LANŠTORFSKÝ
Z P R AVO DAJ
3/2010 • VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

POZVÁNÍ NA LADENSKÉ HODY
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CHASA LADNÁ VÁS SRDEČNĚ ZVE VE DNECH

19., 20. A 25. ZÁŘÍ 2010 NA TRADIČNÍ

KROJOVANÉ HODY A HODKY
ZAHÁJENÍ V NEDĚLI 19. 9. 2010 VE 14.00 HODIN PRŮVODEM
OD 1.STÁRKA ROMANA KANI, UL. ÚLEHLOVA SOUČÁSTÍ PRŮVODU BUDE ODHALENÍ
BUSTY T.G. MASARYKA NA POMNÍKU PŘED BUDOVOU ŠKOLY
PONDĚLÍ 20.9.2010 ZAČÍNÁ PRŮVODEM VE 14.00 HODIN
OD 2. STÁRKA MICHALA UHRA, UL. ANENSKÁ.
HODKY V SOBOTU 25. 9. 2010, PRŮVOD OD STÁRKA ROMANA KANI, UL. ÚLEHLOVA.
K TANCI A POSLECHU HRAJE DH SKALIČANÉ
VSTUPNÉ: CELODENNÍ: 100,-KČ ODPOLEDNÍ: 70,-KČ, VEČERNÍ: 70,-KČ
HODY SE KONAJÍ NA HŘIŠTI TJ SOKOL LADNÁ, UL. SPORTOVNÍ.
SRDEČNĚ ZVOU STÁRCI A CHASA.
SLOVÁCKÉ SDRUŽENÍ LADNÁ LANŠTORFČANÉ

Z OBSAHU
•

Projekty obce

•

Soudní spory obce

•

Nová závlaha hřiště TJ Sokol Ladná

•

Trestná činnost na k.ú. Ladná za
I. pol. roku 2010

•

Výsledky soutěže „Rozkvetlá Ladná“

Vás srdečně zve na 12. předhodovní
zpívání v Ladné, které se koná

v sobotu 18. 9. 2010 v 19.00 hodin
na hřišti TJ Sokol Ladná.
Kromě domácího mužského sboru se představí mužské sbory z Josefova a Poštorné
a taneční skupina národopisného souboru
BŘECLAVAN.
O hudební doprovod se postará cimbálová
muzika Břeclavan s primášem
Františkem Blažkem.
Vstupné 70,- Kč.

ných domů. Podařilo se získat několik dotací k opravám sakrálních památek i k výsadbě zeleně po celé obci. Došlo k prodeji
některých obecních nemovitostí, ale zároveň i k nákupu jiných
nemovitostí. Postupně se provádí rekonstrukce a obnova veřejného osvětlení. Obec přispěla TJ Sokol na vybudování závlahy
fotbalového hřiště.
Jakýkoliv seznam akcí a projektů však nemůže nahradit
subjektivní pocity každého občana a jeho spokojenosti či nesouhlasu s tím, jakým způsobem je obec vedena. Ze strany zástupců obce jde o snahu řešit události ke spokojenosti občanů a individuální přístup, na druhou stranu musí obec zastávat nekompromisní postoj při obhajování zájmů obce a udržování pořádku v ní.
Chtěla bych poděkovat všem zastupitelům za jejich práci,
kterou pro obec odvedli, ať už ve větší nebo menší míře, dále
pak členům kontrolního a finančního výboru a komisi pro kulturu za jejich činnost. V neposlední řadě pak chci poděkovat
všem spoluobčanům, kteří se starali o své okolí výsadbou zeleně a úklidem prostor, které patří obci, tedy nám všem. A byla
bych ráda, kdybychom se naučili říkat naše obec, náš úřad, náš
pozemek a ne vaše obec, váš pozemek. To, co je obecní, je nás
všech a nás všech se také týká.

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
protože v říjnu končí čtyřleté volební období a Vy budete
vybírat nové zastupitelstvo naší obce na další čtyři roky, chtěla
bych toto uplynulé období trochu zhodnotit.
Za nejdůležitější považuji skutečnost, že se prokázalo, že je
obec schopná samostatné existence a dokáže se o správu svých
věcí postarat sama. I když zhruba v půlce volebního období došlo k menšímu zadrhnutí, tak zastupitelstvo to ustálo a pokračovalo ve své práci dál. Věřím, že jste pečlivě sledovali, co se v
naší obci po celou dobu dělo a jestli to bylo ku prospěchu obce
nebo ne. Zastupitelstvo obce Ladná se sešlo na 44 zasedáních a
přijalo přes 400 usnesení.
Za čtyři roky samostatné existence se podařilo nashromáždit dostatek financí, aby další zastupitelstvo mohlo vybudovat
důstojný kulturní a sportovní stánek pro potřeby našich obyvatel. A jak se poslední dobou ukazuje, je jeho vybudování nezbytné.
Jsou připraveny projekty na sběrný dvůr, kanalizaci a ČOV,
rekonstrukci hřbitovní zdi, dokončuje se projekt na výstavbu
kulturního domu a tělocvičny. Začne kompletní oprava hasičské zbrojnice, počátkem příštího roku by se měly na Ovčačkách začít budovat inženýrské sítě na výstavbu nových rodin-

Přeji v nadcházejících letech Vám i naší obci vše dobré.
Renáta Priesterrathová, starostka

Bolkova jedenáctka

26. června 2010 upořádalo Pohostinství U Parku přátelský zápas výběru místních abstinentů, sdružených pod názvem FC Notor, kteří se utkali s výběrem bývalých sportovců a umělců z Bolkovy jedenáctky. Na hřišti TJ Sokol se předvedl např. účastník
Tour de France Jan Svorada nebo basketbalový mistr světa Kamil Brabenec.
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Svěcení praporu
V sobotu 3.července se konalo slavnostní svěcení obecního praporu. Žehnání provedl Mgr.Pavel Křivý, poté se průvod vydal k
obecnímu úřadu, kde se ve stanu konal kulturní program. V jeho rámci bylo pokřtěno nové CD Slováckého sdružení Lanštorfčané, latinskoamerické tance předvedli Tereza Tesaříková a Lukáš Zálešák, dále vystoupili Aneta Mendlová, taneční skupina L. crew
a děti z ladenských škol. Jako host vystoupila úspěšná taneční skupina Actiwity dc z Břeclavi, ve které tancuje také Miroslav Kosík z Ladné. Večerní zábavu obstarala dechová hudba Stříbrňanka, která hrála až do ranních hodin.
V tělocvičně školy si mohli zájemci prohlédnout výstavu o historii a současnosti obce a v zasedací místnosti bylo připraveno
občerstvení od kuchařek ze školní jídelny.
Děkujeme Místnímu sdružení ODS a panu Janu Vintrlíkovi za bezplatné poskytnutí stanu, panu Janu Ševčíkovi a paní Boženě Zálešákové, kteří zapůjčili materiály a předměty k výstavě, za zapůjčení laviček a stolů OS Chasa Ladná, Lanžhot a Charvátská
Nová Ves a městu Podivín za bezplatné zapůjčení pódia.

