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V lednu tohoto roku se v naší obci konala tradiční Tříkrálová sbírka.
I tentokrát se podařilo vybrat větší částku než loni. Výtěžek činí 31.634,-Kč.
Všem dárcům i koledníkům děkuje Charita.

l Oprava pohonu kostelních
zvonů

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás poprvé oslovit jako starostka Obce Ladná a
pár slovy objasnit, proč došlo k výměně starostů.
Problémy, které se na obecním úřadě hromadily, neřešily
a odkládaly se již více než rok, jsme se nejprve pokoušeli řešit domluvou, bohužel pan starosta Juračka vůbec nevnímal
realitu, která kolem něj byla. S místostarostkou nekomunikoval téměř rok, s účetní posledních 5 měsíců, čímž se velmi
ochromil chod obecního úřadu. Pokusem k částečné nápravě
bylo jmenování pouze jednoho místostarosty, který by tu pro
občany byl, když starosta nebyl k zastižení i několik úředních
dnů po sobě / dle jeho slov „kvůli třem lidem tam nebudu
čekat“/. Do dnešního dne bývalý starosta nepředal obecní
úřad a nadále užívá věci, které jsou majetkem obce /např. dva
mobilní telefony, kartu MAKRO aj./.
Důvody, které jsme uvedli a vedly nás k odvolání bývalého

starosty – nekomunikace, ztráta důvěry a špatně fungující
obecní úřad, se v plné míře potvrdily a potvrdil to i audit JMK.
Poděkování z naší strany patří p.Juračkovi za znovuotevření základní školy a opravu obecního úřadu.
Mojí snahou i ostatních zastupitelů je vybudovat úřad,
který je tu pro občana. A občan se může s důvěrou obrátit se
svými problémy na kteréhokoliv člena zastupitelstva. Zdárně
dovést do konce změnu územního plánu, projekt na vybudování kanalizace a ČOV, projekt na vybudování sběrného
dvora, pomoci při budování fotovoltaické elektrárny, zajistit
pro potřeby obce kulturní zázemí, podporovat aktivity jednotlivců i různých sdružení, zvelebovat prostředí obce atd.
Doufám, že budete s prací , kterou pro obec odvedu já, ale
i ostatní zastupitelé, spokojeni.
Renáta Priesterrathová

CO SE CHYSTÁ
Na jaře chystáme dokončení Rasovny- instalace odpadkových košů, výsadba keřů apod. Před budovou školy bude
v dubnu vybudováno „Cykloodpočívadlo Podluží“, které je
součástí projektu Regionu Podluží. Bude instalován informační panel s mapou obce a regionu, stojany na kolo a lavičky.

Již se také pracuje na opravě hasičské zbrojnice a vybudování vodovodní přípojky ke zbrojnici a na opravě topení na
poště.

ŽÁDOSTI O DOTACE A GRANTY
Na začátku března jsme podali žádosti o dotace na opravu
Poklony sv.Anny (výměna zatékající krytiny, nové okno v nice). Jedna žádost byla podána na Ministerstvo pro místní rozvoj –Podpora obnovy venkova. Druhá žádost byla zaslána na
Nadaci VIA, tuto žádost ve spolupráci s obcí podalo Sdružení
občanů Ladné.
Další dvě již odeslané žádosti se týkají opravy interiéru
knihovny, jedna žádost byla zaslána na Ministerstvo pro místní
rozvoj-Podpora obnovy venkova, druhá na Jihomoravskou komunitní nadaci se sídlem v Moravské Nové Vsi.
Ve fázi zpracování jsou další žádosti, které budeme posílat
během měsíce dubna. Jedná se o opravu kaple sv.Michala, kde
projekt zpracuje firma OK Atelier z Břeclavi. Tady se budeme
snažit získat dotaci Ministerstva kultury.
Nadace VIA ve spolupráci s ČSOB vyhlásila grantový
program na drobné kulturní památky, kde chceme žádat na
opravu Poklony sv.Vendelína. Také tuto žádost bude podávat
Sdružení občanů Ladné ve spolupráci s obcí, protože neziskové
organizace mají v tomto případě větší šanci na získání dotace.
Další zpracovávanou žádostí je instalace kolektorů a výměna bojlerů v kuchyni MŠ. Národní programy SFŽP již pro obce
nejsou, na Operační program je zase náš projekt velmi malý
(asi 135.tis.Kč, OP jsou nad 500tis.Kč), proto se pokusíme získat dotaci z Programu Energie z přírody MND, a.s. Hodonín.
Žádost odešleme v průběhu dubna.
V listopadu minulého roku jsme podali žádost do Operačního programu životní prostředí s projektem Zeleň u Jazérka.
Naše žádost byla Státním fondem životního prostředí akceptována, což znamená, že po formální a technické stránce byla
v pořádku a postoupila do dalšího kola. O tom, zda dotaci
získáme, budeme vědět pravd. na konci dubna. Náklady obce
by v případě realizace projektu činily 10% celkové částky, přibl.
48 000,-Kč.
O tom, zda jsme některou z výše uvedených dotací získali,
Vás budeme informovat.

nedostatky byly napraveny. Tato zpráva bude k dispozici celá
spolu se závěrečným účtem obce na úřední desce.
NA ČEM SE PRACUJE
- územní plán
Změnu č.1 ÚP Ladná organizuje od počátku Ing.Darmovzalová, se kterou má Obec Ladná mandátní smlouvu na výkon této činnosti. Ing.Darmovzalová jedná se zpracovatelem,
úřady a institucemi, zajišťuje písemnou korespondenci.
- povodňový plán
Dokončujeme rozpracovaný povodňový plán obce z r. 2007,
na příštím zasedání Zastupitelstva Obce Ladná bude předložen
ke schválení. Na dokončení spolupracujeme s Odborem životního prostředí Městského úřadu Břeclav.
- komise pro projednávání přestupků
Přestupky se rok a půl neřešily přesto, že Kontrolní výbor
několikrát upozornil starostu; některé z nich tak již propadly.
Na schůzce starostů býv.okresu Břeclav dne 17. 3. 2009 bylo
dohodnuto, že Komisi pro projednávání přestupků bude do
budoucna pro Obec Ladná za úplatu vykonávat Město Břeclav.
- výjimka z počtu žáků
Výjimka z počtu žáků byla schválena na zastupitelstvu č. 21
dne 8.července 2008. Oficiální vyjádření obce bylo napsáno 11.
3. 2009 novou starostkou.
- žáci II. stupně, kteří navštěvují břeclavské školy
Zastupitelstvo obce schválilo Dohodu o vytvoření společného školského obvodu s Městem Břeclav. Spádovou školou bude
ZŠ Kupkova, rodiče však mají právo dát dítě na kteroukoliv
školu v Břeclavi. Obec Ladná bude přispívat 7.000,-Kč za žáka
a rok. S vedoucí odboru školství Městského úřadu Břeclav
Mgr.Bakovou byl dohodnut systém spolupráce, aby opět
nedošlo k situaci, aby Obec Ladná dlužila více než půl roku
Městu Břeclav za žáky II. stupně téměř 760 tis. Kč jako tomu
bylo loni.
- žádost o prominutí vrácení dotace MFČR
V červnu 2008 jsme získali dotaci ve výši 90. tis. Kč na výsadbu stromů v aleji. Účel dotace byl naplněn, výsadba aleje byla
zrealizována. Prostředky ze státního rozpočtu nebyly vyčerpány do 31. 12. 2008, což byla podmínka dotace. Některé faktury
byly bývalým starostou obce pozdě zaplaceny přesto, že 16. 12.
2008 zastupitelé schválili rozpočtové opatření (podmínka pro
zaplacení) a 23. 12. 2008 byl k dispozici posudek Judr.Macha
(objednávky na stromy a frézování podepsala s vědomím
starosty a většiny zastupitelů místostarostka, pokud by je však
zastupitelé uznali za platné, mohly být faktury proplaceny).
Faktury byly nakonec zaplaceny z rozhodnutí zastupitelů dne
21. 1. 2009. Dne 2. února 2009 jsme celou dotaci zaslali na účet
Finančního úřadu v Břeclavi, abychom nebyli dále penalizováni (nevyčerpání dotace = penále asi 2.700,- Kč za měsíc). Nyní
budeme ve spolupráci s FÚ Břeclav žádat Ministerstvo financí
ČR o prominutí nutnosti vrátit dotaci. Pokud bychom neuspěli,
náklady obce na obnovu aleje se z 25 tis. Kč mohou zvýšit až
na 110 tis. Kč.
- fotovoltaická elektrárna
Doposud nebyla schválena změna č. 1 územního plánu
Ladná, což je základní podmínka pro výstavbu fot.elektrárny.
Zastupitelstvo také neschválilo záměr pronájmu části pozemku
Padesátky, takže neproběhlo žádné řízení s případnými zájemci
o pronájem. Bude také velmi záležet na tom, zda se vybrané
firmě či firmám podaří připojení do sítě, což vyžaduje jednání
s firmou E.on. V současné chvíli je tedy předčasné mluvit o
fotovoltaické elektrárně v naší obci a ziscích, které poplynou
do obecní pokladny.
Bohumila Tesaříková

