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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,

razantně vůči firmě, ale zákon o veřejných zakázkách jí to dost
dobře neumožňuje a při každém náznaku z naší strany, že dojde
k ukončení smlouvy, se firma po celou dobu výstavby bránila, že
dílo dokončí. Může nás těšit, že je stavba provedena v dobré kvalitě, ale budeme si muset ještě chvilku na její dokončení počkat.
Určitě jste si všimli, že nám jako houba po dešti vyrostlo bydlení pro seniory vedle budovy pošty. Původně měla být do konce
roku hotova pouze základová deska. Ale protože jsme nakonec
dotaci ve výši 4,7 mil. Kč obdrželi, tak musela proběhnout výstavba hrubé stavby do konce roku 2013. Na jaře se bude pokračovat dál a 30.6.2014 by měly být byty hotové. Bydlení je určeno
pro seniory nad 70 let, takže pokud někteří z Vás mají o toto bydlení zájem, musí se přihlásit na obecním úřadě. V současné chvíli
je zájemců dostatek, ale uvidíme, jestli si to někteří na poslední
chvíli nerozmyslí. Pokud nebude ze strany důchodců o byty zájem, může obec byty pronajímat i dalším zájemcům bydlícím v
obci, ale to vždy jen na jeden rok.
Obec se zapojila do projektu „Stromořadí pro Region Podluží“ a v závěru roku došlo k výsadbě alejí od obce k nádraží a od
nádraží do Břeclavi. Jsou vysazeny švestky, hrušky, třešně, ořechy
a lípy. Obec zaplatila za tuto akci 66 tis. Kč.
Tak jako každoročně bych chtěla v závěru roku poděkovat
všem spoluobčanům, kteří se starají o úklid prostranství kolem
svých domů a někteří i o další prostranství v obci a díky jejich
úsilí je obec krásnější. Všem kdo mají zájem o dění v obci, zúčastňují se veřejného dění, jejich snaha je konstruktivní a přínosná pro všechny. Sponzorům a mecenášům, kteří v průběhu roku
přispívali na nejrůznější aktivity v obci.
Můžeme mít tisíce přání, tužeb a snů, ale jen štěstí, zdraví,láska a přátelství dává smysl našim dnům. Přeji Vám pohodový a
spokojený rok 2014.

zajisté bedlivě sledujete dění v obci, takže bych si dovolila několik stručných poznámek. Na hřbitově došlo k výsadbě rostlin,
kterou jsme financovali z dotace Vegetační úpravy na hřbitově.
Mělo dojít i k výsadbě vzrostlých stromů na pozemku sousedícím s hřbitovem, aby se odclonil nepěkný pohled na stavbu zemědělského objektu. Obec na své náklady místo na sousedním
pozemku vyklidila, vyvezla několik nákladních aut nepořádku, a
když mělo dojít k výsadbě stromů, tak nám bylo řečeno, že si to
majitel pozemku rozmyslel a výsadbu nepovolí, a aby byl pohled
hezčí, tak k plotu přistavil několik svých traktorových vleček.
Proč se tak zachoval, to je záležitost jeho svědomí. Proto na plot
byla instalována rákosová rohož a postupně, jak budou popínavé
rostliny růst, dojde k jejímu odstranění. Byla osazena před vchodem nová vitrína, kde je vyvěšen hřbitovní řád a každý z Vás si
může zjistit, co je a není na hřbitově dovoleno. Jedná se o pietní
místo, takže vodit na hřbitov psa nebo tam vjíždět autem nebo na
kole je považováno za nepřípustné, ale bohužel to někteří z Vás
dělají. Svítidla, která jsou instalována, nemají sloužit jako opěra
právě pro kola nebo na pověšení nářadí a podobně, jsou určeny
pouze na svícení. Výsadba jakékoliv zeleně mimo Vámi pronajatá hrobová místa je zakázána, taktéž je nevhodné do uliček mezi
hroby instalovat cokoliv, co brání volnému průchodu ostatních.
Taky by se neměly vyšlapávat nové cestičky na zkrácení cesty k
popelnicím, které jsou na okraji hřbitova, proto máme na hřbitově chodníky, abychom po nich chodili. Na počátku roku budou
osazeny hřbitovní brány a hřbitov se bude opět zamykat, budeme
Vás o tom včas informovat. Krádeže na hřbitově probíhají dál a
bohužel je to zřejmě záliba některého z našich spoluobčanů.
Kulturní dům je z 80% hotov, bohužel firma, která stavbu provádí, se dostala do existenčních problémů, které asi budeme řešit
ukončením smlouvy. Mnozí z Vás si myslí, že nejedná obec dost

Renáta Priesterrathová

DĚNÍ V OBCI

Hody, hodky, předhodovní zpívání
V pátek 20. září se konalo 15. předhodovní zpívání které každoročně pořádá Slovácké sdružení Lanštorfčané. Kromě jejich vystoupení se prezentovali sbory ze Staré Břeclavi, Prušánek a Kosticko-Tvrdonský sbor. Své taneční umění předvedl národopisný

soubor Břeclavan. Celý program doprovázela cimbálová muzika
Břeclavan. Hostem pořadu byl lidový zpěvák Jožka Černý ze Staré
Břeclavi.
V sobotu 21. 9., v neděli 22.9. a v sobotu 28.9. se konaly tradiční
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hody a hodky pod májů v parku Rasovna. K tanci hrála dechová
hudba Legrúti. V ladenské chase letos byl velký počet chlapců a i
přes počáteční potíže a problémy čítala nakonec 20 krojovaných.
Pro letošní hody nebyl opět zvolen stárek, takže se této funkce na
žádost obce ujali bratři Martin a Jenda Hrdličkovi. Poděkování

patří nejen všem krojovaným a jejich rodinám, ale také Filipovi
Šúňovi, Tadeáši Hodošimu a Ondřeji Černému za obsluhu muzikantů a zaměstnancům obce, kteří se ve velké míře zasloužili o
zdárný průběh celé akce.

Výlet Úsov, Velké Losiny, Jeseník, Dlouhé stráně
V sobotu 5. října jsme se vydali na podzimní výlet na sever Moravy. Zámek Úsov je ojedinělým muzeem lovecko– lesnickým ve střední Evropě.Je považován za kolébku lesnického
školství na Moravě. Poté jsme navštívili ruční papírnu ve Velkých Losinách. Toto městečko je známé čarodějnickými procesy z let 1678-1696 /film Kladivo na čarodějnice/. Po prohlídce
papírny jsme se rozdělili do dvou skupin, kdy jedna skupina

odjela do lázeňského města Jeseník a druhá skupina navštívila
lyžařský areál Kouty nad Desnou, kde se někteří svezli šestisedačkovou lanovkou a potom navštívila přečerpávací elektrárnu
Dlouhé stráně. Návštěva elektrárny byla pro všechny velmi zajímavým zážitkem.
Vyzývám všechny, pokud máte nápad na první jarní a letní
výlet, přijďte nám ho říct na obecní úřad.

Nádvoří zámku Úsov

spokojené seniorky

Ruční papírna

lázeňský dům v Jeseníkách
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Foto Ladislav Novotný

Drakiáda
V sobotu 19. října uspořádala obec tradiční Drakiádu pro děti.
Nad fotbalovým hřištěm se v pěkném počasí prohánělo několik

desítek draků. Děti obdržely diplom, sladkou odměnu a omalovánky, na závěr si opekly u ohně špekáček.

Divadlo
V pátek l. listopadu jsme navštívili Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Divadelní komedie Rychlé šípy podle předlohy Jaroslava Foglara byla zdařilá a pobavila všechny účastníky zájezdu.
Starší z nás si vzpomněli na doby, kdy jsme hltali foglarovky a na-

pjatě očekávali další příhody pětice mladíků.
V sobotu 30. listopadu jsme navštívili hlavní město Prahu.
V odpoledních hodinách měl každý individuální program a mohl
navštívit začínající vánoční trhy na Staroměstském náměstí. Od
pěti hodin jsme pak ve Stavovském divadle sledovali
ruské drama A.P. Čechova Strýček Váňa v hlavních
rolích s Igorem Barešem
a Martinem Pechlátem. Dále
hráli Iva Janžurová, František
Němec, Saša Rašilov a další. Tříhodinové představení
jsme sledovali z prvních řad
a mohli jsme si tak vychutnat
herecké umění protagonistů. A závěr celého dramatu?
Přesto všechno ale nezbývá
věřit a doufat, že dobro zvítězí. A pokud ne? Prostě budeme žít. Žít a pracovat! Závěr
dramatu vehnal některým
divákům do očí slzy. Všem se
výlet do Prahy líbil a určitě si
jej v příštím roce zopakujeme.

Česko zpívá koledy

Ve středu 11. prosince se víc než stovka občanů zapojila do
akce, kterou už třetím rokem pořádá Deník Rovnost Česko zpívá
koledy. U kostela vystoupil mužský sbor Lanštorfčani a děti mateřské a základní školy a ostatní se ke zpěvu koled také připojili.

Zazněly koledy Nesem Vám noviny, Pásli ovce Valaši,Štědrej večer
nastal, Narodil se Kristus Pán a Půjdem spolu do Betléma. Obec
pro všechny zpěváky přichystala teplý punč a čaj.
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Výpisy ze zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva č. 23/2013 se konalo 12. září 2013.
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Výstavba bytů pro seniory v obci Ladná“ a vybralo jako vítězného
uchazeče firmu Atriowood s.r.o. Ostrava
• Vyjímku z počtu žáků na školní rok 2013/2014 pro základní školu – 40 žáků
• Smlouvu s firmou Keltex a Intide Tergo
• Smlouvu s firmou Keltex a Triztal Lično
• Smlouvu s firmou Keltex a Buriánek klimatizace
• Smlouvu s firmou Keltex a Izolace Kadlec
• Prodej pozemku parc.č. 1145/3 vk.ú. Ladná manželům
Zháňalovým za cenu 3 610,- Kč a parc..č. 318/1 v k.ú. Ladná
manželům Střelským za cenu 24 370,- Kč
• Rozpočtové opatření č. 7/2013