Země živitelka
Obecní úřad uspořádal v sobotu 28. srpna 2010 pro zájemce z řad občanů zájezd do Českých Budějovic. Občané mohli navštívit tradiční výstavu Země živitelka a poté se projít po centru malebných Českých Budějovic.
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-vybudování multifunkčního objektu (tělocvična a kulturní dům, prostor pro pořádání soukromých akcí) na prostranství vedle budovy školy
příprava projekt. dokumentace: firma S2S, Moravský Žižkov
náklady na projekt. dokumentaci: 576.000,-Kč
fáze: zpracovávání projekt.dokumentace, termín dokončení:
prosinec 2010
VEGETAČNÍ ÚPRAVY HŘBITOVA
-odstranění starých a nevhodných dřevin, výsadba stromů
před hřbitovem, výsadba keřů a trvalek v prostoru hřbitova,
parková úprava nově rozšířeného hřbitova
příprava projekt. dokumentace: Ing. Jana Drochytková, Ing.
Přemysl Krejčiřík, Ph.D., Valtice
náklady obce na realizaci: 100.tis.Kč
fáze: žádost odevzdána na Operační program životní prostředí v červnu 2010, výsledek: prosinec 2010
STROMOŘADÍ NA PODLUŽÍ
-společný projekt obcí Dobrovolného svazku obcí Podluží,
výsadba tradičních druhů stromů podél cest; v obci Ladná je to
cesta z obce k zastávce ČD a cesta k Tesco Břeclav. Žádost připravuje Region Podluží.
příprava projekt. dokumentace: Ing. Zuzana Čechová, Hodonín
předpokládané náklady obce na realizaci: 150.000,-Kč
fáze: zpracování projektové dokumentace ukončeno, žádost
připravena k odevzdání na Operační program životní prostředí: podzim 2010, výsledek: jaro 2011
OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI
-obnova hřbitovní zdi, oplocení nové části hřbitova
příprava projekt. dokumentace: m2ai Brno
náklady obce na projekt. dokumentaci: 154.000,-Kč
fáze: dokončena projekt. dokumentace, podána žádost o
územní rozhodnutí na Stavebním úřadu Břeclav
REVITALIZACE LADENSKÉ STROUHY
-společný projekt obcí Rakvice, Podivín a Ladná; v obci Ladná jde o lokalitu od zatrubnění Ladenské strouhy (konec ul. Na
Trkmance) k hranici s k.ú. Podivín; cílem projektu je vytvoření
tůní, výsadby doprovodné a břehové zeleně, výsadba větrolamu
podél hráze k JZ okraji obce.
příprava projekt. dokumentace: Ateliér FONTES Brno
fáze: zahájeno zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení, příprava podání žádosti o 100% dotaci z Operačního programu životní prostředí: jaro 2011

PROJEKTY
Po 13. únoru 2009, po nástupu Renáty Priesterrathové do
funkce starostky obce, bylo zahájeno skutečné zpracování několika projektů, vč. těch pro obec zásadních - vybudování kanalizace a ČOV, vybudování sběrného dvora apod. (zasedání zastupitelstva 25. 3. 2009: schválení rekonstrukce hasičské
zbrojnice; zasedání zastupitelstva 4.5.2009: schválení vypsání
výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace na
kanalizaci, ČOV a sběrný dvůr; zasedání zastupitelstva 10. 6.
2009: schválení zpracování studie výstavby na Úlehlech; zasedání zastupitelstva 17. 12. 2009: schválení vypsání výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace rekonstrukce hřbitovní zdi a multifunkčního objektu). Bez připravených
projektových dokumentací nelze žádat o dotace, popř. projekty
realizovat, proto se zastupitelstvo obce rozhodlo do zpracování
projektových dokumentací investovat.
Některé akce budou financovány z rozpočtu obce (např.
oprava hasičské zbrojnice), jiné nelze díky vysokým nákladům
bez dotace vůbec uskutečnit ( např. vybudování kanalizace).
U některých projektů lze žádat o 100% dotaci (Revitalizace
údolní nivy Ladenské strouhy).
Zastupitelstvo se dále rozhodlo podpořit výsadbu zeleně
(Vegetační úpravy hřbitova, Revitalizace údol. nivy Ladenské
strouhy) a údržbu obecního majetku (opravy hasičské zbrojnice a hřbitovní zdi). Z požadavků občanů vzešel návrh na stavbu multifunkčního objektu v centru obce, kde by se mohly
v budoucnu pořádat společenské akce a zároveň by byl vytvořen prostor pro sportovní vyžití.
Bohužel se nám letos nepodaří podat již připravené žádosti na sběrný dvůr a kanalizaci s ČOV, kde jsou v podzimní výzvě kritéria nastaveny tak, že je nedokážeme splnit (o dotaci na
sběrný dvůr mohou žádat obce nad 2000 obyvatel; při žádosti
o dotaci na kanalizaci se musí vybudovat také vodovodní řád).
Budeme tedy čekat na vypsání další výzvy na jaře 2011, kdy bychom se o dotaci mohli ucházet.
OPRAVA HASIČSKÉ ZBROJNICE-II.fáze
-vybudování nového schodiště do půdního prostoru, nové
stropy a krov, klubovna v střešním prostoru, zateplení fasády,
venkovní opravy příjezdových cest
příprava projekt. dokumentace: Jana Šlancarová, Břeclav
realizace: Stavební firma Ladislav Černý, Ladná
předpokládané náklady: 2,6mil.Kč
fáze: zahájení prací: září 2010, předpokládané datum ukončení: červen 2011
VYBUDOVÁNÍ KANALIZACE A ČOV
příprava projekt. dokumentace a žádosti o dotaci: firma Milan Veselý, Břeclav
náklady obce na projekt. dokumentaci a zpracování žádosti:
1 565.000,-Kč
fáze: zpracování projektové dokumentace ukončeno, žádost
připravena k odevzdání na Operační program životní prostředí: jaro 2011
VYBUDOVÁNÍ SBĚRNÉHO DVORA ODPADŮ
příprava projekt. dokumentace a žádosti o dotaci: firma Milan Veselý, Břeclav
náklady obce na projekt. dokumentaci a zpracování žádosti:
1 050.000,-Kč
fáze: zpracování projektové dokumentace ukončeno, žádost
připravena k odevzdání na Operační program životní prostředí: jaro 2011
MULTIFUNKČNÍ OBJEKT

REALIZOVANÉ PROJEKTY
ZELEŇ U JAZÉRKA
Cílem projektu bylo vytvoření přírodě blízkého společenstva, obohacení biologické diverzity, vysazení dřevin s ohledem
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ÚPRAVY KAPLE SV. MICHALA A JEJÍHO OKOLÍ
Dalšími opravami, které završily venkovní renovaci kaple sv.Michala, byly instalace žaluzií do okenních otvorů na zvoničce, které zabrání pronikání deště a nové oplocení. Na akci
se podílely ladenské firmy: Petr Dřevěný-výroba nábytku, Zámečnictví Radim Uher a Malířství Petr Baránek. Na oplocení
byla použita dotace z Jihomoravského kraje ve výši 50.000,-Kč.

OPRAVA POMNÍKU PADLÝM U ŠKOLY
V srpnu letošního roku byla opravena další drobná památka v naší obci. Pomník padlým z I.světové války byl kompletně
očištěn, byla opravena socha lva a obnoven nadpis. Kameník p.
Čech z Moravského Žižkova dále vyrobil bustu T.G.Masaryka,
která bude na pomník instalována na konci září.
V rámci akce byly také opraveny betony v okolí pomníku
a dosazena zeleň.

na daný biotop a půdní typ, obnova tradice drobného pěstování ovocných dřevin v obci v návaznosti na krajinu. Vysazeno
bylo 173ks keřů a popínavých rostlin, 45ks stromů do velikosti odrostek a 13 ks alejových stromů. Celkové náklady na akci
byly 449.774,-Kč, dotace z Fond EU byla 382.308,-Kč a dotace
ze SFŽP ČR 22.489,-Kč. Realizaci podle návrhu Ing.Jany Drochytkové provedla firma ONYX Trade, s.r.o. Lednice.
Děkujeme panu Františku Prudíkovi za sponzorský dar výrobu stojanu na informační cedule.
OPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, BEZPEČNOSTNÍ
KAMERA
V průběhu roku provedla firma Elektro Filípek z Ladné
opravu veřejného osvětlení ve výši 90.000,-Kč. Celkem bylo
nainstalováno 17 nových úsporných svítidel (ul. Masarykova,
park Rasovna), opraveny stávající svítidla a rozvaděče. Výměna
zastaralých nebo nefunkčních svítidel za úsporná svítidla bude
pokračovat také na podzim.
Při vjezdu do lesa byla namontována bezpečnostní kamera se záznamovým zařízením v ceně 32.300,-Kč. Vzhledem k
vzrůstajícímu vandalismu a krádežím budou po obci v průběhu následujících měsíců rozmístěny další kamery.

