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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
rok se pomaličku posunuje do druhého pololetí a čeká nás
doba krásných letních prázdnin. Dovolím si několik slov a postřehů.
Všichni bedlivě sledují dění na místním hřbitově a vedle
budovy základní školy. Všichni přesně ví, jak se všechno má
správně dělat a jak postupovat, jenom my na úřadě jsme úplně
k ničemu, protože to děláme nejhůř, jak jen to je možné. Parafrázuji názory několika jednotlivců v obci. Obec jako orgán
dodržující zákon, se musí řídit platnými zákony a vyhláškami.
Takže je potřeba nejdříve nastudovat zákon o zadávání veřejných zakázek a potom je možno bavit se o tom, co se mělo nebo
nemělo udělat. Přístup obou firem na obou stavbách se nám
nelíbí, písemně i ústně jsme několikrát se stavebním dozorem
žádali o sjednání nápravy. Hřbitovní zeď má být dokončena
k 30.6., firma v současné chvíli připouští zdržení jeden týden.
Za nedodržení termínu je stanovena denní pokuta 2 500,- Kč.

U budovy tělocvičny je termín dokončení 31.7. a za nedodržení termínu je možná denní pokuta 20 tisíc korun. Obě firmy
jsou si možnosti penalizace vědomé a ví, že penalizaci budeme
v obou případech uplatňovat, protože vina zdržení není na naší
straně.
(pokračování na str. 2)
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Slovo starostky
(pokračování ze str. 1)
To, že se někomu pohledový beton jako hřbitovní zeď nelíbí, je věc jiná. Ale pokud se staví něco nového, měla by stavba
kopírovat dobu. Žijeme v moderní době, budeme mít moderní hřbitovní zeď, moderní bránu i osvětlení. Pro ilustraci - ve
Starém Městě u Uherského Hradiště staví nový monumentální kostel a světe div se, bude celý z pohledového betonu. Tolik
k těmto stavbám.
Obec uspěla se svými žádostmi o dotace na sběrný dvůr
a na ČOV s kanalizací. Na sběrný dvůr jsme získali dotaci ve

V závěru bych chtěla poděkovat všem občanům, kteří se
soustavně starají o úklid veřejných prostranství před svými
domy i mimo ně. Všem, kteří za pomoci obce vysazují před
svými domy nové stromy a pečují o ně a věřím, že se najdou
další zájemci o výsadbu vzrostlejších stromů na veřejných prostranstvích obce.
Vzhledem k množícím se případům vniknutí zlodějů do
rodinných domů a jejich vykrádání, zveme všechny důchodce
a starší občany na Besedu s Policií České republiky, která proběhne 16. července v budově základní školy.

výši 2,3 mil. korun a ještě v letošním roce proběhne výběrové řízení dodavatele stavby. Na výstavbu čističky odpadních
vod a vybudování kanalizace v obci jsme získali dotaci ve výši
74 milionů korun, kdy celkové náklady se pohybují ve výši
101 milionů. Na výstavbu kanalizace si bude muset obec vzít
úvěr u banky asi ve výši 20 milionů korun, ale jeho splácení by
pro obec nemělo být v budoucnosti zátěží.
Na ministerstvu pro místní rozvoj jsme žádali o dotaci na
výstavbu podporovaného bydlení pro seniory. Bohužel jsme
v této žádosti nebyli úspěšní, a proto se zastupitelstvo rozhodlo vybudovat si tolik potřebné bydlení pro seniory z vlastních
zdrojů. Snad se nám to do poloviny příštího roku podaří.
Během podzimních měsíců dojde k výsadbě ovocných alejí
k nádraží a do Břeclavi. Tato akce je také hrazena z dotace, kterou získal Region Podluží a obec na ni přispěje částkou pouze
70 tisíc korun.
Z rozhodnutí zastupitelstva obce bude poskytnuta povodňová pomoc ve výši 100 tisíc korun pro obec Kly.

Chtěla bych všechny pozvat na druhý ročník Fotbalového
turnaje ulic, který proběhne 20. července na hřišti TJ Sokol
Ladná a na večerní letní zábavu po turnaji. Pro děti bude k dispozici skákací hrad s trampolínkou.
Letní dny prožijte příjemně, zachovejte si svěžího ducha
a mrzutosti přenechejte jiným. Náladu a problémy máme vždy
jenom takové, jaké si je uděláme, v žádném případě to není zásluha někoho jiného. Ovšem v našich zeměpisných šířkách je
velmi oblíbenou činností, hledat toho, kdo může za můj problém a náladu.
starostka obce, Renáta Priesterrathová
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DĚNÍ V OBCI

Jarní výlet
psů, přehlídka dravců a další zajímavosti z mysliveckého života.
Poté se část výletníků vydala na jarní Flóru Olomouc a druhá
část cestovala dál do lázeňských Teplic nad Bečvou. Tadysi někteří
vyšlápli v Hranickém krasu k Hranické propasti, která je v současné chvíli druhou nejhlubší sladkovodní propastí v Evropě. Následně navštívili Zbrašovské aragonitové jeskyně, kde obdivovali
nevšední krasovou výzdobu.

27. dubna jsme se vydali do Náměště na Hané na prohlídku barokního zámku. Ten si nechal na „zelené louce“ postavit Ferdinand
Bonaventura hrabě z Harrachu. Téměř čtvercový půdorys zámku
obepíná kruhový park a z něj do všech světových stran vybíhají
staleté lipové aleje. Toto uspořádání je ve střední Evropě unikátní. Na zámku je možno shlédnout arcibiskupské kočáry a v době naší návštěvy se v okolí zámku konal jarní svod mysliveckých

Letní výlet
nejvyšší sypanou hrází v Evropě. Fotografie z obou výletů zajistil pan Ladislav Novotný.

15. června byl cílem letního výletu zámek Náměšť nad Oslavou, kde je možno shlédnout velkou sbírku ručně tkaných
gobelínů. Barokní most z r. 1737 s dvaceti sochami přes řeku
Oslavu připomíná malý pražský Karlův most. Z Náměště jsme
se přesunuli do města Třebíč, kde jsme obdivovali památky
UNESCO – baziliku sv. Prokopa a židovskou čtvrť. Pozdní odpoledne jsme strávili v Dalešickém pivovaru, kde se točil film
Postřižiny. Tady jsme si mohli prohlédnout muzeum rakousko-uherského pivovarnictví, současnou varnu piva a ochutnali
jsme současné dalešické pivo – bylo výborné. Výlet jsme zakončili pohledem z hráze Dalešické přehrady, která je druhou
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Pálení čarodějnic
ště si připravilo i sdružení Ladenská sluníčka. Poté si všichni
– i dospělí - mohli pochutnat na špekáčku opečeném nad táborákem. Ve večerních hodinách byla pro dospělé připravena
zábava s diskžokejem Radkem Michlovským. Děkujeme všem,
kteří se na průběhu akce podíleli.

V úterý 30. dubna pořádala obec ve spolupráci s kulturní
komisí a školou již tradiční akci pro děti. Počasí čarodějnicím
přálo, zúčastnilo se velké množství dětí převlečených do nápaditých masek. Bylo nachystáno několik stanovišť se soutěžemi,
za které mohly děti obdržet sladkou odměnu. Jedno stanovi-

Realizované akce
Obnova prostranství a oprava sochy sv. Jana
Z grantu ve výši 75 000,-Kč, který
obci Ladná poskytla společnost MND
a.s. Hodonín a z prostředků obce byla
opravena socha sv. Jana a upraveno její okolí. Na podzim 2012
odstranili zaměstnanci obce původní oplocení a přesadili trvalky na jiná místa v obci. Kvůli dlouhé zimě byly práce na
opravách zahájeny až v květnu. Byly zpevněny základy u sochy,

Na akci se podílely ladenské firmy MIBAG Šmíd, Zámečnictví Radim Uher, Zednictví Stanislav Krůtil a Květinářství
Ludmila Kasalová, kterým děkujeme za spolupráci.

opraven podstavec a instalováno nové oplocení. Následovalo
srovnání chodníku s okolním terénem a výsadba keřů podél
plotu u soukromého pozemku.

Zároveň byla ve dvoře pro děti vybudována venkovní sprcha
a pítko. Před sluncem bude děti časem chránit okrasná třešeň,
která byla zaměstnanci obce vysazena uprostřed dvora.

Úpravy dvora v mateřské škole
V průběhu května byla firmou Správa a údržba silnic Břeclav
opravena plocha ve dvoře mateřské školy. Za částku 190 479,Kč byly odstraněny staré betony a položena zámková dlažba.
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Z REGIONŮ

Region Podluží
Třináctý ročník turnaje v kuželkách obcí Regionu Podluží
Dne 26. února proběhl 13. ročník finále v kuželkách obcí
Regionu Podluží „O Holbu starostyměsta Lanžhot“. Finálovému zápasu jako každoročně předchází dvoudenní soutěžní klání, kterého se účastní obce Regionu Podluží složená ze zastupitelů a zaměstnanců jednotlivých obecních úřadů. Za každou
obec hraje jedno družstvo o 4 hráčích. Do finále se probojovaly
obce Lanžhot, Moravská Nová Ves, Prušánky, Starý Poddvorov, Nový Poddvorov, Moravský Žižkov. Vítězem se stalo město Lanžhot s 371 kolky a nejlepším hráčem se stal Igor Antal
z Moravské Nové Vsi se 107 kolky. Naši obec v letošním ročníku reprezentovali Bohumila Tesaříková, Jana Balgová, Josef
Pulkrábek a Václav Vrtal. Děkujeme.

chů. Děti při soutěži doprovázela Gajdošská muzika ze Starého
Poddvorova. Soutěžící byli rozděleni do 4 věkových kategorií.
Vítězi jednotlivých kategorií se stala Jana Baránková z Tvrdonic,
Kristýna Kuchařová ze Starého Poddvorova, Antonín Havlík ze
Starého Poddvorova a Barbora Sůkalová z Nového Poddvorova. Vítězové postupují do regionálního kola. Cenu starostky,
dort s logem Zpěváčci Podluží, získala Veronika Bohunová
z Dolních Bojanovic a taktéž obdržela cenu poroty. Cenu poroty dále obdržela Denisa Duhajská z Dolních Bojanovic.

IX. ročník regionální přehlídky dětských souborů
na Podluží
V sobotu 23. března se konal v Moravském Žižkově již devátý ročník regionální přehlídky dětských souborů na Podluží.
Letošní přehlídka byla přehlídkou postupovou a oblastního
kola se zúčastnilo 11 souborů. Do krajského kola postoupily
soubory: Jatelinečka z MoravskéNové Vsi pod vedením Vladislavy Časné, Lenky Helešicové a Kristýny Hurbanové a Velká Kordulka ze Starého Poddvorova pod vedením Miroslavy
Hajdové a Jany Otáhalové. V dopoledních hodinách proběhla
v kulturním domě generální zkouška. Ve 14 hod. slavnostně zahájil přehlídku starosta obce Josef Osička. Soubory na pódium
vždy uvedla Klárka Kvitová z místního souboru Žižkovjánek.
Vedoucí souborů, kromě poděkování, obdrželi pamětní listy
aplaketky.
Zpěváčci Podluží
Dne 14. dubna proběhl druhý ročník soutěže „Zpěváčci Podluží“ ve starém Poddvorově. Akce se zúčastnilo 36 soutěžících
z obcí Regionu Podluží. Celým vystoupením provázela Jana
Otáhalová. Úvodní slovo patřilo také starostce obce Starý Poddvorov Drahoslavě Veselské, která popřála dětem hodně úspě-

Otvírání jara na Hodonínsku a Podluží
byla následující: Mikulčice, Lužice – Lužák, ZOO Hodonín,
Dubňany, Dolní Bojanovice, Písečná. Zakončení s občerstvením bylo u rybníku Písečná. Počasí, i když to tak nevypadalo nám přálo a vydrželo bez deště po celou délku trasy. Mezi
přejezdy po hlavních komunikacích nám vypomáhali policisté,
kteří zastavili dopravu pro zdárný průjezd. Akce to byla vydařená, těšíme se na další cyklovýlet i příští rok. Za naši obec se
zúčastnili zaměstnanci obecního úřadu v počtu 7 kusů.