CO SE DĚJE NA OÚ
Ve dnech 9. a10. března 2009 proběhlo na Obecním úřadu
přezkoumání hospodaření obce za rok 2008, které provedly
auditorky z Krajského úřadu JMK. Byly zjištěny některé chyby
a nedostatky.
*Dle usnesení 15/08/Z27 starosta provedl rozpočtové opatření
č.10 dne 31.12.2008, ale toto rozpočtové opatření nebylo projednáno a schváleno na prvním zasedání zastupitelstva obce v roce
2009. Rozpočtové opatření č.10, které navýšilo příjmy i výdaje
rozpočtu o 496 000,-Kč, nebylo schváleno na zastupitelstvu obce.
Nebyl dodržen §84 ods.2 písm.b) zákona č.128/2000Sb., o obcích.
Došlo k porušení povinnosti územního celku.
*Peněžní prostředky státního rozpočtu byly neoprávněně
použity, protože při jejich výdeji byly porušeny podmínky, ze
kterých byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty. Tím došlo
k porušení rozpočtové kázně dle §44 odst.1 písm. b) zákona
č.218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech. (Akce obnova aleje
byla realizována, ale lidským pochybením byly uvedené faktury
pozdě zaplaceny).
*Obec Ladná je členem několika svazků obcí, např. Dobrovolný
svazek obcí LVA, region Podluží nebo Dobrovolný svazek Čistý
Jihovýchod. Nebyl doložen žádný zápis ze zastupitelstva obce, ve
kterém by se projednával závěrečný účet těchto svazků. Nebylo
postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst.6 zákona č.250/
2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků.
Dále je ve zprávě konstatováno, že všechny předešlé zjištěné
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AKTUALITY
NOVINKY Z KNIHOVNY

ZMĚNA Č.1 ÚPO LADNÁ
Dokumentace návrhu zadání „Změny č.1 ÚPO Ladná“
byla vystavena k veřejnému nahlédnutí v termínu od 30. 1.
2009 do 16. 3. 2009. Zadání změny bylo zasláno jednotlivě
dotčeným orgánům a okolním obcím. Veškerá došlá vyjádření dotčených orgánů, obcí a občanů budou předložena
zastupitelstvu obce k posouzení. Po schválení zadání obecním zastupitelstvem bude materiál předložen zpracovateli
změny územního plánu (firma AR projekt s.r.o., Brno),
který vyhotoví návrh změny. Návrh změny bude obsahovat
textovou a mapovou část a bude opětovně projednáván. Občané budou stejně jako v zadání informováni o jednotlivých
krocích v projednávání na obecní úřední desce a také na
internetových stránkách obce Ladná.
Ing. Blanka Darmovzalová, pořizovatel ÚPD
OCHRANNÉ OBLEKY PRO HASIČE
Obec Ladná získala převodem z MV ČR-Generálního
ředitelství HZS ČR pět ochranných obleků pro členy Sboru
dobrovolných hasičů. Jedná se o 5 obleků typu Bushfire a 5
párů bot v hodnotě 44.250,- Kč.
OVĚŘOVÁNÍ PODPISU A KOPIE
NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Obecní úřad Obecní úřad Ladná rozšířil nabídku

Do místní knihovny byl zakoupen nový počítač, který
byl připojen na internet. Bylo tak vytvořeno další místo, kde
se mohou občané zdarma připojit na internet, a to vždy ve
čtvrtek od 10.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 18.00 hod.
EVROPSKÉ PENÍZE POMÁHAJÍ I V LADNÉ

Prostřednictvím Úřadu práce Břeclav plynou do
obce finanční prostředky z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Peníze jsou určeny na plat
zaměstnance p. O. Antha (veřejně prospěšné práce).
NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY SDH LADNÁ
Informace o dění ve Sboru dobrovolných hasičů
najdete na www.sdhladna.ic.cz
POPLATKY ZA ODPAD A PSY
Občané jsou povinni dle vyhlášky zaplatit poplatky
za odvoz odpadu a psy do konce března. Vyzýváme
občany, kteří dosud nezaplatili, aby tak co nejdříve
učinili.
Bohumila Tesaříková

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Na základě požadavků některých spoluobčanů bylo
přistoupeno k vyřízení povolení k instalaci dopravního
značení. Jedná se o značku vodící reflexní šipky, která bude
osazena na svodidlech na odbočce ze „státní“ silnice ze
směru od Břeclavi, kde je v nočních hodinách toto místo
nepřehledné. Dále omezení pro automobily nad 3,5 t. na
železničním mostě u Alby, který ve špatném stavu. Řízení
o obou těchto značeních bylo na Odboru dopravy Městského úřadu Břeclav ukončeno s kladným výsledkem. V současné době budou zakoupeny odpovídající dopravní značky
a následně instalovány dle stávající dokumentace.
Dále chystáme vyznačení přechodů pro chodce od zastávky přes ulici Sportovní ke škole a od mateřské školy přes
ulici Mlýnskou z důvodu bezpečnosti především dětí při
cestě do a ze školy.
V budoucnu uvažujeme také o zpracování kompletní
evidence dopravních značek v obci, tzv. „pasportu“ dopravního značení.
Martin Vlk

služeb pro občany - v rámci přenesené působnosti
provádí obecní úřad ověření pravosti podpisu a ověření shody opisu nebo kopie s listinou. K ověření pravosti podpisu je potřeba: listina, na níž má být podpis
ověřen. Poplatek činí 30.- Kč za každý ověřený podpis.
Ověření se provádí na Obecním úřadě. K ověření se
dostaví osoba, jejíž podpis má být ověřen, osobně. Ze
zdravotních nebo jiných závažných důvodů je možno
požádat pověřenou pracovnici o ověření např. v domácnosti.
K ověření shody opisu nebo kopie s listinou je potřeba. Originál listiny, opis nebo kopie této listiny (kopii je možno zhotovit na obecním úřadě). Poplatek činí
30,- Kč za každou i započatou stránku originálu.

