Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám touto cestou jménem Obce Ladná
i jménem svým popřát vše nejlepší do
nadcházejícího roku 2008, hodně štěstí, pevného
zdraví, vzájemného porozumění a rodinné
pohody. Pevně doufám, že se Vám bude dařit a
splníte si všechna svá očekávání.
Máme za sebou rok 2007, který uběhl jako voda.
Některé z našich představ se podařilo naplnit, jiné
budou realizovány později či jinak, než jsme
původně zamýšleli. Podařilo se získat dotace na
opravu obecního úřadu, opravu fasády kostela či
na vybavení Jednotky dobrovolných hasičů.
Zásadní událostí bylo znovuotevření základní
školy v naší obci, kterou nyní navštěvuje 12
ladenských dětí. S finančním přispěním obce, ale
především zásluhou dobrovolné práce a
finančních darů mnoha spoluobčanů byla
opravena fasáda kostela sv.Archanděla Michaela.
Velkou náplní činnosti obce bylo vytvoření
funkčního úřadu. Vytvořit všechny vyhlášky,
směrnice, vnitřní předpisy a mnoho jiných dokumentů. Také přebíraní majetku od Břeclavi bylo časově
náročným úkolem. Naše obec vstoupila do dvou mikroregionů, Dobrovolného svazku obcí Podluží a
Dobrovolného svazku obcí Lednicko-valtický areál. Také jsme byli u zrodu nového svazku Čistý jihovýchod,
který bude sloužit k získávání dotací pro společné projekty obcí v našem regionu. První takovou akcí jsou
sběrné dvory. V první části se podařilo zpracovat dokumentaci pro deset sběrných dvorů a dalších osm, včetně
našeho, bude následovat. V následujícím roce budeme pokračovat v započatých projektech, jako je například
dobudování kanalizace, obecního rozhlasu, vybavení a rozšíření školní kuchyně tak, aby bylo možné zajistit
obědy i jiné služby pro co největší počet našich občanů. Dále chystáme projekty na vybudování nového topení
v základní i mateřské škole, zateplení a výměnu oken v naší škole. Jako členové Místní akční skupiny jsme
zpracovali podklady na šest projektů, které se týkají naší obce, např. oprava kapličky na ulici Masarykova,
rekonstrukce spodní části obecní hospody pro kulturní využití, úprava části starého fotbalového hřiště, či
rozšíření dětského hřiště na Rasovni. Jak většina z vás zaregistrovala, v nadcházejícím roce nás čeká příprava
všech podkladů a projektů k výstavbě rodinných domů v lokalitě Úlehle. A také jedna velká „neinvestiční akce“
– změna územního plánu tak, aby lépe vyhovoval potřebám obce. Na závěr bych chtěl poděkovat všem
občanům, kteří ve svém volném čase pomáhají upravit naši obec tak, aby byla ladná a těm, kteří organizují
kulturní a sportovní život v obci.
Zdeněk Juračka, starosta
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VÝPIS Z 13.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání se konalo 22.října 2007.
1. Schválení pronájmu p.č. 760, ul. Lipová
Jedná se o pozemek o výměře 1481m2 na ulici Lipová. Starosta Z.Juračka navrhl cenu 1.30/m2/rok, tedy 1925,-Kč/rok.
Jediným zájemcem o pronájem pozemku je pan Ludvík Sedláček, Lipová ul.
Usnesení č.4/07/Z13: Zastupitelstvo obce schválilo pronájem pozemku p.č. 760, ul. Lipová panu Ludvíku Sedláčkovi za
1925,-Kč/rok.
2. Schválení záměru změny Územního plánu
Starosta Z.Juračka vysvětlil, že Územní plán bude pozměněn tak, aby v budoucnu vyhovoval potřebám obce.
Usnesení č.5/07/Z13: Zastupitelstvo obce schválilo záměr změny Územního plánu
3.Schválení revokace Usnesení č.4/07/Z9-rozpočet sociálního fondu
Usnesení č.6/07/Z13:Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet sociálního fondu na rok 2007, ve výši příjmů 30.000,-Kč a ve
výši výdajů 30.000,-Kč.