Další ročník cyklovýletu – putování regionem „Otvírání jara
na Hodonínsku a Podluží“ se uskutečnilo v pátek 19. dubna
2013.
Akce se zúčastnili zástupci obcí Regionu Podluží, Hodonínska, pozvaní hosté a další zájemci. Prezence účastníků proběhla
v Mikulčicích na slovanském Hradišti a v 9 hodin se vyjelo na
zhruba 30-ti kilometrový okruh. Trasa letošního cyklovýletu
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Agentura 3Z - překonávejte s námi handicap!
ním, předáváme informace o možnostech příspěvků při jejich
zaměstnávání a v neposlední řadě také mzdovou dotaci z projektu Agentura 3Z při zaměstnání klienta projektu. Díky tomu
můžeme individuálně doladit podmínky pracovního místa,
pracovní náplň, vytipovat nejvhodnějšího zaměstnance podle
požadavků zaměstnavatele. Zajišťujeme také pracovní asistenci
přímo na pracovišti, aby si klient v práci zvykl a dobře komunikoval se svými nadřízenými.
Agentura 3Z působí v Břeclavi i Veselí nad Moravou. Našim
klientů proplácíme jízdné. Těšíme se na nové zájemce o aktivity
projektu v bezbariérových prostorách v centru města Břeclav.
Rádi podáme pomocnou ruku při hledání práce nebo hledání
motivovaných zaměstnanců i vám! Více informací nejen o aktuální nabídce aktivit projektu Agentura 3Z najdete na webových stránkách www.ligavozic.cz. Na případnou spolupráci se
těší pracovnice projektu:
Mgr. Martin Fiala
pracovní konzultant projektu Agentura 3Z (pobočka Břeclav)
tel: 702 020 744
e-mail: martin.fiala@ligavozic.cz
náměstí T. G. Masaryka 2957/9A, 690 02 Břeclav

Liga vozíčkářů pomáhá na Břeclavsku lidem se zdravotním
postižením hledat, získat a udržet si práci. Projekt Agentura
3Z je určen pro lidis tělesným, mentálním, duševním onemocněním a pro lidi trpící civilizačními nemocemi. Agentura 3Z
nezapomíná ani na zaměstnavatele z těchto lokalit, kteří mají
zájem získat odpovědného a snaživého pracovníka. Všechny
aktivity jsou navíc poskytovány zcela zdarma – projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Lidem s postižením nabízíme především možnost individuálních konzultací – věnujeme se kariérnímu poradenství, na
schůzkách si klienti podle svého zájmu vytváří nebo aktualizují
životopis, odpovídají na nabídky motivačními dopisy, vytvářejí si novou strategii pro hledání práce, s pomocí pracovního konzultanta oslovují zaměstnavatele nebo absolvují osobní
jednání. Klienti mohou na schůzkách najít nové možnosti pracovního směřování, často podstatně rozvinou své počítačové
dovednosti a získají samostatnost a sebevědomí při hledání
pracovního uplatnění. Motivačně aktivizační workshop doplní
praktickou zkušenost s výběrovým řízením – těm, kteří zatím
žádným pohovorem u zaměstnavatele neprošli, anebo v něm
nebyli úspěšní. Na počítačovém kurzu mají klienti možnost
osvojit si základy práce s počítačem a naučit se využívat internet a e-mailovou poštu. Na závěr získají účastníci osvědčení
o absolvování kurzu.
Aktivně vyhledáváme zaměstnavatele a nabízíme jim poradenství o výhodách zaměstnávání osob se zdravotním postiže-

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a státního rozpočtu České republiky.

VÝPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
t1ʭÓTQʏWFLQSPCVEPVDÓTUBWFCOÓLZWMPLBMJUʏÁMFIMFOBQPřízení projektové dokumentace na komunikaci v lokalitě Úlehle ve výši 4 000,- Kč
t 4NMPVWV P WâQʹKʊDF T ĕSNPV &,0,0. 1SBIB OB CF[platné zapůjčení plastových kontejnerů
t;ÈWʏSFʊOâÞʊFUPCDF[BSPLTWâISBEPVBVMPäJMPPQBUření k napravení chyby
t3P[QPʊUPWÏPQBUʭFOÓʊ
t/BWâÝFOÓSP[QPʊUVQʭÓTQʏWLPWÏPSHBOJ[BDF;ÀB.À-BEOÈ
o 370 tis. Kč, čímž se vykryje ztráta roku 2012 a zvýšení cen
energií v loňském a letošním roce
t4NMPVWVP[ʭÓ[FOÓWʏDOÏIPCʭFNFOFTĕSNPV4&-'TFSWJT
s r.o. Brno na optický kabel za jednorázovou úplatu 53 588,- Kč
t7âTMFEFLWâCʏSPWÏIPʭÓ[FOÓOBʊJTUÓDÓWʹ[BWZCSBMPĕSNV
SOME Jindřichův Hradec
t%PEBUFLʊLFTNMPVWʏPEÓMPTĕSNPV'3;BHFODZTSP
– vydavatel publikace o Ladné

Zasedání zastupitelstva č. 18/2013 se konalo dne 15. května
2013.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Zprávu kontrolního výboru
a Zprávu finančního výboru obce Ladná, dále vzalo na vědomí
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí LVA a zprávu o přezkoumání hospodaření.

Zastupitelstvo obce schválilo:
tQSPEFKQP[FNLVQBSDʊ BWLÞ
Ladná – výstavba Ovčačky
tTUBäFOÓCPEVʊ[QSPHSBNV[BTUVQJUFMTUWBo%PEBUFLʊ
s firmou Cooptel Brno
tQPQMBUFL[B[ʭJ[PWÈOÓWʏDOâDICʭFNFOOBQP[FNDÓDIPCDF
pro vodovodní a plynovodní přípojky ve výši 1 000,- Kč
t %PEBUFL ʊ  L PCKFEOÈWDF ʊ  OB BLDJ -BEOÈ o
hřbitovní zeď, rozšíření plochy původního hřbitova
t4NMPVWVP[ʭÓ[FOÓWʏDOÏIPCʭFNFOFT+.1/FUBQBOFN
Zasedání zastupitelstva č. 19/2013 se konalo dne 21. května
Josefem Miškeříkem na plynovodní přípojku pro rodinný dům
2013.
na pozemku parc.č. 1113/1 v k.ú. Ladná za 1 000,- Kč
t;ÈNʏSQSPEFKFQP[FNLVQBSDʊ BWLÞ
Zastupitelstvo obce schválilo:
Ladná
t%PEBUFLʊLF4NMPVWʏPEÓMPTĕSNPV$PPQUFMBT
t4NMPVWVPEÓMPOB4UBWFCOÓÞQSBWZPCKFLUV.À
t3P[QPʊUPWÏPQBUʭFOÓʊ
t4NMPVWVPEÓMPOB4UBWFCOÓÞQSBWZPCKFLUV;À
t4NMPVWVOBQPʭÓ[FOÓQSPKFLUPWÏEPLVNFOUBDFOBLPNVOJkaci Úlehle ve výši 82 tis. Kč
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Závěrečný účet obce za rok 2012




7ĜtGD±'DĖRYpSĜtMP\
7ĜtGD1HGDĖRYpSĜtMP\
7ĜtGD±.DSLWiORYpSĜtMP\
7ĜtGD±3ĜLMDWpGRWDFH
.RQVROLGDFHSĜtMPĤ
3ĜtMP\FHONHPSRNRQVROLGDFL
7ĜtGD±%ČåQpYêGDMH
7ĜtGD±.DSLWiORYpYêGDMH
.RQVROLGDFHYêGDMĤ
9êGDMHFHONHPSRNRQVROLGDFL
6DOGR3ĜtMP\YêGDMH
7ĜtGD±ILQDQFRYiQt
3ĜLMDWp~YČU\DSĤMþN\
6SOiWN\~YČUĤ
)RQGUH]HUY
3URVWĜHGN\PLQXOêFKOHW
)LQDQFRYiQtFHONHP



Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2012
– údaje jsou v Kč
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Příjmy obce byly navýšeny zejména o příspěvek na výkon státní správy, příspěvek od MND za průzkumné území, příjmy
z kultury a příjmy z úroků, přijaté dotace na knihu, akceschopnost JSDH a na mzdy pracovníků na veřejně prospěšné práce,
přijatý dar na opravu Sochy Sv. Jana.
Výdaje obce byly navýšeny o opravu vozovky, opravu ZŠ – výměna oken, průtokovou dotaci na ZŠ, výdaje na kulturu a kostelní
zeď aj. Dále byly výdaje obce zvýšeny kvůli čerpání dotací na mzdy pracovníků na veřejně prospěšné práce.

Výsledek hospodaření obce Ladná k 31. 12. 2012: zisk 9.154.816,73 Kč
Stav majetku obce Ladná
Inventarizace majetku a závazků k datu 31. 12. 2012 byla provedena ve dnech 2. 1. – 18. 1. 2013.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Budovy, stavby
Samostatné movité věci, soubory věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

154. 259,30 Kč /software/
842. 975,- Kč /územní plán/
31.307.802,97 Kč / budovy, stavby, komunikace/
1.768.067,- Kč /rozhlas, stroje, automobil aj./
2.185.975,21 Kč /nábytek, zařízení, PC
7.150.556,43 Kč /obec vlastní 521 368 m²/
7. 271.837,98 Kč /tělocvična, sběrný dvůr aj./

Z HISTORIE OBCE
tNÓTUOÓNSP[IMBTFNCZMPQʭJLÈ[ÈOPIVCFOÓTZTMʹBLʭFʊLʹ 
V dubnu 1951 proběhla akce na hubení chroustů a 30. 5. 1953
byla vytvořena „komise na vyhledávání mandelinky brambotCZMBQSPEÈOBIPTQPEBTSBEOJDÓ+BOV;FNʊÓLPWJ rové“.
t W SPDF  QSPCÓIBMB JOTUBMBDF FMFLUSJDLÏIP PTWʏUMFOÓ
z Květné u Uherského Brodu za 360. tis. Kč, dále se J. Zemčík
k vlakové zastávce.
zavázal darovat 200.tis.Kč na zvelebení obce.
t W CʭF[OV  CZMB
zahájena přestavba hostince na mateřskou školu.
t CZMP SP[IPEOVUP  äF
od roku 1954 se bude na
MNV pracovat podle sovětského vzoru!
Zajímavosti ze schůzí místního národního výboru v letech 1948-1959
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t1.PEFW[EBMQPMFEP+;% UVEÓäOFNʏMʊÓNLSNJUTMFQJDF Sovětské filmy byly přes veškerou propagaci slabě navštěvovány. Dále se v tomto roce uskutečnilo 39 odborných přednášek,
Odevzdávka vajec mu však prominuta nebyla…
tWSPDFQSPCÓIBMWFMLâOÈUMBLOBWTUVQEP+;% OBÝF 7 divadelních představení a 8 lidových zábav.
tW[ÈʭÓCZMBPUFWʭFOBQSPEFKOBTFTBNPPCTMVIPV
obec byla v rámci okresu na posledním místě.
tWSPDFQSPCʏIMBWâTBECBUPQPMʹPLPMPIʭJÝUʏ
zdroj: Zápisy ze schůzí MNV Ladná 1948-1976
t [B SPL  OBWÝUÓWJMP  ĕMNʹ DFMLFN   EJWÈLʹ

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Sběrný dvůr
Upozorňujeme všechny občany, že sběrný dům je od dubna do října otevřen ve středu od 16.00 – 18.00 hod. V sobotu
v době 9.00 – 11.00 hod.

(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 (3 str. 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

E-BOX na obecním úřadě
Do E-boxu na obecním úřadě můžete odkládat nefunkční drobné elektrozařízení, mobily, MP3, přehrávače, žehličky
apod. a použité baterie.
Propagační materiály obce
Na obecním úřadě si můžete pro svoji potřebu zakoupit tyto
propagační materiály:
Pexeso
15,pohlednice
6,Samolepka se znakem obce
15,mapa Břeclavsko
50,Oficiální mapa LVA
32,info brožurka Ladná
25,Pamětní mince
180,Cyklostezky
40,Sklenice
71,mapa Podluží
15,CD Lanštorfčani
150,Almanach školy
100,Výletní noviny
zdarma
nástěnný kalendář r. 2013
70,Kniha Obec Ladná v proměnách času 250,-

Ceník inzerce v Lanštorfském zpravodaji
Strana A4
400,Strana A5
200,Strana A6
100,Lanštorfské hody
Vzhledem k tomu, že ani letos nebyl zvolen stárek, bude pořadatelem letošních hodů opět obec. Upozorňujeme všechny
milovníky této tradiční akce, že se uskuteční v těchto dnech
sobota 21. 9. a neděle 22. 9. Hodky proběhnou o týden později
v sobotu 28. 9. Hrát Vám bude dechová hudba Legrúti.
Pro potěšení
V místním rozhlase můžete 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.

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.

Nová publikace o obci Ladná
Kniha byla vydána za podpory:
„Státní fond kultury ČR“
V květnu letošního roku vydala obec Ladná novou publikaci o naší obci, ve které
je populární formou přiblížena historie
i současnost obce, spolky a sdružení, lidová
kultura nebo osobnosti pocházející z Ladné. Chceme poděkovat našim sponzorům
- panu Františku Prudíkovi, panu Vladimíru Osičkovi a Ing. Josefu Juračkovi. Dále
děkujeme všem občanům, kteří poskytli informace, materiály
a fotografie a také Miloslavu Duhonskému, Pavlu Stančíkovi,
Antonínu Struhárovi a Haně Zelinkové za poskytnutí fotografií
ze současnosti.
Knihu je možné zakoupit na obecním úřadu za 250,-Kč.
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DOTACE 746.936,- KČ
NA ZAMETACÍ VŮZ
Z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy
2 – Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí obdržela
obec dotaci na pořízení traktoru se zametací nástavbou. Předpokládané náklady obce budou činit 82. 994,-Kč. Malotraktor
s nástavbou bude pořízen v průběhu července letošního roku.
Celkové náklady činí 718.135,- Kč.

