LANŠTORFSKÝ
Z P R AVO DAJ
2/2010 • VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

Obec Ladná Vás srdečně zve na

SLAVNOSTNÍ SVĚCENÍ OBECNÍHO PRAPORU
Žehnání provede P. Pavel Křivý z Římskokatolické farnosti Podivín.
Zahájení bude v sobotu 3. července 2010 v 13.30 hodin
u obecního úřadu
Program:
13.30 hod: Slavnostní průvod obcí od obecního úřadu
do kostela sv. Archanděla Michaela
14.00 hod: Žehnání praporu v kostele
15.00 hod: Kulturní program na prostranství u obecního úřadu, v jeho průběhu vystoupí:
taneční skupina DC Actiwity z Břeclavi, taneční skupina L. Crew z Ladné pod vedením Lenky Žůrkové, Slovácké sdružení Ladná Lanštorfčané a CM Jožky Severina, Tereza Tesaříková a Lukáš Zálešák, Aneta Mendlová, děti z MŠ a ZŠ Ladná, DH Stříbrňanka

KŘEST NOVÉHO CD
SLOVÁCKÉHO SDRUŽENÍ LANŠTORFČANÉ
V průběhu slavnostního odpoledne proběhne slavnostní křest nového CD Slováckého
sdružení Ladná-Lanštorfčané s názvem:“Lanštorfská kaplička dlúho
stójí“. Zpěváky doprovodí CM Jožky Severina.

INSIGNIE OBCE LADNÁ
Mezi nejčastější městské a obecní insignie patří vlajky a znaky. Hlavy měst a obcí, respektive jejich zastupitelé, obvykle mají
právo užívat řetězu, obvykle s medailí či plaketou, a pečetidla, a
držet také klíče od bran města, které jsou dnes ve většině měst
jen symbolické.
Každá obec i město má v současnosti možnost presentovat se
vlastními symboly – insigniemi: erbem, vlajkou a pečetí obce.
V novodobých dějinách se jich dočkala i obec Ladná, a to v
roce 2008, kdy jí Parlamentem České republiky byl udělen znak
a vlajka.

ší než štít španělský. Vychází ze skutečného bojového štítu-otisku pečeti uložené v Moravském
zemském archívu v Brně.
Tento štít je určen pro potřeby
reklamní a propagační, pro spolky či sdružení s obcí související.

VLAJKA OBCE
VLAJKA VÝVĚSNÍ
Na červeném listu o poměru
stran 2:3 je ve středu bílá radlice
a kosíř rovněž bílé barvy se žlutou rukojetí. V horní části listu
jsou pak položeny dva pětilisté květy bílé barvy se žlutými středy. Po stranách kosíře jsou dva hrozny žluté barvy s bílými listy a úpony.
Vlajka vývěsní pak prezentuje
obec, vyvěšuje se při mimořádných událostech a státem uznaných svátcích spolu s vlajkou
státní a evropskou.
PRAPOR SLAVNOSTNÍ
Grafické a heraldické řešení je
shodné s vlajkou vývěsní a je
doplněno po obvodu listu praporu zlatými třásněmi. Žerď
může nést ve svém klenotu atributy svého kraje a prsteny pro
zavěšení šerpy s datem udělení Poslaneckou sněmovnou ČR a
dnem vysvěcení praporu.
Prapor slouží k mimořádným slavnostním příležitostem a zdobí čestné místo úřadu

ZNAK OBCE
ŠTÍT ŠPANĚLSKÝ
Na červeném španělském štítu jsou položeny symboly obce dle doložené pečeti,
která je uložena v Moravském zemském
archívu v Brně. V horní části je položena na střed stříbrná radlice-špicí vlevo,
nad kterou jsou po stranách v rozích položeny dva pětilisté květy růže se stříbrnými lístky a zlatými středy. V dolní části
je pak rovněž na osu položen stříbrný kosíř-univerzální vinařský nástroj se zlatou rukojetí, hroty vlevo. Po obou stranách kosíře jsou položeny dva zlaté hrozny se stříbrnými listy a úpony.
Tento znak je určen výhradně pro oficiální potřeby Obecního úřadu v Ladné a může být použit jen se souhlasem
této instituce.
ŠTÍT KOLČÍ
Základní kresebná i barevná varianta
je doplněna obvodovou linií barokního štítu. Je identická a tvarově bohat-

zpracoval Jaroslav Petr, Mikulov

Slovo starostky
čany, kteří si z obecních pozemků bez řádně zaplaceného pronájmu dělají odkladiště nepotřebných věcí nebo užívají obecní pozemky ke skladování dřeva a pěstování užitkových rostlin.
Vandalismus a krádeže jsou problémem každé obce. Neobydlené a opuštěné domy a objekty se stávají středem zájmu
různých individuí, která si krádežemi snaží vylepšit finanční situaci a ničením cizího majetku si dokazují …/to nevím co –
svou sílu, šikovnost?/.Obci byl v minulém týdnu odcizen z areálu TJ Sokol Ladná traktorek se sekačkou na trávu, takže obec
musí zakoupit nový, ale zároveň investovat i do zabezpečovacího zařízení, aby případné další krádeži předešla. Prosím všechny, kteří se stanou svědky jakéhokoliv nezákonného jednání,
aby kontaktovali Polici ČR nebo alespoň toto ohlásili na obecním úřadě, i když možnosti obce jsou omezené. Nebuďme, prosím, lhostejní k tomu, co se děje kolem nás.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravách akce „Den pro
Ladnou“, která se velmi vydařila. Za její organizaci děkuji kulturní komisi při obci Ladná, především pak paní Marii Kobrové.
Na závěr svého úvodního slova bych chtěla Vás všechny pozvat 3. července 2010 na slavnostní svěcení obecního praporu,
které se bude konat v místním kostele a kulturní program bude
před budovou obecního úřadu.
Přeji všem pěkné prožití letních měsíců a dětem veselé
prázdniny.
Renáta Priesterrathová

Vážení spoluobčané,
ve svém úvodním slově bych se chtěla zastavit u některých
věcí, které jsou v současné době v naší obci aktuální.
Odstavná parkoviště před domy na osobní auta vyrostla a
dál se budují před rodinnými domy a řeší tak problém parkování. V žádném případě není obec proti tomu, aby tato mini
parkoviště vznikala. Obec udělala pro možnost budování těchto odstavných ploch /tak jak se dočtete dál ve zpravodaji - manipulačních ploch/ to, že tyto plochy zahrnula do změny územního plánu a tím mohlo dojít k jejich zoficiálnění i přes stavební úřad. Musíme si uvědomit, že vznikají ve většině na obecních pozemcích a jsou to stavby, takže k nim potřebujeme řádné povolení stavebního úřadu. Jak postupovat se dočtete dál na
následujících stránkách. Pouze zde upozorňuji, že každý, kdo si
před domem odstavnou plochu vybudoval a nebo zamýšlí budovat, měl by mít územní souhlas, který by si měl vyřídit na
stavebním úřadě v Břeclavi. Kdo tento souhlas nemá, porušuje stávající zákon.
Dalším problém v naší obci je zvykové užívání obecních pozemků. Postupně se snažíme s jednotlivci, kteří obecní pozemky využívají ke svým potřebám, domluvit na pronájmu nebo
postupném ukončení tohoto užívání. Je chvályhodné, když někteří obecní pozemky zvelebují, vysazují květiny, starají se, aby
měli ve svém okolí pěkné prostředí a těmto bych chtěla za jejich práci a snahu taky poděkovat. Bohužel máme i spoluob-
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dů Poštorná děkujeme panu
Josefu Martuškovi.

