LANŠTORFSKÝ
Z P R AVO DAJ
2/2011 • VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

DIVADLO KLAUNIKY uvádí: 9.7.2011 v parku Rasovna v Ladné
jedno z nejhranČjších evropských pĜedstavení vzniklé pod vyšším umČleckým
dohledem pana Boleslava Polívky

ve 20.00 hod.
vstupné 40,- Kþ

DON QUIJOTE
de la mANCHA
v hlavní roli pĜední svČtový chĤdoherec Lennoir Montain
Hrají: Libuše Sladká Kvašná,alt. Monika Mušková-Rajská,
ZdenČk Mazáþ, ZdenČk Korþian a další

Scéna: Dušan Ždímal Kostýmy: Alice Lašková
Vyšší umČlecký dohled: Boleslav Polívka

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou tady a rok se nám láme do druhé poloviny.
Ke konci března byla dokončena oprava hasičské zbrojnice, poté se odstraňovaly drobné nedostatky a dnes můžeme
říct, že máme zkolaudováno. Ti z Vás, kteří měli zájem, jste
určitě hasičskou zbrojnici navštívili při slavnostním otevření hasičky a jejím vysvěcení.
Je dokončena přeložka vody a plynu, kterou bylo třeba
udělat, abychom pokročili dál s budováním multifunkční
haly. Během prázdnin se budou vyřizovat úřední záležitosti
ohledně stavby, počkáme, jestli bude vypsán vhodný dotační titul, ze kterého bychom mohli žádat o dotaci. Čekat ale
budeme pouze do podzimu, protože pokud k vypsání dotace
nedojde, zrealizujeme si výstavbu z vlastních zdrojů. Jen během první poloviny letošního roku jsme několikrát poznali, že nemáme kde pořádat kulturní akce, nemůžeme při nepřízni počasí přesunout venkovní akci pod střechu a tak podobně. Jsem bytostný optimista a věřím, že v příštím roce
budeme moct říci „hotovo“ a hody už budou pod střechou.
V parku Rasovna a u Jednoty došlo k vysprávkám vozovky, která byla zvednuta kořeny vzrostlých stromů a drobným
vysprávkám na ulici Mlýnské. K větší opravě vozovky na
ulici Mlýnské by mělo dojít v příštím roce. Zastupitelstvo
se tak rozhodlo z důvodu probíhající výstavby v této loka-

litě.Byly nově nastříkány dva přechody pro chodce, které v
obci máme.
K 1. dubnu byla jmenována do funkce ředitelky základní
a mateřské školy Mgr. Blanka Uhrová, a to znamená, že jsem
se stala uvolněnou zastupitelkou obce.
V dubnu proběhl krajský audit, který zkoumal hospodaření obce za rok 2010. Obec byla hodnocena písmenem A,
což znamená bez připomínek a jak už jsem psala v minulém
čísle zpravodaje, hospodařili jsme se ziskem téměř 5 mil. korun. Od letošního roku se také obec stala plátcem DPH, tato
povinnost vznikla v souvislosti s platbou za pronájem pozemku na fotovoltaickou elektrárnu.
Obec se prezentovala na Dnu řemesel v Moravské Nové
Vsi, byla to pro obec nová zkušenost. O „mrkváče“, které
jsme nabízeli účastníkům jarmarku byl zájem. Obec reprezentoval také svým vystoupením mužácký sbor Lanštorfčani.
Dobře jsme se pobavili na Dnu pro Ladnou a na prvním Gulášofestu na Rasovni. Bohužel jsme pro déšť nemohli upálit čarodějnici.S našimi důchodci jsme zvládli dva výlety, první v dubnu a druhý teď v červnu. Při druhém výletě jsme navštívili zámek Kroměříž a Květnou zahradu, Horizont park v Bystrovanech a na závěr historickou Olomouc.
V srpnu se určitě vydáme na výlet znovu.

Chtěla bych Vás pozvat 2. července na utkání Menšíkovy jedenáctky s místním FC Notor, které organizuje pohostinství U Parku. Dále pak 9. července na divadelní klaunikiádu do parku Rasovna. 29. července na vystoupení skupiny
Desmod, které opět organizuje pohostinství U Parku. V závěru prázdnin by pak mělo proběhnout letní kino a opět fotbalové utkání, tentokrát internacionálů - Sigy team.
Manželům Prudíkovým bych chtěla poděkovat za nákup
květin k výsadbě okolí Poklony sv. Anny a panu Josefu Vaškovičovi za rostlinky dubů a durmanu, které věnoval obci.

Poděkování patří všem spoluobčanům, kteří si pečlivě
udržují okolí svého domu, i když to není jejich povinnost.
Obzvlášť v těchto měsících, kdy je teplo a vlhko a trávě se
výborně daří, je to pro obec významná pomoc.
Dětem přeji příjemné prožití velkých prázdnin. Všem
ostatním hezkou a zaslouženou dovolenou, ať už ji budete trávit na poli nebo u moře, především udělejte dovolenou své duši.
Priesterrathová Renáta,starostka obce

Den pro Ladnou
21. května 2011 jsme se podruhé sešli při akci nazvané
„Den pro Ladnou“. Začali jsme již dopoledne mší u kaple sv.
Michala, kterou sloužil pan farář P. Křivý.
Mužácký sbor „Lanštorfčané“ zahájil odpoledne své vystoupení u budovy základní školy. Jako posilu si pozval mužáky z Moravského Žižkova a vydrželi zpívat až do pozdního
odpoledne za doprovodu cimbálové muziky Jožky Severina.
U školy si mohli všichni zájemci vyzvednout kartičky,
které sloužily ke sbírání razítek při návštěvách jednotlivých
stanovišť. Do příjemného slunečného odpoledne se zapojilo
téměř stopadesát dětí, ale i dospělých.
U myslivců jsme si mohli vyzkoušet střelbu na terč a
v domě pana Josefa Martušky obdivovat a poznávat vycpaniny ptáků a savců. Vzduchovku nám nabíjeli pan Jan Tuček
a František Kobr, výklad ke zvěři měl pan Kamil Štoll. Na
tenisových kurtech jsme si mohli ověřit naše tenisové dovednosti pod dohledem paní Milany Hanáčkové a její dcery
Martiny. Fotbalisti si přichystali slalom s fotbalovým míčem
a střelbu na cíl. Tady se nám věnovali dva Ondřejové – Černý a Hanáček. Hasiči ve složení pan Vladimír Svoboda, Václav Podrazil a Ondřej Kobr měli připraveno stříkání hadicí na cíl. Místní chovatelé pan Jindřich Gajdoš, Jan Sýkora a Tomáš Lucký vystavovali své opeřené a chlupaté miláčky a měli pro nás připraveny záludné otázky, děti mohly namalovat podle předlohy obrázek. Hostinec U Parku nás potrápil skákáním slalomu mezi kužely v pytli. Ladenská chasa
si v místní knihovně připravila malou výstavu z historie ladenských hodů a k získání razítka do kartičky chtěla děvčata – Petra Svobodová, Petra Čuková a Lenka Zháňalová poznat některé hudební nástroje. Naše putování po stanoviš-