4.Schválení rozpočtového opatření č.6
Rozpočtové opatření č.6 se týká především výdajů na bezdrátový rozhlas a monitoring kanalizace.
Usnesení č.7/07/Z13: Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.6
5.Schválení převodu pozemku /část silnice od zastávky ČD k ulici Masarykova/ do majetku KÚ JMK
Usnesení č.8/07/Z13: zastupitelstvo obce schválilo bezúplatný převod pozemku p.č. 438 /pozemek pod vozovkou/ do
vlastnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
6. Schválení Směrnice č.9 o zabezpečení zákona o finanční kontrole
Usnesení č.9/07/Z13: Zastupitelstvo obce schválilo Směrnici č.9 o zabezpečení zákona o finanční kontrole.
7. Schválení Směrnice č.10- úschova účetních záznamů
Usnesení č.10/07/Z13: Zastupitelstvo obce schválilo Směrnici č.10- úschova účetních záznamů.
8.Schválení Směrnice č.11. o dlouhodobém majetku
Usnesení č.11/07/Z13: Zastupitelstvo obce schválilo Směrnici č.11 o dlouhodobém majetku.
9. Schválení Směrnice č.12-harmonogram účetní uzávěrky
Usnesení č.12/07/Z13: Zastupitelstvo obce schválilo Směrnici č.12-harmonogram účetní uzávěrky.
10.Schválení úpravy rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Ladná
Částka ve výši 1.050 000,-Kč se nemění, rozpočet se vyčlenil do jednotlivých položek
Usnesení č.13/07/Z13: Zastupitelstvo obce schválilo úpravu rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Ladná,
příspěvkové organizace.
11. Schválení neinvestičního příspěvku ve výši 3.500,-Kč Dobrovolnému svazku obcí Podluží
Jedná se o podíl obce na realizaci projektu řemeslné a výtvarné dílny „Život na dolním toku Moravy“.
Usnesení č.14/07/Z13: Zastupitelstvo obce schválilo neinvestiční příspěvek ve výši 3.500,-Kč Dobrovolnému svazku obcí
Podluží na realizaci projektu řemeslné a výtvarné dílny „Život na dolním toku Moravy“.
12. Schválení neinvestičního příspěvku ve výši 6.544,-Kč Dobrovolnému svazku obcí Podluží
Jedná se o podíl obce na nákladech realizace projektu „Systém orientačního značení Regionu Podluží“.
Usnesení č.15/07/Z13: Zastupitelstvo obce schválilo neinvestiční příspěvek ve výši 6.544,-Kč Dobrovolnému svazku obcí
Podluží na náklady realizace projektu „Systém orientačního značení Regionu Podluží“.

VÝPIS ZE 14.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání se konalo 28.listopadu 2007
1. Schválení dohody o vzájemné spolupráci při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti
Jedná se o lepší spolupráci s policií České republiky
Usnesení č.4/07/Z14: Zastupitelstvo obce schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zajišťování veřejného pořádku a
bezpečnosti.
2. Schválení smluv Jungling, Julinek, Bartošová
Starosta Z.Juračka vysvětlil, že se jedná jen o výměnu slov Obecní úřad – Obec Ladná.
Usnesení č.5/07/Z14: Zastupitelstvo obce schválilo smlouvy 4/2007, 5/2007, 6/2007
3.Schválení záměru pronájmu hospody U parku, č.p.416, par.č. 693
Usnesení č.6/07/Z14: Zastupitelstvo obce schválilo záměr pronájmu hospody U parku.
4.Schválení rozpočtového opatření č.7
Usnesení č.7/07/Z14: Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.7
5.Schválení znění smlouvy o smlouvě budoucí – výkup pozemků
Usnesení č.8/07/Z14: Zastupitelstvo obce schválilo znění smlouvy o smlouvě budoucí – výkup pozemků
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VÝPIS Z 15.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání se konalo 17.prosince 2007
1. Schválení rozpočtu na rok 2008
Hlasování:9-0-0
Usnesení č.4/07/Z15: Po projednání a připomínkách byl schválen rozpočet Obce Ladná na rok 2008 ve výši příjmů
12 610 000,-Kč, ve výši výdajů 12 610 000,-Kč. Závazným ukazatelem pro plnění rozpočtu jsou jednotlivé paragrafy
rozpočtové skladby.