• Smlouvu s firmou Keltex a Truhlářství Lacka
• Smlouvu o dílo s firmou Kovowork Michal Uher
Zasedání zastupitelstva č. 26/2013 se konalo 5. prosince 2013.
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Plán odezvy orgánů obce na vznik mimořádné situace
• Smlouvu s firmou Cooptel Brno na výstavbu hřbitovní zdi
• Smlouvu s firmou VS Chrudim na projektovou dokumentaci ČOV a kanalizace
• Smlouvu s firmou Truhlářství Roman Lacka na akci „Zařízení nábytku pro multifunkční objekt – šatny“
• Smlouvu o členské půjčce pro Region Podluží na akci
„Stromořadí pro Region Podluží“
• Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 1015/2
a 1100/3 vk.ú. Ladná od ÚZSVM
• Kupní smlouvu na dům č.p. 83 za cenu 233 330,- Kč od
paní Ludmily Michlovské
• Smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy před budovou školy s E.ON Distribuce a.s. za cenu 476 158,- Kč
• Rozpočet na rok 2014
• Rozpočet sociálního fondu na rok 2014
• Rozpočtové opatření č. 10/2013
• Pověření starostky obce k provedení posledního rozpočtového opatření č. 11/2013
• Zamítnutí připomínek ing. Magdy Ivičičové, Jiřího Ivičiče, Silvie Plotzové, Vojtěcha Plotze, Zdenky Zháňalové, Jiřího
Zháňala, Ladislava Kubáta, Marcely Kubátové, Dušana Kouřila,
Marcely Černé, Bronislava Suchánka a občanského sdružení
Ladná Svobody vznesené v rámci společného jednání o návrhu
ÚP Ladná.
• Dodatek č. 2 s firmou Atriowood Ostrava ke Smlouvě o
dílo
• Aktualizaci Strategie rozvoje obce
• Veřejnou vyhlášku – výzvu pro vlastníky křížů a sochy sv.
Václava
• Revokaci usnesení č. 3/13/Z18 a č.4/13/Z20 týkající se prodeje pozemku parc.č. 1156 v k.ú. Ladná a finančního příspěvku
pro Domus Reality
• Kupní smlouvu na pozemek parc.č. 1156 a 1158/122 v k.ú.
Ladná za cenu 200,- Kč za m² s Domus Reality s.r.o. Břeclav
• Vypuštění bodu o poskytnutí finančního příspěvku firmě
Domus Reality s.r.o. Břeclav
• Pověření starostky obce k ukončení smlouvu s firmou Keltex
• Smlouvu o zřízení věcného břemene s MND a.s. Hodonín na pozemku parc.č. 1292/199 vk.ú. Ladná za jednorázovou
úplatu 5000,- Kč

Zasedání zastupitelstva č. 24/2013 se konalo 7. října 2013.
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Kupní smlouvu na pozemek parc.č.933/4 v k.ú. Ladná s
paní Barborou Mitričovou a panem Zbyňkem Mitričem za
cenu 68 800,- Kč.
• Kupní smlouvu na pozemek parc.č. 42/1 vk.ú. Ladná s
manžely Petrlovými za cenu 5 110,- Kč
• Rozpočtové opatření č. 4/2013
• Dodatek č. 2 s firmou Cooptel Brno ke Smlouvě o dílo
• Smlouvu o dílo s firmou Viadesigne Břeclav na pořízení
pasportu komunikací
• Smlouvu o dílo s firmou Atriowood Ostrava na výstavbu
bytů pro seniory
• Rozpočtové opatření č. 8/2013
• Mandátní smlouvu s firmou Milan Veselý Břeclav na akci
Ladná – kanalizace a ČOV
• Podání žádosti o dotaci na víceúčelové hřiště na MŠMT ČR
• Zprávu o posouzení nabídek na akci „Workout hřiště Ladná“ a vybralo jako vítězného uchazeče firmu Michal Uher Kovowork
• Smlouvu o postoupení pohledávky s firmou MIBAG Šmíd
a Cooptel Brno
• Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci „Snížení
prašnosti v obci Ladná“ ve výši 36 511,- Kč
Zasedání zastupitelstva č. 25/2013 se konalo 29. října 2013.
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Atriowood Ostrava
• Smlouvu s firmou Keltex a Krasilov
• Smlouvu s firmou Keltex a Elektromont Brno
• Rozpočtové opatření č. 9/2013
• Smlouvu s firmou Keltex a Josef Košťál Břeclav

realizované akce

Oprava kříže

Z grantu ve výši 30 000,-Kč, který Sdružení občanů Ladné poskytla Nadace Občanského fóra a z prostředků
obce byl opraven litinový kříž u autobusové zastávky na ulici Masarykova.
Kříž nechala v roce 1874 postavit Maria Lucká, od té doby kříž prošel několika drobnými opravami. Jednotlivé
části kříže se již rozpadaly, dovnitř kříže zatékalo a některé prvky chyběly úplně, proto bylo rozhodnuto o generální
opravě. Kříž byl rozebrán, chybějící části dodělány, odstraněny byly vrstvy nátěrů. Po opravách následoval nový
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oznámení obecního
úřadu

ROZPOČET OBCE NA ROK 2014
PŘÍJMY
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Dotace
Příjmy celkem
Financování
PŘÍJMY CELKEM

9 792 000
4 744 000
50 000
14 586 000
27 165 600
41 751 600

VÝDAJE
Deratizace
Ostatní výdaje na lesní hospodářství
Opravy silnic a značení
Komunikace a chodníky
Výdaje na dopravní obslužnost
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Příspěvek ZŠ + MŠ
Knihovna
Opravy památek
Obecní rozhlas
Zpravodaj
Kultura
Sportovní zařízení v majetku obce
Využití volného času dětí a mládeže
TJ Sokol
Hřiště Rasovna-opravy
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení + opravy
Pohřebnictví
Územní plán
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálního odpadu
Sběr a svoz ostatních odpadů
Využívání a zneškodňování komun. odpadů
Péče o vzhled obce vč. platů
ostatní sociální služby
Ochrana obyvatelstva – rezerva
Požární ochrana
Zastupitelstvo
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění obce
Převod do sociálního fondu
VÝDAJE CELKEM

50 000
210 000
80 000
150 000
63 000
3 000
14 000 000
1 300 000
153 000
25 000
77 600
45 000
283 000
300 000
2 722 000
200 000
22 000
5 000 000
55 000
650 000
386 000
300 000
723 000
2 000
600 000
50 000
10 000 000
1 205 000
30 000
200 000
227 000
1 041 000
1 259 000
212 000
100 000
50 000
41 751 600

Volby do Parlamentu ČR v naší obci
Volby se konaly ve dnech 25. – 26. 10. 2013. V obci přišlo k volbám 588 občanů z 1 042 právoplatných voličů. Volební účast byla 56,
43%. V naší obci zvítězila ČSSD se 118 hlasy, druhé bylo hnutí ANO
se 113 hlasy a třetí KSČM s 94 hlasy. Další strany a hnutí se umístili
v následujícím pořadí: KDU-ČSL 63 hlasů, TOP 09 52 hlasů, ODS
38 hlasů, Úsvit přímé demokracie 37 hlasů, Strana svobodných občanů 27 hlasů, Strana zelených 12 hlasů, Zemanovci 10 hlasů, Česká
pirátská strana 8 hlasů, Politické hnutí Změna a Dělnická strana sociální
spravedlnosti po 5-ti hlasech, Strana soukromníků ČR 3 hlasy a jeden hlas
obdržel volební blok Hlavů vzhůru. Žádný hlas neobdržela Suverenita –
Strana zdravého rozumu, LEV 21- národní socialisté a Koruna česká.
Poděkování patří volební komisi za dobře odvedenou práci a věřím, že
se občané v hojném počtu dostaví k volbám i v nadcházejícím roce 2014.
Sběrný dvůr v zimním období
Upozorňujeme všechny občany, že v zimním období, tj. od 1.12. do 28.2.
je sběrný dvůr otevřen pouze v sobotu v době 9.00 – 11.00 hod. Ve dnech
21. 12. a 28.12. bude uzavřen.
Obecní úřad mezi svátky
Obecní úřad bude v době od 24. 12. 2013 – 1.1.2014 uzavřen /dovolená/.
Otevřen bude 2.1.2014. V případě nutnosti je možno kontaktovat pracovníky úřadu na telefonním čísle 724 746 240. Děkujeme za pochopení
Propagační materiály obce
Na obecním úřadě si můžete pro svoji potřebu zakoupit tyto propagační
materiály:
Pexeso 15,-			
Samolepka se znakem obce 5,Oficiální mapa LVA 32,Pamětní mince 180,Sklenice 71,- 		
CD Lanštorfčani 150,Kniha Obec Ladná 250,-

pohlednice 6,mapa Břeclavsko 50,info brožurka Ladná 25,Cyklostezky 40,mapa Podluží 15,Almanach školy 100,kniha Lidé, kroje, tradice 980,-

Poplatky na rok 2014
Poplatek za odpad
Výše poplatku: 450,- Kč/osoba
Termín zaplacení: 31. březen 2014
Způsob placení: hotovostně v pokladně obecního úřadu, bezhotovostně
bankovním převodem na účet obce 35-6979690237/0100, variabilním symbolem je rodné číslo poplatníka.
Protože dochází dle zákona ke změnám, uvádíme část vyhlášky obce v
plném znění o tom, kdo platí poplatky. Celou vyhlášku si můžete přečíst na
webových stránkách obce nebo na obecním úřadě.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu
delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu
delší 3 měsíců,
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Silvestrovské ohňostroje
Na žádost některých spoluobčanů vyzýváme milovníky silvestrovských ohňostrojů a zábavné pyrotechniky k ohleduplnosti při
jejich provozování dne 31.12., a to především s ohledem na psy,
kteří jsou přemírou ran a záblesků stresování a mohou mít i trvalé
následky na psí duši.

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího
dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou
povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit
jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém
domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které
platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození
osob, za které poplatek platí.

Paulovnie plstnatá – strom pro včely
Známá též jako čínský císařský strom. Máme nabídku těchto
krásných a rychle rostoucích stromů pro zájemce o výsadbu zdarma. Nabízí nám je pán, který chová včely a tyto stromy bohatě
kvetou, takže včelky mají dostatek potravy. Kdo máte zájem si tento strom vysadit na svém pozemku nebo před domem, přijďte se
nahlásit na obecní úřad a zjara by pak byly k odběru.
Zajímavost: V Číně bylo starým zvykem vysadit císařský strom
při narození děvčátka. Rychle rostoucí strom roste spolu s ní a
když je pak děvče zralé ke vdavkám, strom se porazí a vyrobí se z
něj předměty do její výbavy.

Nejdůležitější změnou tedy je, že se platí i za domy, ve kterých
nikdo nebydlí nebo slouží jako rekreační domy a chaty a cizinci,
kteří nejsou ze zemí EU s trvalým pobytem v naší republice.

Pro potěšení
Od nového roku můžete v místním rozhlase nechat zahrát přání s písničkou. Je potřeba si nachystat text přání / k narozeninám,
sňatku, ukončení školy atd./, píseň na CD a zaplatit poplatek 20,Kč. Pro informace o hlášení se obracejte na referentku obce paní
Janu Balgovou na mail balgova@obecladna.cz ,telefonu 519 324
502 nebo osobně na obecním úřadě.

Poplatek za psy
Výše poplatku: 100,- Kč/pes
Termín zaplacení: 31. březen 2014
Způsob placení stejně jako u poplatku za odpad.