tích jsme zakončili opět v budově školy u včelaře pana Josefa Vošvrdy,kde jsme mohli obdivovat jeho královnu s pilnými včelkami, ale museli jsme také odpovědět na dotaz: „Co
nosí včely do úlu?“. A úplně posledním stanovištěm byla výstava Sdružení občanů Ladné „Jak jsme se ženili a vdávaly“.
Tady jsme mohli ochutnat výborné svatební koláčky od paní
Bohumily Petráskové ze Zaječí, prohlédnout si svatební fotografie, dary, svatební šaty, oznámení aj. Opět jsme museli
zodpovědět dotaz: „ Jaký svatební dar dostali manželé Střelští?“.
Po absolvování všech stanovišť jsme zavítali na dvůr mateřské školy, kde probíhala soutěž o „Nejlepší pokrm z listového těsta“. Do soutěže přispěly svými výrobky paní Marta
Tesaříková, Lenka Uhrová, Marie Hrdličková, Věra Šúňová,
Renáta Priesterrathová, slečny Magda Duhonská a Gabriela
Vlková a kolektiv kuchařek školní jídelny. V soutěži hlasovalo celkem 119 osob. Nejvíc hlasů a první místo získaly Karamelové kostky paní Věry Šúňové, druhé místo Pudinkový
mls slečny Gabriely Vlkové a třetí místo Šnečci slečny Magdy Duhonské.
Poslední zastavení patřilo místnímu kostelu sv. Archanděla Michaela, kde paní Ludmila Střelská provedla nejen
kostelem, ale také s každým zájemcem vystoupala na kostelní věž.
V parku Rasovna mohly děti vyzkoušet jízdu na koních
pana Petra Vlašice a zadovádět si na skákacím hradu a trampolíně.
Bohužel v pozdním odpoledni se strhla bouřka s vydatným deštěm a kroupami, takže další program byl zrušen –
formanské jízdy, táborák, ohňová šou a country zábava.
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Dne pro Ladnou se zúčastnilo velké množství ladenských
občanů i přespolních. Děkujeme.

ma Zednictví Stanislav Krůtil, firma MIBAG Šmíd, Potraviny František Šlichta, firma Top Car Kosík, firma KovoPrudík, firma Elektro Ivan Filípek, autodoprava František
Kobr, tenisový klub Ladná, masáže Edith Pospišová, květinářství Ludmila Kasalová, paní Milena Duhonská, Jana Balgová, Alena Čechová, Bohumila Tesaříková, Ludmila Hrabcová, Blanka Uhrová, Vlastimila Bartošíková.

Obec Ladná děkuje sponzorům Dne pro Ladnou:
Firma BOS – pan Vladimír Osička, firma FKB – ing. Stanislav Ivičič, paní Petra Pantůčková, manželé Michaela a Josef Markovičovi, pan Radomír Ševčík, pan Radim Uher, fir-

Karamelovo-čokoládové kostky
od Věry Šúňové

Piškoty v lístkovém těstu
od Gabriely Vlkové

1 balíček lístkového těsta
15 polévkových lžic krystalového cukru
10 polévkových lžic nasekaných ořechů (můžou být vlašské, lískové, mandle...)
100 g másla
2 dcl smetany (může být i mléko)
200 g čokolády na vaření

Doba na přípravu cca 15 minut, pečení 25-30 minut.
1 balíček piškotů Opavia
1 lístkové těsto /250 g/
1 sklenice kompotu /podle vlastního výběru, nejlépe višně, třešně apod./
2 vanilkové pudinky
1 l mléka

Lístkové těsto rozválíme na velikost plech, hustě propícháme vidličkou a do růžova upečeme. Na pánvi připravíme karamel z
cukru a až je cukr rozpuštěný přidáme máslo a 1dcl smetany
( pozor je to horké a přidáním studené smetany se udělají hrudky, ale rozvaří se zase do hladka ).
Přidáme sekané ořechy a opatrně promícháme a necháme trochu
vychladnout. Rozpustíme čokoládu na vaření s 1 dcl smetany.
Na ještě teplý plát těsta namažeme teplou karamelovou směs a
přelijeme čokoládovou polevou.
(Lépe se pracuje s teplým těstem, karamelem i polevou). Necháme vychladnout a krájíme na malé kostky.

Z mléka a pudinků uvaříme vanilkový pudink. Z listového
těsta vyválíme dvě placky. Jednu placku položíme na připravený plech. Na těsto naskládáme piškoty a zalijeme pudinkem. Do pudinku vmačkáváme ovoce z kompotu a celé přikryjeme druhou plackou listového těsta. Vložíme do vyhřáté
trouby a dáme péct na 25-30 minut. Hotový moučník posypeme moučkovým cukrem.

Šnečci
od Magdy Duhonské
Listové těsto vyválíme, položím na něj slaninu, vysočinu a
šunku, potřu kečupem, smotám do rolády, nakrájím na kolečka, ty položím na plech /s pečícím, papírem/ a dám péct.

→
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Den řemesel v Moravské Nové Vsi
Obec Ladná se zúčastnila v neděli 1. května tradičního Dne řemesel v Moravské Nové Vsi. Každá ze zúčastněných obcí měla k
dispozici jeden stánek, kde prezentovala svoji obec. Kromě propagačních materiálů jsme ve stánku nabízeli „mrkváče“ – protože jsme mrkvaři, tak jsme chtěli něco s touto zeleninou. Jedny
byly plněné marmeládou a druhé sýrem Nivou. Řemesla zastu-

povala paní Věra Markovičová, která zde předvedla své umění
paličkování. V programu, který probíhal na pódiu nás reprezentovalmužácký sbor „Lanštorfčani“. Obec děkuje kolektivu kuchařek školní jídelny za výborné mrkváče, mužáckému sboru Lanštorfčani a paní Věře Markovičové.

Gulášofest
družstev i návštěvníků.
Podle zákulisních zpráv se možná sejdeme už na podzim u vaření zelňačky.

Skončil první ročník Gulášofestu v Ladné a musím říct, že se
setkal u soutěžících i u veřejnosti s příznivou odezvou. Velké
poděkování patří hlavnímu organizátorovi, což bylo pohostinství U Parku v čele s manželi Čulenovými. Moderátor celého
odpoledne pan Jan Čápek se o zdařilost celé akce také velmi zasloužil. Dle propočtů pořadatelů se akce zúčastnilo přes 500 návštěvníků a snědlo se téměř 700 porcí guláše.
Chtěla bych poděkovat všem soutěžícím družstvům a uvést názvy jejich výtvorů:
tenisti
– „Kotlíkový guláš“
fotbalisti
– „Všepachuť“
chasa
– „Co Tesco dalo“
mužáci
– „Guláš mužáckého stárka“
hasiči
– „Hasičský oheň“
kališníci
- „Laskominózní speciál“
Si na řadě / hospoda/ - „Guláš proti upírům“
obec
- „Božský guláš“

Všem děkuje Priesterrathová Renáta

Obzvlášť bych chtěla vyzvednout hasiče Vlastimila Poláška s
Václavem Podrazilem, kteří se ke gulášovému klání připravili nejoriginálněji. Jejich vybavená polní kuchyně o tom vypovídala.
Vyhrál mužácký guláš. Měla jsem možnost ochutnat všechny
guláše a musím říct, že bylo těžké vybírat nejlepší, všechny byly
nejlepší, každý měl svoji originalitu.
Věřím, že se podaří zavést další tradiční akci v obci a sejdeme
se příští rok u druhého ročníku Gulášofestu ve větším počtu i
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VÝPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce Ladná 5/2011, konaného
dne 5.5.2011 v ZŠ Ladná

30 tis. Kč.
• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místních poplatcích
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni pro E.ON Distribuce a.s. na pozemku parc.č. 1136/1 v k.ú.Ladná
• Rozpočtové opatření č. 1/2011
• Dotaci pro národopisný a vlastivědný časopis Slovácka Malovaný kraj ve výši 3 tis. Kč na rok 2011
• Záměr vybudování Multifunkčního domu – tělocvična a kulturní dům pro Ladnou
• Měsíční odměnu pro neuvolněnou místostarostku ve výši 20
589,- Kč

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu finančního výboru.
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Dodatek ke smlouvě s firmou AR projekt
• Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Ateliér Fontes
• Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Ladislav Černý
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenupro E.ON Distribuce a.s. na pozemku parc.č.
948 v k.ú.Ladná
• Dotaci pro společnost Remedia plus o.p.s. na rok 2011 ve výši
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• Závěrečný účet obce za rok 2010 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce bez výhrad
• Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 Požární řád obce Ladná
• Řád ohlašovny požáru v obci Ladná

• Smlouvu s firmou Atlas consulting na dodávku aktualizací
programového vybavení CODEXIS

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Ohlašovna požárů
Od 9. května 2011 má obec Ladná zřízenu
Ohlašovnu požáru, kterou je povinna ze zákona mít. Nachází se v areálu firmy BOS spol. s.r.o.
na ulici Růžová 19. Budova je označena příslušnou cedulkou.