REALIZOVANÉ AKCE
Parkoviště na ul. Masarykova
Obec nechala u firmy Via Design zpracovat projekt možného
řešení odvodnění silnice u Jednoty. Zásadním důvodem pro
stavbu byl odvod vody z okraje vozovky, zámková dlažba byla
použita jako provizorní kvůli budoucí výstavbě kanalizace v
těchto místech. Stavbu realizovala firma Stavba a údržba silnic
Břeclav, náklady na projekt a realizaci byly ve výši 357.tis.Kč.

Hřiště v mateřské škole

Projekt byl financován z grantu Jihomoravské komunitní
nadace z Moravské Nové Vsi, která darovala 15 tis. Kč, obec
Ladná přispěla částkou 10 tis.Kč.

Děti z mateřské školy se mohou těšit z nového hříště ve
dvoře MŠ. Došlo k odstranění

20.000,-Kč z Nadace Partnerství a společnosti
MAKRO ČR na výsadbu stromů
Sdružení občanů Ladné za podpory Obce Ladná se s projektem
„Kam mizí stromy“ zapojilo do projektu Nadace Partnerství a
společnosti MAKRO ČR. Hlasováním z počítače pro nás občané a kamarádi více než měsíc sbírali body a tím pomohli k zisku 20.000,-Kč na výsadbu stromů v parku u kaple sv. Michala.
Sázení je naplánováno na podzim letošního roku, vysazeny budou původní druhy stromů (dub zimní a okrasná hrušeň).
Děkujeme všem, kteří se zapojili, za podporu a hlasování.

nevyhovujících herních prvků, opravě některých stávajících a instalování novýchvhodných pro děti předškolního věku. Pískoviště bylo zčásti zastíněno ochrannou pergolou proti slunci.

Oprava poklony sv. Vendelína
Na konci dubna byla dokončena oprava poklony sv.Vendelína.
Byla vyměněna střešní krytina, podřezáno vlhké zdivo, opraveny štuky a nataženy vápenné omítky, vše podle požadavků pracovníků památkové péče. V průběhu oprav se rozhodlo o opravě mřížky přes výklenek.
Na akci se podílely firmy: Štukatérství Jiří Vykoukal, Moravská
Nová Ves, Zednictví Stanislav Krůtil, Zámečnictví Radim Uher
a Tomáš Mráz z Břeclavi, za pomoc při nákupu netypické krytiny děkujeme Františku Strakovi z Břeclavi.
Oprava byla provedena za podpory grantu Nadace OKD ve výši
90tis.Kč, obec Ladná se podílela částkou 25.tis.Kč.

AVIA pro potřeby
Sboru dobrovolných hasičů
Obec Ladná prostřednictvím starostky obce
Renáty Priesterrathové získala zdarma od
Obce Rakvice vozidlo
Avia. Toto vozidlo budou při své činnosti využívat členové Sboru
dobrovolných hasičů Ladná.

Obnova mobiliáře a výsadba u Jednoty
V rámci tohoto projektu byl zakoupeny nové lavičky, odpadkové koše a nádoby na zeleň. Podle návrhu paní Ludmily Kasalové vysadili zaměstnanci obce i keře a trvalky a prostranství u
Jednoty tak získalo příjemnější tvář. Za zprostředkování výroby odpadkových košů a zakoupení nádob z Keramických závo-

Poděkování
Děkujeme panu Františku Prudíkovi za sponzorský dar na výsadbu v okolí poklony sv. Anny.
Bohumila Tesaříková

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
BUDOVÁNÍ PODÉLNÝCH PARKOVIŠŤ V PÁSU ZELENĚ
Plochy sloužící pro odstavení osobního automobilu lze podle
stavebního zákona podřadit pod manipulační plochy, které ke
svému umístění vyžadují, za dodržení zákonných podmínek,
vydání územního souhlasu, k čemuž je kompetentní stavební
úřad. Územní souhlas lze vydat na základě oznámení podaného stavebníkem za předpokladu, že je záměr v zastavěném území nebo zastavitelné ploše (je vymezeno v nové změně územním plánu), poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat, obsahuje-li závazné stanovisko dotčeného orgánu podmínky nebo je-li takovým
závazným stanoviskem vyjádřen nesouhlas nebo pokud záměr
podléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí. Vět-

šina manipulačních ploch tyto podmínky splňuje. Pro vydání
územního souhlasu je potřeba k výše zmíněnému oznámení
doložit kopii katastrální mapy, souhlas vlastníka pozemku, na
kterém má být plocha umístěna s umístěním stavby, vyjádření
příslušného silničního správního úřadu, kterým je u místních
a veřejně přístupných účelových komunikací Obecní úřad Ladná, u silnic II. a III. třídy Městský úřad Břeclav, odbor správních věcí a dopravy. Silniční správní úřad je dotčeným orgánem
a pro vydání územního souhlasu je tedy nutné, aby jeho vyjádření neobsahovalo podmínky nebo nesouhlas. Dalším nutným
podkladem je technický popis záměru s příslušnými výkresy, ze
kterých bude zřejmé především:
- velikost manipulační plochy (délka a šířka - vyznačit kótami)
- umístění v území, tzn.- zakreslení okolí stavby zejména ob-
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úřadem a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení určuje obecní úřad.

rubníku přilehlé komunikace, umístění a šířka zeleného pásu,
chodníku, předzahrádky, zpevněného vjezdu či vstupu do RD,
samotného rodinného domu a dalších vnějších znaků, ze kterých je možno posoudit umístění a velikost plochy.
- skladba konstrukce plochy (nejčastěji dlažba a lože, do kterého je pokládána)
- písemný technický popis
Výkresy a technický popis je nutno dodat ve třech vyhotoveních, kdy jedno vyhotovení po jeho ověření zůstane založeno
ve spise stavebního úřadu, po jednom vyhotovení obdrží žadatel a Obecní úřad Ladná.

Veřejná vyhláška
VÝZVA PRO VLASTNÍKY KŘÍŽŮ, SOCHY SV. JANA A
POKLONY SV. ANNY
Obec Ladná tímto vyzývá vlastníky:
-kříže na pozemku KN p.č. 350, k.ú. Ladná (ul. Svobody)
-kříže na pozemku KN p.č. 145/1 a 145/2, k.ú. Ladná (ul. Masarykova)
-sochy sv. Jana na pozemku KN p.č. 1015/1, k.ú. Ladná (ul. Masarykova)
-poklony sv. Anny na pozemku KN p.č. 383, k.ú. Ladná (ul.
Anenská), aby se v termínu do šesti měsíců od vyvěšení této
veřejné vyhlášky (tedy do 7.10.2010) dostavili na Obecní úřad
Ladná a doložili vlastnictví těchto objektů.

