SLOVO STAROSTY
Vážení ob ané, cht l bych Vás informovat o nejzávažn jších problémech, které eší naše obec. V prvé ad je to
znovuotev ení školy. V sou asné dob je stav následující: Zastupitelstvo obce odvolalo stávající editelku MŠ a
jmenovalo konkurzní komisi pro výb r nového editele i editelky pro rozší ený subjekt Základní škola a Mate ská škola
v Ladné. B hem následujících týdn by dle domluvy s Ministerstvem školství m lo dojít k zápisu rozši ujících inností
stávající mate ské školy. V budov ZŠ probíhají úpravy jako malování a úklid, aby v zá í mohly d ti nastoupit do naší
nov otev ené školy. Vzhledem k tomu, že obec zaznamenává velkou poptávku po stavebních místech, rozhodlo
Zastupitelstvo obce o schválení zám ru výkupu pozemk pro bytovou výstavbu. Jedná se o lokalitu mezi ulicí Mlýnská a
polní cestou Trnková a mezi ulicí Úlehlova a zahrádkami p ed areálem bývalého JZD. Vzhledem k tomu, že investice do
inženýrských sítí jsou velmi náro né a drahé, je nejlepší variantou výkup všech pozemk obcí. Obec jako vlastník t chto
pozemk má v tší nad ji na získaní prost edk na tyto investice. Obec nem že investovat velké prost edky do sítí na
cizích pozemcích. Výkup bude zajišt n smlouvou o smlouv budoucí a peníze budou uhrazeny prodávajícím až po
podpisu všech vlastník . Dalším velkým tématem je „vypo ádání se“ s nájemníky obecních pozemk , kte í je užívají bez
souhlasu obce a bez ádné nájemní smlouvy. Takovéto konání nem žeme v ádném p ípad dále tolerovat. Tito
samozvaní nájemci m li dostatek asu na to, aby si tyto nájmy ádn ošet ili. Proto obec p istoupila k tvrdšímu ešení.
Byli zaslány výzvy k vyklizení našich pozemk do 31.7.2007. Pokud se tak nestane, obec vyklidí pozemky na své
náklady, ale bez náhrady škody. První výsledky jste mohli zaznamenat v areálu bývalé p idružené výroby. Dále bych
cht l upozornit všechny ob any, kte í užívají obecní pozemky, aby si dali do po ádku pronájmy, pop ípad zaplatili na
Obecním ú ad poplatky za užívaní ve ejného prostranství. Nem žeme tolerovat, aby jedni ob ané ádn platili a druzí
ne.
Zden k Jura ka

AKTUALITY
DOTACE 60.000,-K PRO JSDH LADNÁ

Obecní ú ad Ladná získal pro Jednotku sboru dobrovolných hasi dotaci od Krajského ú adu Jihomoravského kraje ve
výši 60.000,-K . Tato ástka bude použita na zakoupení ošacení, p ileb a dalšího nutného vybavení.

GRANT 50.000,-PRO SDRUŽENÍ OB AN LADNÉ

Sdružení ob an Ladné podalo žádost na grant Energie z p írody, který vypsala spole nost Moravské naftové doly
z Hodonína. Náš projekt „Rasovna-živé srdce pro Ladnou“ usp l a byl vybrán k realizaci.

NOVÝ OBECNÍ Ú AD BYL OTEV EN

V druhé p li ervna jsme se p est hovali do zrekonstruovaných prostor bývalého školního bytu, který je nyní využíván
jako sídlo obecního ú adu. Krom toho, že nové prostory nabídnou více místa, je nyní ú ad p ístupn jší a díky
bezbariérovému p ístupu i lépe zdolatelný také pro starší ob any. Ú ední dny i nadále z stávají v pond lí a ve st edu od
7.30 do 17.00 hodin.
D kujeme p. Pavlu Mendlovi a Liboru Vymyslickému, kte í nám darovali své obrazy na výzdobu pracovny starosty.
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VÝPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
ZASEDÁNÍ SE KONALO DNE 11.5.2007
1. Schválení Záv re ného ú tu Obce Ladná za rok 2006
Usnesení .4/07/Z8 Zastupitelstvo obce schválilo Záv re ný ú et Obce Ladná za rok 2006 s výhradou a p ijalo nápravné
opat ení: ú etní obce je povinna odstranit chyby a nedostatky vyplývající z auditu obce.
2. Schválení 1.rozpo tového opat ení
Usnesení .5/07/Z8 Zastupitelstvo obce schválilo 1.rozpo tové opat ení
3.Schválení z ízení sb rného dvora
Usnesení .6/07/Z8 Zastupitelstvo obce schválilo zám r z ízení sb rného dvora
4. Schválení zám ru vybudování solární elektrárny
Starosta Z.Jura ka vysv tlil zám r vybudovat v obci fotovoltaickou elektrárnu s tím, že se Obec Ladná bude ucházet o
dotace z programu Ministerstva životního prost edí R.
Usnesení .7/07/Z8 Zastupitelstvo obce schválilo zám r vybudování solární elektrárny
5. Schválení zám ru instalace solárních kolektor na MŠ Ladná
Usnesení .8/07/Z8 Zastupitelstvo obce schválilo zám r instalace solárních kolektor na MŠ Ladná
6. Schválení Smlouvy o p j ce ve výši 2mil.K od firmy CITYMONT
Starosta Jura ka podal informace o firm CITYMONT, vysv tlil, že je nutné mít vlastní prost edky na investice
/monitoring kanalizace, opravy silnic, deratizaci apod./ a zd raznil výhodu 2% úroku na 24 m síc .
Usnesení .9/07/Z8 Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o p j ce ve výši 2mil.K od firmy CITYMONT
7.Schválení 1.opat ení zastupitelstva : výše poplatku a vzor smlouvy na hrobová místa
Starosta Jura ka vysv tlil, že se zastupitelstvo bude ídit Vým rem 01/2007 MF R, kdy nájem za m2 je 7,-K . Služby
spojené s hrobovými místy byly navrženy na 11,-K .
Návrh je tedy 18,-K /m2/rok.
Vzor smlouvy byl p evzat z www.mmcr.cz
Výše nájmu za hrobové místo tak byla snížena o p ibližn 10,-K za metr tvere ní za rok.
Usnesení .10/07/Z8 Zastupitelstvo obce schválilo vzor smlouvy na nájem hrobových míst a výši poplatku za hrobové
místo ve výši 18,-K /m2/rok.

