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Slovo starostky

Vážení spoluobčané,
ve svém úvodním slovu bych se chtěla zastavit u dvou témat.
Prvním jsou odpady. Přestože z hlediska obce je třídění odpadu téměř bezproblémové, občas se vyskytnou případy, že není
od domu odvezen především separovaný odpad. Setkali jsme se
s velmi nevybíravým slovním útokem vůči zaměstnancům obce,
kteří svoz separovaného odpadu provádějí. Co k tomu říct. Jestliže do modrého pytle patří papír, nemůžete se divit, že když tam
někdo nastrká plasty nebo něco jiného, že mu tento pytel nebude
vyvezen. A ptáte se proč? Protože by museli naši zaměstnanci
na sběrném dvoře tento pytel s plasty přesypat do správného
průhledného pytle, protože firma odvážející odpady by takový
pytel nevyvezla. Dalším prohřeškem v třídění odpadu je pomíchání odpadu. Také jsme přistoupili k požadavku sešlapaných
PET lahví a plné naplněnosti odpadových pytlů. Tady je důvod
ekonomický, protože obec musí pytle kupovat, jeden pytel stojí
3,- Kč. Posledním důvodem neodvezeného pytle může být, že
není svázán, a to je pochopitelné, že s takovým pytlem se špatně
manipuluje. Děkuji těm spoluobčanům, kteří se snaží všechna
pravidla správného třídění dodržovat.
Od září letošního roku bude odvoz separovaného odpadu
provádět firma Stavosur, v systému třídění pro Vás občany nedojde k žádným změnám. Měli bychom výměnou firmy ušetřit
nemalé finanční prostředky. Ze stejného důvodu s největší pravděpodobností taky od října dojde ke změně firmy, která likviduje
komunální a velkoobjemový odpad.
Druhým tématem je výsadba zeleně v obci. Někteří z Vás ji
vítají a jiní kroutí hlavou, že to není potřeba. Z mého hlediska,
budu mluvit pouze za sebe, to je velmi potřeba. Všimněte si ulic,
a máme jich několik, kde nenajdete téměř žádný strom. Tyto ulice nemají žádné kouzlo, je to pouze betonová džungle s trávníkem a sem tam túje. Všichni si stěžují na listí nebo jehličí, které
ze stromů padá. Myslím si, že před domem nemusí být zameteno
do posledního lístečku. Funkce stromů v zastaveném území je
nenahraditelná, prašnost, zadržení vody, vytváření stínu a další.
Děkuji všem těm, kteří se o nově vysazené stromy před svými
domy starají, za jejich péči. Obec určitě bude ve výsadbě zeleně v
obci pokračovat. Pokud má někdo zájem o výsadbu stromu před
svým domem, může se nahlásit na obecním úřadě, protože dojde
v příštím roce k náhradní výsadbě za pokácené stromy u nádraží.
Obec se také zapojila do projektu „Stromy Regionu Podluží“,
kdy už zřejmě letos na podzim dojde k výsadbě švestkové aleje od obce k nádraží a ovocné aleje od nádraží k letišti. Dalším
záměrem obce by mohlo být obnovování sadů na našem katastru. Prostě výsadba stromů ať už přímo v obci nebo mimo ni má
u mne stále zelenou.
Chtěla bych Vám popřát příjemné prožití léta a dětem spokojené prázdniny.
Priesterrathová Renáta

Letní kino v Ladné
Čtvrtek 28.6.
Probudím se včera
Pátek 29.6.
Saxána a Lexikon kouzel
Sobota 30.6.
Muži v naději
Neděle 1.7.
Alois Nebel
V parku Rasovna vždy od
21.00 hod. Vstupné 45,- Kč.
Srdečně všechny zve obec Ladná
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Dobrovolná sbírka bude probíhat do 10.12.2012. Příspěvek
na léčbu můžete odevzdat na Obecním úřadě Ladná nebo při
akcích pořádaných obcí Ladná.
Všem dárcům rodina Bartošova velmi děkuje.

Nadace ADRA si dovoluje požádat o finanční dar na biomodulační léčbu pro Evu Karolínu Bartošovou, která žije se svými
rodiči v naší obci na ul. Mlýnská. Eva se narodila jako zdravé
dítě a až do roku a půl se vyvíjela zcela normálně jako ostatní
děti. Poté u ní nastal regres po očkování Hexavakcínou a ona
přestala používat vše, co se do té doby naučila- přestala mluvit, opakovat, reagovat. Ztratila s rodiči oční kontakt, začala být
velmi hyperaktivní a nezvladatelná, nastaly u ní problémy se
spánkem. Dále Eva ztratila pud sebezáchovy, strachu a bolesti a
byla u ní zjištěna diagnóza dětský autismus.
Rodiče Evy na popud rodičů takto postižených dětí kontaktovali RNDr. Josefa Šmardu, který se léčbou těchto dětí zabývá.
Biomodulační léčba má velký úspěch v zahraničí, v ČR je stále
málo známá. Je založena v aplikaci speciálně připravovaných
látek (biomodulátorů), které se podávají injekčně. Vakcíny jsou
připravovány v zahraničí, pro každého pacienta jsou jedinečné
a připravované podle testů krve a moči. Úspěšnost léčby je limitována věkem a je velmi nákladná /může se jednat o částku
až půl milionu korun/, proto se manželé Bartošovi rozhodli požádat o pomoc veřejnost. Váš příspěvek můžete poslat na konto
ADRA: 94279427/0300, var.symbol 840. Dary lze podle zákona
odečíst ze základu daně.

GULÁŠ CUP

V sobotu 16.června uspořádalo Pohostinství U Parku druhý ročník Guláš cupu, na kterém ve vaření gulášů soutěžilo
7 ladenských týmů – zástupci tenistů, fotbalistů, obce Ladná,
Pohostinství U Parku a dále týmy „Kališníci“, „Ženy v pokušení“ a „Pirozi“. Každý z týmů předvedl jiný druh guláše, návštěvníkům se nejvíce líbil guláš týmu tenistů, kteří kromě první-

ho místa získali také cenu „Nejsympatičtější tým“. Na druhém
místě skončili fotbalisté a na třetím obec Ladná. V průběhu dne
proběhla dobrovolná sbírka společnosti ADRA na léčbu autismu Evy Karolíny Bartošové a ve večerních hodinách ukončilo
akci vystoupení skupiny Ex Offo.

Akce obce
Výlet Olomouc
První letošní jarní výlet se uskutečnil 21. dubna a zavedl nás
na zámek Tovačov a jarní výstavu Flora Olomouc. Povedené
snímky jsou od pana Ladislava Novotného, který s námi jel na
výlet poprvé.
Letní výlet se uskutečnil 23. června. Navštívili jsme technickou
památku vodní mlýn ve Slupi u Jaroslavic, státní zámek Vranov nad
Dyjí, znojemské podzemí a historické centrum města Znojma.
Pokud máte námět nebo nápad na podzimní výlet, který se
uskuteční začátkem měsíce října, budeme rádi, když se s námi
o něj podělíte.

Divadlo
Na apríla l. dubna jsme navštívili divadelní představení
ochotnického divadla v Boleradicích Robin Zbojník od Voskovce a Wericha. Původně mělo jít o derniéru, tedy představení poslední, ale nakonec zůstává na repertoáru divadla dál.
I když nás nejelo na vystoupení mnoho, určitě jsme nelitovali,
protože nás všechny překvapila více než dobrá úroveň představení. Boleradický divadelní spolek nazkoušel novou Gogolovu hru Revizor, takže věřím, že se v zimních měsících jeho
shlédnutím potěšíme.
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Pracovní výlet zastupitelů
Alespoň jedenkrát ročně se zastupitelé snaží zavítat do okolních obcí. Letos 28. dubna navštívilo pět zastupitelů obce Hovorany, Šardice, Sobůlky, Střílky, Labuty, Brankovice a farmu

Bolka Polívky. Cílem těchto návštěv je možnost srovnání kvality občanské vybavenosti, dopravních komunikací, možnost
načerpat nové nápady a podněty pro rozvoj naší obce a také
možnost srovnání větších a menších obcí mimo náš region.

Nádvoří zámku Tovačov

Maketa zámku

Účastníci zájezdu s nákupy rostlinek

…. Co si to asi koupili?...

Hřbitov Střílky

Farma Bolka Polívky
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Pálení čarodějnic

Pořádala v pondělí 30. dubna ve spolupráci s kulturní komisí obec Ladná. Počasí přálo, děti si mohly zasoutěžit, večer opéct
u táboráku špekáček a ve večerních hodinách pokračovala zábava diskotékou.