V případě, že jsou veškeré podklady v pořádku a manipulační
plochu je možno podle návrhu umístit, vydá stavební úřad do
30 dnů od podání žádosti územní souhlas, který opravňuje žadatele k realizaci stavby.
Bc. Jaroslava Rajchmanová
Městský úřad Břeclav
odbor stavebního řádu a územního plánování
oddělení stavební úřad

Upozornění:
Pokud vlastník křížů, sochy sv. Jana a poklony sv. Anny ve stanoveném termínu nedoloží na Obecním úřadě Ladná vlastnictví k výše uvedeným objektům, bude Obec Ladná postupovat v
souladu s §135 zákona č.40/1964Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

OZNAČENÍ ULIC A BUDOV
Podle zákona č.128/2000Sb., o obcích, § 30 označení ulic a jiných veřejných prostranství provede obec na svůj náklad.
Vlastník nemovitosti je povinen strpět bezúplatné připevnění
tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství
na své nemovitosti; v blízkosti tabulky nesmí umístit jiné nápisy. Označení nesmí být poškozeno, odstraněno nebo zakryto.
Dle §31 budova musí být označena popisným číslem, k usnadnění orientace mohou být v jednotlivých ulicích a na jiných veřejných prostranstvích označeny budovy vedle popisného čísla ještě číslem orientačním. Dle §32 je vlastník nemovitosti povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním

VÝPRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH
Místní knihovna Ladná oznamuje občanům, že byl zahájen výprodej vyřazených knih z fondu
knihovny.
Bližší informace získáte u knihovnice p.Florusové během otevírací doby: čtvrtek 10.00-12.00 a
13.00-18.00 hodin.

„Den pro Ladnou“
V sobotu 1. května 2010 uspořádala kulturní komise Obce
Ladná ve spolupráci s místními spolky a sdruženími akci nazvanou „Den pro Ladnou“. Nejdříve prošel obcí průvod, potom
se děti i dospělí (vybaveni soutěžními průkazkami) rozešli na
několik stanovišť po obci. Na hřišti prezentovali svoji činnost
fotbalisté, tenisté a Slovácké sdružení Lanštorfčané. V budově
základní školy pořádalo Sdružení občanů Ladné výstavu rukodělných výrobků ladenských občanů a pan Josef Vošvrda výstavu hornin a minerálů i ukázky z včelařství. V parku Rasovna
vystavovali členové Českého svazu chovatelů Ladná a výstavu
trofejí Myslivecké sdružení. Sbor dobrovolných hasičů předvedl vybavení hasičské zbrojnice a techniky.
V 17.00hodin proběhlo na ulici Růžová napínavé kaskadérské vystoupení na motorce, které předvedl pan Josef Radkovič, toto vystoupení sponzorsky zaštítil pan Václav Čech z firmy Rondox Hlohovec.
Pro všechny malé i velké odvážlivce přichystali tenisté, fotbalisté, Lanštorfčané, hasiči, myslivci, chovatelé, pan Vošvrda a
manželé Čulenovi zajímavé soutěže. Kdo nasbíral příslušná razítka ze všech devíti soutěžních stanovišť, dostal se do slosování
o ceny. Losovala se spousta cen, vyhrávali dospělí, ale převážně
děti. Nikdo neodešel s prázdnou. Na koho se při losování neusmálo štěstí, odnesl si alespoň sladkou cenu útěchy.
Kolektiv kuchařek uspořádal na dvoře MŠ soutěž pro všech-

ny šikovné kuchaře a kuchařky, kteří mohli připravit a přinést
pochutiny z tradiční ladenské zeleniny-mrkve. Speciality přinesly paní A. Cupalová, M. Ženatá, V. Šúňová, M. Holubová,
R.Priesterrathová, V. Florusová a kolektiv kuchařek z jídelny
MŠ. Nejvíce bodů získala a cenu pro vítěze si odnesla paní Marta Holubová za svoji výbornou mrkvovou bábovku.
Soutěže zakončil táborák v parku Rasovna, který připravili i
sponzorovali manželé Čulenovi.
Celý den zakončila zábava u Pohostinství u Parku s DJ Italem, kterou zahájilo taneční vystoupení skupiny L.crew-dětí z
Ladné pod vedením Lenky Žůrkové.
Počasí se vydařilo, předpovídaný déšť přišel až po skončení
akce. Potěšila hojná účast z řad místních i přespolních a kladné ohlasy spoluobčanů.
Odměny do soutěží darovali: manželé Uhrovi, Čulenovi,
Hrabcovi, Kobrovi, Struhárovi, Bartošíkovi, Tesaříkovi; paní
L. Kasalová, pan M. Šmíd, L.Vymyslický, F. Podrazil; Slovácké
sdružení Lanštorfčané; firma Frujo a.s. Tvrdonice (pan A.Černý) a firma Dachser.

Marie Kobrová
Více fotografií z akce najdete na http://ladna.rajce.idnes.cz/
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Vítězný recept ze soutěže v přípravě specialit z mrkve od paní Marty Holubové:
MRKVOVÁ BÁBOVKA
•
350g jemně nastrouhané mrkve
•
350g polohrubé mouky
•
1 prášek do pečiva
•
1 vanilkový cukr
•
2 vejce
•
180g moučkového cukru
•
300ml smetany nebo mléka (popř. namíchat)
•
4 lžíce oleje
Všechny suroviny dáme do mísy, důkladně promícháme a nalijeme do vymazané a vysypané formy. Pečeme cca 60 minut při 180190 stupních. Vychladlou bábovku pocukrujeme nebo polijeme citrónovou polevou.

VÝPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
ti pozemku parc.č. 942/5, 942/3,942/4 /bývalá přidružená výroba, ul. Mlýnská/
-záměr pronájmu pozemku parc. č. 826 /pole za zdravot.střediskem, u. Lipová/
-návrh pokrytí ztráty hospodaření ZŠ a MŠ Ladná, a to z rezervního fondu organizace a z rozpočtu na rok 2010
-pro Občanské sdružení Lanštorfčané dotaci ve výši 10 000,- Kč
na nové CD
-veřejnou vyhlášku – Výzvu pro vlastníky křížů, sochy sv. Jana
a poklony sv. Anny
-prodej pozemku parc.č. 928/2 o výměře 4 m² Ing. Vítězslavu
Povolnému /ul. Za Hřištěm/
-rozpočtové opatření č. 1/2010.
-záměr pronájmu části pozemku parc.č. 870 /ul. Sportovní/
Zastupitelstvo obce se vyjádřilo: pro zachování stávajícího rozsahu viničních tratí v k.ú. Ladná