VÝPIS Z 9.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
ZASEDÁNÍ SE KONALO DNE 28.5.2007
1. Schválení rozpo tu sociálního fondu
Usnesení .4/07/Z9 Zastupitelstvo obce schválilo rozpo et sociálního fondu
2. Schválení innosti kontrolního a finan ního výboru
Usnesení .5/07/Z9 Zastupitelstvo obce schválilo innost kontrolního a finan ního výboru
3.Schválení 2 rozpo tového opat ení
Usnesení .6/07/Z9 Zastupitelstvo obce schválilo 2 rozpo tové opat ení
4. Schválení zm ny Z izovací listiny MŠ
Usnesení .7/07/Z9 Zastupitelstvo obce schválilo zm nu Z izovací listiny MŠ
5. Schválení rozpo tového výhledu na roky 2008 a 2009
Usnesení .8/07/Z9 Zastupitelstvo obce schválilo rozpo tový výhled na roky 2008 a 2009
6. Schválení Obecn závazné vyhlášky 5/2007 o místních poplatcích
Usnesení .9/07/Z9 Zastupitelstvo obce schválilo Obecn závaznou vyhlášku 5/2007 o místních poplatcích, kterou se
m ní OZV 1/2006
7.Schválení Obecn závazné vyhlášky 6/2007 o pohybu ps
Usnesení .10/07/Z9 Zastupitelstvo obce schválilo Obecn závaznou vyhlášku 6/2007 o pohybu ps , kterou se m ní
OZV 2/2006
8. Schválení zám ru zm ny územního plánu
Usnesení . 11/07/Z9 Zastupitelstvo obce schválilo zám r zm ny územního plánu
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VÝPIS Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
ZASEDÁNÍ SE KONALO DNE 25.6.2007
1. Schválení vstupu obce do Svazu m st a obcí R
Usnesení .4/07/Z10: zastupitelstvo obce schválilo vstup obce do Svazu m st a obcí R
2. Schválení vstupu obce do Sdružení obcí a m st jižní Moravy
Usnesení .5/07/Z10: zastupitelstvo obce schválilo vstup obce do Sdružení obcí a m st jižní Moravy
3. Schválení vstupu obce do Místní ak ní skupiny Dolní Morava
Starosta vysv tlil výhody v rámci MAS Dolní Morava-možnost získávat peníze z projekt a grant , které by pro obec
jinak nebyly dostupné
Usnesení .6/07/Z10: zastupitelstvo obce schvaluje lenství a podporu MAS Dolní Morava
4. Schválení dotace z KÚ JMK pro JSDH Ladná
Usnesení .7/07/Z10: zastupitelstvo obce schvaluje p ijetí dotace z KÚ JMK pro JSDH Ladná ve výši 60.000,-K
5.Schválení p evodu pozemk z vlastnictví Pozemkového fondu do vlastnictví obce
Usnesení .8/07/Z10: zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný p evod všech zem d lských pozemk z vlastnictví státu a
správy Pozemkového fondu do vlastnictví obce dle §5zák.95/1999, ve zn ní pozd jších p edpis . V p ípad , že nelze
provést p evod bezúplatný, schvaluje zastupitelstvo p evod úplatný.
6.Schválení p evodu pozemk z vlastnictví Ú adu pro zastupování státu ve v cech majetkových do vlastnictví obce
Usnesení .9/07/Z10: zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný p evod všech zem d lských pozemk z vlastnictví státu a
správy Ú adu pro zastupování státu ve v cech majetkových do vlastnictví obce dle §5zák.95/1999, ve zn ní pozd jších
p edpis . V p ípad , že nelze provést p evod bezúplatný, schvaluje zastupitelstvo p evod úplatný.
7.Nominace zástupc obce na valnou hromadu Dobrovolného svazku Podluží
Usnesení 10/07/Z10: zastupitelstvo obce nominovalo Z.Jura ku, B.Tesa íkovou, V. erného, S.Kr tila a S.Holuba na
valnou hromadu Dobrovolného svazku Podluží, konanou dne 27.6.2007
8. Schválení zám ru pronájmu nebytových prostor (objekt ob anské vybavenosti, .p.1, pošta)
Usnesení .11/07/Z10: zastupitelstvo obce schválilo zám r pronájmu nebytových prostor
9. Schválení zám ru pronájmu bytových prostor (objekt k bydlení, Na Trkmance 20/15)
Usnesení .12/07/Z10: zastupitelstvo obce schválilo zám r pronájmu bytových prostor (objekt k bydlení, Na Trkmance
20/15)
10. Schválení zám ru prodeje / pozemek p. . 939/1 o vým. 208m2 na ulici Za H išt m, pozemek p. . 939/2 o vým.
29m2 na ulici Za H išt m, pozemek p. . 939/3 o vým. 141m2 na ulici Za H išt m/
Starosta Z.Jura ka vysv tlil, že uvedené pozemky musí být využity jako p ístupová cesta k objektu bydlení
Usnesení .13/07/Z10: zastupitelstvo obce schválilo zám r prodeje / pozemek p. . 939/1 o vým. 208m2 na ulici Za
H išt m, pozemek p. . 939/2 o vým. 29m2 na ulici Za H išt m, pozemek p. . 939/3 o vým. 141m2 na ulici Za H išt m/
11.Schválení 3.rozpo tového opat ení
Místostarostka B.Tesa íková sd lila, že kolektory na oh ev vody v MŠ budou instalovány pouze v p ípad získání dotace
ze SFŽP
Usnesení .14/07/Z10: zastupitelstvo obce schválilo 3.rozpo tové opat ení / ástka 40.000,-K na kolektory v MŠ Ladná/
Bohumila Tesa íková