2. Schválení změny Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích 5/2007
Starosta Zdeněk Juračka navrhl v důsledku nárůstu cen služeb zvýšení poplatku za svoz odpadu na rok 2008 takto: ze
400,-Kč na 440,-Kč ;děti do 6let a občané nad 65let: z 240,-Kč na 300,-Kč.
Usnesení č.5/07/Z15: Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku o místních
poplatcích č. 7/200, kterou se mění OZV o místních poplatcích č.5/2007.
3. Schválení záměru pronájmu objektu k bydlení Na Trkmance 20/15
Usnesení č.6/07/Z15: Zastupitelstvo obce schválilo záměr pronájmu objektu k bydlení Na Trkmance 20/15.
4. Schválení Dodatku č.2 Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Ladná, příspěvkové organizace
Starosta Juračka vysvětlil, že si Obec Ladná ponechává ve správě dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nad 40tis.Kč,
nezapisovaný do katastru nemovitostí ZŠ a MŠ Ladná, příspěvkové organizace. Tento majetek bude MŠ a ZŠ předán do
užívání smlouvou o výpůjčce.
Usnesení č.7/07/Z15: Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č.2 Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Ladná, příspěvkové
organizace.
5. Schválení pronájmu části nemovitosti U Parku, č.p.416
Starosta Juračka sdělil, že Obec Ladná obdržela tři nabídky na pronájem: od paní Adriany Čulenové, pana Zdeňka
Rychlého a pana Víta Vidláře.
Starosta navrhl hlasovat pro nabídku paní Adriany Čulenové.
Hlasování:9-0-0
Usnesení č.8/07/Z15: Zastupitelstvo obce schválilo pronájem části nemovitosti U Parku, č.p.416 paní Adrianě Čulenové
od 1.1.2008
6.Schválení neinvestičního příspěvku Dobrovolnému svazku obcí Podluží ve výši 1.500,Jedná se o příspěvek obce na realizaci projektu „Virtuální projektový inkubátor RP“.
Usnesení č.9/07/Z15: Zastupitelstvo obce schválilo neinvestiční příspěvek Dobrovolnému svazku obcí Podluží ve výši
1.500,-Kč na realizaci projektu „Virtuální projektový inkubátor RP“.
7.Schválení neinvestičního příspěvku Dobrovolnému svazku obcí Podluží ve výši 7.760,-Kč
Jedná se o příspěvek obce na realizaci projektu „Podpora zpracování dokumentace pro rozvojové projekty mikroregionů
JmK“.
Usnesení č.10/07/Z15: Zastupitelstvo obce schválilo neinvestiční příspěvek Dobrovolnému svazku obcí Podluží ve výši
7.760,-Kč, na realizaci projektu „Podpora zpracování dokumentace pro rozvojové projekty mikroregionů JmK“.
8.Schválení neinvestičního příspěvku Dobrovolnému svazku obcí Podluží ve výši 6.900,Jedná se o příspěvek obce na realizaci projektu „Vinné sklepy na Podluží“.
Usnesení č.11/07/Z15: Zastupitelstvo obce schválilo neinvestiční příspěvek Dobrovolnému svazku obcí Podluží ve výši
6.900,-Kč, na realizaci projektu „Vinné sklepy na Podluží“.
9.Schválení neinvestičního příspěvku Dobrovolnému svazku obcí Podluží ve výši 8.500,-Kč.
Jedná se o příspěvek obce na realizaci projektu „Informační místa v Regionu Podluží-2.etapa“.
Usnesení č.12/07/Z15: Zastupitelstvo obce schválilo neinvestiční příspěvek Dobrovolnému svazku obcí Podluží ve výši
8.500,-Kč, na realizaci projektu „Informační místa v Regionu Podluží-2.etapa“.