CO SE DĚJE
Dotace EU na pracovníky obce
Obec Ladná získala v letošním roce dotaci na 2 zaměstnance obce ve výši 178.000,-Kč. Tyto prostředky z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu jsme obdrželi prostřednictvím Úřadu práce v Břeclavi na dobu od března do konce října 2010.
Převody, koupě a prodeje pozemků
Zažádali jsme Pozemkový fond ČR a Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových o převody pozemků, zapsaných na
LV1 (vlastníkem je Česká republika, právo hospodaření Městský národní výbor Břeclav)a na LV 60000. Tyto pozemky budeme postupně převádět do vlastnictví obce Ladná (např. pozemky v obci pro vybudování kanalizace, polní cesta na Podivín v
lokalitě Ovčačky, nezpevněné cesty na konci ul. Na Trkmance k
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firmě KOVO Prudík atd.)
Obec zakoupila část pozemku na konci ul. Mlýnská (v místě, kde stály kontejnery), zde bude v budoucnu vybudována
čerpací stanice k ČOV.
Byla prodána část pozemků v bývalé přidružené výrobě na
ul. Mlýnská, nabídku podal jediný zájemce, který tyto prostory
využije k podnikání. Obec si ve smlouvě zajistila zpětné předkupní právo.
Výběrová řízení
V červenci se uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele
stavebních prací při opravě hasičské zbrojnice. Nabídku podaly
3 firmy, zvítězila firma p.Ladislava Černého z Ladné.
V srpnu proběhlo výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace a inženýrských činností pro akci Revitalizace
údolní nivy Ladenské strouhy. Ze 3 nabídek byla vybrána firma
Atelier FONTES Brno.
Dotace na konání hodů
Někteří spoluobčané šíří po obci záměrně nepravdy o tom,

že obec nechce dát dotaci na konání hodů pro občanské sdružení Chasa Ladná. Obec Ladná hody v každém případě finančně podpoří, dotace bude schválena na zasedání zastupitelstva v
září. Hody organizuje občanské sdružení Chasa Ladná, rozhoduje tedy o místě konání hodů, výběru hudby a dalších záležitostech spojených s konáním hodů.

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych využila příležitosti a při ukončení volebního období bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě
a realizaci projektů a všem, kteří sponzorsky či jinak přispěli ke
zdárnému uskutečnění našich akcí. Především pak děkuji Miloši Duhonskému za pomoc při veškerých mých aktivitách na
obecním úřadu.

Bohumila Tesaříková

SOUDNÍ SPORY OBCE
Obec Ladná iniciovala prostřednictvím své právní zástupkyně před letními prázdninami městu Břeclav návrh mimosoudního vyrovnání u dvou soudních sporů. Jedním zažalovalo město Břeclav obec Ladnou o zaplacení dluhu, který vyčíslila ve výši téměř devět milionů korun a druhým zažalovala obec
Ladná město Břeclav o vydání akcií společnosti Tempos, Hantály a VaK, které jí náleží. Mimosoudní vyrovnání by znamenalo, že žádná ze stran si nebude nárokovat žalované částky. Město Břeclav nebude požadovat dluh a obec Ladná nebude požadovat akcie. Takto formulovaný návrh schválilo i Zastupitelstvo
obce Ladná na svém 41. zasedání usnesením číslo 8/10/Z41.
Právní zástupce města Břeclavi si vyžádal do 15. září 2010
čas na projednání našeho návrhu, a to z důvodu letních prázdnin a skutečnosti, že věc není jednoduchá a obě jsou zároveň
precedentní, tzn. že ještě nebyly takovéto soudní spory soudem
rozhodnuty a soudní proces by se v jedné i druhé věci mohl
táhnout i několik let, s tím, že ani jedna strana si nebude jista výsledkem těchto soudních sporů. A samozřejmě náklady na
právní zastoupení obce a města nebudou nikterak zanedbatelné a mohou se pohybovat v řádech statisíců. Jedním z motivů
k návrhu tohoto řešení je i skutečnost, že město Břeclav je pro
obec Ladná obcí s rozšířenou působností a měly by spolu vy-

cházet v dobrém.
Na návrh dohody o odpočítání hodnoty akcií, kterou město
Břeclav vyčíslila v roce 2008 na částku 671 000,- Kč od dluhu ve
výši téměř 9 mil. obec Ladná nepřistoupila.
Město Břeclav zastupuje JUDr. Jaroslav Celnar a obec Ladnou Mgr. Jana Hamplová, která se problematikou právního zastoupení obcí zabývá téměř výhradně.
V letošním roce došlo i k ukončení dalšího soudního sporu, který vedla obec Ladná proti firmě Energomat, s.r.o./bývalá jídelna/, a to návrh o vyklizení nemovitosti. Tento návrh podal bývalý starosta bez vědomí a schválení Zastupitelstva obce
Ladná. V současné době probíhá s firmou Energomat výměna pozemku obce /dvůr vedle budovy/ za asfaltovou plochu na
pozemku parc.č. 698, která je majetkem této firmy, což doložila fakturou, kterou v roce 1995 asfaltovou plochu koupila. Takže asfaltová plocha v celém parku Rasovna nepatří obci, ale firmě Energomat. Rozhodnutí vyměnit asfaltovou plochu za pozemek schválilo zastupitelstvo obce na svém 43. zasedání.
Doufejme, že se vedené soudní spory podaří vyřešit ke spokojenosti všech stran.
Renáta Priesterrathová

VÝPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání č. 41, 9.6.2010

-postup k řešení soudních sporů: obec Ladná nebude po
městu Břeclav požadovat vydání akcií a město Břeclav nebude
po obci Ladná požadovat dluh ve výši téměř 9 mil. Kč
-kupní smlouvu na pozemky parc.č. 940, 941, 942/2, 942/1,
942/11, 942/10, 942/9 s firmou BOS o celkové výměře 3 780 m²
za cenu 150,- m², s předkupním právem na 15 let a stejnou odkupní cenou (část areálu býv. přidružené výroby na ul.Mlýnská)

Zastupitelstvo obce schválilo:
-kupní smlouvu na pozemky parc. č. 1264/4, 1261/94,
1261/95 (cesta k ALBA Metal)
-závěrečný účet obce za rok 2009 s vyjádřením souhlasu s
celoročním hospodařením obce bez výhrad
-smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou IMMORENT
s.r.o. na pozemek parc. č. 1279/22 (lokalita „Padesátky“)
-vypsání výběrového řízení na projektovou dokumentaci na
akci „Revitalizace údolní nivy Ladenské strouhy“ a zadání výběrové řízení firmě Milan Veselý Břeclav
-úplatný převod pozemku parc. č. 1300/2 o výměře 731 m²
za cenu 146 200,- Kč od Pozemkového fondu ČR (pozemek na
čerpací stanici k ČOV, lokalita „u mlýna“)

Zasedání č.42, 21.6.2010
Zastupitelstvo obce schválilo:
-rozpočtové opatření č. 2/2010
-podání žádosti o poskytnutí dotace z OPŽP, prioritní osa
6 „Regenerace urbanizované krajiny“ s projektem Vegetační
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úpravy hřbitova v obci Ladná. Vlastní náklady obce budou ve
výši 25% z celkové ceny, tedy 94.500,- Kč
-zplnomocnění místostarostky Bohumily Tesaříkové k vyřízení dotační žádosti a k jednání se SFŽP v souvislosti s žádosti o podporu z OPŽP (Vegetační úpravy hřbitova v obci Ladná)

-předání majetku (kabiny na hřišti) TJ Sokol Ladná
-Směrnici č. 1/2010 o účetnictví
-Směrnici č.2/2010 o oběhu účetních dokladů
-Směrnici č.3/2010 - účtový rozvrh
-Směrnici č.4/2010 o evidenci majetku
-Směrnici č. 5/2010 - harmonogram účetní uzávěrky
-Směrnici č.6/2010 o časovém rozlišení
-Směrnici č.7/2010 – opravné položky k pohledávkám
-Směrnici č.8/2010 - k podrozvahovým účtům
-žádost o bezúplatný převod pozemků 1137/3, 1144/1,
1181/13, 1181/31, 1217, 1237, 952/6, 952/7, 953/2, 954/1 a
957/1 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví obce Ladná