PŘEHLED OBDRŽENÝCH DOTACÍ V ROCE 2013
Zdroj

Částka

Operační program
životní prostředí
Operační program
životní prostředí
Operační program
životní prostředí
Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR
Operační program
lidské zdroje
Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR
Jihomoravský kraj
Lesy ČR s.p.

82 238 458Kč
2 557 524Kč
746 936Kč
4 700 000Kč

Akce
Výstavba čistírny odpadních vod a kanalizace
Výstavba sběrného dvora
Zametací malotraktor
Podporované bydlení pro seniory

330 405Kč

Dotace na zaměstnance obce z Úřadu práce

292 250Kč

Workout hřiště Ladná

143 600Kč
50 000Kč

Územní plán obce
Ladenská malotřídka 2013

Kanalizace a ČOV: V lednu 2014 bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby.
Stavba ČOV bude zahájena v polovině roku 2014, termín dokončení je konec roku 2015.
Sběrný dvůr: Stavba bude dokončena v roce 2014. Stavět se bude na místě současného
provizorního sběrného místa na ul. Mlýnská.
Zametací malotraktor: Náklady obce na jeho pořízení jsou 83 000,-Kč. Několikrát ročně se
bude zametat celá obec, traktor nahradil ruční zametání zaměstnanci obce.
Podporované bydlení pro seniory:
Obec žádala o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, byli jsme vedeni jako náhradníci,
v říjnu byla dotace pro obec potvrzena. Jedná se o první velký projekt obce Ladná k podpoře
této věkové a sociální skupiny. Plánovaný termín dokončení stavby je červen 2014.
Workout hřiště Ladná:
Nápad mladých lidí z obce, kteří si připravili projekt. Jedná se o cvičební prvky na venkovním
hřišti. Dále zde bude také 7 cvičebních prvků pro seniory. Hřiště bude umístěno v areálu TJ
Sokol, budou ho moci využívat všichni občané nebo také děti ze školy při hodinách tělocviku.
Hřiště bude hotovo v červnu roku 2014.
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Účast zastupitelů na zasedáních a pracovních schůzích Zastupitelstva obce
Ladná v roce 2013
V roce 2013se konalo 11zasedání Zastupitelstva obce Ladná a 11 pracovních jednání
zastupitelstva.
O tom, jak Vaši zastupitelé pracují, vypovídá i následující tabulka.
Jméno

Zasedání zastupitelstva
Ú
N
Priesterrathová Renáta 11
Tesaříková Bohumila 9
2
Šúňová Věra
10
1
Krůtil Stanislav
10
1
Pulkrábek Josef
10
1
Vlk Martin
11
Struhár Jan
8
3
Vrtal Václav
10
1
Juračka Zdeněk
11

Pracovní jednání
Ú
N
11
10
1
10
1
10
1
11
11
1
10
10
1
11

celkem
Ú N
22 19 3
20 2
20 2
21 1
22 9 13
20 2
22

V procentech
Ú
N
100 % 0%
86%
14%
91%
9%
91%
9%
95%
5%
100% 0%
41%
59%
91%
9%
0%
100%

PODPOROVANÉ BYDLENÍ PRO SENIORY

dy na výstavbu bytů budou 8 953 367,-Kč.
Stavba byla zahájena v říjnu v zahradě za poštou, kterou obec
vykoupila od soukromého vlastníka právě pro tento účel. Cílem
projektu „Podporované bydlení pro seniory v Ladné“ je výstavba
osmi malometrážních bytových jednotek 1+kk, primárně určených pro starší občany z obce.
Přízemní bytový dům bude složen z buněk velikosti obytného
pokoje 4,5x4,5m, k těmto bude náležet předsíň 2x2,4m a sanitární
místnost 2,4x2,4. Každý byt bude mít samostatný vchod a bezbariérové provedení místnosti.
Každá bytová jednotka je určena pro jednu osobu, ke každému
bytu bude náležet malá terasa na opačné straně domu než bude
společný prostor.
Byty jsou určeny pro starší občany, kteří jsou schopni se o sebe
postarat (popř. jejich rodiny), pečovatelská služba nebude součástí
projektu.
Dokončení stavby je plánováno na 30.6. 2014. Součástí projektu bude také úprava společných prostor před domem a oprava
chodníku mezi ulicemi Mlýnská a Masarykova. Tento chodník
(tzv. ulička) bude i nadále určen pouze pro pěší a cyklisty.

Návrh podporovaného bydlení pro seniory,
autor: Ing. arch. Martin Janda
DOTACE 4 700 000,-KČ Z MINISTERSTVA MÍSTNÍHO
ROZVOJE ČR
Obec Ladná získala na začátku října na výstavbu podporovaných bytů pro seniory dotaci ve výši 4 700 000,-Kč. Celkové nákla-

Dopravní obslužnost v Ladné

Břeclavský Bors uspěl, má nové linky i autobusy

Podivín Hodonín Čejč.
„Soutěž na zabezpečení veřejné dopravy provázel velký zájem
dopravců z celé republiky. S výsledkem jsem spokojený. Počet autobusů a řidičů zůstává minimálně na dalších deset let stejný,“ sdělil ve
středu generální ředitel břeclavského dopravního podniku František
Zugar.
V tendru podávalo nabídku celkem devatenáct dopravců. „Nedochází sice k žádnému rozšiřování a nárůstu výkonů, ale udrželi jsme
rozsah těch stávajících, což byl náš cíl,“ potvrdil ředitel divize osobní
dopravy Borsu Petr Kužma.
Po letech bude břeclavská firma se svými spoji dominovat na tra-

3.11.2013
Břeclavsko - Břeclavský dopravce získal zakázku na oblast mezi
Podivínem, Hodonínem a Čejčí. Jeho autobusy se ale vytratí z Velkých Pavlovic.
Třiadvacetiletá Adéla Osičková pravidelně nasedá u vlakového
nádraží v Podivíně do autobusu mířícího do Velkých Bílovic. Od nového roku bude mít větší šanci, že tuto trasu projede s dopravcem,
pro kterého jsou typické žlutomodré barvy. V pětimiliardové soutěži
o linky Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje oblasti Jihovýchod získala společnost Bors Břeclav, mezi jinými, i oblast
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se mezi Podivínem a Hodonínem. „Získali jsme ji místo současného
dopravce ČSAD Hodonín. Naopak jsme ztratili spoje v okolí Velkých
Pavlovic, které získal dopravce z Vyškova. V obou případech rozhodovala nabízená cena za kilometr,“ uvedl Zugar.
Kromě Velkých Pavlovic ztratil Bors pozici hlavního dopravce
rovněž v Ladné. Podle Kužmy skončil v soutěži o něj druhý. „Záleží spíš na ceně jízdného, než na dopravci,“ nevadí ale změny
Osičkové.

ji s dotazem, zda v souvislosti s novým dopravcem nedojde ke
změnám v jízdním řádu linky č. 574 Podivín – Ladná – Břeclav.
Současně jsem vznesl požadavek o zachování provozu této linky v
režimu pracovního dne na Silvestra 31.12.2013. V minulém roce i
přesto, že tento datum vyšel na pracovní den, byl provoz této linky
změněn na víkendový, což přineslo komplikace našim občanům
při cestě do a z práce.
Co se týče změny dopravce, kdy linku č. 574 přes Ladnou bude
od 15.12.2013 provozovat místo BORSu a.s. firma VYDOS z Vyškova, nebude mít vliv na odjezdy ani na počet spojů, jak je patrno
z nového jízdního řádu uveřejněného v tomto Zpravodaji.
Zde uveřejňuji odpověď pana Wichy, pracovníka firmy Kordis
týkající se Silvestrovkého provozu:
Frekvence cestujících na Silvestra je dlouhodobě velmi nízká,
dokonce mnohde dosahuje nižší úrovně, než o sobotách. Z tohoto
důvodu bylo Jihomoravským krajem již před vícero lety přistoupeno
k rozhodnutí, že pokud den 31. 12. každého roku připadne na pracovní den, budeme jezdit v celém Jihomoravském kraji v rámci linek
IDS JMK jako v soboty. Takto se to opakuje každým rokem, pokud
připadá datum 31. 12. na pracovní den již několik let. Dosáhne se
tak optimalizace poměru cestujících versus náklady spojené s vedením spojů. Z výše uvedených důvodů budou i letos vedeny všechny
spoje v rámci IDS JMK podle jízdního řádu platného pro soboty. Věříme, že důvody uvedené výše chápete a že jeden den v roce se dá v
případě potřeby přepravy vždy nějakým způsobem zařídit.
Omlouváme se, že jsme Vám nepodali pozitivní odpověď ves smyslu vedení spojů na lince 574 dne 31. 12. 2013 jako v pracovní dny,
příp. vedení alespoň dvou párů spojů, jak jste žádal při telefonickém
rozhovoru s námi.
Zpracoval: Martin Vlk

Čísla zůstávají

Každá oblast je podle ředitele Borsu velmi specifická a všichni dopravci pečlivě zvažovali možnou cenu. „My jsme navrhovali jen to,
co dokážeme naplnit a takovou cenu, která zajistí prosperitu naší
společnosti,“ dodal Zugar.
Důležitá otázka: Co budou změny znamenat pro cestující? Podle Zugara se nemusí ničeho obávat, soutěží nebudou dotčení. „Po
pravidelných prosincových změnách jízdních řádů se pouze na některých spojích objeví autobus jiného dopravce, než byli lidé zvyklí.
Čísla linek zůstávají beze změn. Naší povinností je po celou dobu
platnosti smlouvy zajistit bezproblémové obsloužení všech vysoutěžených spojů,“ ubezpečil ředitel společnosti Bors.
Důležitější než samotné logo na boku autobusu je například
pro Adama Pálku z Moravského Žižkova pohodlí při cestě. „Je mně
opravdu jedno, zda na té či oné trase pojedu v autobusu Borsu nebo
ČSAD. Autobusy má ale podle mě lepší Bors. Jsou prostornější a čistější,“ ohodnotil je mladý muž.
Autor: Přemysl Spěvák, zdroj Deník.cz
Pochopitelně jsem se obrátil na firmu Kordis, která zalištuje
chod Integrovaného dopravního systému v Jihomoravském kra-

Petice na záchranu venkovských pošt
Mnozí z Vás v týdnu před Vánoci přišlo na obecní úřad podepsat petici na záchranu venkovských pošt. Oslovilo nás Sdružení
místních samospráv, abychom tuto akci podpořili, neboť by se rušení týkalo i pošty naší. Děkuji všem, kteří nebyli lhostejní k tomu,
zda pošta v obci bude nebo ne a svým podpisem tuto petiční akci
podpořili.
Výňatek z obdrženého mailu:
Po nejnovějším kroku Českého telekomunikačního úřadu, který vládě navrhl stanovit minimální počet pošt na 2100, jsme se
rozhodli zahájit celostátní PETICI ZA ZÁCHRANU VENKOVSKÝCH POŠT. Tento krok totiž přímo ohrožuje dalších zhruba
1100 pošt v malých obcích, které jsou nyní vystaveny libovůli České pošty.