Příjmy:

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ
OBCE LADNÁ ZA ROK 2008

Daně
Poplatek za likvidaci komun. odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek za provozovaný VHP
Výtěžek z provozování loterií
Správní poplatky
Dotace na volby
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
Dotace - Úřad práce
Dotace MŽP ČR - Obnova aleje
Dotace MV ČR - Czech Point
Dotace KÚ JMK - hasiči
Převod ze sociálního fondu

Kč

Těžební průmysl - úhrada
za dobývací prostor
Místní knihovna - poplatky
Veřejný rozhlas
Kultura - hody a ostatní akce
Nájem bytu
Přefakturace vodného
Nájem - hostinec, pošta
Pohřebnictví
Pronájem pozemků
Prodej pozemků
Prodej popelnic
Příjmy za tříděný odpad
Dar na dětské hřiště
Prodej auta, pohlednic, kalendářů

11 132 016
480 091
53 299
19 650
160 000
47 914
185 350
20 000
89 100
108 234
85 651
50 000
1 370
48 653
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2 947 609
5 962
1 880
146 029
6 357
2 855
114 206
27 841
39 693
210
10 948
85 430
30 000
21 922

Vratka Kooperativa
Příjmy z úroků
Celkem

3 260
185 167
16 110 697

Výdaje:

Rekonstrukce kabin -TJ Sokol
198 588
Sportovní zařízení - ostatní
42 720
Volný čas - průlezky, ostatní
183 803
Nebytové hospodářství - studená voda
2 148
Veřejné osvětlení
298 434
Pohřebnictví
70 456
Územní plánování
4 998
Traktor
255 850
Komunální služby - péče o vzhled obce
990 923
Nákup popelnic
8 806
Sběr a svoz komun. odpadů
1 049 454
Výdejna Lipová
42 346
Hasiči
137 801
Zastupitelstvo
1 192 575
Volby
13 942
Místní správa
1 074 462
Bankovní poplatky
7 828
Pojišťovna
35 715
Převod do sociálního fondu
48 653
Platba daní a poplatků
538 320
Celkem i s neuvedeným
drobnými položkami
11 552 380
připravila Milena Duhonská

Kč

Deratizace
Silnice - značky, opravy
Chodníky
Vodné - výtokové stojany
Pasport kanalizace
Rekonstrukce kuchyně v MŠ
Příspěvek MŠ
Stroje, přístroje do MŠ
Ostatní výdaje v MŠ
Rekonstrukce topení v ZŠ
Příspěvek ZŠ
Úhrada za žáky II.stupně Městu Břeclav
Ostatní výdaje ZŠ
Knihovna - rekonstrukce topení
Knihovna - ostatní
Bezdrátový rozhlas
Kultura

31 470
54 005
27 087
1 932
138 025
1 028 994
550 000
960 751
312 446
466 421
300 000
782 115
57 834
59 366
130 176
135 440
318 496

VÝPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
VÝPIS USNESENÍ Z 27. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání se konalo 16.12.2008

úhradě.
Usnesení č. 6/09/Z28: Zastupitelstvo obce schválilo pronájem suterénu
Hostince U Parku p. Adrianě Čulenové za cenu 2.000,- Kč/měsíc.
Usnesení č. 7/09/Z28: Zastupitelstvo obce zamítlo žádost o zpřístupnění pozemku p.č. 50/1 k. ú Ladná.
Usnesení č. 8/09/Z28: Zastupitelstvo obce schválilo dotaci na hody
občanskému sdružení Chasa Ladná ve výši 35 000,Usnesení č. 9/09/Z28: Zastupitelstvo obce schválilo dotaci na Sokol
ve výši 35.000,- s tím, že tato dotace bude zaplacena ihned po skončení
zastupitelstva
Usnesení č. 10/09/Z28: Zastupitelstvo obce zplnomocňuje místostarostku Mgr. Bohumilu Tesaříkovou k nahlížení do všech soudních spisů
týkajících se Obce Ladná vedených u soudů všech instancí.
Zápis ze schůze kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru p. Stanislav Krůtil přečetl zprávu ze
zasedání kontrolního výboru, navrhl vyřazení majetku, které vyplynulo
z proběhnuté inventarizace. Stanislav Krůtil znovu připomenul neřešení
problému přestupkové komise.
Usnesení č. 11/09/Z28: Zastupitelstvo obce souhlasí s vyřazením majetku v celkové výši 81 403,- dle přílohy
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi do příštího zastupitelstva vyřešit
problém přestupkové komise.

Usnesení č.4/08/Z27: zastupitelstvo obce schválilo OZV 2/2008 o
místních poplatcích v Obci Ladná za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Usnesení č.5/08/Z27: zastupitelstvo obce schválilo OZV 3/2008 o místních poplatcích v Obci Ladná.
Usnesení č. 6/08/Z27: Zastupitelstvo obce schválilo provizorní rozpočet
na rok 2009, kdy Obec Ladná bude hradit do doby schválení rozpočtu
nutné výdaje související s provozem obce a příjmy a výdaje uskutečněné
v období rozpočtového provizoria stanou příjmy a výdaje r. 2009. Zastupitelstvo obce pověřilo vytvořením rozpočtu na rok 2009 finanční výbor,
účetní a starostu.
Usnesení č. 7/08/Z27: Zastupitelstvo obce stáhlo projednání žádosti o
zpřístupnění pozemku p.č. 50/1 k. ú Ladná s tím, že do příštího zastupitelstva budou předloženy informace ze stavebního úřadu i od stavebníka.
Usnesení č. 8/08/Z27: Zastupitelstvo obce odvolalo Mgr. Bohumilu
Tesaříkovou z funkce 2. místostarosty k 31. 12. 2008.
Usnesení č. 9/08/Z27: Zastupitelstvo schválilo odvolání ing. Víta Černého z funkce 1. místostarosty k 31. 12. 2008
Usnesení č. 10/08/Z27: Zastupitelstvo obce schválilo zrušení funkce 2
místostarostů a zřízení funkce 1 neuvolněného místostarosty
Usnesení č. 11/08/Z27: Zastupitelstvo obce schválilo odměnu neuvolněného místostarosty ve výši 20.830,- Kč
Usnesení č. 12/08/Z27: Zastupitelstvo obce schválilo vrátit firmě Citymont částku 500.000,- a starosta Z. Juračka v lednu zajistí dodatek
smlouvy nebo nesouhlasné stanovisko týkající se úroků.
Usnesení č. 13/08/Z27: Zastupitelstvo obce bere na vědomí závaznou
dohodu o prodeji hospodářské haly navržené p. Bartošíkem. Tato dohoda
bude posouzena Judr. Machem a pan Bartošík doloží vlastnictvím k budovám.

VÝPIS USNESENÍ Z 29.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání se konalo 13. 2. 2009
Kontrola plnění usnesení z minulého zastupitelstva:
Místostarostka obce Bohumila Tesaříková přečetla usnesení z minulého zastupitelstva, k usnesení:
č. 4 Schválení dodatku s firmou Citymont starosta sdělil, že smlouva
je již podepsána,
č.5 Schválení platnosti objednávek akce alej a k pověření okamžité
úhrady faktur místostarostka B. Tesaříková sdělila, že dotace byla zaslána
na FÚ a čeká se na vyjádření, zda budeme muset dotaci vrátit.
č. 6 Schválení pronájmu suterénu Hostince U Parku p. A. Čulenové za
cenu 2.000,-/měsíc – dodatek smlouvy dosud není uzavřen,
č. 7 Zamítnutí žádosti o zpřístupnění pozemku p.č. 50/1,
č. 8 Schválení dotace na hody občanskému sdružení Chasa Ladná ve
výši 35.000,- - dohoda dosud není uzavřena,
č. 9 Schválení dotace na TJ Sokol Ladná ve výši 35 000, která byla zapla-