Regiony
Region Podluží
Jak jistě všichni víte, je obec členem Regionu Podluží. Přinášíme Vám několik informací o činnosti tohoto svazku. Letošní
jaro bylo na akce velmi bohaté. Každý měsíc se schází rada starostů a v březnu proběhla členská schůze v Novém Poddvorově.

VIII. ročník přehlídky dětských souborů na Podluží
Proběhl již VIII. ročník regionální přehlídky dětských souborů na Podluží, který se konal 31. března 2012 v Tvrdonicích.
Letošní přehlídka byla přehlídkou nepostupovou a zúčastnilo
se jí 13 souborů včetně hosta souboru Brodčánek z Brodského
pod vedením paní Marcely Antálkové. V dopoledních hodinách proběhla na Dělnickém domě generální zkouška. Ve 14
hod. slavnostně zahájili přehlídku předseda svazku obcí Ing.
Jaroslav Kreml s místostarostou Obce Tvrdonice Milanem Trechou. Soubory na pódium vždy uvedla dvě děvčata z místního
souboru Pomněnka. Vedoucí souborů, kromě poděkování, obdrželi pamětní listy, plaketky a děti oplatky.

Cyklovýlet – Otvírání jara na Podluží
Tak jako každoročně i letos se konal další ročník cyklovýletu
- Otvírání jara na Podluží. Letos se uskutečnil v pátek 27. dubna
2012. Akce se zúčastnili zástupci obcí Regionu Podluží, Hodonínska, pozvaní hosté a další zájemci. Účastníci cyklovýletu /
letos jich bylo kolem stovky/ se sešli v Lanžhotě a v 9 hodin se
vyrazilo. Trasa byla stanovena následovně: Lanžhot, Lány-zámeček, Doubravka, Milíře, Anglická alej a trasa byla zakončena
ve Tvrdonicích v přírodním amfiteátru. U Milířů byla nachystána krátká exkurze s komentářem k výrobě dřevěného uhlí.
Cyklovýletu se zúčastnili jak zdravotníci pro případ úrazu, tak
i „servismani“ kol. Naštěstí nic nebylo potřeba. Za naši obec
se zúčastnili zaměstnanci obecního úřadu, tak jako v loňském
roce. Počasí celý den přálo a v cíli výletu čekalo pečené prasátko, na kterém si všichni pochutnali. Věříme, že příští rok se
zúčastní i další cyklističtí nadšenci z obce.

Verbíři Regionu Podluží
V neděli 20. Května se v sále kulturního domu ve Starém
Poddvorově konal VI. Ročník soutěžní přehlídky mladých verbířů z Podluží. Sešlo se 17 malých tanečníků z jižní Moravy od
Mutěnic až po Pavlov. Soutěžili ve třech věkových kategoriích
o postup do finále, které se uskuteční 16. června v Uherském
Hradišti.
Verbíře doprovázela Gajdošská cimbálová muzika s primášem Matějem Kurečkou. Na výkony tanečníků dohlížela
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z obcí Regionu Podluží. Původně mladých zpěváčků bylo až
29, ale z důvodu nemoci, se nemohly dostavit. Celým vystoupením provázela Mgr. Miroslava Hajdová. Úvodní slovo patřilo
také starostce Obce Starý Poddvorov Drahoslavě Veselské, která popřála dětem hodně úspěchů. Děti při soutěži doprovázela
Gajdošská cimbálová muzika ze Starého Poddvorova. Soutěžící byli rozděleni do 4 věkových kategorií. Nejmenší věková
kategorie byla do 6let, a byly opravdu šikovní. Na 1. místech
se umístnila Dagmar Pavlíková z Tvrdonic a Petr Filipovič
z Hrušek. II. kategorie ve věku od 6-10 let se na 1.místě umístnila Viktorie Hromková z Moravské Nové Vsi a Jakub Sůkal ze
Starého Poddvorova, 2. místo Veronika Bohůnová (Dolní Bojanovice), 3. místo Štěpánka Maděryčová (Starý Poddvorov).
III.kategorie ve věku od 10-12 let se na 1. místě umístnil Josef
Čech (Nový Poddvorov), 2. místo Martin Trn (Dolní Bojanovice) a Antonín Havlík ze (Starého Poddvorov), 3. místo Nikola
Uhrová (Tvrdonice). IV. kategorie od 12-15let se na 1. místě
umístnil Patrik Havlík (Starý Poddvorov), 2.místo Barbora Sůkalová (Starý Poddvorov), 3. místo Zdeněk Kopřiva (Lužice) a
Andrea Maděryčová (Starý Poddvorov). Vítězové Josef Čech,
Patrik Havlík a Barbora Sůkalová postupují do regionálního
kola. Všechny děti obdržely drobné dary, vítězové diplomy a
skleněné odměny.

a hodnotila 5-tičlenná porota v čele s Jožkou Létalem z Hrušek,
který je několikanásobným vítězem stárka Podluží a vítězem
strážnického finále ve verbuňku.
V kategorii do 9-ti let soutěžilo 6 tanečníků. Vítězem se
stal René Zhříval z Josefova, který dostal ještě cenu starostky
obce Starého Poddvorova, dort ve tvaru krojovaného klobouku. Druhý byl Petr Huňař ze Staré Břeclavi, třetí Filip Bureš
z Bulhar, který si odnesl ještě cenu předsedy Regionu Podluží
v podobě sošky tančícího verbíře.
V kategorii 10 až 12 let soutěžilo sedm chlapců. Zvítězil Josef
Čech, druzí byli Antonín Havlík a Jakub Súkal, všichni ze Starého Poddvorova. Třetí skončil Lubomír Peš z Přítluk.
V kategorii 13-15 let soutěžili pouze 4 chlapci, nejlepší byl
Tomáš Ptáčník ze Staré Břeclavi, druhý skončil Patrik Havlík ze
Starého Poddvorova a třetí Tomáš Neugebauer z Lužic.
Ve skupinovém verbuňku byli nejlepší chlapci z Kordulky,
druzí tanečníci z Břeclavánku a Hrozénku z Bulhar, třetí chlapci z Lužic.
V průběhu odpoledne vystoupil soubor Kordulka, své taneční umění předvedl Tomáš Havránek z Břeclavi, vítěz loňského
finále v Uherské Hradišti, zazpíval několikanásobný vítěz regionální soutěže ve Tvrdonicích Zdeněk Kubíček.
Zpěváčci Podluží – 1. ročník
Dne 14. dubna 2012 proběhl první ročník Zpěváčci Podluží ve Starém Poddvorově. Akce se zúčastnilo 20 soutěžících

Cyklovýlet – Otvírání jara na Podluží

VIII. ročník přehlídky dětských souborů na Podluží
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Verbíři Regionu Podluží

Zpěváčci Podluží – 1. ročník

Den lidových řemesel
Městys Moravská Nová Ves Vás pořádala „Den lidových
řemesel“, který se konal 1. května 2012. Mohli jste navštívit
lidový jarmark, ochutnávku „Neoveských vín“, vystoupení
dětských souborů, mužských sborů, a dalších. Od 16.30 hodin začal program v podobě vystoupení souboru Kunovjan,
Ekonom/SR, dále vystoupení zpěváka Jirky Zonygy, poslední
vystoupení skupiny Mandrage se neuskutečnilo, ale návštěv-

níci nepřišli zkrátka, nahradila je skupina Xindl X. Tak jako
v loňském roce se i naše obec této akce zúčastnila. Poděkování patří paní Věře Markovičové, která předvedla ukázky své
paličkované krajky. Jako místní specialitu jsme měli nachystaný pro návštěvníky chléb se sádlem a cibulí nebo s kvašáky
a škvarkovou pomazánkou. Za kvašáky děkujeme panu Josefu
Blatovi, byly výborné.
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Výjezdní zasedání LVA do Malokarpatského regionu
Koncem května se starostové mikroregionu Lednicko-valtického areálu vydali na výjezdní zasedání do Malokarpatského regionu na Slovensko, který leží na východní straně Malých Karpat a především se zde pěstuje vinná réva. Je to oblast
s největší rozlohou vinohradů na Slovensku – 4 tisíce hektarů.
Navštívili národní kulturní památku hrad Červený Kameň, ve

kterém jsou jedny z největších sklepních prostor v Evropě, Národní salón vín v Pezinku, obec Šenkvice, vinařství Karpatská
perla, vinařství Repa winery, Galerii insitního umění s vodním
mlýnem. Na zpáteční cestě se zastavili na vyhlášené pečené
huse v obci Slovenský Grob.