VÝZVA
Upozor ujeme místní podnikatele, organizace a spolky na možnost bezplatné reklamy na webových stránkách
mikroregionu Podluží www.podluzi.cz. Více informací na emailu kaufova@podluzi.cz nebo tesarikova@ladna.cz
Plastové pytle na separovaný odpad jsou ob an m k dispozici zdarma na Obecním ú adu. Je možno je
vyzvednout v ú edních hodinách.
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EKOKÚTEK
ZHODNOCENÍ SEPARACE ODPADU ZA I. POLOLETÍ ROKU 2007
Finan ní ástky vrácené obcím za t íd ný odpad za I. tvrtletí 2007, nap .:
Ladná
Hlohovec
Vrbice
Strachotín
3.950,-K
22.000,-K
4.000,-K
7.000,-K

Popice
4.400,-K

Do této ástky byl zapo ítán i sb r tetra-packu, do dnešního dne však údaje nebyly k dispozici. Výši finan ní ástky
ovlivní i to, kolik t íd ného odpadu nasbírají nap . organizace v obci, fyzické osoby, p ísp vkové organizace (MŠ, ZŠ)
apod.
Srovnání odevzdaného t íd ného odpadu Ladná-Hlohovec za I. tvrtletí 2007
Ladná
Hlohovec
papír
1550kg
2700kg
plast
600kg
2540kg
barevné sklo
300kg
2400kg
bílé sklo
0kg
800kg
Sb r skla byl v naší obci ovlivn n i tím, že až do druhé p le ervna nebyly v obci všechny kontejnery na t íd né sklo.
Z následující tabulky však vyplývá, že ve druhém tvrtletí roku 2007 jsme nat ídili mnohem v tší množství odpadu než ve
tvrtletí prvním. P edpokládáme, že i ástka za toto období vrácená z firmy Eko-kom bude vyšší. Peníze z I. tvrtletí byly
použity na nákup plastových pytl na t íd ný odpad.
Srovnání odevzdaného t íd ného odpadu za I.a II. tvrtletí 2007 v Ladné
I. tvrtletí 2007
II. tvrtletí 2007
papír
1550kg
3000kg
plast
600kg
2020kg
barevné sklo
300kg
800kg
bílé sklo
0kg
800kg
Údaje jsou p evzaty ze spole nosti HANTÁLY,a.s.