10.Schválení zplnomocnění starosty k provedení 9.rozpočtového opatření
Usnesení č.13/07/Z15: Zastupitelstvo obce schválilo zplnomocnění starosty Zdeňka Juračky k provedení 9.rozpočtového
opatření.
11. Schválení rozpočtového opatření č.8
Starosta Z.Juračka sdělil, že se jedná o změny vyplývající z auditu pracovníků Krajského úřadu JmK-úpravy jednotlivých
paragrafů, upřesnění poplatků apod.
Usnesení č.15/07/Z15: Zastupitelstvo obce schválilo Schválení rozpočtového opatření č.8.
Bohumila Tesaříková
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AKTUALITY
GRANT OD NADACE PARTNERSTVÍ
Nadace Partnerství Brno vybrala žádost z Ladné a věnovala 6.200,-Kč na úpravu veřejného prostranství
před budovou pošty a knihovny. Na vypracování žádosti a přípravě akce se podílelo Sdružení občanů Ladné,
Myslivecké sdružení a Ing. Vratislav Čech.
Za uvedenou částku byly nakoupeny sazenice dřevin a trvalek a substrát. Přípravu pozemku a navezení zeminy
zajistila firma MIBAG Šmíd. Sázení se uskutečnilo 20.října 2007, zúčastnilo se ho 15 členů obou uvedených
sdružení, zvláštní dík patří paní Martě Trávníčkové a paní Boženě Lůcké.
Další úpravy prostoru budou následovat na jaře 2008.
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ RASOVNA
Jak jsme Vás již informovali, Sdružení občanů Ladné získalo grant na renovaci dětského hřiště na
Rasovni. Po dohodě s dodavatelem hrací sestavy se rekonstrukce odložila. Instalace skluzavky a laviček se
uskuteční v březnu nebo dubnu příštího roku.
DOHODA O SPOLUPRÁCI S POLICIÍ ČR
Zastupitelstvo obce schválilo Dohodu o vzájemné spolupráci při zajišťování veřejného pořádku a
bezpečnosti s Policií České republiky. Účelem dohody je především bližší styk policisty s občany a větší
informovanost policistů o dění v obci. Naši obec bude zajišťovat vrchní asistent, podpor.Aleš Machálek.
V případě potřeby mohou občané volat na dozorčí službu, která funguje nepřetržitě 24hodin.
Služební telefon podpor. Machálek: 974 632 720
Dozorčí služba. 974 632 701
Bohumila Tesaříková
MONITORING KANALIZACE
Jak jsme Vás informovali již v minulém čísle zpravodaje, v obci se mělo uskutečnit zjištění stavu kanalizace
(=monitoring kanalizace). Toto skutečně proběhlo v týdnu od 19.11.-23.11.2007 s následujícími výsledky:
1. Podařilo se zaměřit téměř všechny kanalizační vpusti, což poslouží jako podklad pro vytvoření
digitalizované mapy inženýrských sítí v naší obci.
2. Kamerou bylo zmapováno 1,3 km kanalizace z celkových 4,3 km. Zmapovat se podařil páteřní kanál
pod ulicí Mlýnská a pod ulicí Ořechová, dále ulici Svobody a část ulice Anenská.
3. Ostatní části kanalizace se nepodařilo projet kamerou kvůli znečištění až ucpání kanalizace.
Na základě zjištění stavu kanalizace bude zpracován projekt na jednu z variant od vybudování ČOV (čističky
odpadních vod) a nové kanalizace pod ulicí Masarykova a Na Trkmance až po kompletní rekonstrukci stávající
kanalizace.
OBECNÍ ROZHLAS
V závěru roku se nám podařilo zprovoznit novou rozhlasovou ústřednu, která je nyní v prostorách Obecního
úřadu. Ústředna je napojena jednak na stávající drátový rozhlas a jednak je napojena na nový bezdrátový
vysílač. První bezdrátový přijímač je umístěn na ulici Svobody. Další budou následovat, jakmile se nám podaří
získat dotaci na základě projektu, který v současné době zpracováváme.
O hlášení je možno požádat na Obecním úřadě a výše poplatku byla stanovena na 20,-Kč za jednotlivé
komerční hlášení.