Červený kameň

Vinařství Karpatská perla

Nové logo Lednicko-valtického areálu
Představujeme Vám nové logo dobrovolného svazku obcí
Lednicko-valtického areálu - LVA, kterého je naše obec členem,
takže má právo ho používat.
Znak je oslavou kulturní krajiny v její nejvyšší formě. Perspektiva znaku a jeho struktura evokuje a jednoznačně identifikuje kulturní krajinu jako harmonický celek. Prvky znaku je
ale stejně dobře možné přiřadit samostatným atributům – rostlinám, vodě, slunci, obydlím.

Výpisy ze zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva č. 11/2012 se konalo dne 26. dubna 2012.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu finančního výboru, který dne 6.3.2012 kontroloval účetnictví obce a zprávu kontrolního výboru, který zasedal 23. dubna 2012.
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Záměr koupě pozemků parc.č. 1138/2, 1158/8, 1323/11,
1323/12, 1323/13 v k.ú. Ladná o celkové výměře 63 328 m²
od města Podivín
• Nařízení obce č. 2/2012 Tržní řád
• Objednávku firmy Milan Veselý na akci hřbitovní zeď
• Záměr koupě obecního automobilu
• Finanční dar ve výši 30 tis. Kč na léčbu Evy Karolíny Bartošové
• Dohodu o zajištění náhradní výsadby s MND a.s.
• Pořizovatele územního plánu obce, kterým je Obecní úřad
Ladná zastoupený ing. Blankou Darmovzalovou, osobou
způsobilou
• Zpracovatele územního plánu - AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 29a, Brno
• Zastupitele pro proces pořízení územního plánu – starostku
obce

• Rozpočtové opatření č. 2/2012 s příjmy ve výši 473 100,- Kč,
výdaji ve výši 984 200,- Kč a financování ve výši 511 100,- Kč
• Kupní smlouvu na pozemek parc.č. 1156 v k.ú.Ladná s firmou
Stavitelství Němec Oldřich s.r.o.
• Smlouvu o vrácení příspěvku na vybudování infrastruktury
s firmou Stavitelství Němec Oldřich s.r.o.
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s firmou SELF servis s.r.o. Brno na pozemky parc.č. 1319/4,
1322/19, 1322/20, 1135/1, 1004/18, 1015/1, 953/1, 952/3,
145/1, 71, 948, 1262/4, 1261/94, 1261/95, 1262/1, 1262/3,
1261/29, 1262/2, 1248, 1215, 1179/130, 1179/274 v k.ú. Ladná
• Odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ladná na rok
2012
• Hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ladná za rok 2011
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oznámení obecního úřadu
Změna úředních hodin

volávat. Pokud se výhledově počet zájemců zvýší, bude možné
o změně jednat. Je ovšem na pováženou, který odpolední autobus zrušit, aby se ten dopolední mohl přidat.

Od 1. června došlo ke změně otevíracích hodin na obecním
úřadě:
Pondělí 8. 00 – 17. 00 hod.
Úterý
8. 00 – 12. 00 hod.
Středa
8. 00 – 17. 00 hod.
Čtvrtek
8. 00 – 12. 00 hod.
Pátek
zavřeno

Statistika CZECHPOINT
na Obecním úřadu v Ladné

V průběhu roku 2008 byl v obci zaveden systém Czech POINT, kde si mohou občané vyřídit výpisy z katastru nemovitostí, rejstříku trestů, živnostenského rejstříku a bodového rejstříku na obecním úřadu.

Odvoz separovaného odpadu

Dovolujeme si Vás upozornit, že pokud Vám nebude odvezen separovaný odpad od domu, tak tomu bude určitě z některého tohoto důvodu: špatné třídění, nesešlapané láhve, špatná
barva pytle, málo naplněný pytel, nezavázaný pytel. Lísteček
s vysvětlením Vám bude vhozen do poštovní schránky. V případě nejasností se obraťte, prosím, na obecní úřad.

2009, celkem 54 výpisů
		 Katastr
Rejstřík
		 nemovitostí
trestů
		
16
27

Propagační materiály obce

Na obecním úřadě si můžete pro svoji potřebu zakoupit tyto
propagační materiály:
15,Pohlednice
6,Pexeso - LVA
Samolepka se zn. obce 15,Břeclavsko mapa
50,32,Info brožurka Ladná
Oficiální mapa LVA
25,180,Cyklostezky
Pamětní mince
40,71,Mapa Podluží
Sklenice
15,150,Almanach školy
CD Lanštorfčani
100,-

Živnost.
rejstřík
7
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rejstřík
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2010, celkem 71 výpisů
		 Katastr
Rejstřík Živnost.
nemovitostí
trestů
rejstřík
30
30
2

Obch.
rejstřík
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Bodový
rejstřík
5

2011, celkem 54 výpisů
		 Katastr
Rejstřík Živnost.
nemovitostí
trestů
rejstřík
13
26
3

Obch.
rejstřík
8

Bodový
rejstřík
4

Majetek obce

Obec Ladná měla ke konci roku 2011 tento majetek: budovy
a stavby v hodnotě 31 milionů, stroje a zařízení v hodnotě 1,5
mil., drobný majetek /věci do 40 tis./v hodnotě 2 mil., pozemky
v hodnotě 6,6 mil., územní plán v hodnotě 840 tis., softwarové
vybavení v hodnotě 150 tis., projektové dokumentace k nedokončeným stavbám v hodnotě 3 mil., zboží na skladě v hodnotě
73 tis.
V r. 2011 byla dokončena rekonstrukce hasičské zbrojnice,
bylo pořízeno pódium, kuchyňská linka, maringotka, elektrocentrála pro hasiče, čtyři hnízda bezdrátového rozhlasu. Obec
prodala 171 m² pozemků a nabyla do svého vlastnictví 1 996
m² pozemků.
Stav bankovního účtu byl na konci roku ve výši 34 mil. korun.

Ceník inzerce ve zpravodaji Zvony Podluží

V pravidelném zpravodaji je možno inzerovat, zpravodaj je
distribuovaný ve 14-ti obcích našeho okresu zdarma do všech
domácností. Ceník platný od 1.10.2011.
(údaje v milimetrech, šířka x výška)
běžná stránka – formát „vizitka“ 90 x 50 3.000,- Kč
běžná strana zpravodaje (mimo obálku)
¼ A4 (180 x 50 nebo 90 x 110) 4.900,- Kč
½ A4 (180 x 110 nebo 90 x 220) 8.900,- Kč
1 A4 (180 x 220) 14.900,- Kč
předposlední strana zpravodaje (3str. obálky)
¼ A4 (180 x 50 nebo 90 x 110) 6.900,- Kč
½ A4 (180 x 110 nebo 90 x 220) 9.900,- Kč
1 A4 (180 x 220) 16.900,- Kč
další formáty dle domluvy
Ceník inzerce v Lanštorfském zpravodaji
Strana A4
400,Strana A5
200,Strana A6
100,-

Veřejná prostranství

Určitě jste si všimli, že v prostoru kolem autobusové zastávky došlo k odstranění pletiva a úklidu tohoto pozemku. Po dohodě s majitelem pozemku dojde k úpravě chodníku, instalaci
několika laviček a výsadbě květin do nádob.
U parkoviště u Jednoty a u kaple sv. Michala vymrzlo několik kusů keřů ptačího zobu, byly nově osazeny. K poškození některých keřů došlo taky neopatrnou jízdou řidičů, které tímto
prosíme o více ohleduplnosti.
V prostoru před Jednotou dojde k vybudování další odstavné plochy pro automobily, čímž zmizí kaluže v době dešťů.