Zasedání č.43, 20.8.2010
Zastupitelstvo obce schválilo:
-dotaci pro TJ Sokol Ladná ve výši 150.000,-Kč na dokončení výstavby závlahy na fotbalovém hřišti
-Provozní řád dětského hřiště v parku Rasovna
-rozpočtové opatření č. 3/2010
-záměr koupě asfaltové plochy na pozemku parc.č. 698 od
firmy Energomat s.r.o. Ladná (park Rasovna)
-záměr prodeje pozemku parc.č. 699 o výměře 5m2 a části
pozemku parc.č. 698 o výměře 239m2 (park Rasovna)

B.Tesaříková

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Volby do zastupitelstva obce Ladná se konají v pátek 15. října 2010 od 14.00 do 22.00hod. a v sobotu 16. října 2010 od 8.00
do 14.00hod. Místem konání voleb je zasedací místnost v přízemí budovy základní školy.
Volební komise obejde s volební urnou nepohyblivé občany, kteří se dopředu nahlásí na obecním úřadě nebo na tel.č. 519
324 502, popř. e-mailem na: info@ladna.cz.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem České republiky).
Veškeré informace k volbám v Ladné najdete na www.ladna.cz / Úřední deska.

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Zahájení školního roku
Do první třídy v ZS nastoupilo 8 dětí a školu tak navštěvuje
23 dětí. Do mateřské školy chodí 39 dětí.
Prvňáky do školy přivítali jejich starší spolužáci a na uvítanou dali každému kytičku. Všechny děti budou mít možnost
navštěvovat družinu a kroužky, v září je čeká návštěva Dinoparku ve Vyškově, 2. a 3. třída zahájí povinný plavecký výcvik a 5.
října se děti mohou těšit do Hodonína, kde jim pracovníci Ekocentra Důbrava připravili pořad o zvířatech v ZOO Hodonín.

Organizace školního roku 2010/2011
* Vyučování začíná ve středu 1.září 2010
* První pololetí je ukončeno v pondělí 31.ledna 2011
* Druhé pololetí je ukončeno ve čtvrtek 30.června 2011
* Podzimní prázdniny jsou 27. a 29. října 2010 (středa, pátek)
* Vánoční prázdniny jsou od čtvrtka 23.prosince 2010 do pátku 31. prosince 2010, vyučování začíná v pondělí 3.ledna 2011
* Pololetní jednodenní prázdniny jsou v pátek 4.února 2011
* Jarní týdenní prázdniny jsou od 14. do 18. března 2011
* Velikonoční prázdniny jsou 21. a 22. dubna 2011 (čtvrtek, pátek)
* Hlavní prázdniny jsou od 1.7. 2011 do 31. 8. 2011
Zápis do mateřské školy proběhne v průběhu března nebo dubna
Zápis do základní školy proběhne v termínu od 15.1. do 15.2 2011
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1. září 2010 zasedli do školních lavic žáci v Ladné, mezi
nimi i náš syn František. Mohlo by se zdát, že je to jen obyčejný příběh jako u ostatních dětí, ale není tomu tak. František
nastoupil do školy jako dítě s Aspergerovým syndromem. Děti
s touto diagnózou mají velký problém se začlenit do kolektivu, obtížně se vyučují a potřebují specifickou péči s asistentem.
Náš syn zdárně dokončil první třídu a teď nastoupil do třídy druhé. Chceme ředitelce školy, pedagogům i pracovníkům
školy poděkovat za vynaloženou snahu, trpělivost a skvělou
spolupráci s námi. Především chceme poděkovat třídní učitelce paní Marii Kobrové a asistentkám, které Františkovi pomáhaly- v I.pololetí to byla paní uč. Zuzana Banasiková a ve
II.pololetí paní uč. Radka Jurkovičová. Děkujeme také paní
učitelce Ivetě Žákové z MŠ Ladná.
Myslíme si, že se Základní škola Ladná může zařadit mezi
takové školy, kde je integrace těchto dětí výborná.
rodiče Františka Kořénka
Rádi bychom touto cestou poděkovali učitelkám v mateřské škole, paní Ivetě Žákové a paní Libuši Vojtkové, za vstřícnou spolupráci a přípravu našeho syna Vojtěcha k nástupu do
první třídy.
manželé Nešporovi

EKOKÚTEK
Pálení odpadů

kompostéru nebo na kompostu
Nebezpečný odpad (obaly od barev, laků, olejů, maziv
apod.): dvakrát ročně se může odevzdat při sběrném dnu firmy
Hantály ( březen, říjen)
Elektro: dvakrát ročně se může odevzdat při sběrném dnu
firmy Hantály ( březen, říjen)
Drobné elektro: (mobily, nabíječky, MP3, fény, malá rádia
apod.): celoročně do E-boxu na obecním úřadě
Okna: likvidovat by je měla firma, která občanům okna mění
Velké množství odpadu z domů, půd, zahrad; velké množství suti: občan je povinen objednat vlastní kontejner, ne využívat kontejnery na sběrném dvoře
Pokud občané budou tento systém dodržovat, obec (tzn.
všichni občané) ze svého rozpočtu zaplatí za odvoz odpadu
méně peněz, nebude pak nutné navyšovat výši poplatku za svoz
a vynakládat velké finanční částky za likvidace skládek v okolí obce.

Je povoleno pouze pálení suchého rostlinného odpadu,
pálení je nutné provozovat ohleduplně tak, aby sousedé nebyli obtěžováni dýmem či zápachem. Zakázáno je pálení obalů od
mléka, sáčků z umělé hmoty, pestře potištěného papíru, chemicky ošetřených zbytků dřeva, vlhkých zahradních odpadů
a dalšího materiálu, který způsobuje ve vzduchu při spalování vznik značného množství škodlivých látek. Poblíž topeniště
pak dýcháme například oxid uhelnatý, dioxin, chlorované uhlovodíky a další látky, které navíc masivně podporují i tvorbu
přízemního ozonu (letní smog). Ze zákona samozřejmě vyplývá, že není dovoleno ani vypalování trávy.
Novinový papír lze při topení pevnými palivy používat jen
k podpálení, ostatní papír bychom měli raději odnést do sběru.
Spalují-li občané odpady, dopouští se tak i porušení povinností vyplývajících ze zákona 185/2001 Sb., o odpadech, který
zakazuje jiné, než zákazem povolené, nakládání s odpady (§ 12
odst. 1 zákona o odpadech). Fyzické osoby jsou přitom povinny odkládat odpad na místech k tomu obcí určených (§ 17 odst.
4 zák. o odpadech). Pokud sousedé nakládají s odpadem v místech, která k tomu nejsou určena, může jim za to Česká inspekce životního prostředí opět uložit pokutu (§ 69 odst. 2 písm. e)
zák. o odpadech).
V případě pálení plastů je také možné obrátit se na orgán,
který je dle § 22 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, příslušný vykonávat státní správu v oblasti nakládání s odpady. Tímto orgánem může být dle zákona o odpadech inspekce, pověřené obce nebo obce.

Výsadba zeleně
Za uplynulé 4 roky bylo v obci a jejím blízkém okolí vysazeno 160 ks stromů a téměř 370 ks keřů. O výsadbu se zasadila
obec Ladná, občanská sdružení a 10 stromů vysadil a dále se o
ně také stará pan Jan Struhár.
Další výsadba v obci a okolí je připraven na letošní podzim.
Výsadbu 11 ks stromů v parku u kaple sv. Michala podpořila
Nadace Partnerství a společnost Makro, další stromy a keře darovali obci p. Brhel, paní Jitka Jílková a pan Jan Struhár.