SETKÁNÍ MAS
Dne 29.11.2007 se od 17. hod uskutečnilo setkání zástupců MAS (místní akční skupina) Dolní Morava se
zástupci obce a podnikatelů. Programem bylo představení činnosti MAS a diskuse s přítomnými. MAS je
sdružení, jehož členy jsou podnikatelé, neziskové organizace a obce a které žádá a přerozděluje dotace (v roce
2007 rozdělili cca 20 ml. Kč) na jednotlivé projekty. Většinou se jedná o menší projekty (řádově za statisíce
Kč). Naše obec je od letošního roku také členem této MAS a předala na schválení následující projekty:
1. 150 tis. Kč - rozšíření kulturní místnosti v místním hostinci u Parku (sklepní prostory)
2. 130 tis. Kč - rozšíření možností volnočasových aktivit mládeže vybudováním skateboardového hřiště
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3. 200 tis. Kč - rekonstrukce kaple sv. Michala
4. 300 tis. Kč - rekonstrukce obecního rozhlasu
5. 1300 tis. Kč -cyklostezka k řece Dyji
6. 120 tis. Kč – rozšíření dětského hřiště
Bližší informace o projektech naleznete na stránkách www.ladna.cz.
ÚKLID U HASIČKY
Na tomto místě chci poděkovat členům MS ODS, kteří se poslední víkend před hody podíleli na úklidu
travnatého plácku naproti hasičky. Úklid proběhl v sobotu v odpoledních hodinách a podílelo se na něm 6 členů
a příznivců ODS. Zkulturnění bude probíhat i nadále, na jaře bude obnoveno, popřípadě rozšířeno osázení
květinami a další zelení.
KAMERA
Kamera, která je namontována na rohu budovy ZŠ a Obecního úřadu, byla v měsíci říjnu zpřístupněna pro
veřejnost. Pokud máte zájem podívat se na jak pracuje, navštivte naše internetové stránky na adrese
www.ladna.cz. K dispozici je uživatelský přístup, který umožňuje sledovat obraz kamery.
Ing.Vít Černý
ČINNOST FINANČNÍHO VÝBORU V ROCE 2007
Finanční výbor, který sestává ze tří členů – Renáta Priesterrathová /předseda/, Nataša Málková a Ondřej
Černý /členové/, provedl v roce 2007 celkem 6 kontrol – 2 x na obecním úřadě, 1 x v mateřské škole, knihovně,
SDH a financování „Ladenských hodů“.
Úkolem finančního výboru je zjišťovat, jak se nakládá s finančními prostředky, které jdou z rozpočtu
obecního úřadu.
Sleduje se způsob vedení pokladní knihy, kontrola faktur, evidence majetku, fyzická kontrola finanční
hotovosti, vykazování cestovních náhrad, vedení cenin atd.
Finanční výbor také navrhuje opatření, která by se mohla provést při zjištění nějakých nedostatků nebo
v zájmu šetření obecních finančních prostředků.
HODY 2007
Jak všichni jistě dobře víte, proběhly letošní „Ladenské hody“ pod záštitou obce. Veškeré finanční
náklady spojené s organizací této kulturní akce se platily z obecních prostředků, a proto i výtěžek zůstal
v obecní kase. Každý „krojovaný“ obdržel od obecního úřadu finanční odměnu ve výši 500,- Kč.
Protože se tento způsob organizování hodů osvědčil, i odezva od ladenské veřejnosti byla velmi příznivá,
tak i v příštím roce se přistoupí ke spolupráci chasy a obecního úřadu. Poděkování za hladký průběh hodů patří
především ladenské chase a stárkům Romanu Kaňovi a Radimu Uhrovi, dále pak místním organizacím
myslivců a hasičů, ale i jednotlivým občanům, kteří se podíleli na přípravách: paní Jiřině Holubové, Jiřímu
Hluchému, Tadeáši Hodošimu, Josefu Kubíkovi, Janu Mrázovi a Josefu Markovičovi.