VÝPIS USNESENÍ Z 28.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání se konalo dne 21.1.2009
Usnesení č.4/09/Z28: zastupitelstvo obce schválilo dodatek smlouvy
s firmou Citymont
Usnesení č.5/09/Z28: zastupitelstvo obce schvaluje platnost všech objednávek, které se týkají akce Obnova aleje a pověřuje starostu k okamžité
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cena ihned po ukončení zastupitelstva – dohoda dosud není uzavřena,
č. 10 Zplnomocnění místostarostky Mgr. Bohumily Tesaříkové k nahlížení do všech soudních spisů týkající se Obce Ladná vedených u soudů
všech instancí.
Č. 11 Souhlas s vyřazením majetku, dále byl starostovi uložen problém
přestupkové komise, starosta sdělil, že má písemně potvrzeno od JUDr.
Macha, že by vykonával předsedu přestupkové komise, místostarostka
Tesaříková sdělila, že JUDr. Novotný z Rakvic slíbil, že by byl ochotný
dělat předsedu přestupkové komise. Do příštího zastupitelstva je třeba
se rozhodnout.
Usnesení č.4/09/Z29: zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje části
pozemku p. č. 1113 o výměře 5 m2, Na Trkmance 37, za cenu 70,- Kč/m2.
Usnesení č.5/09/Z29: zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje
nemovitosti č. p. 416 (Hostinec u Parku)
Usnesení č. 6/09/Z29: Zastupitelstvo obce schválilo návrh Smlouvy
o zajištění financování systému IDS JMK s Jihomoravským krajem, se
sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno. Smluvní závazek obce spočívá
v úhradě částky v celkové výši Kč 60.650,- na zajištění dopravní obslužnosti v rámci IDS JMK a zabezpečení podmínek pro zajištění fungování
IDS JMK.
Usnesení č. 8/09/Z28: Po projednání a připomínkách byl schválen

rozpočet Obce Ladná na rok 2009 ve výši příjmů 15 537 000,- Kč, ve výši
výdajů 15 537 000,- Kč. Závazným ukazatelem pro plnění rozpočtu jsou
jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby. Zastupitelstvo obce ukládá do
konce měsíce března finančnímu výboru a účetní navrhnout zastupitelstvu rozpočtový výhled na rok 2010 - 2012.
Usnesení č. 9/09/Z29: Zastupitelstvo obce souhlasí s ukončením nájemní smlouvy dohodou k 30. 4. 2009. Pronajímateli p. Sedláčkovi bude
písemně sděleno, že si vše vyklidí na vlastní náklady (kontejnery apod.)
Usnesení č. 10/09/Z29: Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí nabídky a
uložilo starostovi obeslat žadatele k nachystání cenové nabídky na pronájem 10 ha do konce března
Usnesení č. 11/09/Z29: Zastupitelstvo obce schválilo odvolání starosty
obce Zdeňka Juračky k 13. 2. 2009.
Usnesení č. 12/09/Z29: Zastupitelstvo obce schválilo Mgr. Renátu
Priesterrathovou starostkou obce. R. Priesterrathová bude prozatím
neuvolněná sta rostka.
Usnesení č. 13/09/Z29: Zastupitelstvo obce schválilo, že o odměně se
bude hlasovat na příštím zastupitelstvu
Kompletní zápisy ze zasedání zastupitelstva na www.ladna.cz
B. Tesaříková

ZMĚNY AUTOBUSOVÉ LINKY Č. 574
občany, kteří tyto spoje využívají, aby se k tomu vyjádřili
buď na zastupitelstvu nebo na obecním úřadě. Dále mě požádali pracovníci firmy Kordis, abychom se vyjádřili k možnému zrušení zajíždění k poliklinice spojů č. 20 a 24 jedoucí
z Ladné do Břeclavi ( 15:35 a 17:35 odjezd z Ladné). Pokud
by bylo možno tuto změnu provést, došlo by k urychlení
navazujících spojů.
Dalším návrhem bylo obnovení zastávky před Hospodou
U Kapličky na ulici Trkmanka. Teto požadavek jsem již zaslal na firmu Kordis s tím, aby mi sdělili. zda je tato změna
reálná a pokud ano, tak co je potřeba ze strany obce zajistit.
Důležitou informací je také navýšení tarifu IDS, v rámci
kterého se od 1. dubna 2009 zdraží jízdné mezi Ladnou a
Břeclaví z 15,- Kč na 18,- Kč. Informace související s touto
změnou naleznete na internetových stránkách www.idsjmk.cz nebo na obecním úřadě.
Pokud budete mít další připomínky, můžete je zaslat buď
prostřednictvím mě nebo přímo na firmu Kordis e-mailem
na adresu info@kordis.cz.
Připravil Martin Vlk

Dne 8. 3. 2009 došlo k další úpravě jízdního řádu v rámci IDS. Některé změny, které jsem na základě požadavků
spoluobčanů inicioval u firmy Kordis, byly zapracovány do
nového jízdního řádu.
Nejdůležitější změnou bylo posunutí tzv. školního autobusu (spoj č. 6) ze 7:27 na 7:15. Další neméně důležitou změnou byla úprava ranního spoje č. 2 z 5:20 na 5:15. Dále byla
přehodnocena minutáž linky, a to tak, že mezi Podivínem
a Ladnou byly přidány 2 minuty a mezi Ladnou a Břeclaví
přidány 3 minuty tak, aby nedocházelo k neustálým zpožděním. Tím pádem došlo k posunu odjezdů autobusu v řádech
několika minut. Objem spojů však zůstal zachován.
Požadavky, kterým nebylo vyhověno, budu nadále připomínkovat, aby byly zapracovány do dalšího změnového
termínu v červnu 2009. Jedná se především o změnu spoje
č. 103 z Břeclavi do Ladné, který jezdí v sobotu a neděli
s odjezdem 13:30, aby byl posunut na 12:30. Dále registruji
požadavek o zrušení zajíždění některých odpoledních spojů
k poliklinice. K této problematice bych rád požádal spolu-

PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE
PŘIPOMÍNKY KE STÁVAJÍCÍMU NÁVRHU ÚP LADNÁ
Nově zvažovaná bytová zástavba v obci by měla směrovat
tam, kde to bude po ekonomické, ekologické, urbanistické
i po stránce ochrany životního prostředí pro občany obce
nejvýhodnější.
Dle stávajícího návrhu ÚP se má stavět v oblasti Ovčáček
a Za hřištěm snad jen proto, že se zde nachází část posledních obecních pozemků (vhodných pro rodinnou zástavbu?), které by radní rádi zpeněžili.
Plánovanou výstavbou rodinných domů na Ovčáčkách
znehodnotíte nejen nejlepší zemědělskou půdu v Ladné
(BPEJ 00600), ale i životní prostředí této lokality (myslivost). Vybudování jednoho kilometru komunikací s inženýrskými sítěmi jen pro napojení této lokality na stávající
inženýrské sítě (bez možnosti zástavby podél této komunikace) je neekonomické. Vede zde trasa dálkového kabelu

– OSDK, trasa VTL přípojky plynovodu včetně VTL regulační stanice, což je břemeno na přilehlých pozemcích
podél této budoucí komunikace. Navíc se tato lokalita
nachází v záplavové nejnižší části obce. Nastaly by stavební problémy týkající se skrývky ornice (vysoká vrstva
navazující na vysokou spodní vodu, nehledě na navezení
tohoto prostoru – jeho navýšení). Zamýšlel se někdo nad
spádem kanalizace pro napojení na dosavadní kanalizační
systém? Odvážení a navážení půdy bude mít negativní
dopad pro obyvatele ulic Lužní, Svobody, Anenské a části
ulice Masarykovy. Po stránce urbanistické se tato lokalita
pro výstavbu rodinných domů nehodí.
Většina těchto parametrů platí i pro navrhovanou zástavbu prostoru v ulici Za hřištěm. Zde se s větší zástavbou RD
nikdy nepočítalo. Je zde úzká komunikace, tuto lokalitu pro-
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tíná trasa vysokého elektrického napětí, která by se musela
přemístit.
Rovněž výstavba elektrárny by měla směrovat do prostoru již stanovené průmyslové zóny obce a ne do přímého
sousedství již zastavené či plánované bytové výstavby.
Proto znovu prosazuji, aby nová zástavba rodinných
domů byla směrována do oblasti příjezdových komunikací
do obce. Tak, aby provozem zajišťujícím výstavbu či provozem samotných uživatelů nové zástavby nebyl znepříjemňován život občanů stávající části obce.
V lokalitě Úlehle, určené již v minulém územním plánu
pro bytovou zástavbu, by se mělo uvažovat o dvou souběžných komunikacích (hloubka pozemků přes 50 m), navazujících z obou stran na příjezdové komunikace do obce (ulice
Mlýnská a Trnková). Je zde možnost napojení na některé již
vybudované inženýrské sítě. Totéž platí i pro oblast Úzkých
(za bílým domem) či Čtvrtek pod drahou (za ulicí Anenskou). I bonita půdy na těchto navrhovaných pozemcích
zdaleka nedosahuje úrovně pozemků Ovčáčky či Za hřištěm.
Je nutno respektovat urbanistické pojetí obce – rovné