Likvidace dalších odpadů

Nepořádek kolem obce

Komunální odpad z domácností: popelnice a pytle na tříděný odpad (papír, plast, tetrapak), ne kontejner u hřbitova
Tráva: trávu z trávníků by měl občan likvidovat ve vlastním

1 kilometr-moc nebo málo?
Jaké prostředí si vytvoříme, v takovém budeme žít. Pro ně-
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které naše spoluobčany je zkrátka velkým problémem dopravit odpad do až popelnice, až do pytlů na tříděný odpad nebo

až na sběrný dvůr, který je od nejvzdálenějšího domu v Ladné
asi 1,2km daleko.
Bohumila Tesaříková

hráz za ul. Ořechová

hráz ke „Křížu“

prostranství u sv. Jana

Kaštánka
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MAJETKOVÁ TRESTNÁ ČINNOST
V OBDOBÍ OD 1. 1. 2010 DO 30. 6. 2010 V K.Ú. LADNÁ
Neznámý pachatel v době od 18.00 hodin dne 5.7.2010 do
10.20 hodin dne 6.7.2010 provedl krádež vloupáním do areálu
stavby fotovoltaické elektrárny v katastru obce Ladná. Do areálu vnikl po překonání oplocení (výška plotu 220 cm) na přesně nezjištěném místě a uvnitř z cívky s el. kabely odcizil asi 228
m elektrického měděného kabelu s označením 1 x 240 mm RB.
Firmě D+D Elektromont s.r.o., Vrchlabí byla odcizením kabelu způsobena škoda ve výši 91.200,- Kč, na zařízení škoda nevznikla.
Neznámý pachatel odcizil dne 12. 6. 2010 v době od 12:00
hod do 13:00 hod volně odloženou kabelku s obsahem (PK, OP,
ŘP, 5.700,-Kč, brýle), kterou si poškozená zapomněla na čerpací stanici Shell, Ladná u Břeclavi, 44. km směr Slovensko. Věc
postoupena dle místní příslušnosti na dálniční oddělení Podivín.
Neznámý pachatel v době od 18.12 hodin dne 19.6.2010 do
06. 15 hodin dne 20. 6. 2010 se vloupal do stavby fotovoltaické elektrárny v katastrálním území obce Ladná u silnice vedoucí z Ladné do Břeclavi tím způsobem, že do oploceného prostoru se dostal po přelezení oplocení vysokého 220cm na nezjištěném místě a zde odcizil z nezasypaného výkopu 200m el. kabelu. Poté kabel rozřezal na několik částí a ty postupně po rozpletení oplocení, přes vzniklé díry, odtáhl mimo oplocený prostor.
Odcizením kabelu vznikla škoda firmě D+D Elektromont s.r.o,
Vrchlabí ve výši 80.000,-Kč. Poškozením plotu vznikla škoda
Greeninvest energi a.s. Mladá Boleslav ve výši 4.000,-Kč.
Neznámý pachatel v době od 16.00 hodin dne 1.6.2010 do
07.00 hodin dne 3. 6. 2010 provedl krádež vloupáním do garáže v areálu fotbalového hřiště TJ Sokol Ladná, ul. Sportovní.
Do areálu hřiště se dostal přes neuzamčenou vstupní kovovou
bránu, kde poté nezjištěným předmětem přestřihl visací zámek
na petlici u vrat garáže a uvnitř odcizil zahradní traktor zn.
TORO 220 DH, model 74592, výr. č. 270000294, červené barvy, na kterém byl připevněn sběrný koš, černé barvy. Odcizením traktoru byla Obecnímu úřadu Ladná způsobena škoda ve
výši 100.000,- Kč a poškozením zámku škoda ve výši 500,- Kč.
Neznámý pachatel v době od 17.37 hod. dne 7. 5. 2010 do
04.45 hod. dne 8.5.2010 provedl vloupání do objektu prodejny
Jednota COOP v obci Ladná na ul. Masarykova č. 75, kdy nejprve nezjištěným předmětem přestříhl vodící kabeláž k el. zabezpečení a následně za použití nezjištěného předmětu vylomil zámek FAB na vstupních dveřích objektu prodejny, kde v
prostoru pokladen odcizil vystavené balíčky cigaret, dále z prostoru skladu odcizil zde umístněné balení cigaret a alkoholu.
NP dále vnikl po vypáčení dveří do kanceláře vedoucí a rovněž po vypáčení dveří do místnosti šaten, kde pravděpodobně za použití nalezeného klíče otevřel v podlaze zabudovaný
trezor, ze kterého odcizil finanční hotovost ve výši 53.586,-Kč.
Uvedeným jednáním vznikla fa. Jednota COOP Mikulov, IČ
00032247, Kostelní náměstí č. 9, škoda ve výši 60.000,-Kč.

Na základě oznámení občana Ladné bylo šetřením OOP
Břeclav zjištěno, že mladistvý M.S. kolem 02.00 hod. dne
4.7.2010 po přelezení zídky ( výška 2 m ) vnikl do prostor dvora restaurace U Kapličky na ul. Masarykova č. 82 v Ladné, kde
z volně přístupné garáže odcizil 4 ks kompletních hliníkových
kol zn. Audi včetně 4 ks pneumatik zn. Dunlop 245/40 ZR 19,
které poté uschoval na půdě rodinného domu v Ladné, kde
bydlí. Odcizením vznikla škoda ve výši 60.000,- Kč. Podezřelý M.S. byl v 19.40 hod. dne 6. 7. 2010 zadržen dle § 76/1 TŘ, o
tomto byl telefonicky ve 20.50 dne 6.7.2010 vyrozuměn státní
zástupce OZS Břeclav Mgr. Foldyna, odcizená kola byla zajištěna hlídkou na OOP Břeclav, po provedení procesních úkonů
byl ve 22.30 hod. dne 6. 7. 2010 propuštěn na svobodu.
Neznámý pachatel v době od 16.00 hod dne 23. 2. 2010
do 10.00 hod dne 26.2.2010 nejprve vešel do volně přístupného prostoru kolem kostela sv. Archanděla Michaela na ulici Masarykova v obci Ladná a poté za pomoci kovového stojanu na jízdní kola, který použil jako žebřík nezjištěným způsobem odcizil okapové svody s příslušenstvím, čímž majiteli kostela - Farní úřad Podivín- způsobil škodu ve výši 22.557,- Kč.
Jiná škoda nevznikla, k poškození budovy nedošlo.
Neznámý pachatel v době od 22.00 hodin dne 4.2.2010
do 04.30 hodin dne 5.2.2010 odcizil bez použití násilí 2 ks rz
1SA2389 z nákladního motorového vozidla zn. DAF FA LF45,
které bylo zaparkováno na parkovišti pro kamiony na BČS Shell
v katastru obce Ladná. Odcizením obou rz byla firmě DAF
TRUCKS Praha, s.r.o. způsobena škoda ve výši 450,- Kč.
Komisař SKPV Břeclav zahájil dne 14.4.2010 podle § 160/1
tr. řádu tr. stíhání obviněného M.D. z přečinu krádeže podle §
205/1b) tr. zákoníku ve stádiu pokusu dle § 21/1 tr. zákoníku,
porušování domovní svobody podle § 178/1 tr. zákoníku a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337/3b)
tr. zákoníku, kterého se dopustil tím, že:
1. v době od 01.15 hodin do 01.21 hodin dne 14.4.2010
v obci Ladná na ulici Mlýnská 459 vnikl po přelezení oplocení
do objektu firmy ALBA METAL spol. s.r.o. Ladná, poté po rozbití skleněné výplně okna vedoucího do haly drátěných výztuží
vnikl dovnitř a odtud již měl volný přístup do kanceláře technologů, kde po jeho vstupu došlo ke spuštění zvukového zabezpečovacího zařízení a poté z místa činu utekl; uvedeným jednáním byla firmě ALBA - METAL, spol. s r.o. Ladná způsobena
škoda poškozením zařízení ve výši 1.000,- Kč,
Přestupky v dopravě v k.ú. Ladná - 17 x ( vyřízeno v blokovém řízení na místě )
Přestupky proti občanskému soužití ( sousedské spory atd.)
-1 x
Trestná činnost- ohrožení pod vlivem návykové látky - 7 x
( řízení vozidla pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky)
Prap. Lukáš Mrlák, Policie ČR, Břeclav