PODĚKOVÁNÍ
V říjnu došlo ve školní budově k poruše topení. Protože oprava od firmy by trvala delší dobu a byla by i
finančně náročná, přistoupilo se k řešení „vlastními silami“. Musela se vysekat téměř celá podlaha chodby
v přízemí budovy, kde vede topný kanál a následně topné trubky zavařit a celou chodbu uvést do původního
stavu.
Bez nezištné pomoci pana Stanislava Krůtila, Jaroslava Smejkala, Martina Nešpora, Josefa
Pulkrábka, Františka Kobra a Miroslava Nešpora by se to nepodařilo. Patří jim za to ze strany školy a
obecního úřadu velký dík.
Od ledna 2008 bude školní kuchyň vařit i pro veřejnost, proto bylo potřeba provést některé drobné úpravy, při
kterých škole pomohl pan Jaroslav Smejkal, František Kobr, Ladislav Svoboda a Josef Střelský. Také jim
patří poděkování.
Renáta Priesterrathová
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ČINNOST KONTROLNÍHO VÝBORU V ROCE 2007
Kontrolní výbor pracuje ve složení Stanislav Krůtil (předseda), Ing. Věra Šúňová a Jan Janda. V roce 2007 se
kontrolní výbor sešel celkem čtyřikrát. Náplní činnosti byla především: kontrola plnění usnesení zastupitelstva
obce, kontrola zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2007, kontrola plnění rozpočtu. Kontrolní výbor na základě
svých zjištění navrhl zastupitelstvu: dát podnět k písemnému obeslání občanů, kteří v dané lhůtě nezaplatili
poplatky za odpad a psa, navrhl personální změnu na místě předsedy přestupkové komise.
Kontrolní výbor provedl na konci roku inventarizaci knihovny a výdejny na Lipové ulici.
Stanislav Krůtil

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA-ŠKOLA ZÁKLAD OBCE
Chtěli bychom Vás seznámit s tím, co všechno se i v tak maličké škole, jako je ta naše, děje, samozřejmě
kromě řádné výuky.
Děti základní i mateřské školy mají možnost navštěvovat hru na zobcovou flétnu, sportovní hry, výtvarný
kroužek a kroužek jazyka anglického.
Každý měsíc je organizováno divadelní představení, přišel za námi kouzelník, děti navštěvuji knihovnické
lekce.
Zorganizovali jsme si už také dva výlety. Jeden do Centra ekologické výchovy v Mikulově a jeskyně Na
Turoldu a druhý do Planetária Mikuláše Koperníka v Brně.
Na podzim jsme si s dětmi pouštěli draky na Drakiádě. Poslední říjnový den jsme měli Dýňovou slavnost.
Vánoční dílny /výroba cukroví, svícnů, přáníček/ se uskutečnily minulý týden, předtím nás navštívil Mikuláš
s čertem.
Pro rodiče jsme si na sobotu 15. prosince nachystali Vánoční vystoupení v kostele.
Všechny akce jsou vždycky organizovány i pro veřejnost, informace o nich získáte vždy na vývěsce
obecního úřadu.
V budově mateřské školy se každé úterý od 16.00 hod. schází Baby klub – maminky s dětmi od 0 – do 3 let.
V budově základní školy zase dvakrát týdně můžete cvičit. Tělocvičnu školy také využívá ladenská chasa
ke zkouškám.
Renáta Priesterrathová

EKOKÚTEK
Jak jsme vás již informovali na zasedání zastupitelstva, projekt sběrného dvora byl z důvodu nutnosti změny
územního plánu odložen na příští rok. Naším cílem je postupné snižování množství produkovaného odpadu, proto jsme se
do doby vybudování sběrného dvora rozhodli vytvořit prozatímní sběrné místo, kde by se shromažďoval separovaný
odpad (plast, sklo a papír), byly by umístěny kontejnery na zelený odpad od mlýna a kontejnery na starý nábytek, sklo,
okna apod. Toto provizorní místo plánujeme taktéž umístit do objektu bývalé přidružené výroby. Bohužel se ani tento
malý projekt neobejde bez technické dokumentace, závazných stanovisek orgánů státní správy a vyjádření hygieny či
hasičů, a tak je v současné době projekční kanceláří zpracováván projekt na změnu užívání stavby. Také nájemce areálu
pan Bartošík byl vyzván k vyklizení obecního pozemku, aby mohl být upraven.