Parkování u Jazérka
Žádáme všechny rybáře, ale i ostatní spoluobčany , kteří navštěvují lokalitu u Jazérka automobilem, aby automobil parkovali na asfaltové cestě, nejlépe na parkovišti naproti hřbitova a
nevjížděli autem téměř až k vodě. Pokud budete svědky takového počínání, ať už ze strany rybářů, ale i ostatních návštěvníků,
prosím o domluvu, nebo informaci o takovém chování nezodpovědných jedinců na obecním úřadě. Děkujeme.

Kdo nemá možnost přivolat pomoc, když zpozoruje požár,
může tak učinit v objektu této firmy. Ve společnosti je nepřetržitý provoz a u vstupu do areálu je zvonek, kterým se přivolají
zaměstnanci firmy. Telefon do ohlašovny je 519 355 136. Obec
tímto děkuje majiteli firmy BOS spol.s.r.o. Vladimíru Osičkovi
za vstřícnost a spolupráci.
Text Řádu Ohlašovny požáru a Požárního řádu obce Ladná je k
nahlédnutí na Obecním úřadě Ladná

Nové webové stránky
Obec Ladná má od 20. 4. 2011 nové webové stránky www.obecladna.cz. S tím také souvisí změna mailových adres na obecním úřadě. Mailové adresy jsou: info@obecladna.cz, priesterrathova@obecladna.cz, tesarikova@obecladna.cz, duhonska@
obecladna.cz, balgova@obecladna.cz.
Původní webové stránky www.ladna.cz již nejsou ze strany
obecního úřadu udržované a aktualizované, majitelem těchto
webových stránek je soukromá osoba a za jejich obsah obec již
neodpovídá. Původní mailové adresy budou ještě v platnosti
do konce tohoto roku.

Pobíhání psů
Žádáme majitele psů, aby dodržovali vyhlášku obce č. 6/2007
o pohybu psů na veřejných prostranstvích v obci Ladná. Množí se stížnosti na psy, kteří se volně pohybují po obci a obtěžují
svým chováním ostatní spoluobčany. Každý majitel psa je povinen mít psa uvázaného na vodítku a pokud vykoná pes tělesnou potřebu, je povinen po psovi uklidit. Obzvlášť žádáme majitele psů, aby nedovolili svým psím kamarádům vykonávat tělesnou potřebu v parku Rasovna, a to z důvodu, že slouží především ke hrám dětí, a to i těch nejmenších. A sami se můžete
přesvědčit, jak konání tělesných potřeb psů zničilo keřovou výsadbu právě v parku Rasovna.
A pro Ty, kteří nechtějí zůstat lhostejní k volně pobíhajícím
psům, tady dáváme telefonní čísla do psího útulku manželů
Nunvářových v Bulharech, kteří jsou ochotni psy odchytit a do
svého útulku odvézt /obec již má tuto zkušenost/. Náklady na
odchyt a pobyt v útulku hradí majitel psa. Telefony: 519 340
495, 607 510 112, 724 231 633.
A pro majitele psů: Nemyslete si, že každý má rád psy a že ten
Váš je hodný a nikomu by nikdy neublížil, můžete se škaredě mýlit.

Obecní rozhlas
Na špatně fungujícím obecním rozhlase se v posledním měsíci shodly desítky spoluobčanů. Byla objednána dvě nová hnízda bezdrátového rozhlasu, která budou v příštím měsíci instalována a postupně proběhne výměna i ostatních hlásičů tak, abychom měli v celé obci rozhlas bezdrátový. Přebývající dráty z původního rozhlasu budou odstraněny.
KRIZPORT – www.krizport.cz
Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého
uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané
uživatele). Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JMK. Naleznete zde praktické informace ohledně hrozícího nebezpečí,
evakuace, povodní, ale také ohledně pálení klestí. Vy sami si
můžete nahlásit na tomto webu, kdy a kde budete klestí pálit a
předejdete tak zbytečným výjezdům hasičů a nedorozuměním.
Odkaz na webové stránky Krizport můžete najít také na webových stránkách obce.

Hřbitov
Vzhledem ke zvýšenému počtu krádeží na místním hřbitově
přistoupil obecní úřad k opatření zamykání hřbitova. Hřbitov
bude otevřen:
pondělí – pátek 6.00 – 19.00 hod.
Sobota – neděle 7.00 – 19.00 hod.
Požadavku některých spoluobčanů na pozdější zamykání, především v letním období, bohužel nebude v silách obecního
úřadu vyhovět. V současné chvíli zamykání hřbitovních bran
konají zaměstnanci obecního úřadu, a to včetně sobot a nedělí.
Musíme si uvědomit, že člověk, který tuto činnost dělá, ji musí
zajistit i v době osobního volna.
Zároveň obec hledá zájemce nebo několik zájemců, kteří by se
střídali, o tzv. dveřníka na hřbitově. Pokud někdo má zájem
o zamykání a odemykání hřbitovních bran, ať se přihlásí na
obecním úřadě. Odměna za tuto činnost je symbolická.

Budulínek získal 2. místo
Pan Svatopluk Helešic se zúčastnil se svým psem Budulínkem soutěže, kterou pořádal Kynologický klub v Pohořelicích
„Nejškaredší pes okresu Břeclav“. Pes Budulínek získal pěkné
druhé místo. Blahopřejeme.
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Dotace pro včelaře z jihomoravského kraje
Obec Ladná získala pro kroužek malých včelařů „Včelaříci Ladná“ při základní škole dotaci z Jihomoravského kraje ve výši
25.400,-Kč. Dotace je z programu Podpora včelařství a bude
použita na nákup nezbytného vybavení pro malé včelaře.

nictví obce a Lesů ČR. Tyto stromy prohlédl odborník, již byly
ve velmi špatném zdravotním stavu a ohrožovaly blízké nemovitosti i zdraví občanů. Letos na podzim bude vysazeno 13 nových vzrostlých stromů. Cílem projektu je vyřešit zanedbanou
část obce, proto bude zároveň proveden kompletní úklid místa - vykácení náletů a vyčištění od nepořádku, který sem naváží naši spoluobčané, přestože mají pár set metrů odtud sběrný dvůr.
Finanční prostředky budou použity na nákup stromů u firmy
Arboeko Smržice, zakoupeny budou sazenice druhu kaštanu,
který je odolný proti klíněnce.

GRANT NA VÝSADBU NA KAŠTÁNCE
Sdružení občanů Ladné a obec Ladná uspěli ve výběrovém řízení a od Jihomoravské komuntiní nadace získali grant ve výši
25.000 Kč na výsadbu kaštanů v lokalitě „Kaštánka“.
Po dohodě se společností Lesy ČR bylo během zimy vykáceno
7 stromů, které se nacházely na pozemcích, které jsou ve vlast-

ŠKOLNÍ OKÉNKO
řádanou hnutím Brontosaurus z Brna.
V květnu jsme vyjeli do Brna, kde pro nás v divadle Polárka
bylo připraveno velmi veselé divadelní představení „Jen počkej,
zajíci!“
Děti ze základní školy se svými učitelkami se zúčastnily v Národopisném areálu ve Tvrdonicích „Jarní výtvarné a řemeslné
dílny“, která je součástí projektu Evropské unie „Život na dolním toku Moravy“ pořádaným občanským sdružením Místní
akční skupina Dolní Morava.
Také nás velmi zaujal výchovný koncert „Historie hudebních
nástrojů“, který proběhl v prostorách tělocvičny ZŠ.