EKOKÚTEK


STATISTIKA KÁCENÍ A VÝSADBY ZELENċ ZA ROK 2012
.iFHQt
-D]pUNR
NVWRSRONVROãHNVYUED
XVY-DQD
NVMDYRUMDVDQROLVWê
XKDVLþVNp]EURMQLFH
NVWRSROþHUQê
REHF
NVRĜHãiNYODãVNêNVVPUNSLFKODYêNVEĜt]DEČORNRUi
Celkem pokáceno: 21 ks stromĤ

9êVDGED
XO6SRUWRYQtXO=D
NVRĜHãiNNUiORYVNêNVWĜHãHĖ
ILQDQþQtSRGSRUD1DGDFH
+ĜLãWČP
SWDþt
ý(=
NRVWHOQt]DKUDGD
NVMDYRUPOpþNVOtSDVUGþLWi
ILQDQþQtSRGSRUD1DGDFH
3DUWQHUVWYt%UQR
XO0DVDU\NRYDXO
NVVWURPĤ MDYRUNXORYLWê
ILQDQþQtSRGSRUD01'
6SRUWRYQtXO6YRERG\
RĜHãiNNUiORYVNêWUQRYQtNDNiW 
DV+RGRQtQ
XO1D7UNPDQFH
Celkem vysazeno: 42 ks stromĤ

JARNÍ VÝSADBY V OBCI
Na konci letošního května bylo v obci vysazeno 13 kusů vzrostlých stromů. Na pozemku naproti hasičky byly po dohodě
s vlastníkem pozemku, podnikem Lesy ČR s.p., pokáceny tři staré topoly, které při horším počasí mohly ohrožovat cyklisty i auta.
Na jejich místě byly zasazeny okrasné stromy, v budoucnu snad přibude také malá kaplička pro sošku sv. Floriánka.
Výsadby budou pokračovat opět na podzim. Zájemci o výsadby před svou nemovitostí se mohou přihlásit na obecním úřadu.

Nová výsadba na ulici Lužní a Na Trkmance
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Doma jsem si uklidil, na obecní vyhodil …..
Starám se o záhon pro někoho na konci a pro nás na začátku
„cyklistické stezky“ přes pole. Záhon než dostal takovou podobu jakou má, nás stál hodně úsilí, protože co se komu nehodilo,
tak tam vyhodil. Výsledek úklidu se dostavil až za rok, ale stálo
to za to. Na jaře je „naše obecní“, jak tomu říkáme, v plné parádě. Kvetl šeřík, zlatý déšť a teď kvetou weigelaflorida (vajgelie
květnaté). Panošované keře brsleny taky mají své kouzlo.. tím
vším při troše fantazie protéká kamínkový potok. Vždy mám
radost,když uslyším nějakou tu pochvalu, jak od ladňáků, tak
i od přespolňáků. Když pracovníci z obecního úřadu posečou
kolem dokola trávu, ještě záhon vynikne.
...roští (neznámého, ale ať si nezvyká) odvezu do sběrného dvora, protože ani sběrný dvůr není samozřejmostí pro
všechny obce, buďme rádi, že ho máme...
26. 5. 2013 Žůrková Helena

ŽũĞƚŽǀůĂƐƚŶĢ/KKW͍
ŝŽŽĚƉĂĚũĞŽƌŐĂŶŝĐŬǉŽĚƉĂĚ͕ŬƚĞƌǉƚǀŽƎşĂǎϯϬйŬŽŵƵŶĄůŶşŚŽŽĚƉĂĚƵ
z ĚŽŵĄĐŶŽƐƚş͘s ƐŽƵēĂƐŶĠĚŽďĢŬŽŶēşƉƎĞǀĄǎŶĄēĄƐƚƚŽŚŽƚŽŽĚƉĂĚƵŶĂ
ƐŬůĄĚĐĞ͘sŚŽĚŶǉŵǌƉƌĂĐŽǀĄŶşŵ- ŬŽŵƉŽƐƚŽǀĄŶşŵǀƓĂŬůǌĞǌşƐŬĂƚ
z ďŝŽŽĚƉĂĚƵŬǀĂůŝƚŶşŚŶŽũŝǀŽ͕ŬƚĞƌĠũĞǌĚƌŽũĞŵǎŝǀŝŶĂŽƌŐĂŶŝĐŬĠŚŵŽƚǇƉƌŽ
ƉƽĚƵ.
ŽƚĞĚǇd\1/d͍A co je BIOODPAD?
Z ĚŽŵĄĐŶŽƐƚş͗ǌďǇƚŬǇũşĚĞůƌŽƐƚůŝŶŶĠŚŽƉƽǀŽĚƵ, zbytky ovoce a zeleniny
ǀēĞƚŶĢĐŝƚƌƵƐŽǀǉĐŚƉůŽĚƽ͕ŬǀĢƚŝŶǇĂēĂũŽǀĠƐĄēŬǇ͕ŬĄǀŽǀǉŽĚƉĂĚǀēĞƚŶĢ
ĨŝůƚƌƽĂƵďƌŽƵƐŬƽ
Ze zahrad: ƚƌĄǀĂ͕ƉůĞǀĞů͕ ŬŽƓƛĄůǇĂĐĞůĠ rostliny, zbytky rostlin, ůŝƐƚş͕ǌĞŵŝŶĂ
z ŬǀĢƚŝŶĄēƽ͕ƐĞŶŽĂƐůĄŵĂ͕ƉŝůŝŶǇ
ŽŶĞŶşďŝŽŽĚƉĂĚ͍
ǌďǇƚŬǇũşĚĞůǎŝǀŽēŝƓŶĠŚŽƉƽǀŽĚƵ͕ƉůĂƐƚǇ͕ƐŬůŽ͕ŬŽǀǇ͕ŬĂŵĞŶǇ͕ŶĞďĞǌƉĞēŶǉ
ŽĚƉĂĚ͕ƐŵĢƐŶǉŬŽŵƵŶĄůŶşŽĚƉĂĚ͕ƐƚĂǀĞďŶşŽĚƉĂĚ͕ǌĞŵŝŶĂ͕ƚĞǆƚŝů͕ĐŝŐĂƌĞƚǇ͕
ƉŽƉĞůĂƵŚůş͕ũĞĚŶŽƌĄǌŽǀĠƉůĞŶǇ͕ƵŚǇŶƵůĄǌǀşƎĂƚĂ
DO ,KƚƎşĚŝƚ͍
Pro ƐďĢƌďŝŽŽĚƉĂĚƵǌ ĚŽŵĄĐŶŽƐƚşĂ
ǌĂŚƌĂĚďƵĚŽƵƐůŽƵǎŝƚƐƉĞĐŝĄůŶş
ƐďĢƌŽǀĠŶĄĚŽďǇŚŶĢĚĠďĂƌǀǇ
ŽǌŶĂēĞŶĠƐĂŵŽůĞƉŬŽƵ͘EĄĚŽďǇ͕ŬƚĞƌĠ
ƉƎŝƉŽŵşŶĂũşŬůĂƐŝĐŬĠͣƉŽƉĞůŶŝĐĞ͕͞
ũƐŽƵŽƉĂƚƎĞŶǇƉƌŽǀǌĚƵƓŸŽǀĂĐşŵŝ
ŽƚǀŽƌǇĂƌŽƓƚĞŵ͕ĐŽǎǌĂũŝƓƛƵũĞŽĚĚĢůĞŶş
ŬĂƉĂůŶĠĂƚƵŚĠēĄƐƚŝďŝŽŽĚƉĂĚƵ͘dşŵũĞ
omezeno ǌĂŚŶşǀĄŶşĂǀǌŶŝŬǌĄƉĂĐŚƵ͘
^ǀŽǌũĞƉƌŽǀĄĚĢŶǀĞϭϰƚŝĚĞŶŶşŵ
şŬǇǀǇƐǇĐŚĄŶşǌƚƌĄĐşďŝŽŽĚƉĂĚũŝǎ
ĐǇŬůƵƐƚĂŶĚĂƌĚŶşŵŝƐǀŽǌŽǀǉŵŝĂƵƚǇ v ŶĄĚŽďĢēĄƐƚƐǀĠŚŵŽƚŶŽƐƚŝĂ
ƵƉƌĂǀĞŶǉŵŝƚĂŬ͕ĂďǇŶĞĚŽĐŚĄǌĞůŽ ƵǀŽůŸƵũĞƚĂŬƉƌŽƐƚŽƌƉƌŽĚĂůƓş
k ǀǇƚĠŬĄŶşƚĞŬƵƚŝŶƵǀŽůŶĢŶǉĐŚ
ŵĂƚĞƌŝĄů͘
z bioodpadu.
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ŽƐĞĚĢũĞƐ bioodpadem dál?




ŝŽŽĚƉĂĚďƵĚĞƐǀĄǎĞŶǀĞϭϰƚŝĚĞŶŶşĐŚŝŶƚĞƌǀĂůĞĐŚŶĂĐĞŶƚƌĄůŶş
ŬŽŵƉŽƐƚĄƌŶƵĚŽsĞůŬǉĐŚWĂǀůŽǀŝĐ͘<ŽŵƉŽƐƚŽǀĄŶşďƵĚĞƉƌŽďşŚĂƚǀ
ƉĄƐŽǀǉĐŚŚƌŽŵĂĚĄĐŚŶĂǀŽůŶĠǀŽĚŽŚŽƐƉŽĚĄƎƐŬǇǌĂďĞǌƉĞēĞŶĠƉůŽƓĞ͘
sǌŶŝŬůǉŬŽŵƉŽƐƚďƵĚĞŵŽǎŶŽǀǇƵǎşƚǌƉĢƚƉƌŽƉŽƚƎĞďǇŽďĐĞ͘
7ě,Ć0(%,22'3$'95$ġ0(3ěË52'ċ&2-Ë3$7ěË










WŽĚůĞƉŽǎĂĚĂǀŬƽŽďĐşũĞǀƐŽƵēĂƐŶĠĚŽďĢƌŽǌǀĄǎĞŶŽǀƓĞĐŚ
ϵϵϰϱŬƵƐƽŶĄĚŽďŶĂďŝŽŽĚƉĂĚ͘
KĚϰ͘ēĞƌǀŶĂǌĂēşŶĄŵĞƐĞǌŬƵƓĞďŶşŵƐǀŽǌĞŵďŝŽŽĚƉĂĚƵǀŽďĐŝ
sĞůŬĠWĂǀůŽǀŝĐĞ͕sƌďŝĐĞĂEĢŵēŝēŬǇ͘ WŽƐƚƵƉŶĢďƵĚĞŵĞƐǀŽǌŽǀĠƚƌĂƐǇ
ƌŽǌƓŝƎŽǀĂƚ͘ĞŶĂǌĂƐǀŽǌũĞƐƚĂŶŽǀĞŶĂĚůĞƐǀŽǌƵd<K͘WŽǌĂǀĞĚĞŶş
ĐĞůĠŚŽƐǇƐƚĠŵƵƐǀŽǌƵďŝŽŽĚƉĂĚƵďƵĚĞƵƉƌĂǀĞŶĂĚůĞƐŬƵƚĞēŶŽƐƚŝ͘
ĞŶĂǌĂƐǀŽǌďŝŽŽĚƉĂĚƵũĞϭϵϬ<ēͬŽďēĂŶͬƌŽŬнϭϱйW,ĂǌĂ
ŬŽŵƉŽƐƚŽǀĄŶşϭƚďŝŽŽĚƉĂĚƵϯϱϬ<ē+ 15 % DPH.
ŽǌĂǀĞĚĞŶşƉƌŽǀŽǌƵŶĂĐĞŶƚƌĄůŶşŬŽŵƉŽƐƚĄƌŶĢďƵĚĞŵĞǀǇƵǎşǀĂƚ
ŬŽŵƉŽƐƚŽǀĂĐşǌĂƎşǌĞŶşǀĞsĞůŬǉĐŚWĂǀůŽǀŝĐşĐŚ͕ƉŽƉƎ͘sĂůƚŝĐşĐŚ͘
^ƚĂǀďĂŬŽŵƉŽƐƚĄƌŶǇďƵĚĞǌĂŚĄũĞŶĂϭ͘ϲ͘ϮϬϭϯ͕ƉƎĞĚƉŽŬůĄĚĄŵĞ͕ǎĞ
ǌŬƵƓĞďŶşƉƌŽǀŽǌǌĂŚĄũşŵĞǀƉƌƽďĢŚƵƐƌƉŶĂϮϬϭϯ͘
ŽĚŽďǇŬŽůĂƵĚĂĐĞŬŽŵƉŽƐƚĄƌŶǇũĞƚƎĞďĂůĞŐŝƐůĂƚŝǀŶĢƵƉƌĂǀŝƚǀǌƚĂŚ
ŵĞǌŝƉƎşũĞŵĐĞŵĚŽƚĂĐĞʹ ^KŝƐƚǉũŝŚŽǀǉĐŚŽĚ͕ƉƌŽǀŽǌŽǀĂƚĞůĞŵʹ
,ĂŶƚĄůǇ Ă͘Ɛ͘ĂƐĂŵŽƚŶǉŵŝŽďĐĞŵŝ͘