VÝZVA:
Podle informací ze spole nosti HANTÁLY, a.s. je možné navýšit množství separovaného odpadu i tím, že kdokoli
/fyzická osoba, organizace v obci/ odevzdá do sb rny odpad (papír, železo, hliník, m , plast apod.), m že pak p ijít
s dokladem na Obecní ú ad a kopie tohoto dokladu bude p idána do výkazu separace odpadu. Tímto ob ané mohou
pomoci obci vyd lat další peníze tak, že bude navýšeno množství odpadu a tím i finan ní ástka, která se obcím vrací za
separovaný odpad.
Po ádek u kontejner u mlýna…
Jak jsme Vás již informovali, úklid erné skládky u mlýna stál tém 50.000,-K . Ve zpravodaji a na obecních
výv skách jsme ob any informovali, že vy išt ný prostor bude ur en pro skládku v tví atd. na št pkování; veškerý ostatní
odpad musí být v popelnici, pytlích nebo kontejnerech. Možná n kdo tyto informace ne etl, ovšem to ho neomlouvá,
protože situace kolem kontejner u mlýna je stará známá v c.
Na za átku ervence byly na toto místo odvezeny t i hromady st ešních tašek, cihel a podobného odpadu. Vzhledem
k tomu, že byl zjišt n p vodce tohoto odpadu a jsou prokazatelné d kazy a sv dectví, bude doty ný J.M. z ulice Na
Trkmance pozván k p estupkové komisi. Nebudeme v žádném p ípad bránit p estupkové komisi, aby nasadila vyšší
la ku v p ípad výše pokuty.
Obecní ú ad platí nemalé ástky za vývoz kontejner a zam stnanec obce, p.Anth, tráví úklidem na tomto míst
mnoho asu. Naším zám rem je snížení ástek za vyvezené kontejnery, ale pokud i nadále budou ob ané vyhazovat
odpad mimo kontejnery, bude si Obecní ú ad kompenzovat ztráty vybíráním vysokých pokut. Opat ení nepopulární, ale
naprosto nezbytné.
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Kútek domácí ekologie
Pro založit kompost
Do kompostéru m žeme hodit spoustu v cí, které by jinak skon ily v popelnici, což by jist byla škoda, když je m žeme
použít i lépe :zbytky ovoce a zeleniny, ajové sá ky, listí, trávu, staré kv tiny, kousky d eva a také trubi ky od toaletního
papíru, papírové ru níky nebo plata od vají ek. Jednotlivé vrstvy kompostu je dobré prokládat a prolévat vodou, poté se
za ne zah ívat. Po zchlazení jej dále promíchejte a prolévejte vodou. Výsledná hn dou hmotu pak m žete po dalším
m síci použít jako hnojivo na zahradu.
Do kompostu rozhodn nepat í: noviny, asopisy, použité pleny, kosti, maso ani va ená jídla.
Úklid za h išt m
Ráda bych na tomto míst pod kovala t m, kte í p išli pomoct s úklidem po pokácení 8 topol , které rostly na ulici Za
H išt m. Pod kování pat í Milen a Miloši Duhonským, Kate in a Brend Nešporovým a Mathilde a Vratislavu
echovým za odklizení v tví a nasbírání 10 velkých plastových pytl nepo ádku. D kuji také panu M.Šmídovi st.z firmy
MIBAG Šmíd za odvoz v tví do kontejneru.
Tímto úprava tohoto místa nekon í. Protože se nepoda ilo pa ezy u plotu podrtit speciální frézou, budou ponechány na
míst k vyhnití. Mezi nimi budou pravd podobn již na podzim vysazeny ke e.
Prot jší strana bude srovnána a na míst zasazeny dva až t i stromy, na p ání ladenských ob an to budou staré druhy
ovocných strom .
Bohumila Tesa íková

POD KOVÁNÍ
ELEKTROCENTRÁLA PRO HASI E
Touto cestou chceme pod kovat spole nosti ALBA-METAL, spol. s r.o. zastoupené panem Mad i em za poskytnutí
elektrocentrály. Tato elektrocentrála je naftový p enosný zdroj elektrické energie – 380V/5kW a bude sloužit místnímu
družení JSDH (Jednotka sboru dobrovolných hasi ) p i krizových situacích a výjezdech, pop ípad jako zdroj energie p i
kulturních akcích apod. Elektrocentrála v hodnot 26. 000,- K byla na Obec Ladnou p evedena zdarma formou daru.