široké ulice (16 m) včetně vozovky (6 m), kolmo navazující
na stávající komunikace (bez esíček a myších děr), chodníky
a zelené pásy pro vedení inženýrských sítí tak, jak to dodržovaly generace před námi.
Územní plán má řešit rozvojovou koncepci obce. „Kdo
komu a za co“ přenechejme potencionálním zájemcům o
výstavbu či agenturám. Ti se s majiteli pozemků jistě dohodnou. Tendence zastupitelů je prodat poslední zbytky
obecního – Ovčáčky, Za hřištěm včetně budovy OV- nyní
Pohostinství U parku. Co budou prodávat ti, co přijdou po
Vás? Hospodařit neznamená jen prodávat a utrácet. Zadat
zpracování územního plánu, o kterém řeknete „možná to
projde“ mne znepokojuje, když si uvědomím, co všechno
v našem státě již prošlo.
Přál bych si, tak jako velká část spoluobčanů, aby Ladná
byla ladnou bez zaparkovaných aut na místních komunikacích, na mnohde rozjetých chodnících a bez celoročně vystavených popelnic. Tyto nešvary se v poslední době v obci
vehementně rozmáhají.
Antonín Košťál

AKTIVITY POVODÍ MORAVY, S.P. U HRÁZE ŘEKY DYJE
MEZI BŘECLAVÍ, LADNOU A PODIVÍNEM
Prvních čtrnáct dnů v březnu t.r. se navážela přes Ladnou
zemina k hrázi Dyje u ladenského mostu. Chtěl bych tuto aktivitu Povodí Moravy, s.p. objasnit, aby mezi obyvateli Ladné
nevznikaly fámy a dohady.
Jedná se o dlouhodobější akci, která byla již dříve naplánována. Při povodňových průtocích v roce 2006 (v kulminaci
650 m3/s, což je 50-letá povodeň), vykazovaly hráze v tomto
úseku zvýšené průsaky. Taktéž vzdušný svah hráze byl v tomto úseku značně strmý (asi 1:1,5) a dokonce i naše speciální
sekačka na takovéto svahy, měla problémy s udržením se na
terénu. Proto bylo rozhodnuto o přitížení vzdušného líce
hráze navezením a urovnáním zeminy. Akce byla projednána s příslušnými orgány ochrany přírody a vodoprávním
úřadem ihned po povodni v dubnu 2006. V červnu 2006
bylo započato s navážením zeminy od ČS Ladná a postupně
je materiál navážen a urovnáván podél celé hráze. Úsek od

Podivína (most přes Trkmanku) po odstavené rameno Dyje
u Ladné (kačenárna) v délce asi 1,5 km byl dokončen v roce
2007. Úsek od ČS Ladná po druhé odstavené rameno pod
Ladnou v délce asi 2 km byl taktéž ukončen v roce 2007.
V průběhu roku 2008 a začátkem března 2009 byla navezena
zemina na zbývající úsek u ladenského mostu. Zde vznikla
mezideponie, odkud bude zemina převezena podél celého
zbývajícího úseku. Tyto práce budou probíhat od 16. března
asi do konce dubna 2009, a to dle klimatických podmínek. Po
dohodě s ochránci přírody se nově vzniklé svahy neosévají,
nechávají se nalétnout místními druhy trav. Máme již zkušenosti z jiných lokalit s tím, že druhým rokem (po třetí až
čtvrté seči) je svah slušně zatravněn.
Toto opatření zlepší stabilitu a bezpečnost hráze a zvýší
protipovodňovou ochranu i obce Ladné.
Za Povodí Moravy, s.p. Ing. L. Vágner, ved. prov. Břeclav

Z REGIONŮ

KRÁTCE Z PODLUŽÍ

- předpokládaná účast cca 250-300 mužáků, pořadatelem je
mužský sbor z Poštorné
Přehlídka dětských verbířů z Podluží – 17. května - v přírodním areálu v Lužicích
- přehlídky se mohou zúčastnit mladí tanečníci verbuňku
od 9 do 15 let. Prezentovat se bude nejméně jednou slokou zpívanou a dvěma tanečními (válaný, rychlý, úvratí). Soutěž probíhá v lidovém kroji. Hodnocení provede odborná porota. Přihlášky s uvedením jména, adresy, narození a jména verbuňku
posílejte na adresu: Jaroslav Švach, Slovácká 20, 690 02 Břeclav,
tel: 606 727 242. Vítězové postoupí do soutěže „O nejlepšího
dětského verbíře Slovácka“ v Uherském Hradišti.
Podluží v písni a tanci – 5.-7.6. - národopisný festival ve
Tvrdonicích
Setkání Charty evropských venkovských obcí – 11.-15. 6.
– Starý Poddvorov

Region Podluží se v průběhu ledna a února tohoto roku
prezentoval na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu
v Brně, Bratislavě a Praze. Nechyběla ochutnávka místních vín,
přehled ubytování a stravování, kalendář kulturních akcí a přehled významných akcí následujících měsíců:
Oblastní košt vín - Lanžhot 18.-19.4. v sále Restaurace Podlužan
- předpokládáno min. 1000 vzorků vín, degustace proběhne dne 5. 4. 2009 v Podlužanu, kontaktní osoba: Josef Bartoš
– 602/617475
Den řemesel s ochutnávkou vín – Náměstí Moravská Nová
Ves
- jarmark, vystoupení folklorních souborů, degustace vín 1.
5. 2009
Přehlídka mužáckých sborů - Břeclav - Poštorná 16.5 - kostelní zahrada
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- v rámci tohoto setkání navštíví oblast cca 300 zástupců
obecních úřadů z celé Evropy. V rámci těchto dní proběhnou
i každoroční dětské krojované hody.
Členská schůze Regionu Podluží proběhla dne 10. 2. 2009 ve
Tvrdonicích. Na tomto zasedání byli po dvou letech opět voleni
nejvyšší představitelé Regionu Podluží. Předsedou svazku obcí
zůstává pro další dva roky Ing. Jaroslav Kreml (starosta obce Lužice), místopředsedou František Hrnčíř (starosta Města Lanžhot). Členská schůze vyjádřila podporu Obci Starý Poddvorov
při přípravě „Setkání Charty evropských venkovských obcí.
Členská schůze schválila rozpočet na rok 2009, přičemž celkové
příjmy činí 1.904.100,- Kč, celkové výdaje činí 10.547.700,- Kč.