ŠKOLNÍ OKÉNKO

Mateřská škola - Výlet lodí k Janohradu
Poděkování
Děkujeme Lodní dopravě Břeclav nejen za krásný výlet lodí, ale i za občerstvení a dárečky, které na nás na
lodích čekaly. Jako poděkování nakreslily děti Lodní dopravě obrázky, které můžete vidět vystavené přímo na
lodích plujících na Janohrad.
Oblíbenou atrakcí pro děti na opraveném dvorečku
mateřské školy se stalo pítko. Zdravou a veselou cestou
dodržují pitný režim.
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Tvořivá dílna „Dárek z lásky“ – malování na porcelán

Den matek
Děti z mateřské školy si připravily dojemná vystoupení, která předvedly na besídce.
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Základní škola
Olympiáda v matematice
V každém ročníku měly děti připravené odpovídající
úkoly. Úspěšnost je vyjádřená v procentech:
1. místo Hůrský Maxim a Denis Hrda
2. místo Mrázová Zlatka
3. místo Demčila Adam a Samy Michlovský

100%
94%
90%

Olympiáda v anglickém jazyce
1. místo Sabinka Povolná a Adam Demčila
2. místo Terezka Vejrostová
3. místo Kristýnka Krajčovičová

87%
82%
77%

Testování žáků pátého ročníku
Matematika, 5. ročník
Jazyk český, 5. ročník
Jazyk anglický, 5. ročník

Průměrná úspěšnost žáků školy: 90%
Průměrná úspěšnost ……………91%
Průměrná úspěšnost………….…86%

Cílem projektu NIQES není srovnávat žáky, třídy nebo školy – základním úkolem je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní
požadavky minimálního standardu osvojených dovedností. Přesto může být
zajímavé zasadit výsledky žáků školy do rámce výsledků všech testovaných
žáků.
Jsme rádi, že Adam i Samy byli v testování úspěšní. A navíc posíláme gratulaci Adamu Demčilovi, který úspěšně zvládl i přijímací zkoušky na Gymnázium Břeclav.
Velký úspěch měla i děvčata
ve výtvarné soutěži SLUNCE Ekocentra Trkmanka.
Gratulujeme Aničce Kučerové, Kristýnce Krajčovičové,
Adélce Mikuličové a Terezce Vejrostové.

Oslava Mezinárodního dne dětí
Dobrou náladu nám nepokazilo ani nepříznivé počasí.
Uspořádali jsme pro děti spoustu zábavných her, soutěží
a diskotéku. Jako dárek dostali všichni dětské tetování.
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Výlet ZŠ
Odměnou za celoroční pilnou práci je pro děti vždy školní výlet. Letos jsme vyjeli na hrad Bouzov ,kde jsme soutěžili s Večerníčkem a jeho pohádkami, poté jsme si prohlédli výstavu Draci a drakobijci. Odpoledne jsme strávili v olomoucké ZOO nejen se
zvířátky, ale i v lanovém centru Lanáček.

Zvláštní poděkování patří státnímu podniku České lesy, který věnoval naší škole sponzorský dar ve výši 50.000,- Kč na nákup
nového školního nábytku.

Za vyřízení dotace děkujeme paní místostarostce Bohumile Tesaříkové.

Přejeme dětem krásné prázdniny plné pohody, sluníčka a nových zážitků.
Ředitelka školy Blanka Uhrová

Centrum vzdělávání všem je tu nově pro všechny Jihomoravany
Služby Centra vzdělávání všem
t*OGPSNBDFPDFMPäJWPUOÓNW[EʏMÈWÈOÓW+.,
t,BSJÏSOÓQPSBEFOTUWÓ
t;QSPTUʭFELPWÈOÓTUVEJKOÓDIBQSPGFTOÓDITUÈäÓ

V jihomoravském kraji zahájila v březnu činnost nová
instituce Centrum vzdělávání všem. Klade si za cíl podat pomocnou ruku všem, kteří tápou v pracovním životě a zároveň mají chuť s tím něco udělat.

Centrum vzdělávání všem provozuje portál www.vzdelavanivsem.cz s přehlednou databází všech vzdělávacích kurzů
v Jihomoravském kraji. Ať už jde o rekvalifikaci na jinou profesi
nebo jen počítačový či jazykový kurz, portál je nabízí na jednom místě přehledně seřazené podle místa konání, času i ceny.

Centrum vzdělávání všem (CVV) poskytuje své služby veřejnosti zcela zdarma. Sídlí v Brně-Bosonohách na Pražské ulici a veřejnost může využít jak webu www.vzdelavanivsem.cz,
tak i telefonické či emailové konzultace nebo přijít do Centra
osobně.
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Poslední službou, kterou CVV nabízí veřejnosti je zprostředkování stáží. Existují totiž stipendijní programy, které
umožňují vyjet na zkušenou do zahraničí a zvýšit si tak kvalifikaci. Studijní i odborné stáže jsou řešením například pro ty,
kteří nemohou najít uplatnění, včetně absolventů. Pracovníci
CVV mají přehled o podpůrných stipendi¬ích a individuálních
grantech a nabídnou veřejnosti podporu při zpro¬středkování
a vyřízení zahraniční stáže. Právě vyřízení všech formalit lidé
totiž často vnímají jako složité a odrazující.

„Ze zkušenosti víme, že mnoho lidí při vyhle¬dávání naráží na
problémy. Neví, co vlastně potřebují, a možná ani netuší, jak
a co přesně hledat. Proto jsme veřejnosti k dispozici a s vyhledáváním pomůžeme. To, co nenajdeme v databázi, poptáme u odborníků. Jde nám o to, aby ka¬ždý, kdo projeví zájem
o vzdělávání, odešel s tipem nebo dobrou radou,“ říká informační specialistka Centra Hana Rozprý¬mová.
Centrum vzdělávání všem poskytuje zdarma také kariérní
poradenství. „Když člověka vyhodí z práce, žádnou nemůže najít kvůli nedostatečné kvalifikaci, nebo má pocit, že mu ujíždí
vlak, budeme se mu snažit pomoci při osobních konzultacích,
s odbornou pomocí se totiž i ty nejhorší životní situace vždycky
řeší lépe,“ vysvětluje kariérní specialistka CVV Veronika Šuráňová.

Kontakty Centra vzdělávání všem:
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
Email: info@vzdelavanivsem.cz

SPOLKY A SDRUŽENÍ
SLOVÁCKÉ SDRUŽENÍ LADNÁ LANŠTORFČANÉ
U nás v Ladné připravujeme tradiční Předhodové zpívání,
které proběhne dne v pátek 20.9.2013. Opět se zde představí
kromě nás také 3 sbory z okolí a 1 taneční soubor. Nebude chybět také host večera. Vše je zatím ve fázi příprav, tak zatím nebudeme prozrazovat o jaké hosty jde.
V letošním roce oslavili 2 naši kamarádi Stanislav Jílek a Antonín Lůcký významné jubileum a to 70 let. Tímto bych chtěl
ještě jednou poblahopřát oběma oslavencům hodně zdraví,
štěstí, lásky a nech jim to zpívá ještě hodně dlouho. Současně
chci také poděkovat za jejich dosavadní práci v rámci našeho
sboru.
Připravil Martin Vlk

V letošním roce máme kromě jiných naplánované 3 základní akce. Jedná se o prezentaci na Tvrdonských národopisných
slavnostech. Letošní ročník TNS je jubilejní již 60., proto zde
byli představeni všichni Stárci Podluží z minulých ročníků.
Dále jsme se zúčastnili Přehlídky mužských sborů tentokrát
v Lanžhotě a to 15.6.2013. Tato akce má již bezmála 10 letou
tradici a každý rok se organizace ujímá jeden z mužských sborů. Letošního ročníku se ujali mužáci z Lanžhota.
V srpnu jsme byli pozváni na Předhodové zpívání do Moravského Žižkova, kde máme dobré kamarády a určitě je se na
co těšit.

TJ SOKOL LADNÁ
První rok v III. třídě…
Jarní část fotbalových soutěží se nezadržitelně blíží ke svému konci a je na čase se trochu poohlédnout na dění v našem
lanštorfském fotbalovém klubu. Po zimní části byl náš tým na
krásném třetím místě. Což předpovídalo, že se bude chtít poprat o přední příčky i v jarní části. Všechny přísliby tomu nasvědčovaly, neboť kvalitní tým má vždy jen ty největší ambice.
Jen co skončily Vánoce a začal nový kalendářní rok, jako již
mnoho let se vyrazilo do Lanžhota na každotýdenní protažení
těla. Nutno přiznat, že zpočátku to bylo velmi obtížné, přece
jen vyměnit zelenou trávu za povrch v tělocvičně je něco úplně
odlišného a nejeden fotbalový hráč s tím má nemalé problémy.
Nicméně po několika týdnech už bylo vše v pořádku a halový „tréninkový fotbal“ vypadal čím dál tím lépe. Pochopitelně
se spojilo několik faktorů, trochu se proběhnout, neztratit cit
v noze a případně ještě i vystřízlivět po bujarých sobotních nocích. Po dva měsíce se neznalo prakticky nic jiného než hala,
a to až do konce února. To už nastal vysněný čas, kdy bylo načase si v práci a ve škole naplánovat dovolenou a vyrazit s partou „čutálistů“ na soustředění.
Krásy Návsí u Jablunkova již někteří poznali v minulém roce
a i proto se sem znovu rádi vrátili. Před námi nyní bylo pětidenní fotbalové soustředění s „čtyřfázovými“, někdy i „pětifázovými“, denními rozpisy tréninků. Na každý den byl pečlivě
vypracován kondiční plán, který museli všichni povinně absolvovat. Hory a haldy sněhu byly tím pravým ořechovým pro
nabrání kondice na nadcházející sezónu. Každý den bylo nutno
vstát, jít se proběhnout, odpočívat a „bavit se“ a nakonec spát.

Odpolední odpočinek býval v rámci možností nahrazen lyžováním, wellness centrem nebo přátelským zápasem s místním
týmem. Jediným smutným okamžikem byl pokažený odmetací stroj pro úpravu umělé trávy, takže zápas se sehrál na hřišti
s deseticentimetrovou pokrývkou sněhu. Zprvu to vypadalo
na celkem nemožné, nicméně na konci to byla opravdu zábava
a jsem si jist, že na tento okamžik nikdo dlouho nezapomene.
Bohužel výsledná prohra 3:2 našich chlapců nebyla příliš zasloužená, ale jak se říká, první vlaštovka jaro nedělá. Ale do
začátku sezóny zbýval ještě měsíc a vše se ještě mohlo změnit.
Po soustředění byla připravena série přípravných zápasů
proti blízkým klubům. Ne vždy se sešli všichni možní hráči,
nicméně horší zápasy se střídaly s těmi lepšími a tak nebylo vůbec jasné, s jakými výsledky se vkročí do mistrovské fotbalové
části. Nakonec tomu počasí stejně příliš nepřálo a pomalu se
ani nevědělo, kdy sezóna skutečně vypukne. Největší překážkou pro start jarní části bylo skutečně počasí, které se zřejmě
domnívalo, že je ještě zima a tak byla většina fotbalových trávníků pod souvislou vrstvou sněhu. Proto byla první dvě mistrovská kola odložena. Sezóna se rozběhla až 14.4.2013.
V prvním jarním kole se lanštorfštíčutálisti představili před
domácím publikem proti týmu Valtic. Prvním, kdo skóroval,
byl sice tým Valtic, domácím se ale přece jen po přesných trefách Kočíře a Jurase podařilo strhnout vedení na svou stranu
a v prvním jarním zápase na domácí půdě vyhrát v poměru
2:1. Možná to bylo zapříčiněno i tím, že byly kabiny vybaveny
novým nábytkem, který domácím hráčům přinesl to pověstné
štěstíčko a tak ty tři body prostě musely zůstat doma. Bohužel
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důsledku tak silným nezdál a z ladenského trávníku si odvezl
vysokou prohru 5:1 po dvou gólech Míčka a následných trefách
O.Podrazila, Kočíře a Uhra. Týden se zakončil pomyslným bojem o druhé místo s Drnholcem, který bohužel Ladná prohrála
1:0. Následný zápas proti Sedleci se nesl v poklidné atmosféře
a nakonec výhra 5:0 i přes početní oslabení byla zcela zasloužená (góly: 2x Uher, J.Podrazil, Kobr, Kočíř). Po tomto utkání
následoval zápas s Lanžhotem, který nám v tabulce velmi šlapal na paty. Tento důležitý zápas ale Ladná zvládla a po gólech
J.Podrazila, Uhra a Mendla zaslouženě vyhrála 3:2 a nic na tom
nezměnily ani dva góly Lanžhota. Další týden, další zápas, tentokrát to byl tým Lednice, který se pro nepřízeň počasí odehrál na lednické umělé trávě, což mělo
svědčit domácím. Ale v realitě jim to moc nesvědčilo
a ladenští nasázeli Lednici 6 gólů (2x J.Podrazil, O.Podrazil, Hodoši, Kočíř, Uher a Němeček) a udělali si tak
pěknou sobotu. Asi nejčernější zápas za poslední 3 roky
odehráli ladenští na domácím hřišti proti Hustopečím,
kdy dostali výprask v podobě 5:1, kdy o jediný čestný
úspěch se postaral Jakub Podrazil. Nutno podotknout,
že domácí brzy prohrávali 2:0, následně 3:0, kdy byl navíc vyloučen domácí gólman Šťastný a v deseti lidech se
stav 3:0 otáčí velmi těžce, navíc když si všechen střelný
prach nechali ladenští v kabinách a tak nebyli absolutně
schopni se trefit do sítě Hustopečí. To platilo i o utkání
v Perné, kde se bohužel zase prohrálo, tentokrát 2:0. Někdy se holt nedaří a nedaří. Jedno pozitivum to ovšem
mělo, Jakub Podrazil se konečně oholil a opět vypadá
jako člověk! Ještě jsou ale před námi dvě poslední utkání proti
Přítlukám (na domácím hřišti) a Mikulovu, kde se jistě budeme
chtít ukázat v tom lepším světle.