Vzhledem k tomu, že poštovní služby jsou službami veřejnými,
které ze zákona musí být dostupné i na venkově, se formou petice
obracíme na vládu a parlament, abychom hrozící masivní rušení
pošt definitivně zastavili.
Nový návrh ČTÚ se vztahuje plošně i na ty provozovny, které
již nyní provozuje třetí osoba (tzv. Partner). I tyto by v budoucnosti mohly být kdykoliv zrušeny bez adekvátní náhrady.
V tuto chvíli nám v našem dlouhodobém úsilí může pomoci
silný hlas veřejnosti. Proto vyzýváme Vás, všechny představitele
obcí, kterým jde o zachování dostupných poštovních služeb v území o spolupráci při petiční akci.
Priesterrathová Renáta

Z HISTORIE OBCE
• 12.12.1975 byla na zasedání poprvé zmíněna možnost sloučení s Břeclaví.
• 17.2.1976 již byl zpracován harmonogram sloučení s Břeclaví, na veřejné schůzi 23.3.1976 bylo zástupcem Okresního výboru řečeno, že sloučení obce je realizováno na základě popudu
funkcionářů MNV Ladná. Bylo slíbeno zastoupení zastupitelů v
orgánech a komisích MěNV Břeclav.
• Bylo nutné změnit názvy 7 ulic, které se shodovaly s názvy
ulic v Břeclavi.
• Od 1.8.1976 byla Ladná sloučena s Břeclaví.
zdroj: Zápisy ze schůzí MNV Ladná 1948-1976

Zajímavosti ze schůzí místního národního výboru 1970-1976
• Pokračovala výstavba dešťové kanalizace a asfaltových vozovek.
• V roce 1974 byla zahájena stavba jídelny JZD, která měla být
původně součástí víceúčelové budovy, kde měl být kulturní dům,
budova národního výboru, pošta a klubovny pro zájmovou činnost.
• V roce 1975 byly poprvé pojmenovány ulice: Hlavní, Na
Trkmance, Mlýnská, Školní, Sportovní, Řádek, Hřbitovní, Družstevní, Úlehlova, Anenská, Luční, Nová a Krátká.
• JZD Ladná bylo připojeno k břeclavskému JZD.
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Spolky a sdružení

SLOVÁCKÉ SDRUŽENÍ LADNÁ LANŠTORFČANÉ
ním hostům se natolik zalíbil náš zpěv, že nás oslovili a my si
večer s lidovou písničkou ještě jednou zopakovali.
5.12.2013 jsme zpívali koledy u kostela při příjezdu sv. Mikuláše a ochutnali teplý svařáček.
11.12.2013 zpíváme opět koledy u kostela v rámci akce Česko
zpívá koledy.
Na Štědrý den budeme opět zpívat koledy na hřbitově.
Závěrem bych chtěl za Slovácké sdružení Lanštorfčanů popřát
všem klidné a pohodové prožití svátků vánočních a hodně
zdraví a štěstí v roce 2014.
Připravil Martin Vlk

Letos jsme začali účastí na Tvrdonských Národopisných Slavnostech 8.6.2013. Tento ročník byl jubilejní již 60, kde byli postupně představeni všichni Stárci Podluží z minulých ročníků.
Následovala Přehlídka mužských sborů v Lanžhotě 15.6.2013,
která má již 10 letou tradici. Příštího ročníku 2014 se ujal sbor
z Hrušek.
10.8.2013 Lanštorfčané zazpívali na Předhodovním zpívání v
Prušánkách.
17.8.2013 jsme již tradičně zpívali u kapličky v Zaječí
30.8.2013 měli své zastoupení chlapi z Ladné na Večeru plných
duet v Charvátské Nové Vsi.
Dne 7.9.2013 byl náš sbor pozván do Pohořelic na oslavu 10.
výročí založení místního sboru mužáků.
U nás v Ladné jsme 20.9.2013 připravili tradiční Předhodové
zpívání, na kterém se kromě našeho sboru prezentovali sbory
z ze Staré Břeclavi, Prušánek, a Kosticko-Tvrdoncký sbor. Dále
Národopisný soubor Břeclavan a všechny doprovázela Cimbálová muzika Břeclavan. Hostem pořadu byl lidový zpěvák Jožka
Černý ze Staré Břeclavi.
5.10.2013 byli Lanštorfčané opět jako každý rok v Brně na akci
Pochod Moravanů.
10.11.2013 jsme u místního vinaře Stanislava Holuba ochutnali
nová Svatomartinská vína, kde nechyběla lidová písnička v našem podání. Bude to jistě nová tradice v Ladné.
V listopadu jsme zazpívali na Výstavní galerii našeho kamaráda
Libora Vymyslického, která se konala v Lázních Lednice. Míst-

Tenisové okénko

V závěru letošní tenisové sezony náš tenisový oddíl TJ Sokol
Ladná dne 7.9.2013 uspořádal Turnaj 2013 ve čtyřhře.
Pozvání přijali také někteří členové spřátelených tenisových
oddílů,u kterých se zúčastňují na soutěžích i naši hráči.
Zúčastnilo se dost kvalitních hráčů, i z řad žen, takže se losovaly i smíšené dvojice hráčů.

A Turnaj 2013 mohl za krásného slunečného počasí začít.
Každý účastník turnaje přinesl z domova i malé občerstvení
pro okoštování na společný stůl. Samozřejmě nechyběl ani
„legendární kotlíkový guláš tenistů“,který se vždy umísťuje na
nejvyšších příčkách tradičního ladenského Guláš Cupu!
Celý turnaj se odehrával v dobré náladě a ve sportovním duchu
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za soustavného fandění jednotlivým týmům až do večerních
hodin, kdy se na osvětleném kurtu hrálo dramatické semifinále
a finále.
Po vyhlášení výsledků a dekorování úspěšných týmů společenská zábava vesele pokračovala až do pozdních hodin.
Výsledky Ladenského tenisového Turnaje 2013.
1.Místo - Antonín Struhár,Jitka Zháňalová
2.Místo – Václav Čech, Jarmila Tomečková
3.Místo – Stanislav Ivičič, Radek Polášek
Závěrem se sluší poděkovat kuchařskému a organizačnímu
týmu – Mirkovi a Evě Šmídovým a Vlastimilu Černínovi a Milaně Hanáčkové a také ostatním účastníkům a fanouškům turnaje za příjemný sportovní a společenský zážitek.
Tenisový oddíl TJ Sokol Ladná

SDH - Mladí hasiči
Prázdniny skončily a my jsme se opět sešli, abychom se připravili na další sezónu v požárních dovednostech. Jako v každém roce se koná branný závod, který letos proběhl ve Velkých
Pavlovicích. Tentokrát se zúčastnilo starší i mladší družstvo.
Mladším sice chyběl jeden člen, ale s tím jsme se vypořádali na
místě a půjčili jsme si jednoho hasiče z konkurenční Poštorné.
Všichni se moc snažili a tak při velké účasti v obou kategoriích, kde soutěžilo 20 družstev, jsme obsadili prostřední příčku. Taky jsme přivítali dva nové mladé hasiče. Škoda jen, že u
starších se po prázdninách nic nezměnilo. Podzimní a zimní
přípravu budeme věnovat přípravě na závody v uzlování, které
proběhnou po novém roce.

Ještě něco málo taky k výjezdové jednotce. V měsíci záři jsme
měli jeden výjezd a to zrovna na hodky. Zúčastnili se ho čtyři
záchranné jednotky a to město Břeclav, jednotka ze Staré Břeclavi a Podivín. My jsme k místu požáru přijeli jako první. Šlo
však jenom o požár slámy na poli za hřištěm. V případě, že by
foukal vítr, bylo by to mnohem závažnější. Tímto bych chtěl
taky všem, kteří se podíleli na likvidaci tohoto požáru poděkovat .
Přejeme všem krásné svátky Vánoční a do nového roku hodně
štěstí a pohody.			
Za hasiče v Ladné Vlastimil Polášek

Činnost Mysliveckého kroužku Ladná – KOLOUŠCI
Dobrý den, v minulém čísle
zpravodaje jsem Vás informoval o vzniku nového kroužku
mladých myslivců. Nikdo z nás
nečekal, že se nám do kroužku
přihlásí tolik dětí. Ale na druhou stranu je radost sledovat
jak jsou spokojené, když jdou
na procházku do lesa při našich
aktivitách.
Při první schůzce se nám podařilo projít cestu do lesa směrem
k Dyji a do Kačenárny. Máme
za sebou křest při kterém se
ukázalo jak složité bude cestovat s 25 dětmi. Když se nám
je podařilo seřadit, byl to nakonec stejně problém jít v nějakém rozumném útvaru. Při
nekonečném
požduchování
a nekonečném napomínání se
nám nakonec povedlo přijít
až do kačenárny. Tam se nám
naskytl pohled na starý posed
a děti nepromarnily možnost
vyškrábat se na něj. Byl tam
i zásyp a krmelec u kterého
se povídalo o tom, k čemu

tato zařízení slouží. Dětem
jsme povykládali o Kačenárně
a ukázali jim jak to tam vypadá. Nicméně 2h v kroužku jsou
moc krátké na nějaké zdržování a muselo se nakonec utíkat
domů.
Na schůzku, která se konala 9.10.2013 jsme připravily
materiál na krmítka pro děti
a jedno velké krmítko, které
bylo umístěno před školou. Myslím si, že každé z dětí si výrobu krmítek užilo. Což nakonec
i dokazuje krátké video a fotky,
které najdete na našich stránkách www.mladimyslivciladna.estranky.cz . Když schůzka
skončila, odnášel si každý svoje vlastní krmítko pro ptáčky
domů a bylo připraveno i nádherné velké krmítko před školu. Toto bylo na jedné z dalších
schůzek postaveno na předem
domluvené místo.
Na následujících schůzkách si
povídáme o zvířatech, mysli-
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Sázení dubové aleje
Protože nám počasí přeje, tak se snažíme využívat každou
chvilku a vytáhnout děti do přírody. Nicméně jediné co v tomto ročním období nemáme je světlo :-). Běžně se nám stává,
že v 16h vyrážíme ven k Průtníku a než se dostaneme z Ladné
už jdeme skoro ve tmě. Je nádherné pozorovat ty největší raubíře jak najednou ztichnou
a jdou vedle nás. Na otázky
co se děje, se šeptem dozvídáme, že mají strach. I tak
v této tmě máme spoustu
zážitků, jako je třeba radost
dětí když vystartuje vyplašený zajíc a když dětem
ukážete sovu i to jak potichu dokáže letět. I taková
hloupost jako přejít ve tmě
poorané pole s 20 dětmi se
najednou stává zážitkem
nejen pro ně, ale i pro nás.
Máme za sebou i opékání
špekáčků v lese a v absolutní tmě. Taky nádherný
zážitek, který chceme ještě
jednou zopakovat, až bude
sníh.
Nikoho na začátku nenapadlo, že by nás tato
činnost mohla takhle začít bavit. Docela často se
nám dospělím stává, že se
spolu dokážeme dlouhé
minuty bavit o tom, co se
stalo a čeho si který z nás
všiml. Například, když
Calvin vletí hlavou přímo
do bodláků a musíme mu
je vytahat. Nebo když se
nám snaží Adrianka něco
rychle říct a ani jeden z nás
není schopen přijít na to,
co nám chce tak nahonem Výroba ptačích krmítek
sdělit. Máme dokonce i naučeno za chůze nasazovat čepice,
zapínat bundy, popotahovat kalhoty. Někdy dokonce i některé
kluky a nejen je zvedáme ze země, potoka, nebo je hledáme
v palachu a trávě. Odnášíme děti na zádech, když mají náhodou