Požadavek na změnu autobusu

V minulém čísle Lanštorfského zpravodaje jsme Vás informovali o požadavku některých spoluobčanů na změnu spojů
autobusové linky č. 574. Občané požadovali, aby byl přidán
spoj mezi 10.00 - 13. 00 hod. Přidání spoje bylo konzultováno se zástupci IDOS JMK. Z jejich strany bylo konstatováno,
že přidání spoje je možné pouze vypuštěním některého spoje
odpoledního. Zároveň jsme vyzvali ty, kteří by změnu přivítali,
aby se dostavili na obecní úřad. Do dnešního dne se dostavilo 15 občanů, kteří by změnu chtěli. Pro malý počet zájemců
o změnu prozatím nebudeme jednání o výměně autobusů vy-

Lanštorfské hody

Pořadatelem letošních hodů je obec, protože nebyl zvolen
stárek. Upozorňujeme všechny milovníky foklóru, že dojde
k posunutí termínu hodů, a to na sobotu 22. 9. a neděli 23. 9.
Hrát Vám bude dechová hudba Zlaťulka a Skaličané.
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Uliční turnaj v kopané

Poděkování

Na ukončení prázdnin v sobotu 25.8. se uskuteční na hřišti
TJ Sokol Ladná uliční turnaj v kopané. Celé fotbalové družstvo musí být vždy z jedné ulice. Hrát mohou děti, ženy, muži,
důchodci, prostě kdokoliv se rád baví. Hrát se bude pouze na
polovině hřiště, 2 x 10 minut. Přihlásit družstvo do turnaje můžete na obecním úřadě. Pro děti bude připraven skákací hrad,
večer proběhne zábava s DJ Italem.

Obec Ladná děkuje manželům Prudíkovým za finanční příspěvek na výsadbu zeleně u Poklony sv. Anny na ulici Anenská.
Také děkujeme všem spoluobčanům, kteří se nezištně starají
o své okolí a udržují ho v čistotě a pořádku.

ekokútek

DOTACE NA STROMOŘADÍ NA PODLUŽÍ
Region Podluží uspěl se svou žádostí a získal dotaci z Operačního programu životní prostředí na výsadbu alejí na Břeclavsku a Hodonínsku. Celkové náklady na projekt jsou 8 550
395,-Kč, dotace z OPŽP je 7 267 865,-Kč a ze Státního fondu
životního prostředí 427 519,-Kč. Náklady regionu ve výši 854
900,-Kč budou hrazeny z rozpočtu zúčastněných obcí dle délky
alejí a počtu stromů. V nejbližší době bude zahájeno výběrové
řízení na dodavatele stavby, předpokládané zahájení kácení a
výsadby je podzim 2012.
Na katastru obce Ladná budou řešeny dvě aleje. Na smíšené aleji z Břeclavi do Ladné kolem silnice II.třídy bude vykáceno 12 stromů, nově vysazeno bude 163ks lípy srdčité, 82ks
hrušní, 36ks ořešáků a 33ks třešní. V úseku u nadjezdu u zastávky ČD se nachází cenné stromořadí starých hrušní, které
bude vzhledem ke svému stáří a krajinotvorné hodnotě zachováno a obnoveno. Druhou obnovenou alejí bude švestková alej
od obce k zastávce ČD. V současné době je zde 38 ks švestek, 13
z nich bude vykáceno a nově bude vysazeno 84 stromů.
Celkem bude na Podluží vysázeno přes 3000 ks stromů,
celková délka alejí je více než 95km. Realizací projektu dojde
k obohacení fádní zemědělské krajiny, obnově krajinných prvků a podpoře ekologické stability území.

Název projekt i zahrádka dostaly podle paní Marie Struhárové, která mnoho let zpívala v kostelním sboru s spolu se
svým manželem odpracovala bezpočet hodin na opravách a
úpravách kostela. Zahrada byla nejprve vyčištěna, byly odstraněny staré a nevhodné dřeviny. Přibylo 6 vzrostlých stromů a 40 ks keřů (buxusy, pustoryly a šeříky), později ještě
budou dosazeny růže, lilie a astry. Děkujeme všem, kteří hlasovali pro náš projekt a pomohli ho tak realizovat!
Nové stromy pro Ladnou z Nadace ČEZ
Obec Ladná získala grant ve výši 44.500,-Kč od Nadace
ČEZ, která mj. podporuje také výsadby stromů ve městech
a obcích. Na ulicích Sportovní a Za Hřištěm byly vysazeny
ořešáky a okrasné třešně, celkem 16 kusů stromů.
Náhradní výsadba pro MND a.s.
Díky finančnímu příspěvku společnosti MND.a.s. ve výši
28.500,-Kč, který byl poskytnut na náhradní výsadbu za
povolení kácení v katastru obce, se na obecních pozemcích
uvnitř obce podařilo vysadit 21 stromů. Důraz byl kladen na
výsadbu listnatých stromů vhodných do našeho prostředí.
Všechny sazenice stromů a keřů z firmy Arboeko Smržice
v hodnotě 87.500,- Kč získala obec zdarma, díky poskytnutým grantům. Náklady obce činí přibližně 10.000,-Kč za dopravu sazenic a nákup kůlů, úvazků apod. Výsadbu provedli
zaměstnanci obce s občany, kterým tímto velmi děkujeme za
jejich pomoc. Poděkování patří také veliteli SDH Janu Novákovi za pomoc při výsadbě a panu Ivanu Filípkovi za dovoz
materiálu k sázení.

JARNÍ VÝSADBY STROMŮ

Mařenčina zahrádka
Projekt Sdružení občanů Ladné „Mařenčina zahrádka“ byl
vybrán Nadací Partnerství a sdružení se tak mohlo zúčastnit
internetového hlasování o grant, který podporují společnost
MAKRO, Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí ČR. Díky velkému počtu hlasujících obsadilo
sdružení 2.místo a získalo tak 14.500,-Kč na výsadbu stromů
a keřů.
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Oprava nadjezdu nad železnicí
Železniční nadjezd by měl být v příštím roce opraven. Dojde
k demolici starého nadjezdu a výstavbě nového, který bude asi
o 1 metr vyšší a rozšíří se i vozovka. Dispozičně bude řešen
úplně stejně jako dnes, esíčko zůstane zachováno. Z obou stran
budou vybudována schodiště k přístupům na nástupiště.
Po dobu výstavby /asi půl roku/ bude uzavírka silnice a objízdná trasa povede kolem nákupního centra Tesco. S využitím mostu u Alby k objížďce pro osobní automobily, který je ve
vlastnictví obce, nelze počítat, protože tento most je v horším
stavu, než nadjezd, který bude demolován. Po dobu výluk na
trati si obec nechá tento most zdiagnostikovat a podle výsledku
se tento most pravděpodobně uzavře a bude využíván pouze
pro pěší a cyklisty. Již dnes je zde zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t,

který ale bohužel někteří podnikatelé a zemědělci nerespektují.
Dále bude objížďka vedena po silnici kolem Alby, kde dojde
k položení nové vrstvy asfaltu. To byl jeden z důvodů, proč
obec nepřikročila k větší opravě této vozovky, druhým důvodem je možnost získání v letošním roce dotace na kanalizaci.
Objízdná trasa pro pěší, kteří vystoupí z vlaku ve směru
z Břeclavi, bude vedena po státní silnici přes most u Alby a
po vozovce kolem Alby. Za tímto účelem dojde k částečné vysprávce našeho mostu, aby byl použitelný pro vozíčkáře.
Nadjezd je v majetku kraje, který je investorem stavby. Celkové náklady na opravu se pohybují kolem 100 milionů korun.
Při výstavbě dojde k vykácení stromů a keřů v prostoru kolem
nadjezdu a obec bude požadovat jejich náhradní výsadbu.

KNIHA O KROJÍCH Z PODLUŽÍ
Obec Ladná se připojila k projektu Regionu Podluží, který
v příštím roce chystá vydání reprezentativní obrazové publikace, která bude zachycovat současný stav krojů v obcích Břeclavska a Hodonínska. Těchto obcí bude přibližně čtyřicet, autorem
fotografií je umělecký fotograf Vladimír Židlický z Brna, který vydal podobnou publikaci s názvem „Kyjovsko“, tato kniha
s velkým úspěchem vyšla v roce 2011.
Ladná byla první obcí, kde se focení uskutečnilo. Focení zde
proběhlo v neděli 6.5.2012 a zúčastnilo se jej přes 100 ladenských občanů. Nejpočetnější zastoupení měly děti z mateřské
a základní školy, kterých bylo více než třicet. Své zástupce zde
měla chasa a mužácký sbor Lanštorfčané. U kostela se vyfotily

starší ženy, z nichž mnohé dodnes na mše v tomto kroji chodí.
Na fotografiích budou také zachyceny všední kroje, které kdysi
lidé nosili při práci, muži v kožichu a na individuálních fotografiích se představí např. dlouholetá malérečka mašlí a šátků
paní Marie Kašníková nebo pan Stanislav Holub, který se fotil
u svého vinného sklepa.
Děkujeme všem, kteří se focení ve svém kroji zúčastnili a
také těm, kteří nám na focení kroje zapůjčili. Zvláštní poděkování za spolupráci patří paní Boženě Zálešákové, panu Stanislavu Holubovi, paní Boženě Lucké z ul.Úlehlová a paní Ludmile
Střelské.
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Veřejné osvětlení v obci Ladná

Příklad: Jakmile se setmí, soumrakový spínač zapne svítidlo.
Ve 24.00 regulátor odpojí jednu zářivku na nastavenou dobu,
nebo až do dalšího sepnutí. Tuto variantu chceme letos při výměně starého veřejného osvětlení vyzkoušet v ulici Ořechové.
Pokud se to osvědčí, použijeme tento způsob u nově namontovaných světel ve vedlejších ulicích.