HODY 2007
Dne 21. ervna 2007 se uskute nila sch zka zástupc Obecního ú adu se stárky, jejich rodi i a zástupci
Slováckého sdružení Lanštorf ané, JSDH a TJ Sokol. Kv li nesrovnalostem v systému dotací, který fungoval na
M stském ú adu v B eclavi, jsme se rozhodli, že p ijmeme nový systém. Takový systém, který by zaru il hladký pr b h
hod , kdy se organizace rozd lí mezi n kolik subjekt . Po okolních vesnicích jsme zjiš ovali, jakým zp sobem se hody
organizují a jsou financovány u nich a upravili jsme to na naše podmínky.
Výsledkem našeho jednání a rozhodnutí je, že finan ním garantem hod bude Obecní ú ad Ladná. V p ípad
nep íznivého po así tedy bude ležet p ípadný prod lek na bedrech obce. Obecní ú ad bude inkasovat veškeré zisky
z prodaných vstupenek a sól. Každý krojový len chasy získá finan ní p ísp vek ve výši 500,-K . Stárci a chasa budou
zajiš ovat zásadní záležitosti (dovoz máje, zeleného, apod.); je dohodnuto, že vypom že JSDH, Slovácké sdružení
Lanštorf ané a Myslivecké sdružení (nap . p i obsazení pokladen apod.)
Naším zám rem je podporovat tradi ní kulturu v obci, zaštítit hody finan n a být garantem toho, že kdokoli se
rozhodne, že chce chodit v Ladné na hody v kroji, bude mu to umožn no. Nelze dopustit, aby n kdo diktoval a na izoval,
kdo se smí a kdo nesmí ú astnit hod . Podle p edpoklad by se letos m lo ú astnit až 15 krojových pár . Doufáme, že se
hody 2007 vyda í ke spokojenosti všech místních ob an i návšt vník .
Program hod :
sobota 22.zá í 2007: P edhodovní zpívání pod májú, hraje CM J.Severina, vystoupí mužácké sbory z Ladné, Charvátské
Nové Vsi a Poštorné
ned le 23. zá í 2007: Tradi ní krojové hody, hraje DH Ištvánci, pr vod od stárka Romana Kan , ul. Úlehlova
pond lí 24.zá í 2007: Tradi ní krojové hody, hraje DH Ištvánci, pr vod od stárka Radima Uhra, ul. Anenská
sobota 29.zá í 2007: Hodky, hraje DH Zla ulka
Bohumila Tesa íková
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MATE SKÁ ŠKOLA
Hurá, jedeme na Rad jov!
Pond lí 7. kv tna 2007 8.00 ráno !
Tak už je to tady. Den D! D ti netrp liv postávají p ed školkou a vyhlížejí autobus. Už p ijel. Tátové pomáhají s kufry,
ješt pusu mamince a pak už hurá na cestu. D ti vytahují cukrovinky, p edhazují si, kdo má lepší knížku a t ší se na
zážitky, které je ekají. P ijíždíme na Rad jov plni o ekávání. Nádhera. Velký hotel obklopený p írodou. A to h išt . Tam
se bude hrát fotbal. Už se nem žeme do kat. Jdeme se ubytovat a rychle do p írody. Hlavn nesmíme zapomenout na
krte ka. Pom že nám seznámit se s kamarády zví átky, co žijí v lese a nau í nás poznávat a chránit p írodu. Malá
procházka nám nem že uškodit. A stálo to za to. Vid li jsme b žet srnky, upletli jsme si v ne ky z pampelišek a zahráli si
minigolf. To bylo radosti, když paní u itelky prohráli. A najednou tu byl ve er! Každý den byla pohádka o krte kovi,
která nám ud lala obrovskou radost. Jak jsme byli unaveni z celého dne, tak jsme spokojen usnuli ve svých postýlkách.
Ráno nás ekalo p ekvapení! Museli jsme si sami uklidit pokoj a hra ky. „Ale jak na to?“ napadlo nás hned, jak jsme se
dozv d li, co nás každý den eká. „Doma uklízí maminka!“ Ale ani to nás neodradilo. Jeden vedle druhého jsme se
snažili mít nejlépe uklizený pokoj. Taky jsme za to dostali diplom a medaili. Každý den se cht l krte ek podívat do
p írody, a tak jsem šli k nádrži, kde plavali pulci, šli se podívat na statek za ove kami a ud lali si velký výlet na
rozhlednu. Tam bylo nádhern . A ten výhled. Dokonce jsme vyšli až do t etího patra. A nikdo se nebál, ani slzi ka
nespadla. Pod rozhlednou byla salaš, kde se pásli ove ky, stála tam starodávná vesnice a tak jsme byli zv davi a šli se
dovnit podívat. Nejvíc nás však bavilo šplhání po lanech. To nám dodalo sil na cestu na hotel. T etí den nás ekalo
sportovní dopoledne. Lupi i nám vzali poklad a b želi ho schovat. Ale byli tak neopatrní, že zanechávali za sebou stopy.
A proto se poda ilo policajt m lehce lupi e vystopovat a najít schovaný poklad. Ve er nás ekalo opékání špeká k a pak
jsme museli jít hned spát. Ale necht lo se nám. Už jsme byli v postýlkách, venku tma, když v tom p išli paní u itelky, že
se máme obléct a jít s nimi ven. Krte ek byl totiž zv davý, co d lají zví átka v noci, a aby se sám nebál, máme jít s ním.
Šli jsme. Cesta byla osv tlená sví kami a m li jsme s sebou baterky. Ale ty nikdo nepot eboval. Všichni jsme byli moc
state ní a odvážní a cestu jsme zvládli a úpln sami. A co zví átka? Slyšeli jsme houkat moudrou sovu, pomohli jsme
šne kovi na trávu, a na n j nikdo nešlápne a ježkovi jsme vyzna ili cestu do houští. To bylo zážitk . A co nás ekalo
ješt ? Poslední den jsme se oblékli do masek a tancovali na karnevale, a abychom si to po ádn užili, byli jsme se
rozlou it s p írodou a s kamarády zví átky. Ve er se rozdali diplomy, medaile, poslední cukrovinky a hurá, jedeme dom !
Byly to krásné, spole n strávené dny a odjíždíme dom
s krásnými zážitky.
Takové zážitky mohly prožít d ti z naší Mate ské školy v Ladné a doufáme , že se to poda í i jiným v letech
p íštích . Za pé i a starostlivost o n b hem ŠVP pat í pod kování paní u itelce Ev Kaufové a její pomocnici paní
Id Osi kové, nejen od editelky MŠ , ale hlavn od rodi d tí. Tak zase n kdy na vid nou !!!