malé gumáky. Prostě si myslím, že si to užíváme úplně všichni.
Díky těmto zážitkům a radosti dětí máme čím dál tím víc nápadů na další schůzky. Je zajímavé, že se dokážeme navzájem
doplňovat a proto, když jednoho z nás napadlo, že by se mohlo
sehnat pár stromků a každé dítě by si jeden zasadilo tak z toho
vznikne akce jako byla ta
která se konala druhou adventní neděli.
Zasadily jsme 50 stromků,
takže každý člen kroužku
má svůj stromek, ale nejen
to, kroužek našich mladých
myslivců má vysázenu celou alej.
S touto výsadbou nám přišli pomoct i rodiče dětí.
Jsme rádi, že se nás sešlo
opravdu hodně a celá akce
se nám díky tomu opravdu
vydařila.
Z vlastních zdrojů a díky
šikovnosti našich manželek se nám podařilo na
tuto akci zajistit i svařák
pro dospělé, čaj, cukroví
a buchty pro děti. I díky
tomuto vybavení a zázemí
se nám výsadba stromků
povedla a následně přesunula na Rasovnu k táboráku a příjemnému posezení
u ohně a to do pozdních
večerních hodin.
Tímto děkujeme všem
zúčastněným
rodičům
a kamarádům za podporu
a účast. Nicméně nám dovolte touto formou hlavně
poděkovat za podporu
a toleranci ze strany našich
manželek, protože i když
se to nezdá, věnujeme se kroužku víc, než si kdokoliv z nás dokázal představit.
Kamil, Jenda, Ivan
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Ladenská sluníčka
Přejeme všem krásné Vánoce bez zbytečných starostí a shonů,
užívejme si společné chvíle s rodinou a přáteli, veselý a energický start do nového roku 2014, zdraví a sílu na celý rok.

Do konce tohoto školního roku se budeme ve Sluníčkách scházet jen sporadicky - je nás méně a ne všem se to vždy hodí.
Avšak pokud máte zájem přijít, určitě se nám ozvěte o aktuální
informace. :-)
Černá Šárka

Na začátku prosince jsme předali již třetí pytel víček, děkujeme
všem za spolupráci, sbírat budeme i nadále.

SDRUŽENÍ OBČANŮ LADNÉ
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 2013
Sdružení občanů Ladné uspořádalo jako každoročně Mikulášskou nadílku u kostela. Děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu letošní Mikulášské nadílky.

paní Veronika Kužmová, firma SOLAR – THERM, paní Marta
Trávníčková, paní Marie Kosíková, paní Marie Lysáková a obec
Ladná.

Dárci Mikulášské nadílky:
Rodina Mendlova, paní Božena Juračka-Zálešáková, paní
Gajdošová Hana, pan Libor Vymyslický, paní Božena Lůcká,
paní Holubová Jiřina, paní Slávka Rybárová, paní Hana Jurasová, paní Ludmila Střelská, pan Tesařík František, paní Dagmar
Michalovičová, paní Ludmila Frolichová, kolektiv prodavaček
Coop Jednota Ladná, paní Monika Kantorová, pan Martin Vlk,
paní Marie Střelská, pan Stanislav Holub, paní Hana Morávková, paní Božena Bajarová, paní Kateřina Mikuličová, paní
Bohdanka Hříbová, pan Josef Skočík, rodina Petráskova - Zaječí, paní Jarmila Kubíková, paní Věra Šúňová, paní Eva Vrbová,
paní Hana Šílová, paní Marta Tesaříková, paní Lenka Petrlová,
paní Zdena Vrtalová, pan Josef Pulkrábek, paní Jaroslava Šimečková, paní Gabriela Bachmanová, paní Angela Greinerová,

Poděkování za spolupráci:
Paní Ludmila Střelská,
kolektiv kuchařek MŠ,
paní Marie Kobrová,
Slovácké sdružení Lanštorfčané,
pan Petr Vlašic,
Josef Barančic,
Radek Michlovský,
Martina Hanáčková,
děti ZŠ a MŠ,
zaměstnanci obecního úřadu.

Czech Open 2013 v Line Dance
Line dance je moderní a na některých místech méně známý
taneční styl. Původně pochází z Country tanců.
Country se tančí v párech a jeho kořeny sahají až ke konci
18. století.
Line dance je mladší styl než Country.Zde se tanečníci staví
jednotlivě do více řad (line) za sebou i vedle sebe, nebo v kruhu. Je vhodný pro všechny věkové kategorie a při tanci lze aplikovat jakákoliv hudba od Jazzu po hip-hop. Nejen, že se dělí na
polku, valčík, waltz a cha-chu, ale i na různé funky.Line dance
se skládá z přesně stanovených kroků,které se za sebou opakují
po určitých intervalech.
Každým rokem se v listopadu koná ve městě Písek mezinárodní soutěž v Linedance – Czech Open. Letošního ročníku
se zúčastnilo více než 300 soutěžících z 15 zemí světa. Úroveň
předvedených tanců byla vysoká a mezinárodní porota neměla
vůbec lehkou práci vybrat ty nejlepší tanečníky či tanečnice.
Letos se již podruhé tohoto klání zúčastnila také rodačka z
Ladné Gabriela Vlková (15) v rámci taneční skupiny Country
Rebels z Charvátské Nové Vsi, kterou vede LibaVojteková, učitelka místní MŠ. Gabriela trénuje již 2 roky při tomto uskupení.
Byla hodnocena ve 3 tancích. V její kategorii „socialteenfemale“ (dívky od 14 – 18 let) bylo celkem 16 soutěžících. Gábina se
umístila na pěkném 7 místě.
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Knihovna
Naši školáci v knihovně
Školáci navštěvují knihovnu v rámci vyučovacích hodin. S
pomocí svých učitelek vyhledávají knihy pro ně užitečné ve vyučování. Taktéž děti navštěvující dramatický kroužek vedený
paní učitelkou Laubovou využívají knihovnu pro nastudování
jejich hry.
Poděkování patří všem dětem z družiny
ZŠ pod vedením paní vychovatelkyPrajkové
za pěknou podzimní dekoraci knihovny. Výtvarníci převzali patronaci nad pravidelnou
obměnou výzdoby.

Nejdříve se vrátíme do doby předhodovní.
V pátek 6. záři ženy v knihovně pobesedovaly u kávy, nad recepty hodovních koláčků a zákusků. Některé recepty, staré, od
svých maminek a babiček, jsme si vyměnily. Poradily nejlepší
postupy. Ochutnaly přinesené vzorky svého umění. Beseda
byla jistě pro všechny zúčastněné inspirativní a zajímavá.

Adventní dílna v knihovně
Před adventem se sešly zájemkyně v malé
dílně. Ve zkratce nás p. Ludmila Kasalová seznámila s tradicí adventu. Předvedla výrobu
adventních ozdob, co všechno se dá použít na
zdobení věnečků a vánočních svícnů. Jistě se
ženy inspirovaly a naladily do vánoční pohody.
Poděkování:
Našemu OÚ za pořízení nového počítače
jako náhradu za starý již nefunkční.
Poděkování taky p. Žůrkové a p. Zálešákové
za darování plyšových hraček pro zpříjemnění
návštěvy našich nejmenších. Za květiny děkujeme p. Jílkové.
Vojtěška Florusová

Kostel sv. Archanděla Michaela
Ohlédnutí za podzimním děním v našem kostele.
Na začátku září jsme vyprošovali dětem, školní mládeži,
učitelům, vychovatelům i rodičům Boží pomoc a ochranu pro
nadcházející školní rok.
Letošní hodovou mši svatou jsme slavili jako poděkování
za letošní úrodu a nejen za ni, také kostel byl přizdoben plody země a krásou květin. O týden později o slavnosti patrona našeho kostela sv. arch. Michaela byla slavnostní mše svatá
za farníky /pravá hodová mše svatá/. V pondělí na hody jsme
vzpomněli na naše zemřelé, stejně jako l. listopadu. Na hody v
sobotu i neděli byl odpoledne kostel otevřen k zastavení se, jak
pro domácí, tak hosty, či náhodné návštěvníky.
Také nás zastihla jedna smutná zpráva. Zemřel kněz, který u
nás sloužil mši svatou o vánočních a velikonočních svátcích i o
prázdninách v Podivíně – P. František Kozár. Rozloučili jsme se
s ním v Mikulčicích v kostele i na hřbitově.

Letošní jubilanti mohli přijít poděkovat za dar svého života,
za zdraví, radosti i těžkosti v neděli 24.11. při mši svaté. Odpoledne jsme se pak sešli u kříže u školy, který byl znovuposvěcen
našim farářem Pavlem křivým. Oprava kříže byla určitě náročná, na podstavci chybělo mnoho prvků, bylo třeba odstranit
staré nátěry. Čas udělal své. Škoda jen, že Ježíš Kristus na tomto
kříži nezáří, jako Světlo světa, jako na jiných opravených křížích v okolí. Není to jen můj názor. I tak patří panu Radimu
Uhrovi velký dík i těm kdo mu pomáhali. Poděkování patří i
OÚ, který opravu zajistil i financoval.
V neděli l. prosince začal Advent, doba očekávání a těšení
se na vánoční svátky. Na začátku mše svaté byly posvěceny adventní věnce a svíce.
5.12. přišel ke kostelu Mikuláše s doprovodem, aby udělal
radost hlavně dětem.
V neděli 8. Prosince je dnem výročí požehnání našeho kos-
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tela. Proto u nás slavnostní mše svatá, za všechny kněze, kteří
zde sloužili a za dobrodince našeho chrámu Páně.
Jeden rok pomalu končí a další začíná. Co nám letošní rok
přinesl už víme, co přinese další je tajemstvím pro každého z
nás. Přijďte se také duchovně obohatit do našich chrámů a vyprosit si u znovuzrozeného Ježíše zdraví, lásku, pokoj do našich
rodin, mír a hlavně Boží požehnání do všech našich dalších
dnů.
Bohoslužby v našem kostele o vánočních svátcích.
24.12. – Štědrý večer – zde mše sv. není, je v Podivíně ve 22
hod.
25.12. – Slavnost Narození Páně – mše svatá v 9.30. hodin
26.12. – Svátek sv. Štěpána – mše sv. v 9.30 hod. za chlapce
a muže
29.12. – Svátek sv. Rodiny – mše sv. v 9.30 hod. na poděkování za uplynulý rok
1.1.2014 – Nový rok – Slavnost Matky Boží P. Marie – mše
sv. v 9.30 za dívky a ženy
3.1. – pátek mše svatá v 17.00 hodin
5.1. – mše svatá v 9.30 ze Slavnosti Zjevení Páně – Tří králů
– při mši svaté svěcení vody,
kadidla, křídy a zlata pokud si přinesete k posvěcení
10.1. – mše svatá v 17.00 hodin
12.1. – Svátek Křtu Páně, mše svatá v 9.30. hod.
O svátcích bude v kostele sbírka na opravy.
Končí doba vánoční, pondělkem začíná doba mezidobí až
do masopustu a do Popeleční středy. Velikonoce budou až 20.
dubna, proto je Popeleční středa až 5.3. U nás v kostele se bude
pravděpodobně popelec udílet v pátek 7.3. při mši svaté. Začne doba postní a s ní i pobožnosti Křížové cesty /rozjímání o
umučení Páně/.