Zasedání č. 39, 6. 4. 2010
Zastupitelstvo obce schválilo:
-záměr pronájmu haly na pozemku parc.č. 942/8 a parc.č. 933/3
od 1.5.2010 do doby jejího zbourání /sběrný dvůr/
-účast na projektu Revitalizace údolní nivy Ladenské strouhy
-záměr prodeje pozemku parc.č. 1156 k výstavbě rodinných
domů, podmínkou prodeje je prodej celé parcely, vybudování
inženýrských sítí a zpracování studie na způsob výstavby, popřípadě její realizace, nejdéle do 5-ti let od prodeje pozemku /
Ovčačky/
-účast Obce Ladná v projektu „Řešení systému nakládání s bioodpady ve svozové oblasti Hantály, a.s.“, zpracovaného DSO
Čistý Jihovýchod, podání žádosti o dotaci OPŽP a spolufinancování tohoto projektu z rozpočtu obce
-aktualizaci Strategie rozvoje Obce Ladná
-„Plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádných událostí“
-kupní smlouvu na pozemky parc.č. 1261/29, 1262/2, 1262/3 a
pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy /silnice k Albě/
-smlouvu s panem Miroslavem Šťastným na zřízení věcného
břemene na pozemcích parc.č. 948, 1262/1, 1263/43, 1262/3 za
úplatu 30 000,- Kč /silnice k Albě/
-záměr prodeje pozemku parc.č. 940, 941, 942/1, 942/2 a čás-

Zasedání č.40, 26. 4. 2010
Zastupitelstvo obce schválilo:
-bezúplatný převod pozemků parc. č. 764, 917/2, 952/1, 953/1,
1015/2, 1100/3, 1137/5, 945/61, 656/2, 657/1, 692/2 v k.ú. Ladná do vlastnictví Obce Ladná (pozemky pro kanalizaci)
- smlouvu s panem Miroslavem Šťastným na zřízení věcného
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břemene na vedení vody a el. energie na pozemcích p.č. 948,
1262/1, 1263/43, 1262/3 za úplatu 20.000,-Kč
-koupi pozemku parc.č. 1262/4 a části pozemků parc.č. 1261/91,
1261/90 (cesta k Albě)
-pronájem haly na pozemku par.č. 942/8 (sběrný dvůr) firmě
BOS s .r.o. Ladná

-Dodatek č. 1 nájemních smluv č.3/2009 a 4/2009
Zastupitelstvo obce neschválilo:
-rozšíření počtu členů zastupitelstva pro příští volební období
B.Tesaříková

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Děti ze základní školy šly na vycházku do přírody, zahrály si
hry s ekologickou tématikou
a vytvářely si zdravý vztah k
životnímu prostředí.
Všechny naše děti zasadily
před budovy školy i školky
semínka měsíčku lékařského. Vyrobily si také papírové kytičky pro Zemi, kterými vyzdobily trávník.

Také tento rok připravily učitelky z mateřské a základní školy
pro děti spoustu zajímavých akcí. Během roku děti viděly několik divadelních představení přímo v mateřské škole, navštívily divadlo v Břeclavi i v Brně. Na podzim se uskutečnil výlet
do ZOO v Brně a hodně zážitků si děti odnesly i z jarního výletu na Ranč v Kostelanech. Tradičně velký zájem ze strany rodičů i dětí byl o tvořivé dílny na téma dýňování, Vánoce a Velikonoce. Již tradicí se stal koncert všech dětí z MŠ a ZŠ v kostele. Dětem se velmi líbilo i pálení čarodějnic nebo karneval, kterým oslavily svůj svátek-MDD.
Bohužel pro nepřízeň počasí se nepodívaly do Dinoparku ve
Vyškově, ale ani o tento zážitek děti nepřijdou, určitě se do Vyškova podívají příští rok.
V letošním roce strávili školáci také týden ve škole v přírodě v
Radějově. Ke starším dětem se odvážně připojilo i 5 dětí z mateřské školy. Paní učitelky připravily pestrý týden plný soutěží,
her a procházek v přírodě.
Během června se děti pilně připravovaly na veřejné vystoupení
u příležitosti svěcení praporu.
Vkusná a pestrá výzdoba ve školách svědčí o tom, že paní učitelky vedou děti také k pracovním a výtvarným činnostem.
Škola se pravidelně účastní
výtvarných soutěží a výstav,
předškoláci se prezentovali na charitativní akci „Proměny“ v Dělnickém domě v
Břeclavi a své práce vystavily také v prostorách České
spořitelny.

„Světový den vody“ v MŠ
Děti si zahrály hru v přírodě (velké děti šly k Dyji,
malé děti kolem Jazérka), při které poznaly, jak
je voda důležitá. Společně s rodiči vymýšleli, co
pro ně voda znamená. Své názory a myšlenky
děti napsaly na papírové kapky, které umístily na nástěnku.
Bez vody se nedá žít.
Potřebují ji lidé, zvěř,
rostliny a všechno živé.
Denis Hrda
Libuše Vojteková, Iveta Žáková, učitelky MŠ
„Namaluj zmrzlinový svět“
Děti ze základní školy se zúčastnily školní soutěže Namaluj
zmrzlinový svět, který vyhlásila společnost Algida.
Hraje se o výlet do lanového centra nebo vybavení relax zóny pro celou třídu a k tomu o zmrzlinu pro
celou školu. Do této soutěže se zapojili všichni žáci.

Den Země
22. 4. 1970 proběhla poprvé kampaň pod názvem Den Země v
USA. Žádala hledat obnovitelné zdroje energie, recyklovat materiály a odpady, vyloučit z používání odpady a chemikálie, které ničí ozónovou vrstvu Země atd.
Kampaň měla za cíl prosadit otázku ochrany životního prostředí do politické diskuze a podpořit veřejný zájem o tuto problematiku. Měla velký ohlas a dala vzniknout tradici oslav Dne
Země-22.dubna-jako mezinárodního svátku životního prostředí.
V roce 1990 se k americké tradici připojil zbytek světa. Od stejného roku je 22.duben jako světový svátek životního prostředí
slaven i v České republice.

Pálení čarodějnic
30. dubna se konalo na dvoře mateřské školy tradiční Pálení čarodějnic, na které byly pozvány všechny děti z Ladné spolu se
svými rodiči nebo prarodiči. Pro děti byly připraveny soutěže,
diskotéka a na závěr táborák s opékáním špekáčků. Děti z družiny vyrobily třímetrovou čarodějnici, kterou poté spálily. Děti
i jejich doprovod odcházel z této akce domů spokojeni.

„Den Země ve školce“
Děti z mateřské školy shlédly maňáskovou
scénku o pampelišce Elišce, kterou jim zahrály
paní učitelky. Dozvěděly
se v ní, jak se mohou šetrně chovat k přírodě.