Bohumila Tesaříková

SDUŽENÍ OBČANŮ LADNÉ
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem občanům Ladné, kteří se přispěním buď finanční částkou nebo balíčky bonbonů podíleli na letošní
Mikulášské nadílce před kostelem. Děkujeme panu Kubátovi z firmy HORTIM za ovoce a panu Vymyslickému za
cukrovinky do balíčků. Zároveň děkujeme všem, kteří věnovali víno na svaření a těm, kteří pomáhali při přípravách
(balení balíčků pro děti, nalévání svařáku a čaje, úklid apod.) V neposlední řadě patří dík paní Střelské za pomoc při
organizaci a Slováckému sdružení Lanštorfčané za vystoupení.
Kateřina Nešporová
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ZÁPIS DO 1.TŘÍDY
ZÁPIS SE KONÁ VE STŘEDU 23.LEDNA 2008 V 16.00HODIN
V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY.
DOSTAVÍ SE DĚTI NAROZENÉ OD 1.9.2001 DO 31.8.2002.

VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ V KUCHYNI MŠ
Od 2. ledna 2008 začne školní kuchyně vařit pro veřejnost
Pro všechny občany začne od ledna fungovat veřejné stravování. Pokud budete mít zájem odebírat obědy, stačí se
jenom nahlásit u vedoucí školní jídelny paní Kateřiny Nešporové/, tel. číslo 519 355 103/. Cena obědu je 49,- Kč. Je
možno odebírat jakékoliv množství obědů.
Výdej obědů bude vždy v době 10.30 - 11.15 hod.
Obědy si můžete vzít do jídlonosičů nebo sníst na místě ve školní jídelně.
Od 11.1.2008 se budou také každý pátek vařit na objednávku knedlíky. Je nutno si je předem objednat, opět u
vedoucí školní jídelny.
V případě Vašeho zájmu /např. oslavy, svatba, pohřeb atd./ Vám připravíme k odebrání :
• jídla studené kuchyně - chlebíčky, obložené mísy atd.
• jídla teplé kuchyně
Školní jídelnu je možno si k různým příležitostem pronajmout s pohoštěním i bez pohoštění.
Veškeré Vaše objednávky přijímáme na tel. čísle 519 355 103, 728 747 728.
Renáta Priesterrathová
Jídelníček:
Středa 2.1.2008: polévka kroupová; uzené maso, ,křenová omáčka, knedlík
Čtvrtek 3.1.2008: vývar s nudlemi, vepřová znojemská pečeně, rýže
Pátek 4.1.2008: polévka fazolová, pečená kuřecí stehna, brambory, salát
Pondělí 7.1.2008:polévka gulášová, plněné buchty s tvarohem
Úterý 8.1.2008 polévka risi bisi, drůbeží tokáň, těstoviny
Středa 9.1.2008. polévka česneková se sýrem a houskou, pečené vepřové maso, bundavina, brambory
Čtvrtek 10.1.2008: polévka obláčková, svíčková na smetaně, knedlík
Pátek 11.1.2008. polévka čočková s noky, ryba na másle, bramborová kaše, kompot
Kateřina Nešporová, vedoucí jídelny MŠ

POZVÁNKA NA CVIČENÍ
V tělocvičně základní školy se každé pondělí a úterý cvičí. V pondělí od 20.00hod pilates (posilovací a
protahovací cvičení vhodné pro všechny generace) a v úterý od 19.00hod aerobik.
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KOSTEL SV.ARCHANDĚLA MICHAELA
CHARITA
Poděkování všem Vám, kteří jste přispěli do charitní sbírky oblečení, která se konala koncem října. Bylo
darováno 85 krabic a 80 pytlů oblečení a také 1 dětská autosedačka. Na odvoz věcí jste přispěli 800,-Kč. Ještě
jednou díky.