1. dubna 2011, po úspěšném zvládnutí konkurzního řízení ,
jsem nastoupila do funkce ředitelky základní a mateřské školy
v Ladné. Již v předešlých letech jsem několikrát zdejší školu navštívila. Zalíbila se mi především klidná a pohodová atmosféra
ve škole rodinného typu. S dobrou úrovní výchovné a vzdělávací činnosti v místní škole jsem se též seznámila přečtením inspekční zprávy z loňského školního roku, kde paní inspektorky
hodnotí školu velmi kladně.
S dětmi pracuji již 12 let. V ladenské škole bych chtěla navázat
na předchozí práci, pokračovat v ní a s pomocí kolegyň ji nadále rozvíjet a zkvalitňovat.
Co se u nás událo:

1. června jsme s dětmi oslavili jejich svátek MDD. Jeli jsem lodí
z Břeclavi k Janohradu, kde jsme si pohráli a posvačili a poté
odpluli zpět. Tuto akci měly děti zdarma. Plavbu sponzorovala
Lodní doprava a autobus zaplatila škola.
Odměnou za celoroční svědomitou práci bude dětem výlet do
zábavného centra Bongo v Brně.
V mateřské škole proběhne rozloučení s předškoláky. Čeká je
sladké pohoštění a na památku milé překvapení.

13.4. proběhl zápis dětí do mateřské školy pro příští školní rok,
kdy bylo zapsáno 10 dětí. Dodatečně projevili zájem o přijetí
do naší MŠ i rodiče dětí z nedaleké Břeclavi. Čímž je kapacita
školky zcela naplněna.
V dubnu jsme navštívili v břeclavském kině Koruna představení divadla Kamarádi z Brna s názvem „Jaro s kamarády“.
V prostorách školky jsme uspořádali již tradiční „Velikonoční dílny“, kde si děti i dospělí mohli vyrobit spoustu velikonočních dekorací. Dobrým pohoštěním přispěly naše paní kuchařky.
Děti se zapojily do výtvarné soutěže „Máme rádi přírodu“ po-

30. června proběhne v základní škole slavnostní ukončení školního roku. Žákům bude předáno vysvědčení a těm nejúspěšnějším knižní odměna. Rovněž se rozloučíme s Míšou Babockou, která je letos naší jedinou páťačkou. Michalce přejeme
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mnoho úspěchů v nové škole .
V dalším školním roce plánujeme zřízení nové počítačové učebny s interaktivní tabulí pro modernizaci a zkvalitnění výuky.
Informace o škole budou zveřejňovány na nových webových
stránkách školy i školky.
Dále nás čeká výměna osvětlení v budově základní školy, modernizace dvora v mateřské škole a zakoupení některých nových učebních pomůcek.

úklid a příprava prostor pro nový školní rok. V těchto dnech
bude MŠ i školní jídelna uzavřena. Znovu se pro všechny děti i
strávníky otevře 1. září.
Závěrem bych chtěla popřát školním dětem hezké prázdniny,
předškolákům úspěšný start v první třídě. Zároveň bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům obou škol za jejich svědomitou práci v uplynulém školním roce. Přeji jim příjemnou dovolenou k načerpání nových sil.
Mgr. Uhrová Blanka

Provoz mateřské školy i školní jídelny v době letních prázdnin
bude zachován až do 19. srpna. Od 22.8. do 31.8. bude probíhat

MDD VE ŠKOLE
Na podzim loňského roku děti za třídy Kuřátek MŠ Ladná získaly poukaz na plavbu lodí ve výtvarné soutěži, pořádanou firmou Lodní doprava Břeclav.
Požádala jsem majitelku firmy, P. Vintrlíkovou, o zamluvení termínu na 1. červen – MDD. Bylo nám nabídnuto,
abychom vzali všechny děti z MŠ i ZŠ. Díky tomuto sponzor-

skému daru si tak mohlo všech 50 dětí zahrát na námořníky a
mnoho z nich si prohlédlo břehy Dyje od splavu po Janohrad z
paluby lodi vůbec poprvé.
Za všechny spokojené děti firmě LODNÍ DOPRAVA
BŘECLAV děkuji.
L. Vojteková

VČELAŘSKÝ KROUŽEK PŘI ZŠ LADNÁ
Včelařský kroužek při malotřídní škole v Ladné byl založen v
říjnu roku 2010 jako jeden z dalších kroužků nabízených pro
místní děti. Základní škola v Ladné nabízí volnočasové aktivity
nejen pro děti z ladenské školy, ale také pro děti, které navštěvují školy v Břeclavi.
Po dohodě s ředitelstvím školy se vedení kroužku ujal pan Josef Vošvrda, do kroužku se nahlásilo 6 dětí. Pan Vošvrda nabídl
kroužku své vybavení a další pro děti zdarma vyrobil. Byl stanoven pevný termín schůzek na každé pondělí a v případě větších prací a názorných ukázek k získávání zkušeností a znalostí
včelstev na každou druhou sobotu, zvláště to tak bude v letních
měsících, kdy probíhá hlavní včelařský rok.
Kromě významu včel v přírodě a pro člověka a šetrnému vztahu k životnímu prostředí se děti učí praktickým dovednostem,
např.: přípravě úlů, drátkování rámků, zatavování mezistěn,
tvorbě oddělku nebo výběru plemenného materiálu.
Při poklesu včelařů v obci se tři zbývající aktivní včelaři rozhodli, že vznikem a činností tohoto kroužku podchytí zájem
dětí o život a užitečnost včelstev a jejich postupném obnovení
a rozšíření. Rádi by vychovali další generaci včelařů a cíleně je

dovedli k samostatnému chovu včel a zároveň jim předali veškeré znalosti a zkušenosti, které mají s touto problematikou.
B.Tesaříková
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KNIHOVNA
VÝSLEDKY SOUTĚŽE

Hromádková Jindřiška
Lipanský Jan
Edwardson Ake
Novotná Dagmar
Charón Daria

,,STAŇ SE MLADÝM SPISOVATELEM“
Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 29. dubna v Místní
knihovně v Ladné. Do soutěže se přihlásilo 16 dětí, ale své práce odevzdali jen – Jana Zháňalová, Terezka Čechová, Roman
Julínek, Petr Julínek. Jejich příběhy (pohádky) jsou zajímavé,
doplněné pěkným malováním. Za velkou snahu jsme odměnili všechny . Po malém pohoštění, odměnu a pěknou knihu předala místostarostka Tesaříková Bohumila.
Práce mladých spisovatelů je možnost k nahlédnutí v místní
knihovně.