Výlet na Ranč v Kostelanech
18. května jely děti ze ZŠ a MŠ do Ranče Kostelany. Přesto, že
celý den pršelo, měli zaměstnanci ranče pro děti připravený celodenní program. Nejdříve dětem ukázali ustájené koně, poté
jsme přešli do haly, kde se všechny děti mohly svézt na koni, házet lasem, střílet z luku a navštívit zálesáka, který jim ukázal kožešiny, indiánka je pomalovala válečnými barvami, což se dětem velmi líbilo.
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Po obědě byla předvedena drezúra koní, divadlo o zvířátkách,
kovboj předvedl žonglování s pistolemi…
Následovaly další soutěže, ve kterých soutěžily dvě školy, a to
v malování indiánů a
kovbojů, překážková
dráha, hlavolam a soutěže v různých dovednostech. Naše škola zvítězila, takže děti s
nakoupenými suvenýry odjížděly domů spokojené.

jich kamarády a rodiče pravidelně chystáme vánoční či velikonoční dílny, loni poprvé také lampiónový průvod obcí. Vystoupili jsme na Mikulášské nadílce a připravujeme si vystoupení k
příležitosti svěcení praporu. Všech těchto akcí včetně těch, které chystá Obec Ladná, se účastní naši správní zaměstnanci- kuchařky a školnice. Bez nadsázky se dá říci, že školy udržují společenský a kulturní život v obci a naše malá škola má kromě
vzdělávání dětí další význam. V tělocvičně školy se cvičí tai-či
nebo aerobik a dvakrát týdně se schází taneční kroužek, který
navštěvují také starší děti nebo ty děti, které chodí do břeclavských škol.
V příštím roce nastoupí do školky 12 dětí a do 1.třídy 8 dětí, školu tedy bude navštěvovat 27 žáků. Všem dětem i
pracovníkům školy teď ale přeji pěkné prázdniny a těším se na
shledanou v září.

Marie Střelská, ZŠ Ladná
Další školní rok je za námi a my se můžeme ohlédnout za jeho průběhem. Kromě výše zmíněných akcí se naše
děti zapojily do několika výtvarných soutěží: „Jižní Morava očima dětí“, Sdružení pro ekologickou výchovu Rezekvítek, „Kinematovlak 2010“ a „Spravedlnost očima dětí“, kterou uspořádalo Ministerstvo spravedlnosti. Žáci ZŠ navštívili v listopadu
vlakové nádraží v Břeclavi a měli možnost se svézt drezínou,
žáci 2. a 3.ročníku absolvovali povinný plavecký výcvik. V lednu jsme připravili pro děti z MŠ společné zábavné učení s žáky
1. a 2. třídy nazvané „Hodina s předškoláky“, kde si děti mohly vyzkoušet, jak vypadá učení ve škole. Den dětí jsme oslavili hrou „Honba za pokladem“, kdy se žáci vydali k Janohradu a
odpoledne strávily v MŠ, kde pro ně byly připraveny soutěže,
karneval, hry a další oblíbené činnosti.
Děti a žáci z našich škol se také zapojují do přípravy akcí pro širokou veřejnost. Pro všechny děti z Ladné a je-

Renáta Priesterrathová, ředitelka MŠ a ZŠ

VZPOMÍNKA NA LADENSKOU OSOBNOST
JOSEF NEŠPOR
odeslán s transportem do Francie. Jenže po třech dnech,
kdy transport dorazil do tureckého Istanbulu, nemohl dál
cestovat na francouzské vízum, protože Francie kapitulovala a vízum pozbylo platnosti. Proto musel čekat na anglické vízum do Afriky, o kterém vyjednával L. Svoboda. Vše se nakonec podařilo a Josef Nešpor společně s dalšími odjel 1. září do Palestiny ke 4. sběrnému pluku v
Gedeře, kde byl zařazen k 11. pěšímu praporu jako velitel družstva. Po absolvování výcviku byl odeslán do pouště západního
Egypta, kde prožil červen roku 1941. Zúčastnil se záboru Sýrie,
v srpnu 1941 byl pro nemoc odeslán do nemocnice v Nazaretě.
K jednotce se vrátil až v prosinci 1941 - do Tobruku. A protože svět je opravdu malý, sešel se v Tobruku s kamarády z Ladné
Ludvou Šílem a později s Václavem Mlátilíkem. Po určité době
odjel Josef Nešpor do Palestiny, kde prodělal výcvik na protiletadlového dělostřelce pro nově vytvořený protiletadlový pluk.

Před filmem Václava Marhoula věděl o hrdinství československých vojáků při obraně afrického přístavu Tobruk kromě fandů vojenské historie málokdo. Týdeník Břeclavsko zjistil, že
mezi těmito hrdiny byli i vojáci z Břeclavska. Podařilo se zmapovat osudy jednoho z nich, Josefa Nešpora z Ladné.
Voják na kole
Josef Nešpor se narodil 24. 7. 1912 v Břeclavi, měl tři bratry a
tři sestry. Do obecné školy chodil v Ladné, měšťanku vychodil v Břeclavi a v Podivíně. Po škole byl často bez práce, vystřídal řadu krátkodobých zaměstnání (mj. nosič vody u regulační správy, v Rafinerii cukru, žňové práce, vyučil se také zedníkem). Po nástupu na základní vojenskou službu byl na podzim
1933 vybrán do poddůstojnické školy a byl zařazen k cyklistickému praporu v Olomouci. Po skončení základní vojenské
služby byl povolán k dobrovolné činné službě a v armádě působil jako déle sloužící četař do 23. července 1939.
Složitá cesta do Afriky
V srpnu 1939 se rozhodl opustit okleštěnou republiku a přešel
u Heřmanic česko-polskou hranici s úmyslem vstoupit do československé zahraniční armády, která se tvořila v Polsku. Velitelem této jednotky byl Ludvík Svoboda, budoucí prezident.
Jednotka byla 19. září 1939 zajata Rudou armádou a převedena
do SSSR. Tam pobyl Josef Nešpor do 12. července 1940, kdy byl
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há doba, co jsem Vás všechny opustil, s mnohými se ani nerozloučil. Osud tomu chtěl, abych šel za hranice, a já jsem ho uposlechl. Co jsem viděl a zkusil ve světě, to se dovíte až přijedu
domů, dá-li Bůh a já se vrátím. Že jste zdraví jsem se dozvěděl
v prosinci 1944 od Vaška Mlátilíka, který k nám přišel od partyzánů z Itálie. Tak jsme zde celá trojka, je tady taky Ludva Šíl,
se kterým už sloužím pátý rok. Mnoho jsme zkusili a Ludva byl
taky těžce raněn před čtyřmi roky v Sýrii. Je ale zdráv a bez následků vše prodělal. Jak po Vás toužím, to se nedá ani vypsat,
nikdy bych neřekl, že ten blázinec bude trvat tak dlouho a tolik
zla nadělá. Jak rád se vrátím do toho koutku světa, který nazývám domovem a nejkrásnějším místem na světě, kde žijí bytosti mně tak drahé. Taky jsem se dozvěděl, že mě považujete delší dobu za mrtvého, což Vám musím vyvrátit, ba naopak - já se
mám plně k životu a nikdy se mně ještě nechtělo zemřít, naopak bych chtěl zde zůstat navždy.“
Po návratu do vlasti zůstal Josef Nešpor v armádě, ale léta prožitá v Africe se neblaze projevila na jeho zdraví. V roce 1953
odešel do důchodu, v roce 1965 zemřel. Během své kariéry získal řadu vyznamenání - mimo jiné československý válečný kříž
za boje u Tobruku a u Dünkerku, nebo dvě medaile za chrabrost.

