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Jarní výlet

V sobotu 27.4.2013, odjezd v 7.00 hod. od OÚ
Zámek Náměšť na Hané 100,‐/80,‐/50,‐

Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace
Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654
tel. 603356254, 519322287
e-mail: zsamsladna@ladna.cz, www.zsamsladna.cz

Dne 16. dubna 2013 od 15.30 hod.
proběhne v mateřské škole

Flóra Olomouc 100,‐/80,‐/30,‐

ZÁPIS DĚTÍ
Zbrašovské aragonitové jeskyně, Hranická propast,
lázně Teplice nad Bečvou 100,‐/80,‐/50,‐

Cena 250,‐ Kč, přihlásit se můžete na Obecním úřadě Ladná

Slovo starostky

Vážení spoluobčané,
dovolte mi několik slov k plánům obce na letošní rok 2013.

Především je to dokončení výstavby hřbitovní zdi do konce dubna a následná úprava okolí hřbitova, výsadba zeleně
a instalace mobiliáře. Další nedokončenou akcí je multifunkční
objekt u budovy základní školy. Tady by mělo být hotovo do
konce července.
V letošním roce plánujeme zahájení výstavby chráněného
bydlení pro seniory v lokalitě u místního kostela. K výstavbě dojde pouze po získání dotace. Mělo by být vybudováno
8 malometrážních bytových jednotek, především pro občany
starších 70-ti let a zdravotně postižené. První nájemníci by se
mohli nastěhovat v červnu příštího roku.
Obec získala dotaci ve výši 2,3 mil. korun na výstavbu sběrného dvora, takže budeme vypisovat výběrové řízení a dodavatele jeho stavby. Celkové náklady na vybudování dvora jsou ve
výši 9,5 mil. Kč.

O výsledku žádosti o dotaci na výstavbu ČOV a kanalizace
budeme více vědět snad v květnu letošního roku.
Ke konci letošního roku by měl být hotov nový územní plán.
V současné chvíli probíhá výběrové řízení na zametací vůz
– traktorek s nádstavci, na který byla získána dotace ve výši
705 tis. Kč.
(pokračování na str. 2)
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Slovo starostky

(pokračování ze str. 1)
Během jarních měsíců dojde k opravě sochy sv. Jana Nepomuckého na ulici Masarykově, zřízení nového plotku a úpravě
okolí. Na budově pohostinství U Parku bude opraven komín
s částí střechy.
Další důležitou akcí pro obec bude výsadba alejí v rámci
projektu „Stromořadí pro Region Podluží“, kde se náklady na
výsadbu stromů pohybují kolem 700 tis. Kč, spoluúčast obce je
ve výši 80 tis. Kč.
Snaha o výstavbu v lokalitě „Ovčačky“ snad bude v letošním
roce úspěšně završena. Tady bych si dovolila upozornit některé čistotné spoluobčany /kteří si doma uklízejí a nepořádek
vyhazují na společný pozemek/, že tato lokalita není smetiště,
ale je určena k výstavbě rodinných domů. Pokud bude někdo
přistižen při znečišťování této plochy, tak určitě bude předán
k trestnímu stíhání.
Během roku dojde k vypracování projektové dokumentace
na opravu budov základní a mateřské školy, následně bychom

chtěli žádat o dotace na jejich realizaci.
Měla by být vyměněna další část veřejného bezdrátového
rozhlasu a v téměř celé obci by měl být během roku položen
optický kabel.
Z kulturních akcí bude opět v parku Rasovna uspořádán
letní kinematograf pana Čadíka v termínu 21. – 23.6., Pohostinství U Parku uspořádá Guláš Cup 29. června. Uliční turnaj
ve fotbale se bude konat v sobotu 20. července.
Na konci měsíce dubna vyjde publikace „Ladná v proměnách času“, kterou si budete moci zakoupit.
První Jarní výlet nás zavede do Náměště na Hané, výstaviště Flóra Olomouc a do Zbrašovských aragonitových jeskyní
a lázní Teplice nad Bečvou. Na Letní výlet si můžete udělat volno 15. června. Kam vyrazíme, se zavčasu dozvíte.
Věřím, že přicházející jaro Vám přinese do Vašich domovů
úsměv, spokojenost a nezbytný životní optimismus.
Priesterrathová Renáta