Schodek ve výši 8.643.600,- Kč bude vyrovnán pomocí čerpaného bankovního úvěru na realizaci projektů „Turistický průvodce Podlužím a Hodonínskem“ a „Turistické rozhledny Podluží
– Cerová“ a z prostředků zůstatku běžného účtu organizace.
Dne 24.2. proběhlo v kuželně Hostince U Bartošů v Lanžhotě
finále soutěže v kuželkách „O pohár starosty Města Lanžhot“.
V této soutěži mezi sebou každoročně soupeří týmy složené ze
zástupců a zaměstnanců jednotlivých členských obcí regionu.
Letošním vítězem se stalo Město Lanžhot, na druhé příčce se
umístnila Obec Prušánky a třetí pak byla Obec Josefov.
Martina Polachová, Region Podluží

ŠKOLNÍ OKÉNKO
pálení čarodějnic, dětský karneval, divadelní představení a
výchovné pořady, plavecký trénink pro děti z mateřské školy,
oslavu Dne dětí, výlet a jiné. Rádi Vás opět na některých z nich
přivítáme.
Za ZŠ a MŠ Marie Kobrová
Školáci navštívili místní knihovnu, kde mimo jiné i malovali a psali o tom, co se jim v knihovně líbí a co by se mělo
do budoucna zlepšit, aby se knihovna pro ně stala příjemným
místem k trávení volného času.
ŽÁDOST O SPOLUPRÁCI
NA ALMANACHU ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Základní škola slaví v letošním roce140 let od svého založení. Protože se bude vydávat almanach, žádáme tímto všechny
absoloventy školy, kteří by chtěli přispět příběhem ze školy,
vzpomínkou na učitele, školní léta, fotografií atd. do almanachu, aby se obrátili na ředitelku školy. Děkujeme.
Renáta Priesterrathová

Většina akcí pořádaných školou je společná pro děti ze základní
i mateřské školy. Některých akcí se účastní i rodiče, žáci z dalších
škol a široká veřejnost. Snažíme se o úzkou spolupráci s Obecním úřadem, Sdružením občanů Ladné, rodiči i obyvateli obce.
Zdařilých akcí bylo skutečně mnoho a spousta nás toho čeká.
V lednu jsme v ZŠ připravili dopolední školu pro předškoláky z MŠ. Děti si mohly nanečisto vyzkoušet, jak to ve škole
chodí. Byla pro ně přichystána pohádka, zpívání a spousta

různých aktivit, při nichž si mohly prověřit svoje dosavadní
znalosti a dovednosti a důvěrněji se seznámily se školním
prostředím, ještě před zápisem do 1.třídy. Nakonec si spolu se
školáky zacvičily a zahrály hry v tělocvičně.
Všichni zájemci z řad rodičů i veřejnosti si na Dnu otevřených dveří mohli prohlédnout, jak se učíme a co všechno se
dělá v ZŠ, MŠ i ve školní družině po celý den.
Zhlédli jsme několik divadelních představení s výchovným
podtextem.
Dvakrát jsme jeli na výlet do Brna. Začátkem února do divadla Radost, kde nás velmi pobavilo netradičně veselé zpracování pohádky O Šípkové Růžence. V březnu jsme zhlédli pořad
Hvězdářská abeceda v Planetáriu Mikuláše Kopernika.
Žáci základní školy se účastní výtvarných soutěží pořádaných různými organizacemi v ČR. Naše škola je již od loňského
roku zapojena do charitativního projektu Fondu Sidus, který
pomáhá malým pacientům v českých nemocnicích.
Ekocentrum Dúbrava z Hodonína nám dovezlo naučný
ekologický program Putování vodní kapky. Děti se zábavnou
formou seznámily s koloběhem vody v přírodě, s důležitostí
vody v našem životě a s tím, jak vodou správně šetřit.
Zápis dětí do 1.třídy se letos konal 28.ledna a 18.března proběhl zápis dětí do mateřské školy.
V tomto školním roce plánujeme ještě mnoho dalších akcí:

POZVÁNKA
NA VELIKONOČNÍ DÍLNY
VŠECHNY DOSPĚLÉ I DĚTI BYCHOM CHTĚLI
SRDEČNĚ POZVAT V PÁTEK 3.DUBNA 2009
NA VELIKONOČNÍ DÍLNY,
KTERÉ SE USKUTEČNÍ OD 16.00HOD. V BUDOVĚ
MATEŘSKÉ ŠKOLY.

NABARVÍME SI VAJÍČKA, VYROBÍME SI DEKORACE
K VELIKONOCŮM, PANÍ KUCHAŘKY NÁM NACHYSTAJÍ
DOBROTY. PRO RODIČE BUDE PŘIPRAVENA
OCHUTNÁVKA POMAZÁNEK,
KTERÉ DĚTI DOSTÁVAJÍ KE SVAČINĚ.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.
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VINAŘSKÉ SYMBOLY VE STARONOVÉM
OBECNÍM ZNAKU LADNÉ
Obec Ladná se nedávno znovu osamostatnila a vrací
se ke svému historickému znaku, na němž jsou mimo
jiné vyobrazeny dva hrozny a vinohradnický nůž.
Přítomnost vinohradů v minulosti a tudíž opodstatnění
oněch vinařských symbolů v obecním znaku bylo nutné
historicky doložit.

1345 užívá obratu … „secundum consuetudinem iuris nomine
vinearum …“ (podle zvykového práva vinařského).
Nejstarší horenské právo v našich zemích vydal roku 1281
pro vinice v okolí Kroměříže olomoucký biskup Dětřich. Toto
horenské právo sloužilo jako vzor pro viničné předpisy Karla IV. ve 14. století. Podle zachovaných soupisů horenských
řádů jednotlivých horenských měst a obcí z doby josefínských
reforem (práce na sestavení josefínského katastru, který poprvé evidoval veškerou zemědělskou půdu, byly zahájeny v roce
1785), které jsou uloženy v Guberniu ve Státním archivu v Brně, má horenská kniha obce Lanštorf číslo 18 178.
Podle lánových rejstříků ze 17. století nebyla v té době
v katastru obce Lanštorf (dnes Ladná) vůbec žádná vinice. Ale
právě v tomto století obec značně trpěla. V květnu roku 1605
ji vypálili bočkajovci, mnoho lidí zabili a odvedli do zajetí. Za
stavovského odboje v roce 1619 byla vypleněna císařskými vojsky; další pohromy zakusila v letech 1645 a 1663.2 O dvě století
později, tj. v 19. století, se zde podle dochovaných historických
záznamů nacházelo 3,24 ha vinic.
Lichtenštejnové, pod jejichž správu tehdy dnešní Ladná
spadala, rozhodli, že se zde bude pěstovat především zelenina.
(Odtud zřejmě pochází i ona lidově se tradující přezdívka obyvatel Ladné.)3 Hrozny a vinařský nůž na znaku, vlajce a pečeti
obce Ladná připomíná bohužel už jen minulost obce, nikoliv
její živou současnost.
Zdeněk Vrbík
převzato z časopisu Vinařský obzor, číslo 1-2, ročník 102/2009
(str. 77), otištěno se souhlasem redakce
1
Podobný odkaz na vinařskou historii nemají ve svém znaku
ani některé tradičně vinařsky významné obce, například město
Velké Pavlovice, podle nichž je pojmenována dokonce jedna celá
významná vinařská podoblast České republiky. Velkopavlovicko
je dnes rozlohou vinohradů největší vinařskou podoblastí v České
republice. V městském znaku Velkých Pavlovic, který má svou
dnešní podobu od roku 1891, je odkaz na rybářství a mlynářství.
2
Počátkem 18. století, konkrétně na konci roku 1708 udeřily po
celé Evropě příkré mrazy, které trvaly od 3. prosince až do 25. ledna následujícího roku. Na jihovýchodní Moravě si kroniky stěžují,
že po vpádu Turků a uherských Tatarů a po vojně kurucké 1704
- 1709 bylo rozsáhlé území téměř úplně zničeno. Po válečných
pohromách nastala krutá zima a po ní velký hlad a mor, takže
co nedokázala válka, to dokončily tyto pohromy. Pomrzlo tehdy
značné množství ovocných dřevin a došlo k vymrznutí, ale především vyležení ozimů, což v následující sklizni znamenalo neúrodu
a hladomor. Vinná réva ale o této zimě prý tolik netrpěla, neboť ji
ochránil hluboký sníh. Toho roku ale byla zaznamenána značná
úroda kvalitního vína.
3
Obec se podle osobního jména Reinprecht původně jmenovala Reinprechsdorf; další názvy: 1334 Reinbrechtesdorf, 1355
Remprechtsdorf, 1373 Ramprechtzdorf, 1400 Rympersdorf, 1581
Lanštorf, 1850 Rampersdorf a Lanštorf, 1950 Ladná. Ono (údajně české) „Lanštorf“ může ale také být zkomolenina obsahující
německé slovo (der) Torf, tedy rašelina. Vinohradnictví v okolí
naší obce nemuselo mít tedy příznivé podmínky pouze díky teplému podnebí, které je typické a společné pro celou jižní Moravu,
ale také díky kvalitní půdě. Takže, řečeno slovy vinaře, vinice (by)
tu zřejmě měly kvalitní terroir.