26. prosince 1942 byl opět poslán do Tobruku na obranu přístavu, kde bojoval až do konce června 1943. Na začátku července 1943 odjel do Anglie. Při reorganizaci vojsk byl určen jako
výkonný rotmistr k motopraporu Československé samostatné
obranné brigády. 4. září 1944 byl odeslán do Francie, kde působil do konce války, účastnil se mj. bojů u Dünkerku.
Zase zpátky doma
Rodina o Josefu Nešporovi dlouho neměla žádné zprávy, dokonce ho již považovala za mrtvého. První dopis mohl svým
blízkým odeslat až 28. dubna 1945 z Dünkerku. „Používaje první příležitosti, chápu se pera abych Vám aspoň oznámil, že ještě jsem na tomto světě a chodím po svojich nohách. Je to dlou-

Jiří Holobrádek
převzato z týdeníku Břeclavsko, číslo 17/10

KOSTEL SV. ARCHANDĚLA MICHAELA
POZVÁNÍ DO KOSTELA
Mše svatá k ukončení školního roku
27. června 2010 bude v kostele v Ladné v 9.00 hodin mše svatá k ukončení školního roku. Přijďte poděkovat za zdraví, Boží
ochranu a dary Ducha svatého, které jste v uplynulém roce dostali. Jste všichni zváni, zvláště děti a mládež.
Otevření kostela v den svěcení praporu
3. července 2010, v den svěcení obecního praporu, bude po této
slavnosti kostel otevřen až do večerních hodin. Budete-li mít
zájem, dozvíte se o stavbě, opravách a výzdobě kostela, můžete si prohlédnout bohoslužebná roucha a budete mít možnost
vystoupat až do věže kostela, podívat se na zvony, popř. hodinový stroj.
Cyrilometodějská pouť
5. července 2010 na Slavnost našich věrozvěstů Cyrila a Metoděje se bude v Podivíně ve farním kostele konat tradiční pouť.
Mše svatá bude v 9.00 hodin.
Odjezd autobusu na pouť je v 8.30 hodin od kostela v Ladné.
Mše svatá k zahájení školního roku
12. září 2010 se koná mše svatá k zahájení nového školního
roku. Zveme děti i mládež, rodiče, učitele i vychovatele.
CHARITNÍ SBÍRKA
V měsíci květnu proběhla v kostele charitní sbírka. Potřebným
bylo darováno ve 115 krabicích a 70 pytlech oblečení, obuv, přikrývky a hračky. Na odvoz bylo darováno 1620,-Kč.
Velké díky všem dárcům.
Další sbírka bude vyhlášena pravděpodobně v měsíci říjnu, o
jejím konání Vás budeme informovat na vývěskách a webových
stránkách obce.
Ludmila Střelská
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CHKO SOUTOK
LETÁK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
1

Soutok Moravy a Dyje je klenotem
našeho přírodního dědictví

Lužní lesy, nivní louky, řeky Morava, Dyje a Kyjovka, hustá síť
kanálů, slepá a mrtvá ramena
tvoří unikátní a ojedinělou krajinu nejen v České republice, ale
v celé střední Evropě. Domov
zde mají stovky ohrožených živočichů i rostlin: hnízdí tu orel
královský, najdeme zde kolonie
čápů bílých, ve stromech žijí
desítky vzácných druhů hmyzu včetně jednoho z největších
brouků Evropy – tesaříka obrovského, roste tu bledule letní či
ladoňka vídeňská. Mimořádnou
hodnotu mají zdejší lesy jako
celek – tvoří největší komplex
lužního lesa v České republice
a jeden z největších ve střední
Evropě. Vyskytuje se tu na 250
druhů ptáků, z toho přes 140
zde i hnízdí. Ve vodách najdeme
přes 50 druhů ryb, rozmnožuje
se tu 11 druhů obojživelníků.
Některé druhy dokonce u nás
žijí jenom v této oblasti. Nebývalou pestrostí lze lužní lesy
mezi Dyjí a Moravou s trochou
nadsázky přirovnat k deštným
pralesům, které sice tvoří jen
asi sedm procent plochy zeměkoule, ale žije v nich 60 až 80 %
všech druhů zvířat a rostlin.
Vyhlášení chráněné krajinné
oblasti (CHKO) by bylo nejen
potvrzením přírodních hodnot
tohoto jedinečného území, ale
i podstatným krokem pro jeho
účinnou ochranu.

2

Ministerstvo životního prostředí navrhuje vymezení CHKO Soutok ve dvou nespojitých blocích oddělených městem Břeclav o celkové
ploše 139 km2. Podle navržené zonace by mělo být zhruba 18 % výměry zařazeno do I. zóny, 63 % do II. zóny, 19 % do III. zóny a méně
než 1 % do IV. zóny. Navržená CHKO nezasahuje do zastavěných částí obcí a respektuje i navrženou trasu obchvatu Břeclavi.

Starý Poddvorov
Rakvice

ice

Vymezení

Přítluky
Nový Poddvorov
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Dolní Bojanovice

Velké Bílovice
Bulhary

Podivín

Moravský Žižkov

Lužice

Josefov

Prušánky

Co vyhlášení CHKO
přinese?

Chráněné krajinné oblasti (CHKO) jsou zaměřeny především na ochranu kulturní, člověkem ovlivněné krajiny. Tam, kde dosavadní
způsob hospodaření pomáhá zachovat přírodní hodnoty území, není žádný důvod jej měnit. Vyhlášení CHKO Soutok bude znamenat
zviditelnění regionu, ocenění jeho kvality, přírodních, kulturních a historických hodnot i v širším evropském kontextu.

Mikulčice
Lednice
Moravská Nová Ves
Hrušky

Příležitost představuje především cestovní ruch. Značka chráněné krajinné oblasti přitahuje turisty, což povede k větší prosperitě místních obcí. Znamená i širší spektrum příspěvků pro činnosti potřebné pro zachování jedinečné přírody a také kompenzací za případná
omezení. Obcím přinese i lepší přístup k dotacím Státního fondu životního prostředí, který poskytuje podporu výstavbě čistíren odpadních vod, hospodaření s odpady či zlepšování kvality ovzduší (www.sfzp.cz).

Hlohovec
Týnec

Tvrdonice
Břeclav
Kostice
Valtice
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Nejčastější dotazy a odpovědi

o

Mohou obce a místní lidé ovlivňovat podobu CHKO?
Ano. Zájmem Ministerstva životního prostředí je, aby se účastnili celé přípravy
vyhlašování chráněné krajinné oblasti.
Své připomínky proto mohou posílat již
v současné fázi předjednávání návrhu, další možnost mají při oficiálním vyhlašování
CHKO podle zákona, připomínkují plán
péče, který je koncepčním podkladem pro
směřování celého území. Všechny připomínky musejí být vypořádány.