Celkový počet svítidel veřejného osvětlení v obci Ladná 115 kusů
Stará svítidla 250 W
2 kusy
Stará svítidla 150 W
40kusů
Stará svítidla 70 W
7 kusů
ve vyhovujícím stavu

Veřejný rozhlas

Všechna ostatní svítidla veřejného osvětlení v Ladné jsou
po výměně za typ Modus LV 2 x 36 W.
S výměnou starých nevyhovujících výbojek za tento typ svítidel se započalo v roce 2008. Proto pokračujeme v obnově veřejného osvětlení se stejným typem. Jednak to vypadá jistě lépe,
jednak je praktičtější z hlediska údržby, když budou všechna
svítidla stejná.
Svítidlo veřejného osvětlení Modus LV 2 x 36 W má dvě
kompaktní zářivky DZ 36 W. Do svítidla lze připojit regulátor,
díky němuž lze nastavit, aby se jedna ze dvou zářivek, vypojila
v žádanou dobu. Tak je možné snížit spotřebu elektrické energie až o polovinu.

Veřejný rozhlas v obci Ladná, a to jeho rozvody i samotné
tlampače jsou ve velmi špatném stavu. Dráty vedení jsou zarostlé ve stromech a přetrhané. Tlampače jsou desítky let staré,
poškozené a nekvalitní.
Do dnešního dne bylo namontováno celkem sedm bezdrátových hnízd obecního rozhlasu. Postupně se vymění i ostatní
staré tlampače za bezdrátové a dráty, které teď hyzdí naši obec,
budou demontovány.
Ivan Filípek

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Na jaře byla pro děti z obou ladenských škol připravena
spousta zajímavých akcí výchovného i zábavného charakteru.
Žáci z 1. třídy ZŠ spolu s kamarády z MŠ navštívili v kině
Koruna v Břeclavi veselé představení „Tetiny o jaru“.
V místní knihovně proběhla výstava výtvarných prací dětí
z mateřské školy, ty ilustrovaly knihy, které si v knihovně vypůjčily a s paní učitelkou přečetly.
U příležitosti Dne učitelů jsme v tělocvičně základní školy
uspořádali „Recitační den“. Děti tentokrát nepřednášely pro veřejnost, ale připravily si básně pro své učitelky a také sobě pro
radost. Za výborné výkony, které malí recitátoři předvedli, byli
všichni po zásluze odměněni.
Občany Ladné,děti i dospělé jsme pozvali do prostor MŠ na
již tradiční „Velikonoční dílny“, kde se vyráběly velikonoční dekorace, zvířátka, kraslice, přáníčka a také proběhla ochutnávka
dobrůtek od našich paní kuchařek.

V břeclavské knihovně byly oceněny žákyně 1. a 2. třídy
naší školy: A. Dobšáková, A. Kučerová, T. Lůcká, D. Sedláková,
E. Struhárová a D. Babocká, které vytvořily nejlepší kolektivní
dílo „kokeš“ v soutěži s názvem „Krása lidových krojů Podluží“.
Konal se zápis dětí do mateřské školy pro příští školní rok.
Zapsáno bylo 11 dětí z Ladné a další z Břeclavi. Kapacita MŠ
bude v příštím školním roce opět zcela naplněna.
„Den Země“ letos školáci oslavili vycházkou k Janohradu.
Cestou postupně splnili deset úkolů zaměřených na zvířata,
rostliny, vodu, vzduch, přírodní úkazy, třídění odpadu a nutnost ochrany přírody. Také vytvořili drobné stavby z přírodních materiálů. Za úsilí a vytrvalost je na závěr čekala odměna. U stejné příležitosti si třída Berušek z mateřské školy spolu
s paní učitelkou a s rodiči udělala „Vycházku jarním lesem“.

Škola v přírodě
Týden plný zajímavých dojmů čekal na 38 dětí ze ZŠ i z MŠ
ve Filipově v Bílých Karpatech, kam jsme odjeli ve dnech 7.
5. – 11. 5. do školy v přírodě. Děti byly ubytovány v příjemném prostředí hotelu. Každý pokoj měl vlastní koupelnu s WC.

Součástí hotelu byla hezká jídelna, kde nám moc dobře vařili a
děti si chodily i několikrát jídlo přidat. K večerním programům
jako byl například karneval, diskotéka, zábavné soutěžení nebo
zhotovení dárečků maminkám k svátku nám výborně sloužila
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prostorná společenská místnost. Dvakrát jsme také využili hotelový bazén s vířivkou. Letošní škola v přírodě byla zaměřena
na olympijské hry. Zapaloval se olympijský oheň, nechyběly
olympijské kruhy a starobylý oděv, který jsme vytvořili z prostěradel. Děti byly rozděleny do čtyř družstev, vyrobily si vlajky, vymyslely názvy a hesla. Plnila se řada úkolů, závodilo se a
soutěžilo. Většinu času jsme trávili venku na čerstvém vzduchu.
Počasí nám velmi přálo. V okolí hotelu je moc krásná příroda,
hezké dětské hřiště i hřiště sportovní, kde jsme se denně mohli
dostatečně vydovádět.
Nechyběl ani táborák
a večerní stezka
odvahy. Děti si
přivezly spoustu dárků, odměn
i
upomínkový
list. Naše poděkování patří všem
zaměst nanc ům
hotelu, kteří se
o nás obětavě a
příkladně starali.
Na zpáteční cestě
jsme se zastavili
ve Strážnici, kde
jsme
navštívili
skanzen a prohlédli si, jak žili
lidé dříve. Domů

jsme přijeli sice unavení, ale plní nezapomenutelných zážitků.
U příležitosti Dne matek si v mateřské škole děti ze třídy Berušek pod vedením paní učitelky připravily pro své maminky
jako dárek besídku.
Navštívili jsme Centrum ekologické výchovy Dúbrava
v Hodoníně, kde pro nás měli přichystaný program „Království
včel“. Děti se seznámily s životem včelího společenství a několika aktivitami si vyzkoušely pravdivost známého přirovnání „je
pilný jako včelička“. V odpoledních hodinách jsme se přesunuli
do hodonínské ZOO, prohlédli jsme si zvířátka, zaskotačili si
v dětském koutku a nakoupili suvenýry i dárky.
Žákyně 5. ročníku naší školy se zúčastnily v Novém Poddvorově třetího ročníku výtvarné a řemeslné dílny s názvem
„Život na dolním toku Moravy“, který se konal v rámci projektu „Po stopách předků“ za podpory EU a Programu rozvoje
venkova ČR.