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY OBCE
Doménu www.ladna.cz nevlastní obec, její vlastník nám ji odmítl prodat, proto budou během
měsíce září spuštěny nové webové stránky obce.
Nová adresa bude:

www.obecladna.cz
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TJ SOKOL LADNÁ
Výstavba závlahy
Ve dnech od 9.8 do 19.8. probíhala na fotbalovém hřišti výstavba automatického zavlažovacího systému. Tento projekt zadal Sokol Ladná firmě 3K TRADE s.r.o.. Na zprovoznění se také podílel místní podnikal Ivan Filípek, který pomáhal
s elektroinstalací. Celkové náklady na realizaci byly ve výši přes
300.000,- korun.
Tato automatická závlaha nahradila již nevyhovující trubkovou závlahu, která byla do značné míry poškozená a nebyla schopná efektivně zavlažovat celý prostor fotbalového hřiště.
Další obrovskou výhodou je fakt, že nová závlaha má automatický časovač. Takže není potřeba, před zavlažováním, pracné-

ho a časově náročného chystání trubek. Zalévání pomocí staré závlahy trvalo cca 4,5 hod., kdy 3 muži museli nachystat a
každou hodinu přesunovat zavlažovací systém po travnaté ploše. Takže z časových důvodů nebylo možné dostatečně zalévat trávník. Nový systém disponuje 13 zavlažovacími hlavicemi, které jsou ukryty pod travnatou plochou. Tyto hlavice zásobují vodou hrací plochu dvakrát denně vždy po dobu 1,5 hod.
Rád bych tímto poděkoval obci Ladná za poskytnutí dotace
na tento projekt v plné výši nákladů na výstavbu. Bez této významné finanční pomoci by pro místní sportovní klub nebylo
možné tuto velmi důležitou stavbu uskutečnit.
Ondřej Černý

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Kroužek Mladý hasič
Tak jako vloni bude i v tomto školním roce pokračovat ve
své činnosti kroužek mladých hasičů. Navštěvuje ho 20 dětí od
první do šesté třídy. Děti, které by se k nám chtěly přidat, mohou přijít na kterýkoliv náš trénink, kde jim předáme potřebné informace. Scházíme se každé úterý v 16 hodin. Vzhledem
k tomu, že se od září rekonstruuje hasička, budeme se setkávat
u školy a za pěkného počasí budeme trénovat na hřišti. Když
bude pršet nebo bude zima, budeme mít možnost být škole,
která nám poskytla zázemí. Doufáme, že na podzim se budeme
již moci s dětmi zúčastnit hasičských soutěží. Zakoupili jsme
první přilby a snad brzy zakoupíme i další potřebné vybavení.
Rostislav Střelský
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INFORMACE STAVEBNÍHO ÚŘADU
Stavební úřad vyzývá –
zkolaudujte své dokončené stavby
Stavební zákon zakotvuje povinnost stavebníka provést u vybraných staveb po jejich dokončení kolaudaci, na základě které je možno stavbu následně užívat. Situace je poněkud komplikovaná tím, že do 31.12.2006 platil zákon č. 50/1976 Sb. (tzv.
„starý stavební zákon“) a od 1.1.2007 vstoupil v platnost zákon
č. 183/2006 Sb., (tzv. „nový stavební zákon“), přičemž každý z
těchto zákonů upravuje proces kolaudace odlišně. V následujícím textu se pokusíme podat obecné informace k této problematice s vědomím, že každá stavba je specifická, vyžadující jednotlivé posouzení, a vždy je proto v zájmu stavebníka obrátit se
pro upřesňující informace přímo na stavební úřad.
Stavby pravomocně povolené do 31.12.2006, tedy za účinnosti starého stavebního zákona, se také kolaudují postupem
podle tohoto zákona, tzn. je vydáno kolaudační rozhodnutí.
Kolaudaci tímto režimem podléhají stavby, na které bylo vydáno stavební povolení. Nekolaudují se ohlašované stavby (drobné stavby do 16 m2), které v obcích spadajících do působnosti Stavebního úřadu Břeclav byly povolovány komisí výstavby, v
Břeclavi tuto činnost vykonával přímo stavební úřad.
Stavby pravomocně povolené nebo ohlášené podle nového stavebního zákona se kolaudují v souladu s tímto zákonem, tedy u staveb, jejichž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit (např. nájemní bytové domy, občanská vybavenost,
stavby pro obchod, průmysl, dopravní infrastrukturu aj.) je vydán kolaudační souhlas. U ostatních staveb (většinou sloužících individuálnímu užívání), stavebník ohlásí záměr započít s
užíváním stavby a pokud stavební úřad toto užívání do 30 dnů
od oznámení nezakáže, lze stavbu užívat a stavebník již neob-

drží písemný doklad o povolení k užívání.
Zde je také nutno podotknout, že pojem „stavba“ nezahrnuje pouze novostavby, ale také např. přístavby, nástavby a některé stavební úpravy stávajících nemovitostí. Nejčastěji se jedná o novostavby rodinných domů, garáží, hospodářských objektů, vinných sklepů a jejich lisoven, ale také např. o přístavby,
nástavby a půdní vestavby těchto staveb, úpravy bytových jader aj. Veškeré tyto stavby podléhají kolaudaci podle výše uvedených postupů.
Stavební úřad eviduje vydaná stavební povolení a ohlášení
včetně následných kolaudací a při této činnosti zjistil, že počet
nezkolaudovaných staveb vzrůstá. Vyzýváme proto stavebníky,
kterých se tato problematika týká, aby učinili potřebná opatření a uvedli své nemovitosti do užívání nejenom fyzicky, ale také
po stránce stavebního práva. Užíváním stavby bez kolaudačního rozhodnutí, oznámení, kolaudačního souhlasu nebo přes
zákaz stavebního úřadu se fyzická osoba dopouští přestupku a
právnická osoba správního deliktu s možností uložení pokuty
až do výše 1 mil. Kč.
Základními podklady pro kolaudaci je žádost resp. oznámení a doložení podkladů, které individuálně, s ohledem na druh
stavby a prováděných stavebních prací, stanoví stavební úřad.
Nejčastěji se bude jednat o geometrický plán (tam, kde dochází
ke změně půdorysných rozměrů a tvaru – novostavby, přístavby) a revize vnitřních instalací a zařízení.
Tečkou celého procesu u staveb, které podléhají zápisu do
katastru nemovitostí, je provedení tohoto právního úkonu, k
čemuž je příslušný katastrální úřad podle místa realizované
stavby.
Bc. Jaroslava Rajchmanová, Stavební úřad Břeclav

PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE
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Vážený pane Košťále Václave,
Váš dopis adresovaný celému zastupitelstvu jsem dne 20.8.2010 na zastupitelstvu přečetla a požádala jsem všechny přítomné
zastupitele, aby se k Vašemu dopisu vyjádřili. Reakce některých zastupitelů není možno ani publikovat.
Záměr vybudovat parkoviště byl schválen na 33. zasedání zastupitelstva 7 hlasy. Účelem bylo odvedení vody, potažmo bláta z
krajnice vozovky, protože voda i bláto byly v tomto místě téměř již celoročně. Všichni zastupitelé i veřejnost měli možnost se k
projektu vyjádřit před jeho vybudováním. Zastupitelé souhlasili s jeho podobou všichni a jeden občan se přišel podívat na projekt. To, že Vy si myslíte, že by tam stačily zatravňovací tvárnice, je Váš názor, nikdo jiný s tímto návrhem nepřišel. Byl jste velmi
překvapen, když jste kritizoval průběh výstavby parkoviště, že se i přes Vaše připomínky ve výstavbě parkoviště pokračuje. Možná
se pro Vás zastavil čas v roce 1989 a Vy jste si nevšiml, že je demokracie a v rámci této bylo o podobě parkoviště hlasováno zvolenými zastupiteli /demokraticky – možná je vám to slovo neznámé/ a poté taky vybudováno. Pokud tam chcete zatravňovací tvárnice, musíte si počkat na volební program těch, kteří je tam budou chtít instalovat a taky je volit.
To, že v těchto místech již voda není a kousek obce zase vypadá lépe, ocenilo mnohem více lidí než ti, kteří si stěžují, že musí
seskočit z kola a parkoviště obejít nebo objet.
A co říct k Vašemu evergreenu „Úlehle“? Nějak jsem z Vašeho dopisu nepochopila, na co chcete odpověď. Šířku vozovky jsme
probrali snad už tisíckrát, projekt na vybudování vozovky a inženýrských sítí ještě nikdo nezačal a myslím si, že ani dlouho nezačne. Důvody jsou všem dostatečně známé. Přímka a šířka ulice se ještě na zastupitelstvu neprojednávala a nové územní rozhodnutí ještě nikdo schvalovat nepotřeboval. A na závěr ještě jedna informace. Pan Ivo Smolík, který si na Úlehlech pozemek koupil
a věřil, že zde bude stavět, koupil jiný pozemek i s domkem v jiné obci, protože pochopil, že výstavba je zde téměř nemožná a jak
říká, má pěkně drahou zahradu a „zabetonované“ peníze - snad tyto peníze jeho pravnuci zhodnotí.