- Druhý život
- Smrt odpadlého bratra
- Nebe na zemi.
- Mušketýrská čest
- Markýzina neteř

UPOZORNĚNÍ
Knihovna bude 18. srpna 2011 uzavřena - DOVOLENÁ
Fotografie a další informace naleznete na webu knihovny www.
knihovnaladna.webk.cz

Další akce:

TURNAJ V HRANÍ PEXESA
Turnaje, který se odehrál v naší knihovně v sobotu 14. května
2011, se zúčastnilo dvanáct dětí. Přišly děti předškolní (jen v
malém počtu) i starší. I přes malou účast atmosféra byla soutěžící a napínavá. Děti hrály ve dvou kategoriích, mladší a starší.
V mladší kategorie 1. místo Deniska Babocká
2. místo Evička Struhárová
3. místo Vojtíšek Julínek
Ve starší kategorie 1. místo Kristýna Jelínková
2. místo Jakub Mikyska
3. místo Kristýna Hrdová

Příběh o drakovi – Petr Julínek / žák 2. třídy/
Před tisíci lety žil v jedné jeskyni drak. Jmenoval se Rudla. Byl to
hodný tříhlavý drak. Jeho jeskyně ležela blízko zámku. V nejvyšší
věži bydlela princezna.
Jednoho dne šel drak k zámku. Chtěl se napít z královského jezera,
ale to bylo zakázáno. Jenže stráže ho přistihly a odvedly do vězení.
Rudla si chtěl promluvit s králem, proč ho uvěznili. Král za ním
přišel a vysvětlil mu, že v jezeře je vzácná léčivá voda a ten, kdo
se jí napije, toho oběsí. Rudla povídá: „Když mě pustíš, tak ti dám
šest truhel zlata, které mám u sebe v jeskyni.“ Král pustil draka
ven a poslal s ním své vojáky, aby převzali truhly. Rudla slib dodržel a král mu za to povolil chodit k němu do zámku a pít z kouzelného jezera.
Od těch dob byli král s drakem kamarádi a navzájem si pomáhali.

Velké poděkování za pomoc v organizaci turnaje patří Romanu Julínkovi.

Zakoupené nové knihy v dubnu 2011
Beletrie pro děti a mládež
Cornish David M.
- Tetování krví. Začátek cesty 1.
Cornish David M.
- Tetování krví. Lampáři 2.
Shieldsová Gillian
- Cesmínka a tajemná loď
Shieldsová Gillian
- Perlinka zachraňuje království
Marvel Entertainment - Spider-man. Knížka roku 2010
Machač Jan
- Kobylka Karolínka
Řeháčková Věra
- Pátrání po vládci Vodstva
Tailor G.P.
- Pán prokletí
Beletrie - dospělí
Hessová Anna
Prokš Mikan
See Lisa
Feehan Christine
Feehan Christine
Zajíčková Veronika
Hala Melchior
Hartus Charlaine
Nachtmanová Petra

- Neposkvrněné početí
- Protiklady
- Dívky ze Šanghaje
- Zimní soumrak
- Oceány vášně
- Zpověď královny
- Pohřben zaživa
- Vražda v Shakespeary
- Zazděná zaživa

Ukázka z knihy Terezy Čechové
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EKOKÚTEK
TŘÍDĚNÍ DO PLASTOVÝCH PYTLŮ
I když se třídění odpadu do plastových pytlů v naší obci stále zlepšuje, upozorňujeme občany, aby jednotlivé odpady dávali do určených pytlů a zabránili tím znehodnocování vytříděného odpadu.
Bílý pytel - PET láhve: sešlápnuté PET láhve, plastové láhve z kuchyně (od octu apod.), obalový materiál (čisté igelity a obalové fólie), kelímky (od jogurtů, Ramy apod.)
Modrý pytel - papír: papír (např. krabičky od léků, obálky,
zmačkaný papír), kartony, kartonové obaly
Oranžový pytel – tetrapak: tetrapakové obaly od mléka,
džusů a vína
NEDÁVAT: voskované, znečištěné papíry, obaly od barev a postřiků
E-BOX NA OBECNÍM ÚŘADĚ
V chodbě obecního úřadu je umístěn E-box, do kterého je
možné celoročně odkládat:
- telefony a příslušenství - hračky, herní konzole
- přehrávače, rekordéry - ovladače - počítačová příslušenství
- nabíječky, adaptéry - kancelářskou techniku

- fotoaparáty - videokamery -použité baterie
NEDÁVAT: zářivky, úsporné zářivky, osvětlovací zařízení
B.Tesaříková
Žádáme spoluobčany, aby třídili odpad pouze do pytlů k tomu
určených, tj. pytlů, které si mohou vyzvednout na obecním úřadě. Pokud bude odpad v pytlech jiných, nebude se tento odvážet, protože svozová firma odmítá odebírat odpad v jiných
pytlích. Komunální odpad v černých pytlích vyváží společnost
Hantály svým vozem, tříděný odpad v průhledných, modrých
a oranžových pytlích odváží pracovníci obecního úřadu. Ti Vás
zároveň žádají, abyste pytle zavazovali a plnili je celé, ne jenom
do poloviny.
Děkují pracovníci obecního úřadu J. Kubík a M. Salajka
Upozorňujeme, že kontejner přistavený u hřbitova slouží pouze k ukládání rostlinného odpadu z prostor hřbitova a žádáme
spoluobčany, kteří sem nepřetržitě vynášejí i rostlinný odpad
ze svých zahrádek a dokonce i odpad komunální /víme o které spoluobčany se jedná, především z ulice Lipová/, aby tohoto
jednání zanechali a likvidovali odpad jiným způsobem /popelnice, třídění, sběrný dvůr, kompostování, aj./.
Obec Ladná děkuje

KOSTEL SV. ARCHANDĚLA MICHAELA
Z důvodu odjezdu pana faráře s dětmi na tábor nebudou
zde mše svaté a to od pondělí 4. 7. do soboty 23. 7. a od
pondělí 25.7. do soboty 6. 8. 2011. V neděli 24. 7. bude mše
svatá v 9.30 hod.
Ve farním kostele v Podivíně jsou mše svaté zajištěny vždy
v neděli v 10.45 hodin. Případné změny budou na nástěnce
u kostela nebo na dveřích kostela.
Od neděle 7. 8. 2011 by už měly být mše svaté pravidelně slouženy. V případě potřeby poslouží kněz z vedlejší farnosti. Informace také
u paní Střelské Ludmily – kostelnice.
V případě dostatečného zájmu pojede na mše
sv. do Podivína autobus. Nahlaste se u Střelské L.

Dění v kostele
Prožili jsme krásné období velikonočních svátků a doby
velikonoční, vzkříšení Ježíše Krista, které končí letnicemi
– svátky seslání Ducha svatého 12. 6. V tento den děti z našeho společenství, poprvé přijali do svých srdcí Svátostného Ježíše.
Začátkem května se uskutečnil poutní zájezd pro ty, kteří se starají v naší farnosti o kostel v Ladné
i Podivíně. Navštívili jsme kostel a klášter
Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova, kostel
v Olešnici, zde je stálá výstava vyřezávaných
jesliček – Betlému a v muzeu výstava strašidel. Posledním zastavením byla nedávno postavená kaplička ve Víru. Je to poděkování za
službu v kostele.
V sobotu 21. května, na den obce, byla sloužena na návsi u kapličky sv. Archanděla Michaela mše svatá za farníky, jako poděkování za opravu. Pro vysvětlenou kaplička se znovu nesvětila.
Byla vysvěcena v době, kdy se v ní konaly bohoslužby a nebyla rozbořena, jen opravená. Odpoledne byl otevřen kostel.
V sobotu 18.6. se konalo svěcení nové hasičské zbrojnice
po velké rekonstrukci. Hasiči dostali dar od faráře p. Křivého – sochu sv. Floriánka, patrona hasičů.