Mezinárodní den dětí
Každoročně slavíme s dětmi jejich svátek MDD. Letos jely
děti z mateřské školy do Charvátské Nové Vsi, kde na ně v sále
místní sokolovny čekala veselá „Diskotéka s tetinami“. Pro velký úspěch ještě jednu diskotéku se soutěžemi a hrami uspořádaly paní učitelky pro své svěřence na dvoře v MŠ.
Školáci slavili svůj svátek na ranči v Ladné. Viděli jsme ukázky práce a dovedností kovbojů, kteří se nás hned po příchodu
ujali. Byla pro nás připravena prohlídka ranče, ukázka sedlání
koní a péče o ně, házení podkovou i lasem a práskání bičem.
Opékaly se špekáčky. Dětem se velmi líbila různá hospodářská
zvířata, která si mohly prohlédnout, pohladit i nakrmit. Na závěr se děti i některé paní učitelky za pomoci a dohledu kovbojů

projely na koních. Moc děkujeme majiteli ranče panu P. Vlašicovi a jeho zaměstnancům za bohaté zážitky a hezky strávené
sváteční dopoledne. Odpoledne si pro děti přichystala zábavné
soutěže paní vychovatelka ve školní družině.
V sobotu 9. 6. se měl na Rasovně konat „Lanštorfský podvečer“, který se z důvodu nepříznivého počasí musel zrušit. Děti
z obou škol pod vedením paní učitelek si připravily kulturní
vystoupení. Pásma plná zpěvu, recitace, tance, i hry na hudební
nástroje. Děti a paní učitelky ze školky se zde chtěly slavnostně
rozloučit se svými kamarády předškoláky, kteří v září nastoupí
do prvních tříd základních škol. Vystoupení dětí se uskuteční
v náhradním termínu.
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Prázdniny se nezadržitelně blíží a ve škole nás také čeká loučení se 7 žáky páté třídy, kteří v září nastoupí do šestých tříd
břeclavských základních škol. Z těchto sedmi žáků dvě děvčata
úspěšně vykonala přijímací zkoušky na víceleté gymnázium
v Břeclavi. Blahopřejeme jim a máme radost, že naše malotřídní škola dosahuje ve vzdělávání svých žáků tak dobrých výsledků. Žákyně Jana Zháňalová do břeclavského gymnázia po
prázdninách nastoupí. Všem páťákům přejeme mnoho úspěchů v dalších letech, príma nové kamarády i učitele, a aby se jim
ve školách líbilo a dařilo.
Školní rok 2011/2012 bude ve škole slavnostně zakončen
v pátek 29. června, kdy bude také žákům vydáno vysvědčení.

Děti na čas opustí své třídy, aby načerpaly nové síly do dalšího
roku, ale ani o prázdninách se ve školách zahálet nebude. V základní škole dojde k výměně oken a vymalování, pořídíme další učební i sportovní pomůcky pro příští školní rok. V mateřské
škole byla nainstalována nová vrata, dokončují se poslední fáze
oprav školního dvora a také se bude malovat. Z těchto důvodů
bude MŠ ve dnech 1. 8. – 17. 8. uzavřena.
Závěrem bych chtěla popřát všem dětem bezva prázdniny
plné sluníčka, her a radosti. Všem zaměstnancům obou škol
hezkou a pohodovou dovolenou.
Marie Kobrová, ZŠ a MŠ Ladná

Sdružení a spolky

Velké ambice

Po úspěšné podzimní části sezóny 2011/2012 se ladenští
fotbalisté v tabulce usadili na prvním místě bez jediné porážky. Aby podobným způsobem probíhala i jarní část, nemohli
nechávat nic náhodě a vrhli se na intenzivní přípravu zahájenou už první týden v lednu. Hráči přípravu brali zodpovědně,
a pokud neměli čas na společný trénink, věnovali se tréninkům individuálním. Odměnou za tvrdou práci jim v únoru
bylo týmové soustředění v Jablůnkově. Tady hráči završili svou
fyzickou přípravu na druhou polovinu sezóny. Po návratu ze
soustředění už se trénink zaměřil na dovednosti s míčem.
Díky dobrým výsledkům z podzimu má Sokol po několika
letech velké šance na postup do vyšší soutěže. Může za to především výborný kolektiv a dobrá morálka hráčů. Protože se
podařilo rozšířit soupisku mužstva, tak mají hráči větší konkurenci a tudíž se musí více snažit udržet si místo v základní sestavě. Naštěstí je tato vzájemná rivalita nerozdělila a tak
v kabině i nadále panuje výborná nálada.
K dobrým výsledkům týmu hodně pomáhá kvalitní střelba.

V tabulce střelců se v první desítce usadila hned čtveřice ladenských hráčů v čele s Jaroslavem Míčkem, který tabulku s 21
góly vede. Díky tomu je průměr vstřelených branek na zápas
vyšší než šest.
Ladenský tým se v letošní sezóně může také pochlubit nejlepší obranou. S deseti obdrženými brankami je na tom nejlépe z celé tabulky. Obraně dominuje svými výbornými výkony
František Florus v roli brankáře a také Pavel Mendl jako stoper.
Doufejme, že fotbalistům forma vydrží a postoupí. Na podzim letošního roku už bychom tak mohli v Ladné sledovat zápasy III. skupiny.
Ondřej Černý
P.S. Článek napsal Ondra začátkem dubna a nestihli jsme
ho v minulém čísle vytisknout. Dnes už víme, že se ladenským fotbalistům povedlo udržet se v čele tabulky a na podzim opravdu budou hrát ve III. skupině. Blahopřejeme jim a
držíme palce do dalších úspěšných zápasů. Snad na podzim
příštího roku budeme sledovat zápasy ve II. skupině?

SLOVÁCKÉ SDRUŽENÍ LADNÁ LANŠTORFČANÉ

Krátce z činnosti
Rok 2012 naše sdružení zahájilo pracovní činností a to sázením stromů v kostelní zahradě dne 5.5.2012 v rámci akce „Mařenčina zahrádka“.

Následovalo focení do knihy o krojích Podluží, které proběhlo 6. 5. 2012 na různých místech naší obce, kde se představily všechny variace krojů nosící se v naší obci od pracovních
po slavnostní.
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Květen jsme také oslavili Májovým zpíváním v Prušánkách
v místních Nechorách, které se uskutečnilo 26. 5. 2012. V tomto pořadu se představilo kolem 8 mužáckých sborů. Součástí
akce byla také ochutnávka místních vín.
Novou zkušenost jsme měli v neděli 3.6.2012, kdy jsme reprezentovali naši obec na Zahradním zpívání ve Vnorovech,
kde kromě nás vystupovaly ženské sbory z Lanžhota a Prušánek. Zde jsme také navázali nové kamarádské vztahy jak s domácím sborem, tak se sborem v Korytné. Domácí sbor Spinek
Vnorovy jsme také pozvali na naše předhodovní zpívání.
Připravovali jsme se také na místní akci „Lanštorfský podvečer“, které se mělo uskutečnit 9.6.2012 v parku Rasovna. Bohužel počasí tomu nepřálo, ale doufáme, že to vynahradíme
v některém z dalších pořadů.
Putovní přehlídka mužských sborů se letos konala 16.6.2012
v Mutěnicích v areálu místních sklepů neboli „Búd“. Zde se

představilo celkem 16 mužských sborů z Podluží. Počasí nám
přálo a pořad měl velmi dobrou úroveň. Příští přehlídka se
bude konat v Lanžhotě.
Dále plánujeme:
6.7.2012 vystoupení v Přítlukách na předhodovním zpívání.
5.8.2012 zpívání v Zaječí u Kapličky, již tradiční vystoupení,
31.8.2012 předhodovní zpívání v Doních Dunajovicích,
21.9.2012 „Předhodovní zpívání v Ladné,
30.9.2012 Pochod Moravanů v Brně,
1.11.2012 Slavnostní zahájení výstavy Libora Vymyslického
v synagoze v Břeclavi,
10.11.2012 Martinské zpívání v Žabčicích,
5.12.2012 Mikulášská nadílka u ladenského kostela,
24.12.2012 vánoční zpívání na místním hřbitově.
Martin Vlk

Sbor dobrovolných hasičů Ladná
20. března jsme s mladými hasiči navštívili Sbor dobrovolných hasičů v Hruškách. Mají zde moderní hasičskou a vyprošťovací techniku, se kterou zabezpečují i Moravské naftové
doly. Návštěvu domluvil pan Zálešák, za což mu tímto děkuji.
V Hruškách se nám věnovali, děti se mohly i svést novým autem a návštěva se jim líbila.
Abychom jen necvičili hasičské dovednosti, což by mladé
hasiče pořád nebavilo, vyrazili jsme 21. dubna na výlet po Pálavě. Počasí nám přálo a tak jsme mohli vyjít z Dolních Věstonic
až k vysílači a zpět. V Dolních Věstonicích jsme pak navštívili
místní muzeum, kde se nachází expozice Věk lovců a mamutů.

5. května jsme se zúčastnili soutěže v Tvrdonicích. Soutěžilo
družstvo starších i mladších.
6. května se konala na svátek sv. Floriána (patron hasičů)
mše za hasiče v kostele archanděla Michaela v Ladné.
2. června jsme soutěžili poprvé ve štafetě CTIF v Poštorné.
Soutěžit mohlo jen družstvo starších, protože mladší většinou
z důvodu nemoci nepřišli.
8. června výjezdová jednotka hasičů čerpala v nočních hodinách vodu na konci Ladné ze zatopené cesty a garáže.
30. června se chystáme s mladými hasiči na poslední soutěž
před letními prázdninami do Bulhar.
Rostislav Střelský
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Příspěvek čtenáře

Jak je to s tou „naší“ ulicí ve Vídni?