R. Priesterrathová, B. Tesaříková, M. Vlk, S. Krůtil, J. Pulkrábek, Ing. V. Černý
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KOSTEL SV. ARCHANDĚLA MICHAELA
Pozvání do kostela
Hody
Neděle 19.9.2010 mše svatá v 9.30hod.
Pondělí 20.9.2010 mše za zemřelé v 8.30hod.
Neděle 26.9.2010 mše svatá v 9.30hod. ze slavnosti patrona
našeho kostela a naší obce sv. archanděla Michaela. Toto je hodovní mše svatá.
Neděle 31.10.2010 mše svatá na poděkování za letošní úrodu, děkovat a prosit budeme také za rodiny, za nemocné, za
obec, za děti a mládež
Neděle 24.10.2010 v 9.30hod- mše svatá a ve 14.00hodin
posvěcení poklony sv.Vendelína-za příznivého počasí.
Neděle 21.11.2010 mše svatá za letošní jubilanty v 9.30hod.
Neděle 28.11.2010 - 1. adventní neděle- mše svatá v
9.30hod., na začátku mše žehnání adventních věnců, které si
přinesete
Charita
Sbírka oblečení byla vyhlášena od 6.9.do 11.9.2010. Bohužel termín sbírky neovlivníme. Záleží to na termínu svozu v určité oblasti nebo okrese. Svoz zajišťuje Diakonie Broumov, sváží darované věci postupně z celé republiky. Ve skladě dle potřeby třídí a odváží, kde je třeba, také až do Afriky. A tak Vám
všem už dnes velké poděkování za Vaše dary potřebným, kteří
na tuto pomoc čekají.
Kaplička sv. Michala na návsi v parku znovu vysvěcena nebude. Vysvěcena byla po postavení, aby v ní mohly být bohoslužby. Po řádném dokončení oprav bude v kapličce sloužena
mše svatá děkovná. Termín bude upřesněn po domluvě s OÚ.
Tak bylo dohodnuto v červnu na faře, když se domlouvalo svěcení praporu a svěcení poklony sv.Vendelína.
Ohlédnutí za pěkným odpolednem na začátku prázdnin
Krásné, sluncem prozářené odpoledne bylo 3. července.
slavnostní pro naši obec-„Svěcení obecního praporu“.

Tato významná událost by měla zůstat zapsána v srdci každého občana, bohužel pro někoho bez zájmu. Také z doprovodného programu si mohl každý vybrat, a to jak z programu u
školy a ve škole, tak v kostele. V kostele byla celé odpoledne
zpřístupněna věž až do zvonice, kde byl po celé odpoledne pan
Struhár st., a prohlídka kostela.
Věž kostela navštívilo asi 150 lidí. V kostele byla 2x připravena komentovaná prohlídka, kterou provázela slečna M.Kubíková, poslech varhan a zpěv p. L. Čechové a J.Novákové. O návštěvníky nebyla nouze po celé odpoledne a bylo co k vidění.
I dotazů nebylo málo: k výzdobě kostela, k používání bohoslužebných předmětů, k oblečení kněze. Také zaznělo několik otázek, proč se hody neslaví o svátku sv. Michaela, když je mu zasvěcen kostel. Tato otázka byla nejen od místních, ale i od cizích návštěvníků. V kostele se slaví vždy o slavnosti nebo nejblíže k datu svátku. Stárci i obec Ladná, která hody povoluje,
zapomíná, že nejsme součástí Břeclavi, která nám dříve hody
nařizovala, aby nebyly zároveň s Břeclaví.
V kostele bylo také promítání z oprav kostela, kostel téměř
před 100 lety, kostely z našeho děkanství, které mj. připravil Pavel Čech. Většinou na hody bývá kostel otevřen, ale tolik návštěvníků jsme ještě neměli.
Výletníci, kteří projíždí naší obcí, obdivují krásu a zvláštnost
kostela a někteří domácí ani neví, jaký zde máme poklad, který
před sto lety začali budovat naši předci.
Určitě tato akce nebyla poslední.
Ludmila Střelská
Oprava kostelní věže
Již třetím rokem probíhá oprava věžních prostor našeho
kostela. Po ukončení prací v nejvyšší části věže v roce 2008 a
zdárné rekonstrukci v patře hodin v roce 2009 došlo letos k
opravě střední části nad kůrem. Tato vyžadovala kromě elektrooprav hlavně zednické práce. Přípravné práce provedli manželé Struhárovi starší a pan Antonín Košťál, zednické práce pan
Drahomír Michlovský. V rámci dobré spolupráce s obcí se na
pracích po čtyři soboty podíleli i zaměstnanci obecního úřadu.
Malířské práce přislíbil pan Petr Baránek. Náklady byly uhrazeny z fondu kostelních zpěvaček.
Jan Struhár st.

NABÍDKA PROPAGAČNÍCH PŘEDMĚTŮ OBCE
Obecní úřad Ladná nabízí zájemcům z řad občanů i návštěvníků obce upomínkové předměty a propagační materiály obcei
regionu. Tyto předměty si můžete zakoupit v úředních hodinách na OÚ.
Cena:
samolepka s názvem obce a znakem:
pohlednice obce:
informační brožurka o obci:
sklenice s motivy obce:
mapa s pohlednicemi regionu LVA:
pamětní mince

15,-Kč
6,-Kč
25,-Kč
71,-Kč
50,-Kč
180,-Kč
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ROZKVETLÁ LADNÁ
VÝSLEDKY SOUTĚŽE „ROZKVETLÁ A UPRAVENÁ LADNÁ 2010“
Upravených předzahrádek a vyzdobených oken v Ladné každým rokem přibývá, proto vybrat finalisty rozhodně nebylo lehké. Komise v čele s p. Ludmilou Kasalovou a Ing.Vratislavem Čechem hodnotila celkový vzhled, upravenost a estetické
hledisko a rozhodla se ocenit ty občany, kterým není jejich okolí lhostejné. Zvláštní
cenou se komise rozhodla ocenit úsilí paní Žůrkové a paní Zálešákové, které zvelebily prostor na konci ul. Růžová.