6
km

Nedojde k oslabení místních samospráv?
Nikoli. Postavení samospráv se v případě
navrženého vymezení CHKO nezmění.
Jedinou a zásadní změnou bude, že orgá-

navrhovaná hranice CHKO Soutok

Kartografické zpracování: © AOPK ČR, 2010
Datový podklad: © 2000 Zeměměřičský úřad, ZABAGED
Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo Životního prostředí
Tématický obsah: © AOPK ČR, Ministerstvo Životního prostředí

Z REGIONŮ
První polovina roku byla ve znamení administrativního
dokončení dvou zásadních projektů, které Region Podluží
realizoval v minulých letech. V obou případech, tedy jak u
projektu „Turistický průvodce Podlužím a Hodonínskem“,
tak u projektu „Turistické rozhledny Podluží – Cerová“, byla
podána žádost o platbu z prostředků EU. Křest souboru nových propagačních materiálů Podluží a Hodonínska a slavnostní otevření regionální rozhledny „Na Podluží“ proběhl
současně v den konání tradičního cyklovýletu „Otvírání jara
na Podluží 2010“ v pátek 16. dubna.
Ve dnech 14. až 17. ledna tohoto roku se Podluží účastnilo ve společné expozici s Regionem Slovácko, tradičního veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2010 Brno. Při této
příležitosti byly také představeny nové propagační materiály
Podluží a Hodonínska.
V pátek 5. února 2010 se v sále sokolovny v Kosticích uskutečnil již 7. ples Regionu Podluží. K tanci a poslechu hrála
dechová hudba Stříbrňanka a cimbálová muzika Jožky Severina. Ples byl zahájen slavnostním předtančením v podání členů Tanečního studia Morava. Program plesu svým vystoupením obohatil také mužácký sbor Tvrdonice – Kostice
a Kostická chasa, která zatančila Českou besedu.
V pořadí už desátého turnaje v kuželkách o holbu starosty města Lanžhot se letos zúčastnilo všech 14 obcí Regionu Podluží. Každá obec vyslala čtyři zástupce. Do finále, které se odehrálo 23. února 2010, se probojovala družstva z Tvrdonic, Prušánek, Josefova a Starého Poddvorova. Pozadu samozřejmě nezůstala ani pořádající obec
Lanžhot. Na prvních pěti místech se umístily Prušánky, dále Lanžhot, Josefov, Tvrdonice a Týnec. Nejúspěš-

nem ochrany přírody s kompetencí (ale jen
pro území, které leží přímo v CHKO) bude
správa CHKO a nikoli obecní úřad obce
s rozšířenou působností nebo krajský úřad.
Proti současnému stavu, kdy část vyjádření potřebuje občan od obce s rozšířenou
působností a část od krajského úřadu, to
představuje značné ulehčení.
Nebude mi CHKO mluvit třeba do velikosti
oken?
Nikoli. CHKO totiž není navržena v zastavěném území.Tudíž ani nemůže.
Omezí vyhlášení CHKO pohyb v krajině?
Nikoli. Z titulu chráněné krajinné oblasti
neplatí žádné omezování vstupu. Pokud

Kdo a jak bude hospodařit v lesích?
V lesích budou i nadále hospodařit jejich
vlastníci či jimi zřízené organizace (většinou Lesy České republiky).

Ano, je to běžná praxe všech správ u menších zakázek. Vždy je však nutné postupovat v souladu se zákonem a u zakázek většího rozsahu vypisovat výběrové řízení.

Jaká vzniknou omezení hospodaření?
Ve III. a IV. zóně prakticky žádná, i v I. a II.
zóně CHKO lze hospodařit, byť k přírodě
šetrnějším způsobem. Vlastníci zemědělských a lesních pozemků navíc získají nárok na dotace na podporu šetrných způsobů hospodaření, sečení luk, výsadbu
původních dřevin a další opatření v souladu s plánem péče.

A co komáři?
Použití biocidů (veškerých, nejen proti
komárům) je v I. a II. zóně zakázáno. V případě veřejného zájmu na ochraně zdraví
obyvatel lze ale z tohoto zákazu udělit výjimku. Ty se běžně udělují – třeba na Třeboňsku, v Litovelském Pomoraví či Poodří.
Ve III a IV. zóně CHKO je využívání biocidů
možné.

Budeme si moci v lese nadělat dřevo?
A sbírat houby a lesní plody?
Ano, sběr lesních plodů pro vlastní spotřebu není omezen. Možnost samovýroby
dříví závisí na souhlasu vlastníka lesa. V lesích Soutoku se bude i nadále hospodařit,
CHKO může v některých případech vymezit roční dobu a způsob, jakým se lesní
práce provádějí.

Jaký bude mít vyhlášení CHKO vliv na
ochranu bobra?
Vyhlášení CHKO nemá vliv na současnou
ochranu zvláště chráněných druhů. Plán
péče ale může lépe koordinovat potřeby
jejich ochrany a údržbu celého území.

Jak to bude s myslivostí?
Vznik CHKO neznamená zrušení obory
Soutok, myslivosti se vyhlášení CHKO
prakticky nedotkne.
A co rybaření?
Sportovní rybářství není nijak omezeno.
Je možné do CHKO umísťovat včelíny?
Jistě, se souhlasem vlastníka pozemku.
CHKO chov včel nijak neomezuje.
Dotkne se vyhlášení CHKO lodní dopravy z Břeclavi na Pohansko, k Janohradu
a k Zámeckému rybníku?
Ne, nic se nezmění. Podmínkou je ekologicky šetrný provoz plavidel.
Bude správa CHKO zadávat zakázky přednostně místním firmám (třeba při údržbě
chráněných území)?

Nedojde vyhlášením CHKO a s tím spojenými
zákazy ke snížení návštěvnosti území?
Nikoli. V CHKO neplatí žádné speciální zákazy, které by omezovaly vstup do krajiny.
Navíc v celé České republice jsou chráněná území atraktivními turistickými cíli.

bude vstup do lesa regulován z jiných
důvodů (obora, povodně, národní přírodní rezervace), platí tato omezení již nyní
a nemají s chráněnou krajinnou oblastí nic
společného.
Lze v CHKO jezdit na kole či na koni?
Ano, rekreační využití je jedním z poslání
CHKO.
Nedojde k omezení budování cyklistických
tras?
Nedojde, rekreační využití, které neohrozí
ta nejcennější místa, je samozřejmé. Možná, že se budou hledat optimální vedení
tras, ale ochrana přírody se mnohdy sama
i finančně podílí na přípravě projektů.

CHKO, může naopak dojít k nárůstu jejich
tržních cen, protože se stanou „dobrou
adresou“.
Není vyhlášení CHKO v rozporu s ochranou kulturních památek a kulturní krajiny
v Lednicko-valtickém areálu včetně zámeckého parku v Lednici?
Ne, naopak oba ochranné režimy se mohou vhodně podporovat a doplňovat,
protože cílem CHKO je chránit nejen přírodu, ale i unikátní ráz krajiny. Při obnově
zámeckého parku v Lednici proto budou
pochopitelně i nadále používány exotické
druhy dřevin a celý tento areál bude mít
speciální režim, podrobně specifikovaný
v plánu péče CHKO.

i
Pro podrobnější informace se prosím
obracejte na

Jak to bude s těžbou ropy a plynu?
Zákaz těžit nerosty platí v první zóně, nicméně je možné udělit z tohoto zákazu výjimku, pokud nedojde k poškození přírodního prostředí. Při dodržení technologie
jsou ropné a plynové vrty prostorově velmi omezené a výjimka udělena být může.
Stalo se tak již třeba v CHKO Pálava.