V čísle 1/2010 Lanšorfského zpravodaje jsem ve svém článku
o ladenském JZD při zmínce o jeho specializaci na zeleninu v poznámce pod čarou v souvislosti s historickou tradicí pěstování zeleniny v naší obci uvedl: „Informaci, že Vídeňanům zelenina z tehdejšího Lanštorfa natolik chutnala, že po něm pojmenovali jednu
z vídeňských ulic, není možné doložit. Jisté je, že dnes v žádném
z okrsků velké Vídně žádná Lanstorf-Straße nebo Lanstorferstraße či Lanstorfsgasse (nebo nějak podobně) není. Podle Magistrátu města Vídně a Vídeňského městského archivu ani dříve žádná
z vídeňských ulic podobné jméno nenesla a nebyla později přejmenována.“
Nedávno jsem dostal tip, abych hledal pod německo-jazyčnou
variantou názvu naší obce, totiž Rampersdorf. Tento název se
uvádí od roku 1850. A skutečně jsem v 5. vídeňském okrsku, ve
čtvrti zvané Margareten, která ovšem do roku 1850 nebyla součástí Vídně ale jejím předměstím, našel ulici s názvem Ramperstorffergasse. Dlužno ovšem dodat, že místních názvů Rampersdorf
existuje hned několik: Název katastrálního území v obci Pöchlarn
v Dolním Rakousku, název místní části městyse Haag am Hausruck
v Horním Rakousku, v němž se mimochodem narodil český spisovatel Karel Klostermann (1848 - 1923), dále název součásti obce
Untergriesbach v dolnobavorském zemském okrese Passau a konečně historický německý název naší obce.
Pokud si budeme klást otázku, podle kterého Rampersdorfu je
pojmenována ona vídeňská Ramperstorffergasse, neměly by nám
při důkladnějším porovnání obou slov uniknout dva rozdíly – záměna písmen „d“ a „t“ na osmé pozici obou slov a zdvojené písmeno „f “ ve druhém případě. Pro odpověď na tuto otázku, zda má
tato ulice něco společného s naší obcí, jsem se opět obrátil na Magistrát města Vídně a Vídeňský městský archiv. Vrchní archivářka,
Dr. Michaela Laichmann, ve své odpovědi píše:
„… v 5. vídeňském okrsku se nacházející Ramperstorffergasse
byla pojmenována podle obecního radního Konrada Ramperstorffera (též Rampersdorfera), narozeného před rokem 1378 v Bühlu
u Schnaittachu, ve Středních Frankách, který zemřel 11. července
1408 ve Vídni. (pozn.: Střední Franky, německy Mittelfranken,
jsou jedním ze sedmi samosprávných celků Bavorska.) Po válečném vyrovnání habsburského vévody Leopolda IV. se svým bratrem vévodou Ernestem byla Ramperstorfferovi poté, co se opět
dostal k moci na naléhání Ernestem utlačovaných řemeslníků
společně se starostou Konradem Vorlaufem a radním Hansem
Rockhem, setnuta hlava …“
Záznamy z roku 1334 uvádí název naší obce jako Reinbrechtesdorf a jen o dvě ulice dále od Ramperstorffergasse (pořád v 5. vídeňském okrsku) směrem na jihozápad od centra se nachází ulice s názvem Reinprechtsdorfer Straße. Opět malá nesrovnalost
ve způsobu zápisu (pravopisu) – na páté pozici je v případě historického názvu naší obce „b“ a v případě názvu vídeňské ulice
„p“ a další rozdíly. K historii této ulice a jejímu názvu mi paní Laichmann napsala:
„… Reinprechtsdorfer Straße je pojmenována podle předměstí Reinprechtsdorf. První zmínka o tomto Reinprechtsdorfu
pochází z roku 1270, obec ovšem v pozdním středověku zpustla a odkaz na ni se dochoval pouze v místních názvech. Původ
názvu Reinprechtsdorf se podle Elisabeth Schuster, autorky knihy o původu názvů dolnorakouských obcí, vztahuje k zakladateli
jménem Reinprecht. Obcí s tímto názvem je [opět hned] několik.“
Domněnku, že Vídeňanům a panstvu v Schönbrunnu, který byl

letní rezidencí rakouských císařů, zelenina dovážená z tehdejšího
Lanštorfa (případně mouka z lanštorfského mlýna - jednoho z největších mlýnů v širokém okolí) natolik chutnala, že podle něj pojmenovali ulici, bohužel nelze potvrdit. Onen 5. okrsek se nachází
v jižní (jihozápadní) části Vídně a obě ulice směřují ze severozápadu na jihovýchod, tedy přesně v opačném směru než cesta z Lanštorfa do Schönmbrunu. Takže pokud bylo z Lanštorfa do Schönbrunnu a zejména do centra Vídně (na trh) dopravováno nějaké
zboží, obchodní cesta po žádné z těchto dvou ulic vést nemohla.
Obě Rampersdorf či Reinbrechtesdorf připomínající vídeňské
ulice dostaly svůj současný název až po roce 1850, kdy sloučením
34 předměstí došlo k prvnímu velkému rozšíření Vídně. Mezi
bývalými předměstími a samotným městem se ovšem nacházela
městská zeď (městské hradby s příkopem a náspem) až do roku
1857, kdy císař souhlasil se stržením. Aby nedocházelo k opakování stejných názvů ulic v rámci jednoho velkého města, bylo v roce
1862 několik ulic přejmenováno.
Právě od tohoto roku, tj. roku 1862, se datuje dnešní název ulice
Reinprechtsdorfer Straße, který dostala podle zaniklé obce, k níž
tato ulice zřejmě vedla. Názvy ulic neplní pouze orientační funkci,
ale mají také připomínat významné události a významné osobnosti dějin – umělce, vědce, vynálezce, podnikatele, sportovce, vojáky
a v neposlední řadě také politiky. Název Ramprechtsdorffergasse
uváděný od roku 1864 (dříve Kugelgasse, Margaretenstraße) připomíná radního Konrada Rampersdorffera, který se stal spolu se
dvěma dalšími komunálními politiky obětí „vyšší politické hry“ při
vyrovnání vévody Leopolda a vévody Ernesta. Popravení radní byli
pak posmrtně rehabilitováni a na jejich památku je dnes po všech
třech pojmenována jedna z vídeňských ulic. Ve zbývajících dvou
případech je to dokonce v samotném centru Vídně, tj. v 1. okrsku – Vorlaufstraße (od roku 1886) a Rockhgasse (od roku 1870).
Protože přejmenování ulice, nábřeží, náměstí apod. nebo dokonce celé obce či města je poměrně drahá záležitost – nové mapy,
místní značení, směrové ukazatele, u firem a úřadů vizitky, razítka,
hlavičkový papír atd., platí zejména u politiků (ale nejen u nich),
že ke zvěčnění jejich jména a odkazu prostřednictvím názvu ulice, náměstí apod. se přistupuje až s jistým časovým odstupem po
jejich smrti a důkladném objektivním zhodnocení významu a přínosu jejich práce nebo důležitých rozhodnutí. Z tohoto důvodu
se jeví jako méně „nebezpečné“ dávat ulicím a náměstím bud´
neutrální názvy (Sportovní, Růžová, Mlýnská, Lužní) nebo názvy
odvozené od jiných místních zeměpisných názvů, např. právě ona
vídeňská Reinprechtsdorfer Straße nebo slavná Kärntner Straße
(Korutanská třída) v samém centru Vídně.
Mimochodem v severní části Vídně, v 21. okrsku ve čtvrti zvané Florisdorf najdeme ulice Prager Straße - Pražská ulice (od roku
1875, předtím Prager Reichsstraße, Hauptstraße a Landesstraße
nach Prag), Brünner Straße - Brněnská ulice (od roku 1904, dříve
Florisdorfer Hauptstraße), ale také při postupném rozrůstání se
města nově vzniklé ulice Znaimer Gasse (od roku 1978) a Nikolsburger Gasse (od roku 1998). Zatímco Znojemská ulice dostala
svůj název v dobách tzv. studené války, čili ochlazených vztahů
mezi Východem a Západem, Mikulovská ulice dostala své jméno
teprve relativně nedávno.
Vídeň se i nadále rozrůstá a vznikají zde stále nové ulice, pro
které se hledají jména. A jak praví jedno německé přísloví: Im
Augenblick kann sich begeben, was man nie gedacht im Leben –
aneb: co není, může být …
Zdeněk Vrbík
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Sehr geehrter Herr Vrbik!