Za MŠ Ladná Karla D bravová, Eva Kaufová a Ida Osi ková
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Skon il školní rok 2006 / 2007, který byl doslova nabitý vzruchy a ne ekanými událostmi. Ladná se osamostatnila a
od 1.1.2007 za ala i nová historie naší mate ské školy.
Naše MŠ zabezpe ovala p edškolní vzd lávání a stravování pro 35 d tí ve dvou t ídách dopoledne a jednou
t ídou odpoledne p i provozu od 6,15 – do 16,15. a o d ti pe ovalo 6 pracovnic v MŠ - pedag. pracovnice Karla
D bravová , Eva Kaufová , Martina Hlávková, kterou od 1.3.07 nahradila Marcela Ju enová a školnice Ida Osi ková a
ve ŠJ - provozní pracovnice Kate ina Nešporová a Michaela Markovi ová
Celým školním rokem provázelo d ti motto : P íroda kolem nás – p íroda v nás , které bylo hlavním tématem našeho
Školního vzd lávacího programu - pracovali jsme podle Rámcového vzd lávacího plánu a áste n i podle programu Zdravá
mate ská škola.
St ídání tvera ro ních období nám umož uje provázet d ti sv tem p írody i sv tem lidí,Snažíme se je vést k pé i
o své zdraví a k pé i o zdravé životní prost edí. Chceme, aby d ti v naší MŠ prožívaly radostné d tství ve spole enství
kamarád , v prost edí, které je p izp sobeno jejich vývojovým zvláštnostem a pot ebám, pod vedením lidí , kte í mají osobní i
profesní p edpoklady k tomu ,aby spolu se svými rodi i zajistili podmínky pro maximální rozvoj osobnosti každého dít te
na základ jeho v kových a individuálních zvláštností, na zásadách zdravého životního stylu.
Od zá í do konce ervna d ti prožívaly spoustu zajímavých zážitk ,poznatk ,poznalynové kamarády a nová prost edí
i situace.M sí n sledovaly divadelní p edstavení a hudebn zábavné po ady.Vystupovaly na besídkách pro rodi e
i ve ejnost a p edvád ly co už všechno umí a dovedou.
Pomáhali jsme zasadit Lípu ke Dni Zem a staráme se o ni , byli jsme v místní Knihovn , na den otev ených dve í u
hasi , na pošt , v kostele , chodili jsme na logopedickou prevenci, abychom správn vyslovovali, poznávali jsme základy
angli tiny v kroužku ,který u nás v MŠ vedla paní prof. Stoj eva z B eclavi , poznávali jsme krásné okolí naší obce .
To nejvíce d ti dokázaly p i pobytu ve škole v p írod na Rad jov , na výlet v Dinoparku ve Vyškov
a hlavn p i „Rozlú ce s p edškoláky“. Do 1. ro níku v Ladné se p ihlásili :Hrdová Kristýna , Nálezný Radek,
P íborský Lukáš , Smitková Tereza ,Stehlík Stanislav, Struhárová Marie, Vošvrda Václav, Zhá alová Jana.
Do školy v B eclavi - Pazderová Vendula a Dominika Duhajská . Z naší školky tedy odchází celkem 10 d tí .
K zápisu do MŠ jich p išlo celkem 7 d tí - prozatím k 1.9.2007 je p edpokládaný stav 32 d tí .
Zárove s p edškolá ky jsme se rozlou ili i s p. u . Evou Kaufovou,která se st huje do okresu Krom íž.
D kujeme jí touto cestou za to, co všechno s d tmi dokázala a k emu je vedla.
Sout žemi a hledáním pokladu ke Dni d tí jsme se všichni oficiáln rozlou ili i s naší školkou , protože k 3.9.2007
o ekáváme zm ny vzhledem k tomu , že se po ítá se znovu otev ením Základní školy v Ladné . Podrobn jší informace
a sd lení vám všem p átel m naší MŠ dáme v as na v domí . Za vedení školky d kuji svým spolupracovnicím za pracovní
úsilí, které nejen v tomto školním roce , vynaložily pro její dobrý chod , ale hlavn pro spokojenost d tí a jejich rodi a
v neposlední ad d kuji i všem , kte í nám vždy ochotn pomáhali a stáli p i nás.
Všem p eji krásné prázdniny a v novém školním roce 2007/8 na shledanou .
Za MŠ Ladná Karla D bravová
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KOSTEL SVATÉHO ARCHAND LA MICHAELA
JUBILEUM 60 LET KN ŽSTVÍ - MONSG. KAREL ONUCA
Žije mezi námi lov k, který celý sv j život zasv til Bohu a služb lidem. Je jím Monsg.Karel Onuca, který se
dožívá vzácného jubilea-60ti let kn žství. Známe ho jako skromného a ob tavého kn ze, rádce a zpov dníka, dnes už pln
odkázaného na pomoc druhých.
P ed 60 lety, 5.7. 1947, byl po studiích na gymnáziu v Moravském Krumlov a na Cyrilometod jském
bohosloveckém seminá i v Brn vysv cen na kn ze. Po vysv cení byl poslán na r zná místa brn nské diecéze. Sloužil
v ícím ve Velkých Bílovicích, Prušánkách, Moravském Krumlov , Kounicích, Milovicích, Sedleci, Bulharech, v Brn a
poslední a nejdelší kn žskou službu vykonával v podivínské farnosti.
Do Podivína nastoupil vykonávat službu fará e v lednu 1968. Jeho službu narušila mozková mrtvice v b eznu 1998. P es
všechna lé ení odchází otec Karel po 30 letech služby z Podivína do rodinné pé e do Ladné do rodiny Mlátilíkových.
V Podivín a Ladné znal otec Karel tém každou rodinu. 23.srpna 2000 byl v katedrále sv.Petra a Pavla v Brn za svou
celoživotní službu jmenován „Kaplanem svatého stolce“ s užíváním titulu Monsignor. Pokud mu zdraví trochu
dovolovalo, p ivážela paní Anna Mlátilíková otce Karla na vozíku na bohoslužby do kostela. A tak te , když už do
kostela ze zdravotních d vod nem že, cht li jsme spolu s ním pod kovat za velký dar, za dar kn žství. Proto byla
24. ervna 2007 na návsi u domu Mlátilíkových sloužena d kovná mše svatá.
Milý ot e Karle, ješt jednou Vám d kujeme za všechny Vaše služby, motlitby, mše svaté. Za to, když jste se
s námi radoval, k til, vyu oval a do života p ipravoval a žehnal našim d tem a rodinám, p inášel Pána zdravým i
nemocným, ale také když jste byl s námi v t žkých chvílích lou ení s našimi blízkými. Díky za práce na kostele (fasáda,
zateplení a zdvojení oken, dve í, topení a jiné opravy) a starosti; nebylo toho málo a doba nebyla p íznivá. Vy jste to byl,
kdo nás nau il d lit se s nejubožejšími a pot ebn jšími, za aly se d lat charitní sbírky.
D kujeme a vyprošujeme hodn Božích milostí, ochrany Matky Boží a více zdraví.
Pod kování pat í i paní Ani ce Mlátilíkové za dev t let opatrování. Cht la bych pod kovat také všem Vám, kdo
jste pomohli zajistit tuto d kovnou mši svatou.