Ladná (do roku 1950 Lanštorf) se v roce 1976 stala příměstskou částí Břeclavi. Přišla tak nejen o svoji správní samostatnost, ale také o svůj znak. K 1. červenci roku 2006 obec, která
má dnes zhruba 1200 obyvatel a jejíž katastrální výměra činí
necelých 1006 ha, nabyla svoji samostatnost zpět. Na podzim
roku 2008 schválil Heraldický výbor Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR podobu jejích obecních insignií, tj. štítu, vlajky
a pečeti. Insignie byly schváleny v jejich historické (v podstatě
nepozměněné) podobě podle originálu, který byl v případě
pečeti uložen v Moravském zemském archivu v Brně.
Celý schvalovací proces prošel náročným vyhledáváním archiválií, porovnáváním s architektonickými prvky a prokazováním užívání obecních insignií v minulosti. Vzhledem k tomu, že
znak obsahuje vinařské symboly - hrozen a vinařský nůž - bylo
třeba historicky doložit přítomnost vinohradů v katastru obce.
Ačkoliv hrozen nemusí být chápán pouze jako symbol vinohradnictví či vinařství, ale také obecně jako symbol úrody,
hojnosti a bohatství, vinařský nůž je jednoznačně symbolem
vinohradníkovi práce. Sloužil po staletí jako základní a jediný
nástroj k řezání vinné révy. Jeho charakteristickým znakem je
zahnutý tvaru hrotu, kterého se používalo hlavně při odřezávání neužitečných révových letorostů, k odstraňování mechu
z révy, případně k zahlazování ran způsobených na pni při
řezu v místech málo přístupných, kde nebylo možno využít
čepele. Nejstarší vyobrazení takového vinařského nože, tj.
ikonografické doklady svědčící o jeho používání, pochází ze
14. století. Tento nůž je typickým symbolem obcí s dlouhou
vinařskou historií a tradicí.1
Ladná dnes ovšem není vinařskou obcí. Kdyby byla, zřejmě
by patřila do velkopavlovické podoblasti, jejíž hlavní osa viničních tratí se táhne podél dálnice v úseku Brno - Břeclav a která
je po období rozšiřování ploch vinic v posledních letech rozlohou vinic největší vinařskou podoblastí České republiky. Paradoxně poslední rozlehlejší vinice v katastru obce Ladná údajně
padly za oběť stavbě dálnice D2 Brno - Bratislava v 70. letech
minulého století. Nářečím a folklórem (tj. zejména krojem a
lidovými zvyky) patří obec na Podluží. Otázka, zda by dnes
Ladná spadala do vinařské podoblasti slovácké či velkopavlovické je ale zcela hypotetická. Jak to tedy je s vinařskou historií
této obce, na niž se odkazují symboly v jejím znaku?
Vinice se na našem území spravovaly, stejně jako v jiných
zemích, viničným nebo horenským právem a viničnými nebo
horenskými právními řády. Toto horenské právo mělo několikerý význam. Znamenalo předně horenský řád, kterým se spravovaly vinice, dále to byl horenský soud, jenž vyřizoval sporné
záležitosti viničných hor, a posléze představovalo i shromáždění všech vinohradníků, kteří měli vinice v dané oblasti a podléhali příslušnému viničnému řádu. Viničné právo se podle se
podle všech známek vyvinulo ze zvykového práva a začalo se
uplatňovat od počátku pěstování révy vinné. Na zvykové právo
poukazuje od počátku i brněnská městská kniha, která v roce
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EKOKÚTEK

SBĚRNÝ DEN FIRMY HANTÁLY

SE KONÁ VE STŘEDU 8. DUBNA A VE ČTVRTEK 9.DUBNA 2009 OD 10.00 – DO 17.00 HODIN
Kontejnery budou připraveny u budovy základní školy
Odevzdat můžete: elektro, baterie, zařízení výpočetní
techniky, nebezpečný odpad(obaly od barev, ředidel, pryskyřice), pneumatiky na osobní a dodávkové vozy.
V měsíci březnu a dubnu probíhá úklid obce a jejího okolí.Vyčištění prostoru u hřbitova a hasičky se již uskutečnilo,
úklid dalších veřejných prostranství bude následovat. Zaměstnanci obce vyčistili také prostor u zastávky ČD a „odpočívadlo“ u větrolamu u Podivína, odkud odvezli téměř 50
pytlů s nepořádkem.

V dubnu také proběhne štěpkování větví za kontejnery u
mlýna a úklid celého prostoru.
Rádi bychom vyzvali občany, aby blížící se Den země
(18.dubna) přivítali úklidem před svými domy a v jejich okolí. Rádi bychom zde apelovali především na majitele vraků a
skládek, aby je odstranili.
Upozorňujeme také na povinnost nahlásit skládky materiálu (dřevo, stav.materiál) na Obecní úřad a platit poplatky
dle vyhlášky.
B.Tesaříková

KOSTEL SV. ARCHANDĚLA MICHAELA

POZVÁNÍ NA VELIKONOČNÍ SVÁTKY
Květná neděle 5. 4. 2009 - v 9.30 hod mše svatá v Ladné,
se svěcením ratolestí a pašije, ve 14.00 hod pobožnost Křížové
cesty.
Zelený čtvrtek 9. 4. 2009 - památka poslední večeře Páně,
mše svatá v Podivíně v 18.00 hod.
Velký pátek 10. 4. 2009 - památka umučení Ježíše Krista.
Velkopáteční bohoslužby v Podivíně v 18.00 hod. V Ladné
v 15.00hod. pobožnost Křížové cesty. Pro křesťany den přísného půstu.
Bílá sobota 11. 4. 2009 - možnost soukromé adorace
u Božího hrobu téměř po celý den v Podivíně, ve 20.00 hod.
svěcení ohně, paškálu, křestní vody, slavení eucharistie.
Autobus zajištěn, odjezd bude upřesněn, prav.v 19.30 hod.
Hod Boží velikonoční - slavnost zmrtvýchvstání 12. 4.
2009 - v Ladné mše svatá v 10.45 hod. Po mši svaté svěcení
přinesených pokrmů.
Pondělí velikonoční 13. 4. 2009 - mše svatá v 10.45 hod.
Radostné, láskyplné a požehnané velikonoční svátky Vám
všem.

koledníkům Tříkrálové sbírky. Poděkování patří Vám všem,
kteří jste jakýmkoliv darem přispěli do pokladniček koledníků. Vykoledovalo se u nás 31.634,-Kč.
Na začátku měsíce března přišlo poděkování za Tříkrálovou sbírku z Oblastní charity Břeclav od pana ředitele a
koordinátorky. A kdože koledoval? P.Struhárová se svými
dětmi a F.a E.Novákovými, p. Gajda s dcerou a E. a J.Valáškovi, p.Frolichová s K.Hrdovou, G.Vlkovou a A.Teturovou,
se mnou koledovali F.a T.Střelští a J.Zháňalová. Velkou skupinu utvořili ti odrostlejší koledníci-naše chasa. Všem díky.
Poděkování všem, kteří jste přispěli do sbírky oblečení,
která se konala od 16.do 23.března v kostele pro Charitu a
Diakonii. Je to pomoc potřebným, kteří se dostali do velké
nouze. V Ladné se vybralo 90krabic a 70 pytlů oblečení a
780,-Kč na odvoz. Díky, že jste pro Vás nepotřebné věci nevyhodili do odpadu, ale pokud jsou v dobrém stavu, mohou
posloužit ještě jiným.
Všechny tyto sbírky nás učí pomáhat a podívat se na utrpení a těžký osud některých nešťastných lidí.
Poděkování patří také všem, kdo ze svého volného času
věnují čas na úklid kostela a jeho okolí a za služby v kostele k vytváření živého společenství. Poděkování také za
všechny dary pro kostel, na opravy, na květiny, na vánoční
stromky.
Ludmila Střelská

POZVÁNÍ NA POUŤ

Celodenní pouť do Koclířova u Svitav v sobotu 18.4.2009.
Cena asi 250,- Kč.