Pozvánka
na
Cyrilometodějskou
tradiční
pouť
do
Podivína
– 5. 7. 2011 v 9.00 hod mše svatá u kapličky
Cyrilky v Podivíně.
Charitní sbírka oblečení bude až po prázdninách. Zatím
není znám rozpis svozů sbírek na našem okrese.
Také nás zastihla jedna smutná zpráva. Z našeho společenství z naší obce, povolal k sobě na věčnost Pán Života i
Smrti dlouholetou zpěvačku a velkou pomocnici při všech
činnostech chodu kostela paní Marii Struhárovou.
Prostá, drobná, nenápadná, dobrosrdečná, pracovitá žena.
Tak jsme ji potkávali a vídali na ulici, na zahrádce, v prá-

Důležité upozornění o změnách bohoslužeb o prázdninách
v kostele v Ladné
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ci, v kostele, při různých společenských událostech obce.
Do života dostala ještě jeden krásný dar „hlas“. Tuto hřivnu neměla pouze pro sebe a své potěšení. Svým zpěvným
hlasem obohacovala krásu bohoslužeb v našem kostele více
než 50 let. Ať to byly nedělní bohoslužby, nebo slavnostní
sváteční bohoslužby či smuteční pohřby, vždy ochotná posloužit. Ráda si zazpívala všude tam, kde se sešla třeba jen
hrstka lidí, kteří měli rádi pěknou lidovou písničku.
Její pracovitost a houževnatost byla až neuvěřitelná. Starala se o rodinu, o domácnost, zahrádku, včeličky a k tomu
si vždy když bylo potřeba našla čas na pomoc v kostele při
různých opravách. V poslední době spolu s manželem vykonali pro kostel velký kus práce. Různé opravy el. Instalace, vyomítání věže, vynosila maltu nahoru v kbelících a
otlučenou zvětralou dolů. Při otloukávání staré fasády kostela, otloukávala až v nejvyšších částech věže. Úklidy ať

pravidelné nebo větší v kostele nebo kolem kostela, vždy
tam byla.
Vychovali s manželem dva syny, radovala se z vnoučat a těšila se na další vnoučátko.
Věříme a doufáme, že spočinula v náručí Božím se svými
dobrými skutky, se svou láskou k Bohu v kterého věřila,
doufala v Boží milosrdenství a kterého milovala. Její víra v
Boha byla opravdová, nebyla planým slovem, ale životem a
skutkem. Svůj kříž života a kříž nevyléčitelné nemoci přinesla až na konec své cesty. Svíce života dohořela, kniha života byla popsána.
Ještě jednou velké díky za všechno a za všechny, kdo Tě
měli rádi, Mařenko!
Ludmila Střelská

CHOVATELKA ARABSKÝCH CHRTŮ
Možná jste si všimli, že se po obci nebo v jejím okolí prochází paní s kočárkem, doprovázená dvěma chrty. Je
to paní Lenka Malinovská, úspěšná chovatelka arabských
chrtů, plemene sloughi. Sloughi považuje za zvíře vhodné
pro člověka, který se na ně dokáže dívat jako na živé umělecké dílo. Pro člověka, který nevyžaduje slepou poslušnost
utužovanou hloupým drilem a zakládáním si na své vlastní
nadřazenosti. Na chrtech fascinuje paní Malinovkou jejich
nezávislá povaha, bezmezná oddanost, chápána v kontextu
s jejich loveckou vášní.
Chovatelskou stanici si paní Malinovská založila před
dvaceti lety, nejprve chovala plemeno afghánský chrt, teprve poté plemeno sloughi, odchovala již 14 psů. Plemeno
sloughi pro ni bylo láskou na první pohled.
Největší úspěchy chrtů p. Malinovské:
DAHIJA Bohemia Genao - písková fenka, stáří 10let:
Šampiónka České Republiky, Šampiónka Slovenské republiky, Šampiónka Polska, Vítězka střední a východní Evropy, Interšampiónka
AKABA ag Dalvit – černá fenka, stáří 7 let:
Dostihová vítězka v letech 2006 -2010, Mistr Slovenska
2006 -2007, 2009, 2010, Mistr Moravy 2006, 2008-2010,
Mistrovství Evropy 2007 -8.místo, 2009 -10.místo, Mistr
České republiky 2007, finalistka Mistrovství světa 2007 v
Sachsenheim (5.místo).
V České republice za její dostihovou kariéru nebyla lepší
fena. V letech, kdy titul nezískala, nestartovala, vždy však
z jiných důvodů než zdravotních, Akaba nikdy nestonala.
e světě, kde je obrovská konkurence, mají majitelé psů
stokrát větší možnosti v tréninku a konkurenceschopné
soupeře, nikdy neudělala ostudu a de facto je to jediná fena
českého chovu, která se kdy na světových drahách prosadila.
Více o chovatelské stanici paní Malinovské se dozvíte na
webových stránkách: www.sloughi-dalvit.com.
Aktivně pracuje paní Malinovská již deset let v Klubu chovatelů dostihových chrtů Lednice a podílí se na pořádání chrtích dostihů. Začínala zde jako nápomocná síla, obsluha sedliště a po složení zkoušek v roce 2009 působí jako
dostihová rozhodčí. Lednická dostihová dráha pořádá každým rokem sedm dostihů. Dva letošní dostihy se již konaly, další dostih se poběží 26.6. (Lednický zajíc) a hned
po něm následuje nejprestižnější letní dostih, a to 3.7.2011

Grand Prix CZ. V srpnu pokračují závody Letním pohárem, který se koná 20.srpna, Mistrovství Moravy pak
17.září a sezónu ukončí 22. října Zlatý box. Dostihy začínají vždy v 10.00hod. rozběhy, finálové běhy jsou směřovány na 14.00hod. Všechny zájemce o chrtí dostihy si paní
Malinovská dovoluje pozvat, k dispozici bude zájemcům i
klubová kantýna, dostihy jsou skvěle moderovány a přiblíží tak „chrtí svět“ i laikům.
připravila B. Tesaříková
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VZPOMÍNKA NA LADENSKOU OSOBNOST
Po řadu let se věnoval výchově mládeže ve výtvarném kroužku. Jeho koníčkem bylo vždy fotografování i amatérské filmování. V jeho archívu se najde více než 30 tis. fotografií a 15.tis
metrů filmů.
Založil také divadelní kroužek, pro který napsal hry „Mamonářka“ nebo „Muži hor“, pro děti napsal a uvedl hru „Pohádka o štěstí“. Všechny tyto hry byly uvedeny v Zastávce u Brna
a jejím okolí.
Hlavní zálibou Ludvíka Holuba bylo malování obrazů, kterých vytvořil více než 21tis. V letech 1957-1960 absolovoval
dálkový kurz kreslení a malování při Ústředním domu zájmové
umělecké činnosti pod vedením akademického malíře Františka Baumruka. Větší část tvorby zasvětil malování krajiny. Největší úspěch získal na výstavě hornické amatérské tvorby v Katovicích v Polsku, kde obdržel bronzovou medaili.
Ladenští občané se s dílem Ludvíka Holuba mohli setkat na
výstavě jeho obrazů a fotografií, která byla uspořádána v roce
2002. Jeho následovníkem a pokračovatelem rodinné tradice je
Libor Vymyslický.