SBÍRKA NA OPRAVU KOSTELA, POD KOVÁNÍ, POZVÁNKA NA MŠI
Pod kování pat í všem za finan ní pomoc a p ísp vek na opravy. P i ned lní sbírce se 17.6.2007 vybralo
38.500,-K .
Další sbírka se bude konat 22.7.2007 p i mši svaté. D kujeme.
U železni ní zastávky byl v havarijním stavu k íž s Kristem. Byl vyvrácený i siln poškozený. Díky ob tavým lidem byl
opraven a znovu postaven na své místo. O opravu se p i inili pánové J.Markovi , J.Struhár, J.Novák, A. Jílek, J.Kr til a
P.Mendl. D kujeme.
Pod kování všem Vám, kdo jste p išli a pomohli s oboucháváním staré fasády na kostele. Další práce budou pokra ovat
asi za átkem srpna, až bude p ivezeno a postaveno lešení.
Na za átku školního roku 2007/08 bude jako každý rok mše svatá s prosbou o požehnání a dary Ducha svatého do nového
školního roku. Mše se bude konat 7.9.2007. Zveme d ti, mládež i rodi e.
Ludmila St elská

POZVÁNKA
O lanžhotský p egul ák
Kulturní komise p i M stském ú ad Lanžhot Vás srde n zve na sout ž lidových vyprav
„O lanžhotský
p egul ák“, v ned li 5.srpna 2007 od 16.00hodin na Slováckém dvo e hospody U Bartoš . Vystoupí lidoví
vyprav i, ženské sbory a cimbálová muzika.
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SDRUŽENÍ OB AN LADNÉ
P IJ SI OBUŠIT SV J METR TVERE NÍ

V ervnu jsme uspo ádali akci s názvem P ij si obušit sv j metr tvere ní . Naším zám rem bylo pomoci p i
oprav fasády kostela sv. Archand la Michaela a hlavním d vodem pak byla snaha ušet it alespo malou ástku
z rozpo tu. Poda ilo se o istit starou omítku na spodní ásti lod kostela. V m síci srpnu by m lo být postaveno kolem
lodi kostela lešení, p edpokládáme, že bychom ješt mohli pomoci s oboucháváním fasády na vyšších místech. O
p ípadné brigád Vás budeme informovat.
Pod kování všem, kte í se zú astnili této akce:

Anth Old ich, Cenková Helena, ech Jaroslav ml., ech Pavel, ech Václav, erný František, erný Vít, Duhonská Milena,
Duhonský Miloš, Helešic Svatopluk, Hrdli ka Jan, Hrdli ka Karel, Hrdli ka Martin, H íbová Bohdanka, Jílek Antonín st., Jílek
Antonín ml., Jílek Antonín nejml., Jílek Ladislav, Jura ka Zden k, Králová Ludmila, Kr til Jan, K ivánek Václav, Lysák Stanislav st.,
Lysák Stanislav nejml., Markovi Josef st., Markovi Josef ml., Morávek Michal, Nešporová Kate ina, Nešporová Gréta, Nešpor
Miroslav, Nešpor Vojt ch, Novák Jan, Osi ka Ludvík, Osi ka Dominik, Pulkrábek Josef, P íbramská Františka, P íbramský en k,
Sadílek Vojt ch, Sedlá ková Milena, Struhárová Marie, Struhár Jan, Struhár Vojt ch, St elská Ludmila, St elský Michal, St elský
Stanislav, Šilová Hana, Šmíd Miroslav st., Valušková Marie, Valušek František, Vlk Martin, Vrbík František, Vrtal Václav,
Vymyslický Jan
Lešení zap j il Stanislav Kr til
Traktor a odvoz suti zajistili Jan Kr til a Miroslav Nešpor
Další stavební pom cky za p j ili Miroslav Šmíd, Ing. Josef Julínek, Ond ej Katucký a Vojt ch Sadílek