PODĚKOVÁNÍ

I když už jaro ťuká na dveře, chtěla bych poděkovat všem
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OPRAVA POHONU KOSTELNÍCH ZVONŮ
V únoru 2009 byla provedena modernizace pohonu kostelních zvonů. Mechanizmus pohonu byl sice ještě provozuschopný, ale problémy se vyskytovaly hlavně
v zimních měsících.
K stávajícím elektromotorům byly namísto mechanických systémů pro výkyv zvonů namontovány elektronické regulace. Výrobce má v této problematice
mnohaleté zkušenosti, výrobek je chráněn patentem. Před rozhodnutím pohony
modernizovat byla provedena osobní návštěva kostela v Černé Hoře, kde je tento
systém instalován.
Přímé náklady ve výši 6.300,-Kč byly hrazeny z fondu kostelních zpěvaček.
Montáž a seřízení zdarma pro kostel provedl pan Jan Struhár st.

SVĚCENÍ KŘÍŽE NA KOSTELNÍ VĚŽ
13 .října 1912 konána slavnost posvěcení kříže na hlav.věž
kostelní. Zvony upevněny již 9.a10.října. Kříž nesen v průvodu od staré kaple na staveniště, když byl důst.panem Fr.Špičkou, farářem podivínským posvěcen a po přiměřené promluvě na věž vytáhnut a upevněn. Potom byla tichá polní mše sv.
Přespolní hosté byli potom pohoštěni. Počasí bylo pěkné,
bylo však chladno. Téhož dne rozhlaholily se poprvé zvony
svými krásnými hlasy, aby zvaly domácí i přespolní k řídké
té slavnosti.

V pondělí 14.října 1912 přijel v 10.hod. dopolední kníže
Jan II. Z Lichteinsteina prohlédnouti si novostavbu. Jelikož
všichni členové zastupitelstva. Jelikož všichni členové zastupitelstva byli zaměstnáni kopáním cukrovky, pozdravil J.J.
správce školy, omluvil představenstvo a žádané informace
knížeti sdělil.
Z celé promluvy byl patrný zájem, s kterým Jeho Jasnost
sleduje celý postup stavby.
Zdroj: Školní kronika z r.1912

SDRUŽENÍ OBČANŮ LADNÉ

Sdružení občanů Ladné

SOL bylo založeno v roce 1996 k ochraně zájmů tehdejší
městské části Města Břeclav /plánovaná výstavba letiště/.
V roce 2003 vstoupili do sdružení noví lidé a začali se angažovat ohledně odtržení Ladné od Břeclavi, v souvislosti
s uzavřením místní školy. V té době se stal předsedou SOL
pan Zdeněk Juračka ml.
Bohužel na počátku letošního roku jsme museli pana
Zdeňka Juračku nejprve odvolat z místa předsedy a poté i
vyloučit z řad SOL, a to pro hrubé porušení stanov sdružení.
Po dobu více než roku a půl nesvolal členskou schůzi sdru-

žení a vůbec se nezajímal o činnost sdružení, které například
zvelebuje prostředí parku Rasovna. Jako jediný měl právo
disponovat s finančními prostředky sdružení /účet sdružení,
pokladna s hotovostí/. Po zjištění že neoprávněně nakládá
s prostředky SOL / částka cca 6 tis. korun, z této částky byly
hrazeny platby soukromých telefonů ve výši 2 tis. korun /,
jsme ho písemně vyzvali , aby zpronevěřené peníze vrátil do
pokladny SOL. K dnešnímu datu tak nebylo učiněno.
Členové SOL

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILEA

Září 2008
75 let Františka Málková, Lužní
70 let Terezie Morávková, Ořechová
František Michlovský, Masarykova
Josef Šil, Růžová

Říjen 2008
85 let Zdislava Čechová, Masarykova
75 let Anna Leskourová, Úlehlova
Zdenka Morávková, Lipová
70 let Jiřina Duhonská, Masarykova
Jan Novák, Masarykova
65 let Ludmila Grünwaldová, Mlýnská
Marie Zrůnová, Úlehlova
Miroslava Smejkalová, Sportovní
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Listopad 2008
80 let Marie Ptačovská, Na Trkmance
Vlasta Hůrská, Úlehlova
75 let Ludvík Sedláček, Lipová
70 let Čeněk Příbranský, Lužní
65 let Josef Kosík, Úlehlova
Ludvík Osička, Úlehlova
František Tesařík, Sportovní
60 let Zdeňka Šošková, Mlýnská
Jaroslav Kubík, Lužní
Zdeněk Maněk, Masarykova
František Šlichta, Ořechová
Jan Veselý, Lipová
Prosinec 2008
85 let Marie Kašníková, Růžová
80 let Marie Havlovičová, Ořechová
Marie Trávníčková, Ořechová
70 let Marie Bartolšicová, Úlehlova
Antonie Maděryčová, Lipová
60 let Zdenka Skočíková, Mlýnská
Josef Snovický, Mlýnská
Leden 2009
85let Emilie Jurasová, Masarykova
Jarmila Mozgová, Úlehlova
70let Jaroslav Mlátilík, Anenská
Marie Šilová, Lipová
Marie Polášková, Ořechová
60let Jindřich Hanák, Masarykova

Únor 2009
80let Božena Holubová, Masarykova
75let Antonín Sýkora, Za Hřištěm
70let Vladimír Jurkovič, Sportovní
65let Jaroslav Štoll, Lipová
60let Dana Poláčková, Sportovní
Březen 2009
85let Anna Kapustová, Mlýnská
75let Marie Podrazilová, Mlýnská
65let Hana Šilová, Růžová
NAROZENÍ
Září 2008 Lena Vintrlíková, Mlýnská
Říjen 2008 Samuel Kwame Petrla, Mlýnská
Listopad 2008 Vít Bachman, Mlýnská
ÚMRTÍ
Září 2008
Jiřina Rybníkářová, Masarykova
Vladislav Málek, Lužní
Ludmila Čapková, Masarykova
Marie Pochylá, Masarykova
Listopad 2008
Rostislav Střelský, Sportovní
Prosinec 2008
Stanislav Sýkora, Masarykova
Leden 2009
Karel Michlovský, Sportovní
Únor 2009
Jarmila Kubíková, Lužní

POZVÁNKY

Inzerce

AU-PAIR DO ŠVÝCARSKA
Hledám pro svoji dceru (12 týdnů) od ledna 2010 dívku (18-25 let) jako Au-pair Plus.
Minimálně na 12 měsíců. Bydlíme v německy mluvící části Švýcarska,
15 minut vlakem od Zurichu.
Případné zájemkyně se hlaste u pani Lysákové,
Lipová 17 pro bližší informace.
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Inzerce

SOLÁRNÍ OHŘEV VODY
- z Ladné
- velká úspora stále dražší energie
- dotace pro RD -50 % z celkových nákladů
(max.50.000,- Kč)
- vysoké garance - záruka na kolektory a nosné
konstrukce -12 let - na provedené práce
A. Struhárem - záruka 5 let - cenová nabídka a
vyplnění žádosti k dotaci - zdarma.
- cenové zohlednění ladenských zákazníků.
- také možnost výměny el. / kombi bojlerů za
české bojlery z Dražic - 5 let záruka.
Antonín Struhár- SOLAR-THERM-16 let
solar-praxe. www.edb.cz/solar-struhar
Solar.Struhar@seznam.cz
tel.: 608 772 776

komistavo@seznam.cz
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