Rok 2014 bude pro nás také rokem 100. Výročí požehnání
kostela – začátek bohoslužeb v kostele.
V únoru k nám zavítá putovní socha P.MarieFatimské, k vyprošení požehnání nemocným i rodinám.
Poděkování
Poděkování patří všem, kdo se starají o krásu našeho kostela
a krásu bohoslužeb v něm. Díky také za finanční dary na údržbu a provoz kostela. Poděkování a přání všeho dobrého p. Vlastě Hůrské, která oslavila 85. Narozeniny, které za mnoho vděčíme. Paní Vlasto, ať Vám to ještě dlouho zpívá a hodně zdraví!
Z Charity
V měsíci říjnu proběhla v kostele charitní sbírka oblečení
pro potřebné. Darovali jste 45 krabic, 67 pytlů oblečení, obuv,
hračky. Byl darován také kočárek pro dítě i s vybavením, vaničkou a oblečením. Na odvoz jste přispěli částkou 750 Kč. Díky
za všechny Vaše dary.
Už tradičně po vánočních svátcích probíhá

Tříkrálová sbírka, a to od 2.1. do 14.1.2014
Finanční dar této sbírky je rozdělen jak pro nejpotřebnější
lidi, tak na provoz charitních domů, které těmto lidem slouží,
ale také na živelné katastrofy u nás či v zahraničí. Koledníci v
doprovodu dospělých navštíví vaše domovy s přáním štěstí a
zdraví do nového roku a s prosbou o finanční dar.
Výzva ! Chtěla bych Vás poprosit, abyste se přihlásili, a to
jak koledníci, tak doprovod, a to nejpozději do konce prosince
u paní Střelské L. na ulici Sportovní, kde obdržíte informace i
pokladničky s průkazkami. Díky už dnes všem koledníkům i
všem štědrým dárcům za Váš dar.

Chráněné bydlení Mirandie
Vánoční atmosféra docela pěkně souzní se základní myšlenkou Chráněného bydleníMirandie
v Brumovicích, které bychom Vám chtěli tímto
článkem přiblížit. Mirandiepomůže12 rodinám, kterým se narodilo dítě s mentálním,
případně kombinovaným postižením, oni jej přijali, starali se o
něj a nyní, když dítě dospělo, mu chtějí dát možnost osamostatnění, začlenění do kolektivu vrstevníků, přičemž zůstanou zachovány blízké rodinné vazby. Chráněné bydlení bude součástí
Diakonie ČCE – střediska BETLÉM abude určeno, stejně jako
ostatní domovy střediska, klientům z Jihomoravského kraje.
Stavební práce byly zahájeny 2. září 2013 vyklízením pozemku a celkem rychle postupují. V současné době jsou dokončovány základy a začínají se stavět první zdi. Zahájení provozu
je naplánováno na leden 2015, takže zbývá celkem 12 měsíců
na kompletní dokončení objektu včetně vnitřního vybavení
i venkovních úprav například vydláždění dvora a provedení
zahradních úprav. Náklad všech těchto prací byl rozpočtován
na 25 milionů korun, ale díky již provedeným výběrovým řízením byla tato částka snížena na necelých 21 milionů. Vybudování takto nákladného díla by nebylo možné bez podpory
zROP Jihovýchod ve výši 85% uznatelných nákladů. Zbývající
prostředky ve výši 3,5 milionu, tzv. spoluúčast, musí BETLÉM
zajistit sám. Vzhledem k tomu, že BETLÉM je nezisková or-
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ganizace, jedná se o pomoc formou darů od organizací, firem
i jednotlivců. Jedná se o vysokou částku, věříme však, že se ji
podaří získat celou a včas. Finanční prostředky na Mirandii
sbírá BETLÉM od roku 2008. Prvními, velmi důležitými dary
pro rozjezd Mirandie byly dary Rotary klubů i jejich členů, ke
kterým jsme přidali výtěžky loňské i letošní dobročinné aukce,
výtěžky dalších benefičních aktivit, jako jsou Nešpory v Červeném kostele, dražba vín v Labouche Brno, hudební koncerty,
apod. Finanční podporu přislíbila také břeclavská Fosfa, oslovujeme další významné firmy v regionu a samozřejmě i širokou
veřejnost prostřednictvím veřejné sbírky a DMS. Věříme, že
budeme v tomto jednání úspěšní, protože Mirandie bude sloužit potřebným lidem v našem regionu azároveň nabídne nová
pracovní místa.
Postup stavebních prací je možno vidět na fotografiích, aktuální dění je možno sledovat i na webu www.mirandie.cz. Budete-li se chtít připojit i finančně, můžete tak učinit prostřednictvím účtu veřejné sbírky:233153454/0300 nebozasláním
textové zprávy z mobilu ve tvaru DMS MIRANDIE na číslo
87777. Stojí 30 Kč a Mirandie obdrží 28,50 Kč. Pokud zašlete
na stejné číslo textovou zprávu ve tvaru DMS ROK MIRANDIE, váš operátor automaticky odešle jednou za měsíc DMS po
dobu jednoho roku (celkem tedy 12x). Za každý příspěvek na
podporu Mirandie jsme velice vděční. Budete-li mít nějaký nápad, podnět, můžete nám jej poslat emailem na adresu: info@
betlem.org.

Kariérní poradenství bezplatně pomáhá občanům Jihomoravského kraje
během jednoho setkání nebo dlouhodobého poradenství.
4. Dokážete lidem pomoci i s praktickou stránkou věci?
Třeba hledáním zaměstnání?
Databázi volných pracovních míst u nás v Centru vzdělávání
všem nenajdete, nesuplujeme práci Úřadu práce, i když s jednotlivými úřady spolupracujeme. S každým člověkem si ale v klidu
sedneme a pátráme, jaká oblast kariéry ho oslovuje a co je potřeba udělat, aby se mohl profesně posunout. Můžeme samozřejmě
pomoci se sepsáním životopisu, motivačním dopisem nebo s
praktickou přípravou na pohovor.

Bezplatně se poradit o svém životě a profesním směřování přesně takovou službu nabízí JMK svým občanům v brněnském
Centru vzdělávání všem. Jak takové kariérní poradenství vypadá
a k čemu je dobré, jsme se zeptali kariérní poradkyně Martiny
Ježkové.
1. Co kariérní poradenství je a komu je určeno?
Kariérní poradenství je určeno všem. Nechápeme kariéru
jenom ve smyslu „ten ale udělal kariéru“. Kariérou rozumíme
profesní život a snahu každého z nás o dobré uplatnění, díky kterému něco vytváříme a vyděláváme peníze. Někdy je ale člověk
spíše ve vleku událostí, necítíme se šťastni, práce nás nebaví nebo
chceme změnu. V takovém je potřeba se zastavit a zmapovat si,
co vlastně chceme v životě dělat. A s tím vám mohou pomoci
naši školení konzultanti. Na rovinu - poradit si sám nebo mít k
ruce odbornou pomoc je pořádný rozdíl...

5. Co byste vzkázala lidem, kteří váhají, zda k vám do CVV
přijít?
Není na co čekat! Za zkoušku nic nedáte, naše služby jsou zcela zdarma. Můžete u nás získat jiný pohled na věc, mnoho podnětných myšlenek. Podpoříme vás v hledání nových věcí v životě
a pomůžeme tu změnu v praxi rozvinout. Zkrátka - nejenom o ní
mluvit, ale také ji uskutečnit.

2. Proč bych ho měl potřebovat zrovna já?
Radit se k nám chodí lidé různých oborů – od maminek po
mateřské dovolené, přes řemeslníky až po úředníky. Pocit, že se
chci pracovně někam posunout může mít zkrátka každý. Lidé
k nám chodí konzultovat nejrůznější pracovní otázky – když
nemohou dlouho najít práci, když neví, zda práci změnit nebo
raději zůstat. Stává se, že potřebují jenom poradit, jak být lepší u
pohovorů, nebo zvednout sebevědomí..