hned v dalším soutěžním utkání ladenští utrpěli porážku na
hřišti Tvrdonic, a to i přesto, že ještě 15 minut před koncem
zápasu vedli 2:1, kdy se do černého trefil Radek Michlovský
a následně i Ondřej Podrazil. Bohužel konec byl velmi slabý
a následné dva góly v ladenské síti zapříčinily konečnou prohru
3:2. Tato prohra bolela, ale vše se nakonec v dobré otočilo následující týden, kdy nás čekal „anglický týden“. Nejprve zápas
proti týmu Bavor, který ladenský tým vyhrál v poměru 3:1, kde
se o góly postaralo ladenské „útočné trio“ Uher, Kočíř, Míček.
Následně zápas proti silnému Týnci, který se ale v konečném

Fotka ze soustředění v Jablunkově
Horní řada: Kobr, Koyš, Kosík, Švarc, Podrazil, Uher, Kočíř
Dolní řada: Mendl, Florus, Hanáček, Hodoši, Michlovský,
Markovič / fotograf Šudrla

Tabulka dvě kola před koncem:
Rk. Tým
Záp
1.
Mikulov B
24
2.
Drnholec
24
3.
Ladná
24
4.
Přítluky
24
5.
Lanžhot B
24
6.
Tvrdonice B
24
7.
Perná
24
8.
Týnec
24
9.
Podivín B
24
10. Hustopeče B
24
11. Fk Valtice
24
12. Lednice B
24
13. Bavory
24
14. Sedlec
24

+
19
17
14
13
13
12
9
10
8
8
7
8
3
1

0
3
2
4
4
4
4
6
3
6
4
6
1
4
1

2
5
6
7
7
8
9
11
10
12
11
15
17
22

Skóre
87: 31
68: 24
68: 38
58: 31
56: 32
62: 47
49: 49
54: 61
35: 52
56: 53
43: 57
36: 72
31: 75
23:104

Seznam střelců dvě kola před koncem:
pořadí
góly
jméno hráče
1.
17
Pavel Kočíř
2.
13
Jakub Podrazil
3.
12
Radim Uher
4.
11
Jaroslav Míček
5.
3
Tadeáš Hodoši
6.
3
Ondřej Podrazil
7.
2
Ondřej Hanáček
8.
2
Václav Juras
9.
2
Radek Michlovský

Body
60
53
46
43
43
40
33
33
30
28
27
25
13
4

PK

(Prav)
( 24)
( 20)
( 10)
( 7)
( 7)
( 4)
( -3)
( -3)
( -6)
(-11)
( -6)
(-14)
(-23)
(-32)

10.
2
Vlastimil Němeček
11.
1
Ondřej Kobr
12.
1
Pavel Mendl
Závěrem bych za celý tým velmi rád poděkoval obci Ladná
za finanční podporu, také samozřejmě i našim věrným fanouškům a fanynkám, kteří po celý rok pevně stáli na naší straně
a kvůli nám obětovali své volné nedělní odpoledne. Bez Vás by
to zkrátka a dobře nebylo ono. Nutno také poděkovat Jendovi
Čápkovi, který svoji úlohu pomezního rozhodčího vždy plnil
velmi svědomitě.
Autor: Pavel Kočíř
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SDH Ladná
HASIČI A JEDNOTKA HASIČŮ
Výjezdová jednotka hasičů se byla podívat v Prušánkách na
hasičskou zbrojnici a jejich techniku. Hasiči měli možnost vidět různé úpravy a vychytávky na starých autech i to jak se dají
starší hasičské vozy a technika vyšperkovat. Výlet do Prušánek
zajistil p. Titus Pospiš.
Jednotka hasičů byla zasahovat u jednoho požáru dne 26. 3.,
viz zpráva p.Michlovského.
V neděli 5. 5. 2012 se v Ladné na svátek sv.Floriána (patrona
hasičů) konala mše za ladenské hasiče.
Dlouholetý hasič pan Zálešák oslavil 70 let.

5. května jsme se zúčastnili hasičských závodů ve Valticích.
18. května jsme se zúčastnili okresních závodů v Drnholci.
Závody jsme nedokončili, protože si jeden z mladých hasičů
narazil kostrč.
8.6. jsme byli na závodech v Poštorné, kde jsme skončili
předposlední, před Valticemi.
Máme dvě družstva. Jedno družstvo mladších od 6-11 let
a druhé družstvo starších od 11-15 let. Starší děti jsou perfektní. Zvládají všechny disciplíny požárního sportu dobře a pomáhají mladším. Mladší se pomalu učí, ale věřím, že začnou už
příští rok na závodech vyhrávat.
Vzhledem k tomu, že se na závody nikdy nesejdou všechny
děti, musíme vždy udělat jen jedno družstvo starších a těžce se
pak soupeří sedmiletým dětem se čtrnáctiletými.
Plánujeme nákup dvou skládacích lavic a jednoho stolu, aby
děti když přijedou někam na závody, nemuseli sedět na zemi.
Dále chceme dovybavit všechny mladé hasiče novými dresy.
Dále se chystáme na závody do Sedlece 22. 6.
Dne 25. 6. plánujeme táborák před prázdninami a 29. 6. se
chceme zúčastnit soutěže ve vaření guláše.
Pokud by měli zájem další děti se přihlásit do SDH, tak mohou, ale je potřeba, aby jezdili na závody a byl bych rád, kdyby
u hasičů zůstali i ve starším věku.

MLADÍ HASIČI
Mladí hasiči se na jaře, díky špatnému počasí a velké zimě
nezúčastnili cyklovýletu na rozhlednu v Přítlukách.

Přeji všem klidné a nehořlavé léto.
S pozdravem starosta SDH Ladná
Rostislav Střelský

Zpráva o zásahu z 26. 3. 2013
Přítomní hasiči: Podrazil Václav
Střelský Josef
Michlovský Radek
Uher Radim
Použitý materiál: Auto CAS
Popis: Dne 26. 3. 2013 v 12,27 ohlášen požár rodinného domu v Ladné, ulice Mlýnská. Jednalo se o požár
střechy. Na místě zasahovaly 4 hasičské jednotky – Sbor
dobrovolných hasičů z Ladné, Podivína, Staré Břeclavi
a Hasičský záchranný sbor z Břeclavi.
Po příjezdu na místo a ohledání rodinného domu
a okolí bylo zjištěno, že se zřítila část střechy. V domě se
nenacházeli žádní lidé, jen kočka, kterou zachránil hasič
HZS. Hašení prováděli jen hasiči HZS, protože byly zapotřebí dýchací přístroje. Naše jednotka dostala za úkol
zajistit přísun vody. Po zdárném uhašení nám byl udělen rozkaz velitelem zásahu, vyčkat na místě 2 hodiny
pro případ opětovného rozhoření objektu. Při hlídání
objektu jsme pomohli majitelům s úklidem sutin a natáhnutí plachty přes část domu, kde chyběla střecha. Po
2 hodinách odjezd na základnu.
Velitel družstva – Radek Michlovský
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Ladenská Sluníčka
Opětovně tu máme nové číslo zpravodaje a za sebou další tři
měsíce radostné práce ve „Sluníčkách“.
Věříme, že z našeho programu si vyberou nejen maminky,
ale i široká veřejnost.
Co se nám podařilo…
1. V sobotu 27.4.2013 se konal Jarní bleší trh. Maminky si
mezi sebou mohly vyměnit dětské oblečení a jiné věci určeny
pro děti. Pro velký úspěch uspořádáme v polovině září Podzimní bleší trhy, moc se těšíme, co hezkého svým ratolestem
zase nakoupíme :-)
2. Květnové (31.5.2013) předání 16kg víček z PET lahví Danielce a Kubíkovi – děkujeme nejen my, ale i p. Čermáková,
maminka sourozenců, všem sběratelům. Děti dostaly nejen
víčka, ale také drobné dárečky ke dni dětí. Jejich životní příběh
pokračuje a náš sběr víček také.
3. V pátek 7.6.2013 jsme se sešli u parku a společně oslavili
dětský den. Pomohl nám v tom také strážník z Městské policie
v Břeclavi, který nám ukázal svůj služební vůz a rozdal dětem
reflexní vesty. Děkujeme firmě Mikro Trading a.s. Podivín,
která nám poskytla dárečky pro děti.
Za zmínku z programu Sluníček stojí mimo jiné uskutečnění návštěvy místní knihovny, vytvoření si „prázdnino-

vých“ triček a ukončení školního roku společným táborákem.
Příští školní rok - můžete se těšit…
1. „sluníčka“ – dopolední program pro maminky s dětmi od
9 měsíců do 3let (promítnou se nám zde témata z dramaťáčku,
eko-kooutku, dílničky, cvičení s dětmi)
2. Dílnička pro děti – tvořivé setkání v odpoledním čase pro
děti od 2 do 7 let (menší děti s doprovodem, větší mohou přijít
bez doprovodu)
3. Pravidelné čtení knih dětem – přijďte si poslechnout příběhy z dětských knih a ukázat dětem, že si nemusejí číst jen na
obrazovkách počítače
4. Setkání s… - povídejme si spolu na různá témata
5. Druhá vlna ZHUBNĚME SPOLU
6. Podzimní bleší trh – v polovině září se opět sejdeme při
bezva nákupech, pro nedočkavé je k dispozici na našich webových stránkách BAZÁREK dětského oblečení a jiných věcí pro
děti
7. PIKNIK – prarodiče společně posvačí se svými vnoučaty
Pro letošní školní rok scházení Ladenských Sluníček přerušujme a přejeme vám krásné prázdniny, uvolňující odpočinek
a skvělou dovolenou plnou pohody a slunečného počasí.

