cirkulárek. Jinak mohou úřady zasáhnout jen
při rušení nočního klidu po desáté hodině večerní. Máte-li za
to, že sousedi hlučí „nad míru přiměřenou poměrům“, můžete
se obrátit na soud.
Zvířata
Hlasové projevy zvířat, jejich zápach či přebíhání na sousední pozemek úřady většinou nevyřeší. Stavební úřad může
nařídit úpravu příslušné stavby (kravína, stáje atd.), soud
může nařídit oplocení příslušného pozemku. Problematiku
zvířat přesněji řeší návrh občanského zákoníku, který by měl
platit od roku 2012.
Zápach
Nejčastější příčinou zápachu bývá skladování odpadů
nebo pálení plastů. V takovém případě je možné se obrátit
na obecní úřad nebo na Českou inspekci životního prostředí.
Nadávky a napadání
Zůstanou-li nadávky či fyzické napadení v rovině přestupků, řeší je přestupková komise. Nežádá-li oznamovatel náhradu majetkové újmy, je v přestupkovém řízení pouze svědkem,
takže se ani nedozví, jak to dopadlo.
Převzato z: www.tyden.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
září
70let Drahomír Čekal, Za Hřištěm
65let Jaroslava Zálešáková, Růžová
60let Helena Schreiberová, Na Trkmance
Antonín Šudrla, Mlýnská

JUBILEA

červenec
80let Marie Šošková, Lipová
75let Marta Gajdová, Lipová
Cyril Ducháček, Anenská

NAROZENÍ

srpen
75let Marie Sýkorová, Lužní
65let Marie Struhárová, Masarykova
60let Marie Hrabicová, Na Trkmance
Karla Vidlářová, Růžová
Jaroslav Nešpor, Sportovní

březen
září

ÚMRTÍ
červenec
srpen

František Šalé, Růžová
Jakub Vaculík, Anenská
Antonín Šudrla, Sportovní
Marie Blatná, Masarykova

ZAJÍMAVOST Z HISTORIE OBCE
Elektrisace

Naše obec byla z celého okresu nejposlednější, která se
rozhodla pro elektrisaci. Sice často se mluvilo o výhodách
elektrisace, ale k uskutečnění nikdy nedošlo. „Nemáme na to
peněz“, „stojí to moc peněz“, končívala vždy debata a věc byla
odbyta. Až už se vidělo, že jsme již opravdu poslední obcí
v okrese dosud bez „elektriky“, teprve začalo se vážně mluviti
o uskutečnění elektrisace u nás.
A tak na pořad schůze obecního zastupitelstva na den
1.září 1929 dán byl též ku projednání bod: „Uskutečnění
elektrisace“ a jednomyslné usnesení vyznělo pro zavedení
elektrisace v obci nejpozději do 1 roku. Skutečně také byly
ihned přípravné práce. Západomoravské elektrárny v Brně
požádány o podmínky a příslušný rozpočet.
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Zásadní podmínkou připojení na rozvodnou síť bylo, aby
obec stala se akcionářkou Západomor. elektráren, akc. společnosti v Brně zakoupením 110 kusů akcií v hodnotě Kč 33.000
(počítáno 30 Kč na občana při počtu 1083 dle sčítání z roku
1921). K úhradě nákladu za rozvodnou síť a transformovnu
jednou pro vždy na tzv. „ztracený fond“ částku 114.300,-Kč. O
úrokování a umořování tohoto fondu bude se starati obec ze
svých vlastních prostředků.
Celkem vyžádala si elektrisace naší obce (rozvodná síť)
nákladu Kč 283.885,55. Na základě kolaudačního protokolu
z 15.července 1931 byla obci poskytnuta ministerstvem veřejných prací státní subvence ve výši 47.910 Kč.
Zdroj: Obecní kronika z let 1927-1935

Ludmila Kasalová

Sportovní 126/5, Ladná

Nabídka sortimentu:
-

�ezané kv�tiny

-

Aranmá z ivých i suených kv�t�

-

Svatební vazba

-

Smute�ní vazba

-

Dekorace interiér�

-

Keramické obaly

-

Substráty

-

Vazba k památce zesnulých

-

Váno�ní dekorace

-

Realizace zahrad  poradenská sluba

Prodejna bude otev�ena v �íjnu
2009
Objednávky na tel. �ísle: 731 581 789

Registrováno u MK ČR E 14585, odpovědný redaktor: Bohumila Tesaříková, vydává Obecní úřad Ladná; tel:
519324502, příspěvky možno zasílat na info@ladna.cz, foto: M. Duhonský, B. Tesaříková, A. Hellinger, M.
Střelská, R. Fojtík; Počet výtisků: 420, vydáno: září 2009; příští číslo LZ: prosinec 2009. Tiskne:Tisk Pálka
14