Výsledky 1. ročníku soutěže:
1. místo, poukázka na nákup ve výši 3000,-Kč: manželé Holubovi, ul. Masarykova
2. místo, poukázka na nákup ve výši 2000,-Kč: manželé Danielovi, ul. Úlehlova
3. místo, poukázka na nákup ve výši 1000,-Kč: manželé Vaňkovi, ul. Anenská
Zvláštní poděkování, poukázka na nákup ve výši 500,-Kč: paní Žůrková a paní Zálešáková, ul. Růžová
Děkujeme všem občanům a majitelům firem, kteří pečují o pěkný vzhled a upravenost předzahrádek u svých nemovitostí i na
veřejných prostranstvích a přispívají k příjemnému životnímu prostředí a upravenosti obce.
Marie Kobrová za kulturní komisi obce

1. místo manželé Holubovi, ul. Masarykova

2. místo manželé Danielovi, ul. Úlehlova

3. místo manželé Vaňkovi, ul. Anenská

Poděkování p. Žůrkové a p. Zálešákové
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KNIHOVNA
NOVÉ KNIHY

PODĚKOVÁNÍ

Alan Furst: Království stínů
Terry Dary: Ohavný Londýn
Steven Wilson: Plavba šedých vlků
Arnošt Lustig: Neslušné sny
Jack Higgins: Spojka z Bílého domu
Karel Minařík: Jóga v životě
Ilona Salajková: Tajemné pověsti
William Faulkner: Svatyně
Jan Cimický: Poslední návrat
Leo Kessler: Sirény z Dankerque
Merav Halperin: Letci s Davidovou hvězdou
Jarmila Léblová: Krákorčina abeceda
Helena Růžičková: Vaříme s Helenou
Pavel Berger: Naši v poušti
Anna Krauze: Snář pro ženy

Děkujeme paní Iloně Milotové z ul. Mlýnská za věnování
72 knih pro mládež.
Vojtěška Florusová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILEA
Blahopřejeme našim spoluobčanům a přejeme vše nejlepší:
červenec
85 let Anna Oslzlá, ul. Růžová
65let
Jana Bartošová, ul. Na Trkmance
Marie Valušková, ul. Růžová
Karel Grünwald, ul. Mlýnská
Josef Šťastný, ul. Ořechová
srpen
65 let
60 let

září
85 let
75 let

70 let
65 let
60 let

NAROZENÍ
V průběhu léta jsme mezi námi přivítali tyto občánky:
červen
Leontine Čechová, ul. Za Hřištěm
červenec
Tamara Frolichová, ul. Ořechová
Charlotte Petrlová, ul. Mlýnská

Věra Janulíková, ul. Ořechová
Oldřiška Tesaříková, ul. Sportovní
Vladimír Kališ, ul. Úlehlova

Vlasta Čápková, ul. Mlýnská
Cyril Čapka, ul. Masarykova
Zdeněk Korytář, ul. Lipová
Václav Košťál, ul. Úlehlova
Jaroslav Šil, ul. Lipová
Marie Krajčovičová, ul. Mlýnská
Pavel Mendl, Sportovní
Ludmila Frolichová, ul. Ořechová
Josef Ivančic, ul. Anenská
Jaroslav Mozga, ul. Úlehlova

ÚMRTÍ
Rozloučili jsme se s občany:
červenec
Božena Šošková, ul. Masarykova
Františka Rebendová, ul. Masarykova
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POZVÁNKY
Základní škola a Mateřská škola Ladná připravily na letošní
podzim akce pro děti i dospělé:
DRAKIÁDA

DÝŇOVÁ SLAVNOST
A LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

se bude konat v sobotu 2. 10. 2010 na hřišti
TJ Sokol Ladná. Na programu bude pouštění
draků a opékání špekáčků.

se konají v pondělí 11. 10. 2010 na dvoře mateřské
školy. Účastníci akce si mohou vyrobit výrobky z přírodních materiálů, vydlabat dýně a ochutnat dýňové speciality. Děti svými výrobky vyzdobí okolí školy a školky. Na závěr akce se uskuteční průvod obcí
s lampióny.

POSVĚCENÍ POKLONY
SV. VENDELÍNA
Posvěcení se koná v neděli 24. 10. 2010 ve 14.00 hodin
za příznivého počasí.

ZÁJEZD DO DIVADLA
V sobotu

23. října 2010 pořádá Obecní úřad Ladná zájezd do boleradického
divadla na představení „Babička“.
Odjezd od budovy obecního úřadu v 18.00hod.
Představení začíná v 19.30 hodin.
Cena: 100,-Kč. Přihlásit se můžete na obecním úřadě.
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INZERCE

KADEŘNICTVÍ
Nově otevřené kadeřnictví na středisku na Lipové ul.
Vám nabízí služby:
Stříhání dámské, pánské a dětské
-dle nejnovějších módních trendů
Barvení a melírování
-různých barev prováděné kvalitní vlasovou kosmetikou
Trvalou ondulaci klasickou i moderní kadeření
vlasů

kontakt:

Otevírací doba:
pondělí a čtvrtek 10.00-16.00 hodin
především dle objednání, časově se přizpůsobím

Jitka Šindelková
tel: 605 426 737

INZERCE

PNEUSERVISTomášFrolich
,ÍŠT4NÍINTERIÉRr 

Koupím kasanice k dívčímu kroji, na výšku 170 cm. Volejte
na číslo: 775 197 204. Děkuji.

Žižkovská1356,VELKÉBÍLOVICE,BývalýAreálGeofyziky,


CENÍKIŠT NÍINTERIÉRU:

Cvičení v tělocvičně

KOMPLETNÍIŠT NÍvē.STROPU
900,Ͳ
KOMPLETNÍIŠT NÍBEZSTROPU
700,Ͳ
SUCHÉIŠT NÍINTERIÉRUvē.VNIT\NÍCHPLASTp–vē.ULOŽNÉHOPROSTORU
150,Ͳ
KompletníēištĢníobsahuje:Tepováníkobercƽ,sedadel,ēalounĢní,tepovánístropnice.VyēištĢnía
naleštĢníplastƽ,mytíoken,mytíkaroserie(mytídveƎníchpantƽ)


TCHAJ-ŤI ČCHUAN

CENÍKRENOVACEAUTOLAKU:
RENOVACELAKUOSOBNÍCHAUTOMOBILp
RENOVACELAKUDODÁVKOVÝCHAUTOMOBILp
VOSKOVÁNÍAUTOLAKU
KOMPLETRENOVACELAKUIIŠT NÍINTERIÉRU


900,Ͳ
1400,Ͳ
300,Ͳ
1600,Ͳ

Jste srdečně zváni na cvičení Tchaj - ťi Čchuan, které se bude
konat každé pondělí od 19.00 hodin v tělocvičně pod vedením
dr. Ivana Fojtíka.

Renovacelakuobsahuje:Vybroušení,vyleštĢnílakubrusnoupastouzatepladrobnýchodĢrkƽ,
zaoxidovanéhoavybledléhoautolaku.ZabezpeēíVašemuautomobiluochranulakuavysokýlesk.(
vcenĢpƎevoskováníteflonem)

Začínáme 27. září 2010.



CENÍKPNEUSERVIS:
KOMPLETNÍP\EZUTÍ–osobníautomobily–PLECHOVÉDISKY
KOMPLETNÍP\EZUTÍ–osobníautomobily–ALUDISKY
KOMPLETNÍP\EZUTÍ–dodávkovýchautomobilƽ
Výhodnécenypneumatik!!!

400,Ͳ
500,Ͳ
500,Ͳ

HOBBY DANCE



PROSTÁLÉKLIENTY„SUPERSLEVY!!“

AKCE!!!!!PROLADGÁKYSLEVA5%NAVŠECHNYSLUŽBY!!!!!!AKCE!!!!!
OBJEDNÁVEJTENATEL:608633096,774887517!!!
TomášFrolich,OƎechová423LADNÁ,Tomas.Frolichseznam.cz

Hudební škola Yamaha Vás zve do kondičních kurzů Hobby
Dance, které jsou určeny všem bez omezení věku!
Každé úterý od 19.00 do 20.00 hodin v tělocvičně základní
školy. Na programu taneční variace, aerobní taneční rozcvičky,
posilování, strečink a relaxace! Hodiny povede Lenka Žůrková.

Začínáme od 21. září 2010.
Registrováno u MK ČR E 14585, odpovědný redaktor: Bohumila Tesaříková, vydává Obecní úřad Ladná;
tel: 519 324 502, příspěvky možno zasílat na info@ladna.cz, foto: M. Duhonský, R. Střelský, B.Tesaříková.
Počet výtisků: 430, vydáno: září 2010; příští číslo LZ: prosinec 2010
Tiskne: Tisk Pálka Břeclav
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