Služby Centra vzdělávání všem (zdarma)
• Kariérní poradenství
• Informace o celoživotním vzdělávání v JMK
• Zprostředkování zahraničních stáží pro absolventy SOU
Centrum vzdělávání všem:
Pražská 38b, Brno-Bosonohy
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
Email: info@vzdelavanivsem.cz

3. Jak kariérní poradenství probíhá?
Stačí nás jednoduše kontaktovat a domluvit si termín. Na první schůzce vlastně zmapujeme, čeho chcete dosáhnout, jaká je
vaše představa o profesním životě. Pak si stanovujeme jednotlivé
kroky, které se klient snaží s naší pomocí uskutečňovat – ať už

příspěvky čtenářů

Jak a na co se má svítit
Daj, šohajíčku,
grajcar na svíčku,
já dám dva,
budem si svítit
v našem domečku
do rána
Text této lidové písničky je mimo jiné zajímavý tím, že hned v několika slokách popisuje dotační princip
(když ty dáš část ze svého, já ti přispěji na pokrytí celkových
nákladů) na příkladu z historické doby, kdy se ještě svítilo svíčkami. (Subvencování je možná staré jako lidstvo samo, nebo
přinejmenším tak staré jako peníze. Na dotační princip svým
způsobem odkazuje i ono údajně biblické „nejprve si pomoz
sám a pak ti bude pomoženo.“ ) V dalších slokách se totiž zpívá:
„Daj, šohajíčku, grajcar na svíčku, já dám tři, budem si svítit v
našem domečku jak patří“ a „Daj, šohajíčku, grajcar na svíčku,
já dám pět, budem sa spolem v našem domečku dobře mět“.
Jak se ale má správně svítit a je osvětlená domácnost skutečně
důležitou podmínkou proto, aby se její členové měli dobře?
Do Evropy se svíčky dostaly během římských expanzí a
zůstaly nejrozšířenějším druhem osvětlení až do 19. století. Z
cenových důvodů se používaly hlavně svíčky lojové (tj. z živočišného tuku), které ale hořely velmi rychle, příliš čadily a při

nesprávném hoření nepříjemně páchly. Naproti tomu kvalitní
voskové svíčky (tj. z včelího vosku) byly velmi drahé, protože
včelí vosk byl dostupný jen v omezeném množství.
Aby lojové svíčky při hoření nečadily, přidávala se do tuku
sůl, která absorbovala vodu. Díky tomuto vylepšení nejsou například ve faraónských hrobkách, kde řemeslníci pracovali za
jejich svitu, očazené stěny, což vedlo ke spekulacím, že s osvětlením nebo dokonce s celou stavbou pomáhali Egypťanům mimozemšťané. K výraznému a sofistikovanějšímu zdokonalení
svíček došlo v roce 1823, kdy francouzský chemik Michel-Eugene Chevreul (1786 - 1889) objevil způsob jak oddělit složky
glycerínu tak, aby vznikla kyselina stearová.
Dnes je nejběžnějším materiálem k výrobě svíček parafín,
který se poprvé podařilo úpravou ropy extrahovat v roce 1830
německému chemikovi, metalurgovi, geologovi a mineralogovi, a také jednomu z průkopníků speleologie, baronu Karlu
Ludwigu von Reichenbachovi (1788 - 1869) v Blansku, kde v
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letech 1818 - 1840 působil jako úspěšný průmyslník.
Svíčkaři byli velmi vážení a bohatí řemeslníci a nikoliv náhodou je jeden z prvních doložených evropských řemeslnických cechů v roce 1061 ve Francii cechem „svícníků“. V roce
1350 je cech „lijců svíček“ doložen v Hamburku. V roce 1860
napsal anglický fyzik a chemik Michael Faraday (1791 - 1867)
knihu s názvem Dějiny chemického složení svíček, v níž mimo
jiné píše: „Toto téma jsem pojednal již dříve při jiné příležitosti,
a kdyby záleželo na mně, opakoval bych jej přinejmenším každý rok. Tak velký zájem přitahuje tento předmět, tak úžasná
je rozmanitost námětů, které nabízí různým vědním oborům.
Neexistuje zákon, jimž by se řídila jakákoliv část našeho vesmíru, který by se netýkal také tohoto fenoménu. Není lepšího způsobu a nelze více pootevřít dveře, jimiž lze vstoupit do
studia přírodních věd, než zkoumáním takového fyzikálního
fenoménu jakým je hořící svíčka.“
Ačkoliv jednu z prvních funkčních žárovek s platinovým
žhaveným drátem v částečném vakuu údajně sestrojil britský
astronom (proslul jako průkopník fotografování vesmíru) a
chemik Warren De la Rue (1815 - 1889) už v roce 1840 (tato
žárovka ovšem nebyla schopná běžného praktického denního
používání) a prakticky použitelnou žárovku s uhlíkovým vláknem v úplném vakuu si nechal patentovat americký vynálezce Thomas Alva Edison (1847 - 1931) až v roce 1879, objevila
se po roce 1859 po objevení prvních ložisek nafty v americké
Pensylvánii konkurence svíček nejprve v podobě petrolejových
lamp.
Střídání elektrického světla za petrolejové lampy se pak
málem stalo osudným americkému ropnému magnátovi Jean
Paulu Gettymu (1892 - 1976), který si nechtěl připustit, že jeho
zákazníci nelpěli na petrolejových lampách jaksi z principu, ale
prostě proto, že do té doby neměli jinou možnost jak si svítit.
Gettyho životní dílo, jeho petrolejářský podnik, se tak ocitl ve
velkém ohrožení. Zachránil jej až nástup spalovacích motorů a
automobilismu.
Ale světlo svíčky má, řečeno s trochou nadsázky, i svého přirozeného konkurenta - Slunce. Podobně jako v úvodu zmiňovaný dotační princip nejsou ničím novým ani tzv. ochranářská
opatření. V první pol. 19. stol. napsal francouzský ekonom Frederic Bastiat (1801 - 1850) absurdní satiru nazvanou Petice výrobců svíček (1845), v níž přicházejí výrobci svíček před francouzský Parlament s naléhavým požadavkem, aby byl schválen
zákon nařizující povinné zatemňování či ještě lépe bezpodmínečné zazdění všech oken jakožto ochranářské opatření proti
nekalému konkurentovi, který za bílého dne vyrábí světlo při
nulových nákladech a zaplavuje trh světlem dostupným všem
zdarma.
Odkaz na svícení svíčkami se stal asi nejčastěji zmiňovaným

příkladem a argumentem proti konzervativnímu názoru, že vše
již bylo vymyšleno a nemá smysl cokoli zkoušet a snažit se vymyslet něco nového, co by bylo lepší než to stávající. Pokud by
tento pasivní postoj přijala generace našich předků před více
než sto lety, svítili bychom dodnes svíčkami.
Také v rčení „vzít si někoho nebo něco na paškál“ je vlastně
řeč o svíčce, konkrétně o vysoké a silné bílé velikonoční svíci,
která dostala název podle řeckolatinského pascha (to má údajně původ v hebrejském pesah) – Velikonoce. Vzít si někoho
nebo něco na paškál by se velmi zjednodušeně v přeneseném
slova smyslu dalo vyložit jako „pořádně si na někoho nebo
něco posvítit“.
V italštině existuje rčení „Il gioco non vale la candela.” – doslova: „Hra nestojí (ani) za svíčku.“ Význam rčení je zhruba
tento: Nemá cenu to dělat, pouštět se do toho, vůbec začínat.
Nestojí to ani za pokus či zkoušku. Rčení popisuje situaci, kdy
jsou náklady vyšší než výnosy. Vyjadřuje nechuť podstoupit nějakou oběť, protože z ní nebude adekvátní užitek.
Toto rčení údajně pochází z konce 16. století, tj. z dob dlouho před nástupem elektrického osvětlení (či osvětlení z petrolejových lamp), kdy se v hospodách svítilo svícemi a karbaník,
který prohrál, zpravidla platil svíčku, která během hry shořela.
A protože tehdy byla svíčka jediným zdrojem světla (řečeno
ekonomickou terminologií – neměla technický substitut), byly
svíčky docela drahé (i ty lojové).
Rčení se rychle rozšířilo mezi hazardními hráči, jenž takto
označovali partie, v nichž prohráli hodně peněz, a nebo v nichž
byla výhra tak nízká, že nepokryla ani cenu svíčky. Podle jiné
teorie se totiž na svíčku skládali všichni zúčastnění hráči.
Podle dalšího výkladu toto rčení o nepokrytí nákladů za
osvětlení pochází od pragmatických právníků, kteří studovali spisy večer v klidu při svíčkách a těmito slovy komentovali
případy, kdy předem po stručném seznámí s kauzou odhadli,
že spor se nedá vyhrát, nebo výnos z vyhraného sporu by nezaplatil ani náklady za osvětlení při studiu dokumentů a přípravu
na soudní líčení.
Stejné rčení existuje také v angličtině (“The game isn‘t worth
the candle.”) a francouzštině (“Le jeu ne vaut pas la chandelle.”).
Použil jej např. francouzský renesanční filozof a spisovatel Michel de Montaigne (1533 - 1592).
Plápolavé světlo svíčky může vytvořit romantickou atmosféru či příjemnou relaxační náladu. Bude se v onom „našem domečku“ svítit do rána kvůli hraní karet (relaxaci), studiu smluv
a jiných právních dokumentů či kvůli romantické (intimní)
atmosféře?
Zdeněk Vrbík

Zřejmě se jedná o variaci výroku z evangelia: „…každému, kdo má, bude dáno a přidáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to,
co má.“ (Matouš 25:29)
Na tomto principu jsou vypláceny zejména mnohé unijní dotace, což je jednou z forem přihlášení se Evropské unie ke křesťanským kořenům. Každopádně toto staré Matoušovo evangelium přesně vystihuje současné neustálé rozevírání se nůžek mezi
chudými a bohatými sociálními vrstvami. V sociologii se hovoří o tzv. „Matoušově efektu“ nebo „efektu svatého Matouše“ (the
Matthew effect).
2
Naproti tomu je veřejné osvětlení jedním z typických příkladů z učebnic ekonomie pro výklad tzv. „problému černého pasažéra“, který (neoprávněně) užívá veřejného statku, a „nevylučitelnosti (neplatičů) ze spotřeby“.
3
Nebo je důvodem k radosti (a pocitu štěstí) ono samotné přidělení dotací?
4
Rakouský ekonom (narozený v Třešti) Joseph A. Schumpeter (1883 - 1950) tento jev, kdy inovace vytlačují starší (technická)
řešení a produkty, které přinášejí spotřebiteli stejný užitek při nižších nákladech nebo vyšší kvalitu služeb, nazval „kreativní destrukcí kapitalismu“.
1
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Vánoční novela
Byla jednou jedna babička, která byla již velmi pokročilého
věku a také velmi sklerotická. Často se ve svých světlých okamžicích vracela do svého dětství, na které se nejlépe rozpomínala. Tyto vzpomínky na ni dolehly také v čas jedněch Vánoc v
moderní době (po „Sametové revoluci“) a pod vlivem vánoční,
supermarketové, reklamní atmosféry si vzpomněla jak, jako
malé děvčátko, psávala Ježíškovi o dárky. Nikdy jich moc nedostala, protože její rodiče byli chudí a neměli peněz nazbyt.
Když viděla ve všech těch reklamách jak je všude nepřeberné
množství „laciných“ dárků, pomyslela si, že to má Ježíšek dnes
docela lehčí, než v dobách jejího mládí a zasnila se. Rozum se
jí při tom trošku zkalil a napadlo ji, že napíše Ježíškovi. Začala
hned přemýšlet, jaké by tak asi to její přání mělo být.
Zrak padl babičce na pár skrovných bankovek v její peněžence (její penze byla také – víc, než skrovná) a napadlo ji:
„proč bych já, stará, nebohá osoba nemohla napsat Ježíškovi,
aby mi poslal nějaký peníz na přilepšenou a já si mohla dát taky
něco slušného pod stromeček?“
Jak se rozhodla, tak učinila. Sedla ke stolu, vzala tužku, papír a napsala řádky tohoto znění:
„Milý Ježíšku.
Moc tě zdravím a mám k Tobě malou prosbu. Pošli mi prosím Tě 150 Euro, abych si já stará osoba, mnoho radosti nemaje, mohla také jednou udělat trochu slušné svátky, protože, jak
sám dobře víš, z toho mého důchodu se příliš vyskakovat nedá.
Moc Ti děkuji, že jsi mě vyslyšel – Tvoje Jenovéfa.“
Dala dopis do obálky, olízla, zalepila, na místo adresy napsala „Ježíškovi“, do rohu napsala svou, aby snad nebloudil, vhodila ho do poštovní schránky a hned na to zapomněla.
Ráno pošťák vybírá schránku, vezme dopis a vidí adresu:
„Ježíškovi - „divné“, řekne si. Písmo se moc dětské nezdálo, „asi
nějaký vtipálek“ - napadlo ho. A protože byl veselá kopa a nepokazil žádnou legraci, přemýšlel, kam nejlépe dopis doručit.
Pomyslel si, že by nebylo od věci, kdyby jej doručil na místní