Další akce bude pravděpodobně v únoru, oznámení bude na vývěsce u obchodu.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Katolická charita každý rok pořádá Tříkrálovou sbírku. I na začátku příštího roku navštíví Vaše domovy
koledníci, aby Vám popřáli a vykoledovali pro Charitu finanční pomoc na provoz hospicu, azylových domů,
pečovatelskou službu apod.
Mějte i Vy svá srdce otevřená.
Děkuje Charita
MALÉ OHLÉDNUTÍ
Rok se sešel s rokem a málokdo ze spoluobčanů věřil tomu, že se podaří oprava fasády kostela. S nasazením a
obětavostí lidí se dílo podařilo. Kostel, i když ne na hody, se počátkem listopadu ukázal v nové kráse. Takže
ještě jednou všem, kteří se o toto dílo zasloužili, patří velký dík. Poděkování také za obouchávání fasády
kostela, skládání lešení, odvoz a úklid suti. Také je potřeba poděkovat panu Petru Baránkovi, která zajistil
všechny natěračské práce a velká část jeho práce je darem. Díky všem za finanční dary na opravy.
Poděkování také za celoroční úklidy kolem kostela, varhanicím a zpěvákům a ministrantům za jejich služby.
ROZLOUČENÍ
V sobotu 15.prosince jsme se rozloučili ve farním kostele v Podivíně s naším bývalým duchovním otcem,
mons. Karlem Onucou. V polovině roku jsme s ním oslavili 60let jeho kněžské služby, téměř 40let působil zde
mezi námi. Kéž nadále zůstává v našich srdcích.
Poděkování patří paní Anně Mlátilíkové, která se o těžce nemocného kněze téměř 10 let starala.
PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU
Do roku 2008 přeji všem spoluobčanům hodně zdraví, spokojenosti, radosti, lásky, porozumění a Božích
milostí.
Děkuji za ocenění mé práce a služby pro kostel a charitu na koncertě Hradišťanu 3.11.2007.
Ludmila Střelská

POZVÁNKA
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILEA
říjen
listopad
80let Oldřich Šudrla, Růžová
70let Božena Ferbarová, Sportovní
60let Marie Buchtová, Úlehlova
60let Jan Áč, Svobody
Pavel Doležal, Anenská
Marie Klimovičová, Úlehlova
Marie Doležalová, Anenská
Anna Snovická, Mlýnská
Marie Hanáková, Masarykova
Božena Lůcká, Sportovní
Josef Tuček, Masarykova
prosinec
60let Marie Glosarová, Mlýnská
Ludvík Ivančic, Anenská
SŇATKY
září
Dagmar Málková, Svobody a Vítězslav Michalovič, Na Trkmance
ÚMRTÍ
září
Ludvík Janulík, 79let, Mlýnská
Miroslav Nešpor, 52let, Masarykova
říjen
Marie Michlovská, 85let, Sportovní

INZERCE
Antonín Struhár-Solární systémy-Topenářství
zajišťuje výměnu dosluhujících plynových kotlů Destila za nový, úsporný typ stacionárního kotle PROTHERMMedvěd KLOM 18-24kW (možno i výkon 12-17kW)
Výhody:
*bezproblémová výměna (cca 8hodin) díky podobným rozměrům kotle a odkouření
*plynulá modulace výkonu (plamene)-úspora plynu
*zabudovaná ekvitermní regulace-možnost řízení výkonu kotle dle venk.teploty
*litinové kotlové těleso-vysoká životnost
*digitální displej-přehledné informace
*elektrické zapalování
*bezpečnost a autodiagnostika kotle
*3 roky záruka
více na www.protherm.cz (stacionární kotle)
Cena kotle Protherm Medvěd KLOM 18-24kW: 20.780,-Kč bez DPH
Cena instalace a přip.armatur: cca 4.000,-Kč bez DPH 5% (9%)
Záruka na provedené práce A.Struhárem -5let
Info:608 772 776; Solar.Struhar@seznam.cz; www.edb.cz/solar-struhar

Registrovánou MKČR E 14585, odpovědný redaktor:Bohumila Tesaříková, vydává Obecní úřad Ladná; příspěvky možno
zasílat na: info@ladna.cz, foto Miloš Duhonský;
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