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ

V pozitivním světle
Otevři mně, milá, lebo je mi zima
já sem si zapomněl halénečku doma
Zapomněl, zapomněl, alebo ju nemáš
špatný si, synečku, špatný si hospodář
Podle starořecké mytologie existoval jeden fryžský král jménem Midas a ten prokázal bohu Dionýsovi jistou službu. Bůh
Dionýsos se mu za tuto službu odvděčil tím, že dal nenasytnému Midasovi na jeho vlastní přání schopnost proměnit ve zlato
vše, čeho se dotkne. Jeho radost z této nově nabyté zázračné
schopnosti však netrvala dlouho. Brzy totiž poznal, že se nemůže ani najíst ani napít. Když zavolal svého číšníka a požádal
ho, aby jej nakrmil, proměnilo se v kus zlata i sousto, do kterého právě kousl. 1
Král Midas byl za svoji lakotu mimo jiné potrestán také tím,
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že mu bůh Apollón změnil lidské uši na oslí. Proto nosil turban,
aby pod ním své uši schoval. Přesto kdekdo toto tajemství znal.
Motiv oslích uší u nás zpracoval Karel Havlíček Borovský (1821
- 1856) v básni „Král Lávra“ (1854) nebo Jaroslav Vrchlický
(1853 - 1912) v divadelní veselohře Midasovy uši (1890) a je
tudíž známý podobně jako ona historka o zázračných dotycích
krále Midase. Slovní spojení „Midasův dotyk“ se dnes používá
např. mezi makléři na finančních trzích a znamená schopnost
proměnit každou finanční transakci v ziskovou.
Méně známá už asi bude tzv. Zásada krále Midase, která říká,
že vnější dojem, jaký se člověk snaží vyvolat svým oblečením
a chováním, přijímá okolí jako jeho skutečnou osobnost. To
znamená, že ten, kdo chce dosáhnout úspěchu, se musí oblékat
a chovat jako úspěšný člověk. Stojí-li před zvlášť těžkým úkolem, musí působit dojmem sebejisté osoby a ne člověka, který
se prohýbá pod tíhou problémů. To by způsobilo, že by ostatní
začali o jeho možnostech a schopnostech pochybovat a přestali

praví, že: „I tím, čím jsme nejvíc, nejsme stále.“ A teprve druhou nejúčinnější metodou v pořadí (pokud prvně jmenovaná
metoda není z různých důvodů realizovatelná) je s mimořádným nadšením a vytrvalostí předstírat a vyvolat u posluchačů
dojem, že řečník takovou silnou osobností je.
Tento přístup ale má i své oponenty. Anglická spisovatelka
Agatha Christie (1890 - 1976) říká: „Předstírat, že něco umím,
stojí větší úsilí, než se to opravdu naučit.“ A francouzský osvícenský filozof a spisovatel François Marie Arouet (1694 - 1778),
známější pod pseudonymem Voltaire, si svého času povzdechl:
„Kolik hloupostí lidé napovídají jenom proto, že se snaží říct
něco moudrého.“
Podobně se k tématu vyjádřil také Albert Einstein (1879 1955), když konstatoval: „Zesměšňujeme se nikoliv díky vlastnostem, které máme, nýbrž těmi, jaké bychom chtěli mít.“
Mimochodem Einstein obdržel v roce 1921 Nobelovu cenu za
fyziku, nikoliv za teorii relativity, která jej proslavila u laické
veřejnosti, ale za objev fotoelektrického jevu. Jeho hypotéza
o fotonu měla velký vliv na vývoj kvantové teorie.
Einsteinův o generaci mladší kolega, německý fyzik Werner
Heisenberg (1901 - 1976), rovněž nositel Nobelovy ceny za fyziku z roku 1932, konstatoval, že pouhá snaha pozorovat a měřit vnitroatomární částice za pomocí velmi silných mikroskopů
vede ke změně jejich energetických úrovní a tedy ke změně
jejich pozic. Samo měření tak vlastně mění chování. Lze tedy
říct, že z fyzikálního hlediska se pozorovaný předmět chová jinak, než by se choval, kdyby nebyl pozorován, mimo jiné třeba
proto, že na něj samotným pozorováním vrháme světlo tvořené
mj. Einsteinem objevenými fotony. Dlužno ale dodat, že sám
Heisenberg by s tímto zjednodušeným výkladem výsledků jeho
vědeckého bádání zřejmě nesouhlasil.
Leč z výše uvedeného lze vyvodit následující závěr: Jestliže
fyzikové dokázali, že i neživé předměty se chovají jinak, když
jsou pozorovány, pak to dvojnásob platí pro živé bytosti! Ale
předstírat něco v situaci, kdy člověk ví, že je sledován? „… pro
člověka, kterému není omezenost vrcholem poznání, je to trochu málo.“ jak při jiné příležitosti napsal Karel Čapek (1890
- 1938).
Je tedy správné a morálně omluvitelné, když špatný hospodář vydává nevlastnící halenu za doma zapomenutou?
Zdeněk Vrbík

by jej uznávat a podporovat. Člověku, který působí sebevědomým dojmem, že rozhodným způsobem směřuje k vytčenému
cíli, jeho příznivci snáze prominou (dočasné) menší neúspěchy.
Tento přístup k jednání s lidmi či životní filozofie předstírání a přikrášlování reality je znám i bez spojení s fryžským
králem Midasem, neboť třeba americký spisovatel žánru literatury osobnostního růstu a lektor v oboru sebezdokonalování,
umění prodeje, společenské prestiže a veřejného řečnění, jeden
z významných představitelů pověstné americké školy pozitivního myšlení, Dale Carnegie (1888 - 1955), mimo jiné autor
bestselleru Jak získávat přátele a působit na lidi (1936) také
říká: „Chcete-li získat nějakou vlastnost, chovejte se tak, jako
byste ji už měli. Tím ji nejsnáze získáte.“ (Zřejmě se má za to, že
člověk takovýmto předstíráním do kýžených vlastností a osobnostních kvalit jaksi „přirozeně doroste“.)
Mike Vance, dlouholetý spolupracovník slavného Walta
Disneye (1901 - 1966) a ještě v pokročilém věku populární lektor kurzů kreativity, jednou prohlásil, že všechny rady
a doporučení Dalea Carnegieho je možné shrnout do jediné
věty: „Usmívejte se, ať už k tomu máte důvod nebo ne.“ Mnohem vhodnější ale podle Mikea Vanceho je „vytvořit si důvody
opravňující se usmívat“.
Neplést si, prosím, Dalea Carnegieho s Andrew Carnegiem
(1835 - 1919), americkým průmyslníkem (ocelovým magnátem), obchodníkem, podnikatelem a filantropem (mecenášem
vědy a umění), který kromě vzdělání – většinu svých peněz
věnoval na zakládání knihoven, škol a univerzit – podporoval
také vědecký výzkum a kulturu. V roce 1891 nechal mimo jiné
postavit slavnou newyorskou koncertní síň, která nese jeho
jméno - Carnegie Hall.
Říká se, a v souvislosti s úvahami o pozitivním myšlení je
namístě to zmínit, že velikost lidského vědomí je pranepatrná – vejde se tam vždy jenom jeden jediný problém. Podle
harvardského psychologa Dr. George A. Millera (1920 - 2012)
se průměrná lidská mysl nedokáže zabývat více než sedmi myšlenkami současně. A český propagátor alternativních technik
duševní práce David Gruber (*1955) konstatuje, že nejlepší
způsob, jak vyhnat negativní myšlenky z hlavy, je nahradit je
právě sedmi myšlenkami pozitivními.
Nicméně zpět k tématu chronického předstírání a přikrášlování reality o síle vlastní osobnosti. V učebnicích marketingu
se dočteme, že nejlepší metodou pro průzkum trhu je skutečné zahájení plánované činnosti. Druhou metodou v pořadí je
vyvolat u potenciálních zákazníků dojem, že k této činnosti přistupujeme. Schopnost prodat sám sebe je vlastně také
marketingovou disciplínou. Pro účinnou sebeprezentaci tedy
platí parafráze předchozího tvrzení: Nejlepší způsob jak sám
sebe prezentovat coby silnou a dobře situovanou osobnost je
takovou osobností prostě být, byť rakouská spisovatelka s moravskými kořeny Marie von Ebner-Eschenbach (1830 - 1916)

1
Tento bájný příběh připomíná skutečný příběh zvláštního zvířete smilodona, které žilo v dávném pravěku na americké pevnině. Smilodoni byli krvežízniví dravci – trochu lva, trochu tygra a trochu pardála dohromady. Měli
oproti ostatním zvířatům výhodu, která je činila postrachem celých krajů
– z horního chrupu jim vyčnívaly šavlovité tesáky, které umožňovaly vítězit
i nad silnějšími zvířaty. A právě ony tesáky se těmto šavlozubým šelmám staly
osudnými. Rostly tak, že se změnily v nepohodlné kly a smilodon nakonec nemohl sklapnout žravý chřtán. Tak se stalo, že postrach pravěké přírody vymřel
hlady. Nejmocnější zbraň byla u tohoto zvířete nakonec příčinou jeho úplného
vyhynutí.

Prutník
Zamyšlení nad knihou „Obec Ladná v proměnách času“
Kniha se mi velmi líbí, dověděl jsem se tam, mnoho podnětných věcí, které jsem do dnešní doby vůbec nevěděl a je tu
o naší obci napsáno mnoho krásného a pravdivého, což nám
mohou jiné obce bezpochyby závidět, a za což právem patří
vřelý dík všem autorům i ostatním, kteří se o ni zasloužili.
Jako při tisku všech knih, došlo v ní na stránce 38 k malé
chybičce, kde místo slova prutník (od slova prut) bylo vytištěno
slovo „proutník“, což mi evokovalo promiskuitního občana, leč
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v dalším textu jsem byl ihned z omylu vyveden, jelikož se jedná
nikoliv o občana, ale o objekt, založený v roce 1953.
Chybička se vloudila a jak jsem již napsal, vloudí se i jinde,
a tudíž není předmětem tohoto zamyšlení.
Spíše mne udivilo, že je tu napsáno, že vyhořel a následně
uschl, což rozhodně není pravdou, s čímž jistě bude souhlasit více občanů dříve narozených, protože prutník stále žije
a všichni, kdo jedeme občas od Brna vlakem, se na něho po pravé straně trati díváme. Z prutů sice již vyrostl a je z něho úcty-

hodný vrbový lesík, nebo spíš remízek, ale žije. Vím to, protože,
jako osmiletý kluk jsem se o výsadbu prutníků na „Ovčáčkách“
intenzivně zajímal, poněvadž řízení jejich výsadby bylo svěřeno
soudruhy z MNV a JZD mému otci, jako čerstvému penzistovi
(poslanému nuceně do penze jinými soudruhy z jiných stranických míst). Prutníky byly původně dva. Druhý byl založen
v téže lokalitě, jen asi o tři sta metrů blíž k obci. Po něm však už
není ani památky, ale ne proto, že by vyhořel, ale proto,
že byl v pozdějších letechvyspělou socialistickou technikou
vytrhán a následně zavezen a zaorán z rozhodnutí soudruhů
z představenstva místního JZD, kde se už v té době nacházel
i onen, v knize zmiňovaný chlebodárce, soudruh Ing. Jan Buchta.
Prutníky měly v době svého založení sloužit k vytažení
z bídy tehdejšího začínajícího JZD, kterému, přestože již „začínalo“ několik let, stále hrozil „zánik na zkrčeninu“. Materiál
z těchto prutníků měl sloužit k pletení košů a jiných proutěných výrobků, což podle soudruhů byl byznis jenž by vytáhl
družstvo z nesnází. Nápad to byl jistě chvályhodný, jenže se
jaksi dál nenašel nikdo, kdo by ho uskutečnil, a tak prutníky
rostly a rostly, až vyrostly z podoby a nakonec dopadly, jak
dopadly.Ale přesto si myslím, že jeden pozitivní význam měly
– a sice zkrášlení okolí obce a zemědělské krajiny, nehledě k odvodňovacím a melioračním funkcím, protože stály na mokřadech, kde pěstování polních plodin byl holý nesmysl (přesto se
o to dnešní moderní zemědělci pokouší dodnes, jak se můžeme
přesvědčit, ale to je již z jiného důvodu, pravděpodobně se tak
lehce dají získat dotace).
A jsme u jádra věci. Jméno soudruha Ing. Jana Buchty zde
nezmiňuji náhodou, protože má jednu zásluhu, která není
v knize zmíněna - a sice, že on a jeho následovník soudruh
Ing. Šrámek mají lví podíl na devastaci zdejší zemědělské krajiny, která totiž před tím vypadala malebně, kdežto dnes vypadá jako na širé Rusi, z níž si soudruzi rádi tehdy brali příklad.
Zaorané všechny meze, járky, hrázky u nichž rostla stromová
a keřová vegetace, sady, vinohrady, síť polních cest, která by
vůbec nevadila mechanizaci, kde byla též vegetace, dokonce

i jedna studánka. Právě tady začíná devastace stavů zvěře, které
byla dříve taková hojnost a všech ostatních živočichů a rostlin,
které dnes již známe skoro jen ze starých knih. Ještě v padesátých letech minulého století byly výřady na koroptvích honech
desítky i stovky kusů – hledejte dnes koroptev, skoro nenajdete
- , zajíc polní – skoro totéž – a tak by se dalo pokračovat.
Prutníky stály na mokřadech, které byly každoročně podmáčeny, kolem prutníků nebyla pole (dnešní žírné lány), všude
kolem byly louky, protože louka byla jediná zemědělská kultura
na těchto lokalitách využitelná. Tehdejší hospodáři totiž neměli
dotace a museli vše řešit po svém, a hlavně ze svých skromných
prostředků. V již zmiňované Kačenárně při instalacích ohrad
pro pastvu hovězího se tloukly dvoustovkové hřebíky do stojících, živých stromů (dnes je zase zavážena hnojem, ale to je
jiná kapitola).
Nechci znevažovat zásluhy soudruha Buchty o prosperitu
družstva, ani to, že dal občanům práci a za ni adekvátní odměny – to ho jistě ctí, ale na druhé straně se nabízí otázka, zdali si
tu jen nebudoval svoji „socialistickou kariéru“.- Nebyl zdejší,
nenarodil se tu, nechyběla mu Šutrovka nebo stará vrba na Ovčáčkách, Chupáčův sad či Jakubicův rybníček na Palašovských.
Cílem všech soudruhů bylo rozorání mezí a tvorba širých lánů,
to byl těžký úkol na vesnici plné zatvrzelých sedláků a chalupníků.
Bylo potřeba využít vzniklé situace (bída ve skomírajícím
družstvu) a použít Římského „dejte jim chléb a hry“, což jako
zdatný odborník dokázal na výbornou a měl otevřenou cestu
ke krokům nepopulárním.
Někdo možná namítne, že v té době nebylo vyhnutí a každý
musel šlapat brázdu stejně, ale není to tak docela pravda, jsou
okresy, kde se ke krajině chovali ve stejné době daleko šetrněji.
A tak možná až některý z našich vnuků, pravnuků či
pravnuček při pohledu na malebnou krajinu v cizině si jenom
povzdechne - „proč není u nás taková polní krajina, proč tam
je jen kulturní step?“ – odpověď musíme hledat ve „ Věčných
lovištích“ u s.Buchty .
Ladislav Novotný