Ing. Dušana Utinka, Ph.D.,
Ministerstvo životního prostředí
odbor zvláště chráněných částí přírody
Vršovická 65, Praha 10
tel.: 267 122 871
e-mail: dusan.utinek@mzp.cz

Neklesne vyhlášením CHKO cena pozemků?
Současná tržní cena pozemků je na úrovni
60-70 % ceny podle oceňovací vyhlášky.
Pokud dojde k jejímu poklesu podle tzv.
úředního hodnocení, je to výhodné z hlediska daně z převodu nemovitostí, daně
dědické a daně darovací. U stavebních pozemků v obcích, které nejsou zahrnuty do

Ing. Stanislava Koukala,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kotlářská 51, Brno
tel.: 549 211 067
e-mail: stanislav.koukal@nature.cz

případně na

nějším jednotlivcem byl Zdeněk Hosaja z Prušánek. Region Podluží také letos uspořádal ve spolupráci s obcí Lužice již tradiční VI. regionální přehlídku dětských souborů na Podluží, která se konala v sobotu 10. dubna 2010
v sále sokolovny v Lužicích. Přehlídky se zúčastnilo celkem
10 souborů z národopisné oblasti Podluží. Poděkování patří
dětem i vedoucím folklorních souborů Kostičánek z Kostic,
Mateřská škola a Pomněnka z Tvrdonic, Jatelinka z Moravské Nové Vsi, Žižkovjánek z Moravského Žižkova, Věneček
z Mikulčic, Duběnka a Poupata z Hodonína, Kordulka ze
Starého Poddvorova a Mateřská škola a Lužičánek z Lužic.
Ing. Josef Smetana, manažer Regionu Podluží
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POZVÁNKY
POZVÁNKA NA EXHIBIČNÍ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
BOLKOVA JEDENÁCTKA VS FC NOTOR LADNÁ
Datum a místo konání akce: 26. 6. 2010 od 16.00 hodin na hřišti TJ Sokol Ladná.
Odpoledne moderuje Waldemar Plch, zpěvák skupiny
Piknik, je zajištěn skákací hrad pro děti a občerstvení.
Program pokračuje i v nočních hodinách:
BENÁTSKÁ NOC pod otevřeným nebem
zahraje DJ Liwa, hudební skupina Orchidea a zatančí
taneční skupina L.crew z Ladné.
Začátek ve 20.00 hodin.
Srdečně zvou pořadatelé z Pohostinství U Parku. Skákací hrad zajistila Obec Ladná, partnery
akce jsou: Autodoprava František Kobr, Autodoprava Vladimír Petrla, TOP Cars, Elektro Filípek, Miloslav Balga, Miroslav Šmíd, Miroslav Čapka, Velkoobchod s nápoji OZDOS.

POZVÁNKA NA ZÁJEZD 28. 8. 2010
V sobotu 28. 8. 2010 pořádá Obec Ladná zájezd do Českých Budějovic na výstavu Země živitelka nebo na prohlídku pamětihodností města (historické centrum, katedrála sv. Mikuláše,
Budvar muzeum aj.).
Odjezd od obecního úřadu v 6.00 hodin.
Cena za autobus: 250,-Kč.
Vstupné na výstavu Země živitelka si každý hradí sám (dospělí: 80,-Kč, děti 6-15 let a důchodci
nad 70 let: 45,-Kč).
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě
v Ladné.
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České Budějovice, náměstí

INZERCE

TIP NA VÝLET
ROZHLEDNA REGIONU PODLUŽÍ
Region Podluží v dubnu letošního roku slavnostně otevřel při příležitosti tradičního cyklovýletu rozhlednu. Nachází se na nejvýše položeném místě regionu u Nového
Poddvorova.
Celokovová pozinkovaná
konstrukce je vysoká 30 m, specifické je
architektonické řešení rozhledny záměrně
připomínající podobu těžní věže – důvodem je zdůraznění významu těžby nafty pro
širší oblast Hodonínska a Podluží.
Rozhledna je přístupná zdarma, bližší
informace najdete na
www.podluzi.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILEA

Blahopřání

duben
90 let
80 let
75 let
65 let
60 let

V dubnu oslavila významné jubileum - 90. narozeninypaní Božena Krůtilová. Do dalších let jí přejeme mnoho
zdraví, štěstí a spokojenosti.

Božena Krůtilová, ul.Růžová
František Michlovský, ul. Lužní
Ludmila Michlovská, ul. Masarykova
Marta Tesaříková, ul. Sportovní
Anna Mlátilíková, ul. Masarykova

květen
70 let Marie Košťálová, ul. Úlehlová
Jaroslav Duroň, ul. Mlýnská
65 let Ivo Bartoš, ul. Lužní
Ladislav Novotný, ul. Anenská
60 let Vladislava Juračková, ul. Lužní
Marcela Šudrlová, ul. Mlýnská
červen
80 let Marie Michlovská, ul. Lužní
75 let Stanislav Ivičič, ul. Mlýnská
Otakar Maděryč, ul. Lipová
70 let Leopold Morávek, ul. Na Trkmance
Josef Pochylý, ul. Anenská
65 let Jana Lucká, ul. Sportovní
60 let Josefa Lucká, ul. Růžová
Božena Uhrová, ul. Svobody
Jaroslav Čech, ul. Mlýnská

NAROZENÍ
květen 2010

Alena Julínková, ul. Anenská

ROZKVETLÁ LADNÁ

ÚMRTÍ
únor 2010
Stanislav Šoška, ul. Mlýnská
březen 2010
Františka Cupalová, ul. Mlýnská
František Čápek, ul. Růžová
duben 2010
Karel Horák, ul. Ořechová
květen 2010
Antonín Cupal, ul. Mlýnská

Kulturní komise obce vyhlašuje 1. ročník soutěže
„O nejkrásnější květinovou výzdobu“ rodinných
domů, tj. oken, balkonů,
venkovních teras a předzahrádek.
Vítěze vyberou během měsíce srpna členové kulturní
komise s paní Ludmilou Kasalovou a Ing. Vratislavem Čechem.
Hodnotit se bude estetický vzhled a nápaditost.
1.cena: poukázka na nákup ve výši 3.000,-Kč
2.cena: poukázka na nákup ve výši 2.000,-Kč
3.cena: poukázka na nákup ve výši 1.000,-Kč
Poukázky na nákup mohou výherci uplatnit v Květinářství
a zahradnictví Ludmila Kasalová, Sportovní ul.

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, M. Střelská, B. Tesaříková,
I. Žáková. Počet výtisků: 420, vydáno: červen 2010; příští číslo LZ: září 2010
Tiskne: Tisk Pálka Břeclav
12