Sehr geehrter Herr Vrbik!

Zu Ihrer Anfrage vom 2.5. teilen wir Ihnen mit, dass die im 5. Wiener Gemeindebezirk

Zu Ihrer neuerlichen Anfrage vom 7.5. teilen wir Ihnen mit, dass die Reinprechtsdorfer

befindliche Ramperstorffergasse nach dem Ratsherrn Konrad Ramperstorffer

Straße nach der Vorstadtgemeinde Reichprechtsdorf benannt ist. Der Ort Reinprechtsdorf

(Rampersdorfer), geboren vor 1378 in Bühl bei Schnaittach, Mittelfranken, gestorben 11. Juli

wurde 1270 erstmals erwähnt, verödete allerdings im Spätmittelalter und lebte nur in

1408 Wien, benannt wurde. Nach einer kriegerischen Auseinandersetzung des Habsburger�

Riedbezeichnungen weiter (vgl. Felix Czeike, Historisches Lexikon Wien, Band 4, Wien

Herzogs Leopold IV. mit seinem Bruder Herzog Ernst wurde Rampersdorffer, nachdem

1995, S. 653). Die Etymologie des Namens bezieht sich nach Elisabeth Schuster, die

ersterer wieder an die Macht kam, auf Betreiben der von Ernst unterdrückt gewesenen

Etymologie der niederösterreichischen Ortsnamen, Band 3, Wien 1994, S. 135, auf einen

Handwerker gemeinsam mit Bürgermeister Konrad Vorlauf und dem Ratsherrn Hans Rockh

Ortsgründer namens „Reinprecht“. Dies war in einigen Orten der Fall.

enthauptet (siehe Felix Czeike, Historisches Lexikon Wien, Band 4, Wien 1995, S. 629).
Mit freundlichen Grüßen
Für die Direktorin:

Mit freundlichen Grüßen
Für die Direktorin:

Dr. Michaela Laichmann MAS
Oberarchivrätin
elektronisch gefertigt

(Drin Michaela Laichmann MAS)
Oberarchivrätin
elektronisch gefertigt
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KNIHOVNA
Léto je již v plném proudu, začínají letní dovolené a brzy
i prázdniny. Doporučujeme návštěvu knihovny, při nepřízni
počasí může kniha či časopis dovolenou zpříjemnit. Za tento
rok jsme již náš knižní fond obohatili o 118 titulů. Časopisy
obnovujeme každý měsíc patnácti periodiky.
V pátek 15. června, ve spolupráci s paní učitelkou Střelcovou
, proběhlo pro děti z družiny naší základní školy Odpoledne
plné pohádek. Děti si zasoutěžily v pohádkovém kvízu, pozná-

valy pohádkové bytosti, vyluštily křížovky. Na závěr vymalovaly pěkné obrázky, se kterými jsme si vyzdobili knihovnu. Za
velkou snahu byl každý žáček odměněn malou sladkostí.
Doufám, že i o prázdninách si děti a dospělí najdou cestu
k nám. Otevřeno máme každý čtvrtek od 10.00 do 12.00 hod a
13.00 do 18.00 hod. Těšíme se na Vás.
Florusová Vojtěška

Kostel sv. Archanděla Michaela
Začátkem dubna jsme oslavili velikonoční svátky.
8. května se konala pouť pro ty, kteří se starají o kostely –
úklid a výzdobu, provoz jako odměnu za tyto služby. Letos jsme
navštívili poutní místo Štípu, kde byla sloužena mše svatá za
naše rodiny a odpoledne jsme navštívili poutní místo Provodov. Zde byla adorace a pobožnost za matky k nadcházejícímu
svátku matek. Jen byla škoda, že autobus nebyl plně obsazen
pro nezájem.
Další velkou událostí a radostí byla slavnost l. svatého přijímání dětí naší farnosti. Pět dětí poprvé přijalo do svého srdíčka
Tělo Páně.
Poprvé snad v historii Ladné se měla uskutečnit slavnost
Božího Těla s průvodem po návsi a se čtyřmi zastaveními
u čtyř oltářů. Po velkých přípravách z důvodu deštivého počasí
jsme nakonec zůstali pouze v kostele. Přijeli také farníci z Podivína. Chtěla bych poděkovat všem, kdo celou tuto slavnost
připravovali, a to rodinám paní Frolichové, Michlovské Ludmily, Hřibové a Králové, Struhárové, varhanicím a zpěvákům,
těm kteří připravili kytičky a kdo byli ochotni přiložit ruku
k dílu Střelští Jan a Rostislav, J. Novák, J. Čech. Velké poděkování patří vedení obce, které zajistili vysečení trávy a zajištění
lavic a ozvučení u kapličky. Díky pánům zaměstnancům obce,
kteří s námi připravovali tuto slavnost u kapličky a vydatně
promokli. O konání této slavnosti rozhodl už v zimních měsících farář P. Pavel Křivý.
Byla to bezesporu pro všechny velká zkušenost.
O prázdninách budou omezené bohoslužby v kostele v Ladné z důvodu dovolené faráře a pořádání tábora pro děti.
Mše svatá bude 1.7. a 22.7., v srpnu od 5.8. už dle zvyklostí.
Ve farním kostele v Podivíně budou nedělní mše svaté v čer-

venci vždy v 10.45 hodin. Bude-li zájem pojede autobus do Podivína na bohoslužby. V případě pohřbu poslouží kněz z vedlejší farnosti /Břeclavi, Velkých Bílovic či Moravské Nové Vsi/.
5.7. se v Podivíně koná už tradiční Cyrilometodějská pouť,
mše svatá v 9 hodin u kapličky.
15.7. je možné jet na pouť na Svatý Hostýn. Přihlaste se
v kostele nebo u Střelské L. co nejdříve, nejpozději do 8. 7.
2.9.2012 Mše svatá za děti a mládež k zahájení nového školního roku. Zváni jsou zvláště děti s rodiči a všichni, kdo děti
doprovázejí školním rokem.

Charita

Charitní sbírka oblečení od 20. – 26. srpna. Rozpis bude
na nástěnkách. Chtěla bych nás znovu poprosit, nenechávejte
nabalené věci u dveří do kostela. V případě deště se vše znehodnotí. Díky za Vaše darované věci jako oblečení, tak obuv
i hračky.
Ludmila Střelská
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Společenská kronika
JUBILEA

ÚMRTÍ

Všem jubilantům přejeme vše nejlepší a mnoho zdraví do dalších let

Rozloučili jsme se s občany:
březen

duben
96 let
92 let
75 let
70 let
65 let

Marie Michlovská, ul. Mlýnská

Ludmila Cenková, ul. Masarykova
Božena Krůtilová, ul. Růžová
Marie Kosíková, ul. Ořechová
Marie Michlovská, ul. Růžová
Květoslava Sobotková, ul. Ořechová
František Žůrek, ul. Růžová
Jaroslava Mlátilíková, ul. Anenská
Otto Hubáček, ul. Lipová

květen

Anna Holubová, ul. Na Trkmance
Jana Ivičičová, ul. Mlýnská
Jan Krůtil, ul. Anenská
Kateřina Markovičová, ul. Masarykova
Eva Katucká, ul. Anenská
Anna Osičková, ul. Úlehlova
Helena Zrůnová, ul. Anenská

březen

NAROZENÍ
únor

Blahopřejeme Lucii a Jiřímu Povolným z ul. Na Trkmance
k narození syna Jiřího.

květen
75 let
70 let
65 let

Miroslav Šmíd, ul. Masarykova

Blahopřejeme Marcele a Romanu Dekařovým z ul. Masarykova
k narození dcery Anety.

duben

Blahopřejeme Marii a Rostislavu Střelským z ul. Svobody k narození syna Šimona.

červen

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.

85 let
80 let
70 let

Jan Sýkora, ul. Růžová
Božena Sedláčková, ul. Masarykova
Ludmila Černá, ul. Růžová
Zdeňka Mráziková, ul. Úlehlova
65 let František Markovič, ul. Lipová
Josef Skočík, ul. Mlýnská
60 let František Brhel, ul. Sportovní

Příspěvky, zajímavé články, připomínky, fotografie

- příspěvky do zpravodaje možno zasílat na info@obecladna.cz
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: červen 2012; příští číslo: září 2012
Tiskne: Tisk Pálka Břeclav
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