Ludvík Holub „Karelka“
V letošním roce zemřel jeden z významných ladenských rodáků, pan Ludvík Holub.
Do obecné školy chodil v Ladné, kde se narodil 21.dubna
1925. V jedenácti letech vstoupil do klášterního gymnázia redemptoristů v Libějovicích u Netopíc. V době protektorátu po
zrušení kláštera navštěvoval zemědělskou školu v Podivíně. Po
ukončení školy pak pracoval na hospodářství svých rodičů.
Po osvobození vlasti vstoupil v září 1945 do služeb Jednotného svazu českých zemědělců jako okresní tajemník v Hodoníně a po ukončení vojenské služby pak v Mikulově.
Od června 1950 do května 1953 byl ve výkonu trestu za protistátní činnost v táboře nápravné výchovy na dole Ferdinand
v Babicích. Po propuštění z trestu zůstal pracovat na dole jako
horník a trvale se usadil v Zastávce u Brna, kde založil rodinu.
Po práci se pan Holub věnoval kulturní činnosti v Závodním klubu dolu Julius, kde od roku 1958 působil jako vedoucí, od roku 1961 jako vedoucí Sdruženého klubu pracujících a
od roku 1991 jako vedoucí Místního kulturního zařízení až do
jeho zrušení v dubnu 2000. Práci v kultuře tak vykonával více
než 45 let.

připravila B.Tesaříková

O UPRKOVĚ VÝSTAVĚ
Obraz Lanštorfské hody jednou z dominant výstavy
Při příležitosti 150. výročí narození jednoho z nejznámějších moravských malířů Jože Uprky (*26. října 1861, Kněždub - †12. ledna 1940, Hroznová Lhota) připravila Galerie
výtvarného umění v Hodoníně výstavu jeho děl. Na výstavě jsou po dlouhých padesáti letech, které uplynuly od souborné výstavy v roce 1961, k vidění Uprkova díla zapůjčená jak z prestižních veřejných sbírek českých muzeí a galerií, tak ze sbírek soukromých. Návštěvníci tak mají jedinečnou příležitost vidět i autorovy výtvarné práce, které nebývají tak často prezentovány. Kromě zápůjček z celé
České republiky byla zapůjčena i díla ze Slovenska. Expozice je doplněna o dokumentační materiály připomínající
život a dílo tohoto významného výtvarného umělce. Vedle
fotografií, korespondence, plakátů a katalogů k výstavám
jsou vystaveny rovněž některé umělcovy osobní předměty z majetku rodiny.
Jednou z dominant výstavy je Uprkův obraz Lanštorfské
hody z roku 1898, kdy tento významný umělec navštívil
naši obec. Vzhledem k tomu, že ve stejném roce navštívil
také Lanžhot a namaloval obraz Lanžhotské hody, jsou tyto
obrazy často zaměňovány. (Jak jsme psali v minulém čísle

Lanštorfského zpravodaje.) Na studii k Lanštorfským hodům (zapůjčené z Olomouce), která je na právě probíhající výstavě v Hodoníně rovněž k vidění, je čitelné číslo popisné domu, před nímž starší muž vede za ruce dvě malé
děti – jeden z motivů velkého obrazu. Tato studie je dalším
argumentem pro tvrzení, že se skutečně jedná o Lanštorfské hody. V Lanžhotě má č.p. 123 dům stojící na ulici Komárnov a to je ulice, která se docela prudce svažuje od kostela dolů k řece Moravě a česko-slovenské státní hranici.
Muž vedoucí za ruce dvě děti kráčí v Uprkově studii po rovině (u nás v Ladné jsou v rovině všechny ulice, dům s č.p.
123 se v Ladné nachází na ulici Růžová) a nikoliv po svahu
(jako v případě nejedné ulice v Lanžhotě, např. právě ulice
Komárnov, na které stojí dům s č.p. 123).
Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží ve středu 25.
května 2011 a potrvá do 28. srpna 2011. Adresa: Galerie
výtvarného umění v Hodoníně, Úprkova 2, 695 01 Hodonín. Otevírací doba: úterý - pátek: 9.00 - 17.00 hod, sobota - neděle: 13.00 - 17.00 hod, pondělí: zavřeno. Vstupné
30,- Kč
připravil Zdeněk Vrbík

SPOLKY A SDRUŽENÍ
SDH LADNÁ
Poděkování

strukce. Především firmám Ladislav Černý, Stanislav Krůtil, Mibag, Filípek a další.
Děkuji i hasičům, kteří se zúčastňovali brigád, kterých nebylo za tři roky rekonstrukce málo. Sami hasiči dobře ví,
kdo z nich se zúčastňoval brigád pravidelně a kdo vůbec.
SDH Ladná má dnes k dispozici Autocisternu CAS RHP

Jak jistě víte, má naše obec kompletně zrekonstruovanou
hasičskou zbrojnici. Rekonstrukce probíhala od roku 2009
až po rok 2011 a nebyla levná. Chtěl bych poděkovat všem
firmám a občanům, kteří se jakkoliv zapojili do této rekon-
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25, Avii, požární čerpadlo PS 12, plovoucí čerpadlo, kalové čerpadlo, vysílačky a motorovou pilu. A hlavně má dnes
šatnu, kde se můžou hasiči převléct před výjezdem k zásahu, sociální místnosti s teplou vodou. Klubovnu kde se
můžou scházet mladí hasiči.

hasičce je pro děti jistě lepší variantou, než se doma pasivně válet u televize nebo počítače. Děkuji rodičům, kteří děti podporují.
Výzva
Chcete se také stát členem SDH Ladná? Pokud bydlíte v
Ladné, máte dobrý zdravotní stav a hlavně chcete být našim členem dlouhodobě, přihlaste se. Potřebujeme nutně
řidiče skupiny „C“, zdravotníky, hasiče pro motorovou pilu,
ale i běžné členy. Členové výjezdní jednotky musí jednou
za 14 dní absolvovat dvouhodinový výcvik, povinné jsou
pro řidiče měsíčně kondiční jízdy s cisternou, jednou ročně zdravotní prohlídky. Dále se musí starat o údržbu techniky ve zbrojnici a mít připravené věci k výjezdu. Pravidelně pořádáme brigády, jednou měsíčně máme členskou
schůzi. Do výjezdové jednotky potřebujeme jen členy, kteří chtějí pomáhat obci dlouhodobě. Spousta lidí se dokáže
nadchnout a naslibovat, že budou hasiči a za rok je všechno
jinak. Další problém je, když někdo bydlí mimo obec nebo
má zaměstnání daleko a je celý týden mimo obec.
Vždycky je možné volný čas věnovat rodině, dětem, práci doma, na zahradě, nebo odpočinku. Proto si, prosím,
dobře rozmyslete, jestli chcete svůj čas obětovat pro druhé.
Být připraveni pomoci pomáhat lidem při požárech, povodních, bouřkách, odstraňování spadlých stromů a jiných
krizových situacích.
V současné chvíli máte v hasičské zbrojnici vytvořené prostředí, o kterém se dřívějším hasičům ani nesnilo.

Mladí hasiči
Od začátku letošního roku jsme se s dětmi začali zúčastňovat hasičských soutěží. Zúčastnili jsme se závodů v hasičském sportu:
5.2 Perná – uzlování
7.5 Tvrdonice – požární útok a štafeta 4x60 m
14.5. Velké Bílovice – požární útok, štafeta dvojic
21.5. Drnholec – hra Plamen
4.6. Poštorná – požární útok, štafeta CTIF
Soutěžíme první rok. Děti se postupně zlepšují, jejich časy
jsou někdy až překvapivě dobré. Věříme, že čas strávený v

Starosta SDH Ladná, Rostislav Střelský

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ POŽÁRNÍ ZBROJNICE
V sobotu 18. června 2011 se členové Sboru dobrovolných
hasičů Ladná dočkali otevření nově zrekonstruované požární zbrojnice. Pro veřejnost byl uspořádán „den otevřených dveří“, kde si zájemci mohli prohlédnout, jak nová
zbrojnice vypadá a v nové klubovně, která byla vystavě-
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na v patře budovy, mohli shlédnout výstavu z historie SDH
Ladná. Akce byla zahájena vysvěcením zbrojnice, které vykonal Mgr. Pavel Křivý, který na závěr věnoval ladenským
hasičům vzácný dar- sošku sv. Floriána, patrona hasičů.
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ELEKTRO FILÍPEK

Občerstvení zajištěno

TopCar
TITANIC Club
GARÁŽ Club

Akcí bude provázet
PETR ZAKOPAL
(moderátor České televize
a radia Kiss Hády)
Program doplní souboje v páce :-)

HOSPODA U parku

kdy: 29.7.2011, od 16 hod.
kde: Ladná (hřiště)
vstupné: 250,-
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Představí se skupiny:

BOS FEST

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILEA

ÚMRTÍ

Blahopřejeme našim spoluobčanům a přejeme jim
vše nejlepší do dalších let

Rozloučili jsme se s občany:

DUBEN

Jan Trávníček, ul. Masarykova

DUBEN
95 let Ludmila Cenková, ul. Masarykova
75 let Antonie Šošková, ul. Masarykova
65 let Jaroslav Smejkal, ul. Sportovní
Jan Struhár, ul. Masarykova
60 let Bohuslav Kunický, ul.Mlýnská

KVĚTEN
Marie Šaránová, ul. Lužní
Marie Struhárová, ul. Masarykova

KVĚTEN

NAROZENÍ

80 let Vilém Škarvoda, ul. Ořechová
75 let Pavel Markovič, ul. Ořechová
Josef Markovič, ul. Na Trkmance
70 let Vlastimil Gajda, ul. Lipová
65 let Vlasta Čápková, ul. Růžová
Ivan Kašuba, ul. Ořechová
Jan Lůcký, ul. Sportovní
Zdeněk Zrůna, ul. Anenská

Přivítali jsme mezi sebou tyto občánky:
BŘEZEN

Barbara Alinčová, ul. Lipová
DUBEN
Natálie Hrdá, ul. Na Trkmance
Štěpán Střelský, ul. Svobody

ČERVEN
80 let Antonín Jílek, ul. Úlehlová
70 let Alžběta Barančicová, ul. Úlehlová
Pavlína Sýkorová, ul. Za Hřištěm
Václav Červíček, ul. Na Trkmance
65 let Drahomíra Ivančicová, ul. Anenská
60 let Katarína Morvayová, ul. Masarykova
Helena Žůrková, ul. Růžová

KVĚTEN
Jana Struhárová, ul. Masarykova
Tomáš Sedláček, ul. Masarykova
Žádáme občany, kteří si nepřejí zveřejnění svých osobních
údajů, aby to nahlásili na obecním úřadě. Děkujeme.

Významné životní jubileum oslavila paní Ludmila Cenková.
Všichni pracovníci obecního úřadu jí přišli poblahopřát a připít jí na zdraví.
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REALITY PRORADOST s.r.o.

Břetislavova 33, Břeclav
tel.: +420 608 600 008
info@reality-proradost.cz

Ref.č.: LAD222
Popis: RD 3+1 se dvorkem a
zahrádkou v Ladné, určen
k rekonstrukci.
ZP: 89 m2, CP: 230 m2
Návrh ceny: 600.000,-Kč
Tel.: 775 33 48 70

Ref.č.: POD519
Popis: Byt 3+1 v OV v cihlovém
domě v Podivíně, dvě sklepní
kóje, vlastní vytápění. CP: 72 m2.
Návrh ceny: 1.290.000,-Kč
Tel.: 608 600 008

Ref.č.: POD638
Popis: Přízemní řadový RD 3+1
v Podivíně, se dvorem a
zahradou, veškeré IS.
ZP: 200 m2, CP: 509 m2
Návrh ceny: 1.490.000,-Kč
Tel.: 775 33 48 70

Ref.č.: POD658
Popis: RD 3+1 se dvorem a
zahradou v Podivíně, napojen
na veškeré IS, klidná lokalita.
ZP: 110 m2, CP: 380 m2
Návrh ceny: 849.000,-Kč
Tel.: 608 600 008

Ref.č.: BVA680
Popis: DB 2+1 nedaleko centra
Břeclavi, původní stav. CP: 56 m2
Návrh ceny: 530.000,-Kč
Tel.: 775 33 48 70

Ref.č.: BVA257
Popis: Řadový RD 3+1 v Břeclavi
podsklepený se dvorem, dobrý stav.
ZP: 100 m2, CP: 150 m2
Návrh ceny: 1.150.000,-Kč
Tel.: 608 600 008

PRODEJ A PRONÁJEM VAŠÍ NEMOVITOSTI ZA NEJVYŠŠÍ MOŽNOU

x

PRÁVNÍ A PORADENSKÝ SERVIS

x

NEZÁVAZNÉ OCENĚNÍ VAŠÍ NEMOVITOSTI

x

ŠIROKÁ PREZENTACE VAŠÍ NEMOVITOSTI (WEBOVÉ PORTÁLY,

x

VÝMAZ OMEZENÍ VLASTNICKÝCH PRÁV VAŠÍ NEMOVITOSTI

x

OCHRANA FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ FORMOU ADVOKÁTNÍ

x

ZNALECKÝ ODHAD PRO FINANČNÍ ÚŘAD, PODÁNÍ DAŇOVÝCH

Ref.č.: HRU141
Popis: RD 4+1 se zahradou
v Hruškách, započata rekonstrukce.
ZP: 141 m2, CP: 520 m2
Návrh ceny: 799.000,-Kč
Tel.: 608 600 008

Z naší nabídky dále vybíráme:
Podivín – patrový RD 6+1- krb, terasa, dvůr, okrasná zahrada.
ZP: 110 m2, CP: 837 m2
Cena: 2.200.000,-Kč
Tel.: 775 33 48 70

NAŠIM KLIENTŮM NABÍZÍME ZDARMA:
x

Ref.č.: BVA646
Popis: Prostorný dům téměř
v centru Břeclavi, vhodný ke
komerčnímu využití.
ZP: 111 m2, CP: 172 m2
Návrh ceny: Info v RK
Tel.: 608 600 008

CENU

Podivín – pozemek s nádherným výhledem, možno rozdělit až na 6
stavebních parcel. CP: 3.925 m2
Cena: 350,-Kč/m2
Tel.: 775 33 48 70
Velké Bílovice - nadstandardně řešená novostavba 5+kk se zahradou a
dvojgaráží. ZP: 238 m2, CP: 816 m2
Cena: 3.290.000,-Kč
Tel.: 775 33 48 70

REGIONÁLNÍ TISK, VÝVĚSKY, KBT, ROZHLAS, …)

Břeclav – RD 3+1 se dvorem, podsklepen, dobrý tech. stav, napojen na
vešk.IS. ZP: 100 m2, CP: 150 m2
Cena: 1.150.000,-Kč
Tel.: 608 600 008

ÚSCHOVY KUPNÍ CENY
Břeclav – byt 3+1 v OV nově kompletně zrekonstruovaný v klidné lokalitě
U Splavu. CP: 68 m2
Cena: 1.498.000,-Kč
Tel.: 728 601 610

PŘIZNÁNÍ
x

PŘEPISY ENERGIÍ A MÉDIÍ (EL. ENERGIE, VODA, PLYN, KBT,

Břeclav – DB 2+1 Na Valtické, plastová okna, původní stav, čistý,
udržovaný. CP: 47 m2
Cena: 599.000,-Kč
Tel.: 774 105 875

INTERNET, …)
x

100% OCHRANA VŠECH TRANSAKCÍ PRÁVNÍM ODDĚLENÍM

x

POJIŠTĚNÍ KAŽDÉHO OBCHODNÍHO PŘÍPADU NA 13.000.000,-Kč

Pro konkrétní klienty hledáme RD do 2. mil. Kč i k rekonstrukci.
Tel.: 608 600 008
Dalších cca 300 nemovitostí naleznete na www.reality-proradost.cz

VYKUPUJEME NEMOVITOSTI ZA HOTOVÉ, ŘEŠÍME EXEKUCE, DRAŽBY

I Vám PRORADOST zdarma poradí a pomůže s prodejem Vaší nemovitosti

www.reality-proradost.cz
Registrováno u MK ČR E 14585, odpovědný redaktor: Bohumila Tesaříková, vydává Obecní úřad Ladná;
tel: 519 324 502, příspěvky možno zasílat na info@obecladna.cz, foto: M.Střelská, B.Tesaříková.
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