KNIHOVNA
Co se děje v knihovně
Ze začátku přehled ze statistiky za r. 2012
Registrovaných uživatelů knihovny 111 čtenářů
z toho dětí do 15 let
40
Návštěvníci půjčovny
1 498
návštěvníci využívající internet
277
návštěvníci kulturních akcí
73
návštěvníci on-line katalogu
225
stav knihovního fondu
10 874 knih
z toho naučné literatury
3 715
krásná literatura
7 159
knihy z výměnného fondu
326
čtenáři si zapůjčili celkem 5 273 knih + časopisů
z toho naučná literatura dosp.
1 163
beletriedosp.
2 247
naučná literatura děti
301
beletrie děti
623
periodika
939
tržby za vlastní výkony
5 261 Kč
náklady na pořízení knih. fondu
30 186 Kč

Pracovnice útvaru regionálních služeb vypracovala pořadí
všech knihoven regionu Břeclavska podle plnění celostátních
standardů. Plnění rozdělila do 7 skupin. Naše knihovna se
umístila ve 3. skupině, což není tak špatné z počtu 55 knihoven
regionu.
Akce v knihovně
Jakmile se trochu v knihovně oteplilo, přišly děti z družiny,
aby svými obrázky navodily jarní náladu. I když počasí venku
stále nepřálo, v knihovně se to jen hemžilo velikonočními zajíčky, včeličkami a jarními kytičkami.
V úterý 28. května přišla do knihovny roztomilá návštěva,
maminky s nejmenšími dětmi ze sdružení „Ladenská Sluníčka”. Maminky, které ještě knihovnu neznaly, si prohlédly, co
v knihovně nabízíme. Jedna z maminek přečetla dětem úryvek
z oblíbeného Krtečka. Na to společně zazpívali jejich rituální písničku. Posuďte sami, jak se dětičky roztomile v knihovně
bavily.
Knihovnu využily v rámci vyučování žáci s učitelkami
z naší ZŠ. Ve vyučování probíraly nauku o oceánech . Děti
v naučných knihách vyhledávaly zajímavosti o životě ve vodě
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a následně si každý žákpodle předlohy namaloval obrázek.
Než se školní čtenáři rozejdou na prázdniny, skončil první
ročník soutěže „O nejpilnějšího čtenáře”.
Za školní rok 2012-2013 se umístila na prvních třech místech samá děvčata.
Na 1. místo se pročetla Terezka Lůcká s počtem 63 přečtených knih.
Druhá s počtem 59 přečtených knih se umístila Terezka
Střelská.
Třetí skončila Kristýna Hrdová se 46 knihami.
Každá dívka byla odměněna pěknou knihou,podle žánru
který ji zajímá. Gratulujeme
Více fotografií ze všech pořádaných akcí naleznete, kdo má
zájem, na webových stránkách naší knihovny.
V knihovně uspořádáme akci i pro dříve narozené. Ženy,
protože převládají mezi čtenáři, určitě uvítají
„Besedu u kávy” s recepty na hodovní cukrovinky a koláčky.
Každá účastnicebesedy se určitě ráda podělí o své recepty. Termín akce ještě upřesním v knihovně.
Vojtěška Florusová

Z KOSTELA SV. ARCHANDĚLA MICHAELA
R., Šmíd. Myslím, že každý kdo si udělal čas, byl duchovně obohacen. Misionáři byli redemtoristé z Tasovic.
Každým rokem koncem června, jsou v katedrálách vysvěceni nový knězi. Před patnácti lety přijal svátost kněžství z rukou
biskupa a řekl své ANO Bohu také náš farář Pavel Křivý. Přejeme mu hodně Božího požehnání, sil, spokojených oveček do
dalších let jeho služby a také nových farníků.
Cyrilometodějské slavnosti přednostně na Velehradě, a to
od 4.7., 5.7., 6.7. budou přímé přenosy v televizi. K tomuto letošnímu výročí 1150 let příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou
Moravu byli a jsou různé soutěže. Za břeclavské školy soutěžili
také sourozenci Struhárovi Vojta a Helenka v Hodoníně v oblastní soutěži, kde se Helenka umístila na l. místě v kategorii
mladších soutěžících dětí.
Pozvání do kostela na mše svaté – první neděle v září bude
mše svatá za děti a mládež, učitele k zahájení školního roku.
22. září – děkovná mše svatá
23. září za zemřelé
29. září – ze Slavnosti sv. arch. Michaela, patrona kostela.
O prázdninách zde v kostele nebudou každou neděli mše
svaté.
Charita: 11. a 12. 6. se konala v kostele sbírka čistících
a hygienických potřeb pro lidi postižené povodněmi. Sbírka
putovala do severních Čech. Charita děkuje všem dárcům za
materiální i finanční pomoc.
Sbírka oblečení bude včas vyhlášena místním rozhlasem.
Ludmila Střelská

Na přelomu měsíce března a dubna jsme oslavili největší
křesťanské svátky –Velikonoce – svátky umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Letošní svátky jsme prožívali už s novým
papežem Františkem, který na konci velikonoční mše svaté
udělil požehnání městu Římu a celému světu. Velikonoční třídenní jsme měli možnost slavit v Podivíně. Na slavnost Zmrtvýchvstání Páně, v neděli, sloužil u nás mši svatou otec František Kozár, v pondělí otec Pavel.
1. května jsme měli možnost být na pouti, letos jsme navštívili Číhošť. Je to místo posledního působení kněze Josefa
Toufara, který byl zatčen a na následky týrání zemřel. Zde jsme
měli mši svatou. V Číhošti je také zajímavost, je zde označeno místo, kde je střed naší republiky. Na zpáteční cestě jsme
se zastavili na starém mariánském poutním místě v Tuřanech.
Je zde milostná socha Panny Marie s Ježíškem, je podobná té
v našem kostele.
V měsíci květnu se konaly májové pobožnosti. Největší událostí v našem kostele a v celé naší farnosti byly MISIE. Nekonají
se každým rokem, ale vždy po delší době. Hlavní program byl
v Podivíně, kde každý den ráno i večer byla sloužena mše svatá a promluvy každý den měly své téma. U nás se misionáři
střídali ob den s Rakvicemi. Tam, kde byli pozváni, navštívili
nemocné a staré a udělili jim svátosti, vyprosili požehnání jim
i těm, kteří je opatrují, přinesli Eucharistii a udělili svátost pomazání nemocných. Tuto svátost mohli přijmout i ostatní starší
či nemocní v kostele při mši svaté. Manželé si mohli znovu říci
své „Ano“, odevzdávám se ti a přijímám Tě, při mši svaté v sobotu večer.
Letošní slavnost Božího Těla jsme slavili právě v týdnu Misií, mší svatou a nezvyklou adorací před vystavenou Nejsvětější
Svátostí Oltářní. V neděli pak na zakončení misií a na závěr
mše svaté byl požehnán KŘÍŽ, který nám má připomínat naši
víru a spásu. Každý mohl u tohoto kříže obdržet zvláštní požehnání. Dřevo na kříže zajistil a přivezl otec Pavel, na všechny
tři kříže, do Podivína, do Ladné i do Rakvic. Natěračské práce
provedl pan Petr Baránek. Vybroušení nápisů a sešroubování
J. Střelský. Další přípravné práce a vztyčení kříže si vzali za své
pánové J. Krůtil, J. Struhár ml., Jaroslav Čech ml. i st., Střelský
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Dvorní divadlo 2013 na chalupě v Hlohovci i na zámku v Lednici
Loňské léto bavil i dojímal herec a režisér Zdeněk Černín
obyvatele i návštěvníky Lednicko-valtického areálu na dvoře své
chalupy v Hlohovci hrou francouzského spisovatele Schmitta
Enigmatické variace. Rok utekl jako voda a je zde nová divadelní sezona tohoto neobvyklého divadla. A s ní nové inscenace, nová prostředí, noví herci a herečky a hlavně padesát hracích dnů, padesát neobyčejných setkání. Sezona bude zahájena
„festivalem premiér“ - 28., 29. a 30. června (první prázninový
víkend) představí Dvorní divadlo to, co pro své diváky po celý
rok připravovalo: Kumšt Francouzky Yasminy Rezy v Lednici
na zámku, Když umírá herec Chorvata Miro Gavrana a Kykyryký Čecha Vítězslava Kudláče ve Dvorním divadle v Hlohovci.
Posledně jmenovaná inscenace
je dokonce světovou premiérou!
Na repertoáru zůstávají i úspěšné Enigmatické variace. Všechna představení režijně připravil
Zdeněk Černín.
Ve hře Enigmatické variace
(Komedie o lásce) nastolil autor
otázku: Koho vlastně milujeme,
když milujeme? Na opuštěný
skandinávský ostrov přijíždí novinář bezvýznamného plátku,
aby udělal rozhovor se světoznámým a Nobelovou cenou za
literaturu oceněným spisovatelem. Literát je od začátku zobrazován jako naprosto nesnesitelný mizogyn, kontroverzní
spisovatel, který však nemá nikdy daleko pro svěží myšlenku,
komentář o literatuře a umění,
vztazích mezi mužem a ženou,
o světě, v němž žijeme. Novinář
je oproti němu čistou bytostí,
nepodobnou kolegům z bulvárního světa pomluv a žvástů. Postupně se před diváky odkrývá
plastický obraz zraněného muže, který miluje a neví, co si se
svou láskou počít. Netuší, že příjezd novináře, kterého si po letech odmítání styku se světem tisku pozve, aby ho sprostě využil, mu odhalí další nečekané dimenze o lásce, vášni a milování
v téměř detektivní zápletce.
Hrají: Zdeněk Černín a Patrik Bořecký nebo David Kaloč
Termíny představení: 17.7. (L), 20.7. (H), 21.7. (L), 24.7. (L),
27.7. (H), 28.7. (L), 31.7. (L), 18.8. (L), 21.8. (L), 25.8. (L), 28.8.
(L)
Hra Když umírá herec (Komedie ze zákulisí divadla) otevírá to,
co divák při představení nevidí a nevnímá. Humornou formou
ukazuje složitosti herecké tvorby a způsoby přemýšlení o práci,
která je často pouze tvrdou dřinou a odříkáním. Na příběhu
dvou herců, kteří bilancují svůj umělecký život a snaží se o důstojnou tečku, je psychologicky vtipně rozkrýván i život náš.
Do penzionu pro seniory přijíždí jedna z největších současných
hereček, stárnoucí Eva, aby pomohla místním ochotníkům připravit představení. Ale všechno je jinak. Tom, který ji pozval,

není jen vášnivým milovníkem divadla, jeho láska k divadlu je
prostoupena neočekávanými motivy.
Hrají: Simona Peková a Zdeněk Černín
Termíny představení: 30.6. (H) – premiéra, 5.7. (H), 12.7.
(H), 19.7. (H), 26.7. (H), 2.8. (H), 9.8. (H), 16.8. (H), 23.8. (H),
30.8. (H)
V Kumštu (Komedie o přátelství) rozdělí tři dlouholeté přátele názor na koupi obrazu. Jeden z nich si totiž za neslýchanou částku pořídí bílý obraz s tak nějak jinak bílými proužky
od uznávaného současného malíře. Prostě kus bílého plátna…
Z diskusí, je – li tato koupě výrazem vytříbeného vkusu nebo
jen snobským pozérstvím, vyplývají otázky podstatnější. Až po
tu hlavní – co vůbec drží naše kamarádství pohromadě? Je překvapivé, jak přesnou sondu do mužských ješitností, póz a drobných
lží autorka jako žena podnikla.
A jak vtipnou komediální formou své poznání o možnostech
a limitech „chlapského“ přátelství
podává.
Hrají: Patrik Bořecký nebo Jan
Grygar, Zdeněk Černín a Lukáš
Hejlík
Termíny představení: 28.6. (L)
- premiéra, 1.7. (L), 4.7. (L), 7.7.
(L), 8.7. (L), 9.7. (L), 10.7. (L),
11.7. (L), 14.7. (L), 4.8. (L), 5.8.
(L), 6.8. (L), 7.8. (L), 8.8. (L), 11.8.
(L), 12.8. (L), 13.8. (L), 14.8. (L),
15.8. (L)
Herec Jan ve hře Kykyryký
(Sociální groteska) má za sebou
šedesátku a je dlouho bez herecké
práce. Aby se ženou přestali být
finančně závislí na synovi, hledá
jakýkoliv stálý příjem: chodí už
i po konkurzech na místo pojišťovacího agenta. Ale není moc
úspěšný. Jeho žena Anna je učitelkou, pedagogické práci se věnuje jen částečně – načerno doučuje. Jinak je také nezaměstnaná a k tomu to nekonečné hašteření s deprimovaným manželem… A pak je zde Petr, jejich
syn. Vystudoval herectví, účinkuje v tajemném mezinárodním
uměleckém projektu, vydělává spoustu peněz, má krásných třicet, žije si nadmíru dobře... Aspoň to jeho rodičům (které díky
svým velkým příjmům vydržuje), tak připadá. Jenže má svou
třináctou komnatu!
Hrají: Zdeněk Černín, Simona Peková a Lukáš Hejlík nebo
František Černín
Termíny představení: 29.6. (H) – premiéra, 6.7. (H),
13.7. (H), 3.8. (H), 10.8. (H), 17.8. (H), 24.8. (H), 31.8. (H)
Začátek představení ve 20,30 hodin.
Změna programu vyhrazena!
Aktuální informace a rezervace na www.dvornidivadlo.cz
L = Lednice; H = Hlohovec
V Lednici hrajeme za každého počasí, v Hlohovci pouze při
příznivém počasí.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILEA
Všem jubilantům přejeme vše nejlepší a mnoho zdraví do
dalších let