OPRAVA FASÁDY KOSTELA

V tomto p ísp vku bych ráda reagovala na dotazy ob an , které se týkají se opravy fasády kostela. Kostel sv.
Archand la Michaela není v majetku obce, ale v majetku ímskokatolické církve. Ta ho spravuje a snaží se jej opravovat.
Všichni ur it dob e víte, kdo z našich spoluob an se pravideln v nuje údržb a úklidu v kostele.
Konkrétní záležitosti týkající se opravy fasády organizuje ímskokatolická farnost Podivín. Mgr. K ivý tedy
rozhoduje o tom, co a kdy se bude d lat, rozhoduje o výb ru firmy, má na starosti veškerou finan ní stránku v ci atd.
Zastupitelstvo obce Ladná rozhodlo o dotaci ve výši 100.000,-K pro ímsk. farnost; Sdružení ob an Ladné
pomáhalo vypracovat žádost na grant z prost edk Krajského ú adu JmK ( získali jsme 90.000,-K ) a také organizovalo
brigádu na obouchání fasády. Dále se budeme snažit získat sponzora na dovoz lešení a i jinak napomáhat p i této akci.
V žádném p ípad ale nem že Obecní ú ad i zastupitelstvo obce rozhodovat o tom kdy, co a jak se bude d lat. Tyto
pravomoci nám nep ísluší.
I když mohu mít jiný názor na postup p i oprav kostela, respektuji ty, kte í mají tuto innost v kompetenci.
Doufám, že se oprava fasády kostela poda í ke spokojenosti nás všech.
RENOVACE D TSKÉHO H IŠT NA RASOVNI

Jak jsme již informovali, Sdružení ob an Ladné získalo grant ve výši 50.000,-K na opravu d tského h išt v parku
Rasovna. Plánovaný d tský koutek bude ur en p edevším pro menší d ti a jejich rodi e a m l by se postupn spolu s nov
vysazenými stromy stát odpo inkovou zónou v naší obci. V projektu se po ítá s p esunutím h išt , zrušením stávajícího
pískovišt a skluzavky a opravou lanové pr lezky. V plánu je také instalace nové pr lezky, houpadla, lave ek a
odpadkových koš . Vzhledem k výši finan ních náklad bude nezbytnou ástí nového h išt také bezpe nostní kamera,
která odhalí p ípadné záškodníky, ti pak nahradí vzniklé škody. Renovace h išt je plánována na podzim letošního roku, o
postupu prací Vás budeme informovat.
Bohumila Tesa íková
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JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASI
Rád bych Vám v tomto p ísp vku p iblížil naši
innost za první pololetí roku 2007.
Rozlou ili jsme se s dlouholetým velitelem Jednotky Vlastimilem Poláškem st. a naše ady rozší ili noví lenové Ond ej
Kobr, Radek Kosík, Radim Uher a Radek Michlovský.
Absolovovali jsme n kolik školení a cvi ení:
27.1.2007: bojový ád „Obecné zásady“
23.2.2007: školení „Vyhlášení poplachu“
30.3.2007: školení:“Zdolávání požáru, požární útok, požární ochrana, zásobování vodou, seznámení s radiostanicemi
18.5.2007: školení: „Zkouška p enosného erpadla“ u Jazérka
9.6.2007: nácvik požárního útoku
26.6.2007: cvi ení „požární útok“
V sobotu 14.4.2007 jsme se zú astnili výsadby strom na Rasovni a také jsme si vzali na starost následné
zalévání t chto strom .
8. ervna 2007 nás navštívily d ti z Mate ské školy a na záv r roku jsme spole n se Slováckým sdružením
Lanštorf ané uspo ádali D tský den se sout žemi, ukázkami požární techniky a táborákem.
Obecní ú ad získal pro JSDH dotaci ve výši 60.000,-K od Krajského ú adu JMK. Byly zakoupeny znaky,
radiostanice, jmenovky a domovenky, další výzbroj je již objednána a bude zakoupena v nejbližších dnech. Od firmy
ALBA-Metal Ladná jsme získali darem novou elektrocentrálu.
21.6.2007 jsme zasahovali po bou kách ve Velkých Bílovicích a Moravském Žižkov -odstra ování spadlých
strom na silnicích.
Krom toho jsme v prvním tvrtletí roku 2007 vypomáhali s odvozem separovaného odpadu. Po dohod s Obecním
ú adem nás v nejbližších dnech eká odzkoušení odpadní jímky v Mate ské škole a išt ní kanál v obci.
Jan Novák, velitel zásahové jednotky SDH Ladná

SPOLE ENSKÁ KRONIKA
BLAHOP ÁNÍ

erven
80let Ing. Jan Sýkora, R žová
75let Marie Martušková, Za H išt m
Božena Sedlá ková, Masarykova
65let Ludmila erná, R žová
Zde ka Mrázková, Úlehlova
60let František Markovi , Lipová
Josef Sko ík, Mlýnská

ervenec
65let V ra Markovi ová, O echová
S ATKY
Eva Jandová a Michal Morávek, Lipová
Lucie Dobší ková a Jan Gajdoš, O echová

NAROZENÍ

kv ten
Eva Karolína Bartošová, Mlýnská
ZEM ELI

duben
Vladimír Chramosta, Masarykova
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