Finanční úřad. Neváhal, připsal tedy jeho adresu a zanesl ho
na podatelnu.
Tam seděla velmi soucitná paní, která po přečtení uronila
velkou slzu a začala usilovně přemýšlet, jak by ubohé babičce
mohla pomoci. Po chvíli ji napadlo, že by mohla obejít své kolegyně v úřadu a zkusit udělat malou sbírku. Obešla tedy sedm
kanceláří. Bylo jich tam sice několikanásobně více, jak už to
tak na financamtech bývá, ale do některých si netroufala, neboť
tam seděli její nadřízení a v jiných zase její kolegyně, které nedávno pomlouvala, nejsouc si jista, zda se jim to už nedoneslo,
i vybrala celkem 70 Eur. „Není to sice mnoho, ale snad to babičce alespoň trochu udělá radost“ - pomyslela si a s hřejivým
pocitem dobrého skutku vložila peníze do obálky, napsala babiččinu adresu, zalepila, opatřila razítkem Finančního úřadu a
poslala.
●
Když babička ráno našla dopis u dveří, rozlepila ho a vypadlé peníze pečlivě spočítala. V obálce našla už jen ozdobný lístek
s lakonickým - „Babičce od Ježíška“. Ještě jednou si nevěřícně
prohlédla obálku, odplivla si a odešla do kuchyně, kde usedla
ke stolu a napsala dopis:
„Milý Ježíšku.
Moc Ti děkuji za to, cos mi poslal. Prosím Tě, příště to neposílej přes finančák, ty svině mi na to hned přišili padesátiprocentní daň!!!
S úctou Tvá vděčná Jenovéfa“ ---Druhý den ráno, pošťák vybírá schránku, najde nezalepenou
obálku (babička ji v rozčilení zapomněla zalepit) i rozhlédne se,
zdali někdo nekouká, přečte si krátké babiččino sdělení atiše se
rozchechtá. Pak se rozhlédne ještě jednou, zmuchlá zásilku a
strčí ji do kapsy se slovy:
„Legrace už bylo dost... ale že jsem to „jó“, dobře doručil“..
L.N.

Společenská kronika
75 let Duhonská Jiřina, ul. Masarykova
70 let Zrůnová Marie, ul. Úlehlova
Grünwaldová Ludmila, ul. Mlýnská
Smejkalová Miroslava, ul. Sportovní
60 let Lejsková Jindřiška, ul. Mlýnská

paní Zdislava Čechová

paní Marie Kašníková

JUBILEA
Všem jubilantům přejeme vše nejlepší a mnoho zdraví do
dalších let
Srdečně blahopřejeme dvěma jubilantkám k jejich devadesátým narozeninám.
Říjen
90 let Čechová Zdislava, ul. Masarykova
80 let Leskourová Anna, ul. Úlehlova
Morávková Zdenka, ul. Lipová
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Listopad
85 let Ptačovská Marie, ul Na Trkmance
Hůrská Vlasta, ul. Úlehlova
80 let Sedláček Ludvík, ul. Lipová
75 let Příbranský Čeněk, ul. Lužní
70 let Kosík Josef, ul. Úlehlova
Osička Ludvík, ul. Úlehlova
Tesařík František, ul. Sportovní
65 let Šlichta František, ul. Ořechová
Hanzalíková Jindřiška, ul. Masarykova
Maněk Zdeněk, ul. Masarykova
Kubík Jaroslav, ul. Lužní
Veselý Jan, ul. Lipová
Šošková Zdeňka, ul. Mlýnská
60 let Novotný Jan, ul. Na Trkmance

Prosinec
90 let Kašníková Marie, ul. Růžová
85 let Havlovičová Marie, ul Ořechová
Trávníčková Marie, ul. Ořechová
75 let Maděryčová Antonie, ul. Lipová
Bartolšicová Marie, ul. Úlehlova
Mikuličová Emilie, ul. Sportovní
70 let Snovický Josef, ul. Mlýnská
65 let Skočíková Zdenka, ul. Mlýnská
60 let Milota Zdeněk, ul. Mlýnská

BLAHOPŘÁNÍ
K SŇATKU
Obec Ladná si dovoluje poblahopřát svým přátelům ke vstupu do stavu
manželského. Jejich sňatku bylo požehnáno dne
16. října 2013 v chrámu
Páně v Podivíně.
Paní Božena Zálešáková a pan Josef Juračka se rozhodli jít svým životem dál společnou cestou.

ÚMRTÍ
Rozloučili jsme se s občany:
Září
Ludmila Ševčíková, ul. Ořechová

Máš-li lásku, máš všechno. — John Lennon

NAROZENÍ
září
Blahopřejeme manželům Pollákovým z ulice Mlýnské k narození syna Tomáše.
říjen
Blahopřejeme manželům Mikuličovým z ulice Sportovní k
narození dcery Lucie.
Blahopřejeme manželům Kantorovým z ulice Mlýnské k narození dcery Adély.

Žádáme občany, kteří si nepřejí zveřejnění svých osobních údajů ve zpravodaji, aby to nahlásili na obecním
úřadě nebo na telefonním čísle 519 324 502. Děkujeme.

SOLAR‐THERM ‐ Antonín Struhár provádí také

‐ výměny dosluhujících bojlerů za české smaltované
bojlery Dražice – záruka 5let.

‐ výměny oběhových čerpadel v topných systémech
za velmi úsporné digitální čerpadla Grundfos –
záruka 5 let.

‐výměnu starých radiátorů za výkonné české radiátory

Korado – záruka 10 let!

‐záruka na provedené práce A.Struhárem – 5 let.

Antonín Struhár,Mlýnská 146/28, 691 46 Ladná

Tel. 608 772 776 (ideal.sms.) www.solar‐struhar.cz

Od 6. 1. 2014 Taneční studio N.C.O.D. přijímá nové členy.
Tréninky se konají v tělocvičně ZŠ Ladná:
- každý čtvrtek 17:20 - 18:20 mladší děti (od 3 let)
- každý čtvrtek 17:50 - 18:50 starší děti a mládež
HOBBY DANCE
- každé úterý 19:00 až 20:00
- pro všechny věkové kategorie

Hledám ke koupi
rodinný dům
se zahradou v Ladné.
Tel.: 606 321 101

AEROBIK
- každý čtvrtek 19:00 až 20:00
- pro všechny věkové kategorie
Lenka Žůrková, tel. 723 665 935, www.ncod.cz
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Břeclav - Ladná - Podivín
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PRACOVNÍ DNY (nejede 31.12.)

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Informace a podněty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz
Linka 729574: Přepravu zajišťuje: VYDOS BUS a.s.,Jiřího Wolkera 416/1,682 01 Vyškov (spoje 1 až 13)
Linka 728574: Přepravu zajišťuje: BORS Břeclav a.s.,Bratislavská 26,690 62 Břeclav (spoje 61,81 až 85,101,121,123,261 až 265)
Číslo spoje:

Zastávka
Břeclav, Gumotex
Břeclav, aut.nádr.
Břeclav, poliklinika
Břeclav, nám.TGM MěÚ
Břeclav, cukrovar
Břeclav, Stará Břeclav, Skopalíkova
Břeclav, Stará Břeclav, kult.dům
Břeclav, St.Břeclav, křiž.Ladná
Ladná, Mlýnská (z)
Ladná, žel.st.
Ladná, škola
Podivín, mech.stř. (z)
Podivín, Bratislavská (z)
Podivín, Besední dům
Podivín, žel.st.

Podivín - Ladná - Břeclav
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Platí od 15.12.2013 do 13.12.2014

266
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Platí od 15.12.2013 do 13.12.2014
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PRACOVNÍ DNY (nejede 31.12.)
X
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jede také 31.12., nejede 24.12.
jede také 31.12.
nejede od 23.12. do 3.1. a od 30.6. do 29.8.
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Úsek Zóna
575
575
575
575
575
575
575
575
565
565
565
565
565
565
565

574

Vysvětlivky:
(z) zastávka celodenně na znamení
H odjezd zpravidla zajišťuje nízkopodlažní vozidlo
X jede v pracovních dnech

Číslo spoje:

± 572 Moravská N. Ves, Hodonín

Zastávka
Podivín, žel.st.
Podivín, Besední dům
Podivín, Bratislavská (z)
Podivín, mech.stř. (z)
Ladná, škola
příj.
odj.
Ladná, škola
Ladná, žel.st.
Ladná, Mlýnská (z)
Břeclav, St.Břeclav, křiž.Ladná
Břeclav, Stará Břeclav, Skopalíkova
Břeclav, Stará Břeclav, kult.dům
Břeclav, cukrovar
Břeclav, nám.TGM MěÚ
Břeclav, poliklinika
Břeclav, aut.nádr.

6 jede v sobotu
Integrovaný
dopravní systém Jihomoravského kraje
Informace a podněty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz
+ jede
v neděli
a ve státem
uznávané
Linka
729574:
Přepravu
zajišťuje:
VYDOSsvátky
BUS a.s.,Jiřího Wolkera 416/1,682 01 Vyškov (spoje 2 až 14)
Linka 728574: Přepravu zajišťuje: BORS Břeclav a.s.,Bratislavská 26,690 62 Břeclav (spoje 62,64,82 až 86,102,122,124,262 až 266)

Úsek Zóna
565
565
565
565
565
565
565
565
575
575
575
575
575
575
575

575 Břeclav, Pohansko rozc.
575 Břeclav, Gumotex

Vysvětlivky:
± spoje navazující na linku 574
(z) zastávka celodenně na znamení
H odjezd zpravidla zajišťuje nízkopodlažní vozidlo
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznávané svátky

Registrováno u MK ČR E 14585, odpovědný redaktor: Renáta Priesterrathová, vydává Obecní úřad Ladná;
tel: 519 324 502, příspěvky možno zasílat na info@obecladna.cz.
Počet výtisků: 420, vydáno: prosinec 2013; příští číslo: březen 2014
Tiskne: Tisk Pálka Břeclav