ÚMRTÍ
Rozloučili jsme se s občany:
březen
Božena Sedláčková, ul. Masarykova
Ludmila Svobodová, ul. Úlehlova

duben
97 let Ludmila Cenková, ul. Masarykova
93 let Božena Krůtilová, ul. Růžová
75 let Božena Ducháčková, ul. Anenská
65 let Jiří Glosar, ul. Mlýnská
60 let Růžena Mozgová, ul. Úlehlova
Karel Hůrský, ul. Mlýnská

duben
Marie Krajčovičová, ul. Mlýnská
NAROZENÍ

červen
75 let Zdenka Lucká, ul. Úlehlova
70 let Libuše Petrášová, ul. Za Hřištěm

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.
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PODROBNOSTI NA VŠECH
POBOý.È&+9=3ýR

x DČWHP GR  OHW QD VSRUWRYQt D SRK\ERYp DNWLYLW\ SUi]GQLQRYp
OHWQtWiERU\VRXVWĜedČní apod.
x DČWHPQDUR]HQêPRGQDSRPĤFN\NHNRMHQtPRQLWRULQJ
dechĤGLJLWiOQtFKĤvy

V programu ZDRAVÁ RODINA
Då.þ

%H]SĜíspČvkoví dárci krve GDOãtFK.þ
x 1DSRK\ERYpDNWLYLW\ZHOOQHVVSRE\W\PDViåHDSRG

x Na preventivní onkologická vyšetĜení
x Na dentální hygienu
x Na vyšetĜHQtãWtWQpåOi]\XWČhotných

květen
Blahopřejeme Marii Kresilové a Patriku Vozdovi z ulice Svobody k narození syna Briana.

9SURJUDPX='5$9éä,927
Då.þ

MimoĜádná akce VZP ýR trvající v období
od 20.5. do 31.7. 2013:

březen
Blahopřejeme Evě a Kamilu Štollovým z ulice Lipová k narození syna Kamila.

NOVÉ BONUSY PRO
POJIŠTċNCE VZP ýR

květen
80 let Jan Sýkora, ul. Lužní
75 let Josef Bartolšic, ul. Úlehlova
70 let Marcela Polášková, ul. Ořechová
Jiří Recht, ul. Mlýnská
65 let Ján Duda, ul. Na Trkmance
60 let Stanislav Krůtil, ul. Růžová

9ë.83251e3ĩ'<



•

•

•

Vykupujeme zemČdČlskou pĤdu v této oblasti,
ZajišĢujeme veškerý právní servis spojený s odkupem, vþetnČ jednání na katastrálním úĜadČ.
Vyplácíme v hotovosti pĜi podpisu kupní smlouvy

9içHQtREĀDQpGRSRUXĀXMHPHY\XçtWWXWR
YìMLPHĀQRXQDEtGNX

Volejte: 775
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Příspěvky,
zajímavé články,
připomínky,
fotografie

– příspěvky do zpravodaje možno
zasílat na info@obecladna.cz

377 977

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 2013; příští číslo: září 2013
Tiskne: Tisk Pálka Břeclav

akce

þleny
Klubu

pevného

zdraví

VZP

ýR
trvající

v období

od

20.5.

NOVÉ BONUSY PRO POJIŠTċNCE VZP ýR
pro

do

31.7. 2013:



9
SURJUDPX
=GUDYi
URGLQD
ERQXV

PĤåH
GtWČ
]tVNDW
SRX]H
MHGHQ
]
QtåH
XYHGHQêFK
SĜtVSČYNĤ ve
výši
max.
1000
Kþ
GOH FHONRYp þiVWN\ QD SODWHEQtFK GRNODGHFK  D WR EXć QD
DNWLYLW\XYHGHQpYERGXD QHERE QHERF QHERG QHERH 
D GRYČNXGQtQDRNUXKQtåHXYHGHQêFKSRK\ERYêFKDNWLYLWNURPČSODYiQt MHY]iNODGQtPSURJUDPX ]DSODFHQpYREGREtod 1. 5.
do 31. 7. 2013:
FYLþHQtSURSĜHGãNROiN\VSRUWRYQtKU\DHURELFFYLþHQtURGLþĤVGČWPLPRGHUQtWDQHFU\WPLNDMyJDNDODQHWLNDRULHQWDþQtEČKIORUEDO
J\PQDVWLNDPtþRYpKU\WUDPSROtQDFYLþHQtQDEDORQHFKFYLþHQtSURWLEROHVWHP]DG]XPEDEUXVOHQtQDNROHþNRYêFKEUXVOtFKWDQHþN\
SURPDOpGČWLSUi]GQLQRYpOHWQtVRXVWĜHGČQt]iMPRYêFKDVSRUWRYQtFKRUJDQL]DFtDSRG
E YHYČNX±GQtQDSUi]GQLQRYêOHWQtWiERUWiERUVFtOHQêPLSRK\ERYêPLDNWLYLWDPLDSĜtPČVWVNêOHWQtWiERU YSRþWXPLQGQ\
QHPXVtEêWSRVREČMGRXFt MHKRåVHGtWČ]~þDVWQtGRX]QiYiQ\EXGRXSODWHEQtGRNODG\VGDWHPY\VWDYHQtod 1. 1. 2013,
F SRPĤFN\NHNRMHQtSURGČWLQDUR]HQpYREGREtRGD]DSODFHQpYREGREt
od 1. 5. do 31. 7. 2013,
G PRQLWRULQJGHFKĤSURGČWLQDUR]HQpYREGREtRG]DSODFHQêYREGREt
od 1. 5. do 31. 7. 2013
H GLJLWiOQtFKĤYDSURGČWLQDUR]HQpYREGREtRG]DSODFHQiYREGREt
od 1. 5. do 31. 7. 2013

Výplata pĜíspČvkuNOLHQWREGUåtSĜtVSČYHNQD]iNODGČ
 RYČĜHQtSĜtVOXãQRVWLQRVLWHOHSĜtVSČYNXN9=3&5

BDK mohou þerpat zároveĖ pĜíspČvky na aktivity preventivní onkologická vyšetĜHQtDGHQWiOQtK\JLHQDW]QåHmohou þHUSDWDå
1500 KþDå.þ.

Výplata pĜíspČvku
 .OLHQWRYLMHSĜtVSČYHNY\SODFHQQDMHGQRXDWRdo 10. 8. 2013 QHERSĜLY\þHUSiQtOLPLWX9êMLPNXWYRĜtSĜtVSČYHNQDSUHYHQFLNDUFLQRPXSUVX
>ERGD @±WHQO]HY\SOiFHWdo 10. 12. 2013QHERSĜLY\þHUSiQtOLPLWX
 9êãHSĜtVSČYNX]iYLVtQDVRXþWXþiVWHNQDSODWHEQtFKGRNODGHFK]DYêãHXYHGHQiY\ãHWĜHQtRãHWĜHQtNRXSLVOXåE\
 9\SOiFHQtSĜtVSČYNXNOLHQWREGUåtSĜtVSČYHNQD]iNODGČ
 NRQWURO\EH]GOXåQRVWLDSĜtVOXãQRVWLQRVLWHOHSĜtVSČYNXN9=3ý5
 VSOQČQtSRGPtQHNYČNRYpKUDQLFHSURSURJUDP=GUDYêåLYRWWMRGOHWDEêWþOHQHP.3=
 SĜHGORåHQtRULJLQiOQtFKSODWHEQtFKGRNODGĤRSURYHGHQpPY\ãHWĜHQtRãHWĜHQtNRXSLVOXåE\YþHVNêFKNRUXQiFKVGDWHPY\VWDYHQtRG
GR
 X%'.SĜHGORåHQtSRWYU]HQtRGDURYiQtNUYHNRVWQtGĜHQČ


MimoĜádná
akce
v programu
ZDRAVÁ
RODINA
v období
od
20.5.
do
31.7. 2013:

=DSODFHQpDNWLYLW\QHPXVtSUREtKDWYREGREtRG

BezpĜíspČvkoví dárciNUYHDNRVWQtGĜHQČPRKRX]tVNDWSĜtVSČYHNv max. výši 500 KþSRNXGYREGREtRG±GDURYDOLNRVWQt
GĜHĖQHERDOHVSRĖMHGQRXNUHYDWRQDQtåHXYHGHQpDNWLYLW\
 ZHOOQHVVSRE\W\ YtNHQGRYpSURGORXåHQpYtNHQG\WêGHQQt 
 PDViåH
 SHUPDQHQWN\QDSRK\ERYpDNWLYLW\QHERDOHVSRĖYVWXSHQN\QDMHGQXDNWLYLWX-HGQiVHRDNWLYLW\W\SXSRVLORYQ\SLODWHVSRZHU
SODWHWUDPSROtQD MXPSLQJ FKĤ]HQDSRK\EOLYpPSiVX KHDW SRVLORYiQtSRPRFtNORX]DYêFKGHVHN IORULQ URWRSHG VSLQQLQJ 
]XPEDFYLþHQtSURWLEROHVWHP]DGSODYiQtDSRG
 SHUPDQHQWN\QHERDOHVSRĖYVWXSHQN\QDMHGQXDNWLYLWXQDUHOD[DþQtR]GUDYQpDNWLYLW\W\SXVROQiMHVN\QČVDXQDSiUD
FHORWČORYiNU\RWHUDSLH
 NXU]\RGERUQpNRQ]XOWDFH]DPČĜHQpQD]GUDYêåLYRWQtVW\O]GUDYRXYêåLYX
 ~þDVWQDNXU]HFK]DPČĜHQêFKQDSV\FKRK\JLHQXDUHOD[DþQtPHWRG\SUHYHQFHVWUHVXV\QGURPXY\KRĜHQt]YOiGiQt]iWČåRYêFK
VLWXDFtDSRG

H SĜtVSČYHNQDY\ãHWĜHQtãWtWQpåOi]\XWČKRWQêFKQHKUD]HQp]Y]S±ODERUDWRUQtY\ãHWĜHQtNUYH W\UHRVWLPXODþQtKRUPRQ 76+ 
YROQêW\UR[LQX )7 DSURWLOiWN\SURWLW\UHRLGiOQtSHUR[LGi]H 732DE YREGREtRG±

G GHQWiOQtK\JLHQXSURYHGHQRXYREGREtRG±

D SUHYHQWLYQtRQNRORJLFNiY\ãHWĜHQtY\åiGDQiNOLHQWHPD]DSODFHQiYREGREt
RG±SUHYHQFHNDUFLQRPXSUVX±PDPRJUDILHXOWUDVRQRJUDILHSUVRX GORXKpþHNDFtGRE\ 
E RG±SUHYHQFHNDUFLQRPXWOXVWpKRVWĜHYDY\ãHWĜHQtQDRNXOWQtNUYiFHQt
F RG±SUHYHQFHNRåQtFKQiGRUĤ±Y\ãHWĜHQtGLDJQRVWLNDRãHWĜHQtQDSĜY\QČWt H[FL]H 

9WpWRDNFLO]H]tVNDWILQDQþQtSĜtVSČYHN ve výši max. 1 500 Kþ QD

 -HGQRWOLYpDNWLYLW\O]HNRPELQRYDW
 .OLHQWRYLVHQH]DSRþtWiYDMt]DQtåHXYHGHQpDNWLYLW\ERG\GRSURJUDPX=GUDYêåLYRWWDNMDNMHWRPXY]iNODGQtPSURJUDPX

 %RQXVRYêSĜtVSČYHNPĤåHNOLHQWþHUSDWSRX]H[

 YWRPWRREGREtO]H]tVNDWmimoĜádné pĜíspČYN\QDGUiPHF]iNODGQtKRSURJUDPX=GUDYêåLYRWQDQtåHXYHGHQpDNWLYLW\ QHPXVt
být nasbírané body)

MimoĜádná