Mimosoudní dohoda s Břeclaví
Důležitou událostí pro naši obec je zajisté dohoda o narovnání s městem Břeclav - mimosoudní smír, která se týká smazání dluhu, jenž byl obci vyčíslen po osamostatnění v roce 2006.
Jak jste jistě zaznamenali, Zastupitelstvo města Břeclav již dohodu dne 6. února. schválilo, a to 22 hlasy z 27. Zastupitelstvo
obce Ladná dne 12. března sedmi hlasy z devíti.
Dohoda zní, že město Břeclav nebude požadovat po obci
Ladná ničeho z částky 8 946 000,- Kč a obec Ladná nebude požadovat po městu Břeclav vydání akcií společnosti VaK Břeclav,
TEMPOS Břeclav a HANTÁLY Velké Pavlovice. Každá ze stran
stáhne žaloby, které leží u Okresního soudu Břeclav a každá
ze stran si uhradí náklady řízení, které jí doposud s vedením

soudních sporů vznikly. Naši obec v tomto sporu zastupovala
Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, která od počátku doporučovala
smírnou dohodu. Bohužel minulé vedení radnice v Břeclavi na
tento návrh ze strany obce Ladná neslyšelo a návrh zamítlo.
K podepsání dohody dojde dne 15.4 2013, poté bude následovat stažení žalob. Věřím, že to bude pro Ladnou poslední
soudní spor, který řeší, protože vedení jakýchkoliv soudních
sporů je finančně nákladné a je lepší způsob, jak peníze v obci
investovat.Pro Vaši představu - náklady na vedení výše uvedeného sporu se pohybují pro obec Ladnou v řádech statisíců.
Priesterrathová Renáta

Hostinec U Parku
Vás zve

na 3. ročník

GULÁŠ CUPU
dne 29. 6. 2013 v parku před hospodou
Přijďte se pobavit a ochutnat spoustu výborných gulášů.
Zájemci o vaření se můžou hlásit v hospodě.
Těšíme se na Vaši přítomnost.
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DĚNÍ V OBCI

Lanštorfský fašank
V sobotu 9. února se už počtvrté konal fašank a před obecním úřadem domácí zabijačka. Fašankový průvod vedli jako
pokaždé pan Stanislav Holub a Stanislav Maxa za doprovodu
cimbálové muziky Notečka. Letos se průvod mohl občerstvit
u těchto „hospodářů“ pana Josefa Vaškoviče, pana Václava Pazdery a Anny Mlátilíkové, rodiny Mendlovy, rodiny Čechovy,
rodiny Prudíkovy a pana Vlastimila Černína a Milany Hanáčkové. Všem patří velké poděkování.
U obecního úřadu připravovali zabijačkové pochoutky řezníci pan Josef Koliba a pan Stanislav Lysák s dopomocí zaměstnanců obce. Podle ohlasů všem velmi chutnalo.
Poděkování patří samozřejmě části chasy, která tancovala
tanec „Pod šable“ a všem maskovaným účastníkům průvodu.
Věřím, že se v tak hojném počtu sejdeme i v příštím roce zas.

Novoroční koncert
V pátek 11. ledna uspořádala obec Ladná novoroční koncert s mužským sborem z Mutěnic, který doprovázel smyčcový
orchestr Jana Noska z Hodonína. Orchestr zahrál samostatně několik skladeb od Josefa Myslivečka a Adama Václava Michny
z Otradovic pod vedením dirigenta Davida Herzána. Mužský sbor vedl sbormistr Josef Ilčík.
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Divadelní představení
V sobotu 29.12.2012 jsme se vydali na divadelní představení Naši furianti do Národního divadla v Praze. O lístky byl
mezi občany velký zájem, tak jsme museli několik vstupenek
přiobjednat a vzít větší autobus. Ve 14. 00 hod. jsme vyrazili
a s jednou zastávkou na kafíčko, jsme do hlavního města dojeli
něco málo před šestou hodinou. Do začátku představení zbývalo něco přes hodinku, kterou někteří využili k procházce po
nábřeží Vltavy nebo k občerstvení v přilehlých restauracích.
Prohlédli jsme si pěkně udržované interiéry divadla a ve sklepě
divadla jsme si mohli prohlédnout základní kameny Národního divadla, mezi nimiž je i jeden z Podivína. Divadelní kus od
Ladislava Stroupežnického některé z nás dojímal až k slzám.
Ve hře jsme mohli shlédnout herce Jiřího Štěpničku, Miroslava

Donutila, Taťánu Medveckou, Davida Prachaře, Ondřeje Pavelku, Aloise Švehlíka, Jana Dolanského, Jitku Smutnou, Igora
Bareše, Jana Hartla, Václava Postráneckého a mnoho dalších.
Pro velký zájem si zájezd do některého pražského divadla v letošním roce určitě zopakujeme.
V sobotu 25. ledna 2013 jsme navštívili Slovácké divadlo
v Uherském Hradišti, kde jsme mohli shlédnout hru Harold
aMaude s Květou Fialovou a Josefem Kubáníkem v hlavních
rolích. Nezbylo nám nic jiného, než obdivovat herečku, která
i přes svůj věk 83 let, překypuje energií a optimismem a je
schopná je předávat i divákům v hledišti. Kéž bychom se i my
dožili tak vysokého věku s takovým životním elánem.

Ples Regionu Podluží
V pátek 1. února 2013 se konal X. ples Regionu Podluží v sále
sokolovny v Moravské Nové Vsi. K tanci a poslechu hrála dechová hudba z Dolních Bojanovic Bojané, cimbálová muzika Slovácko mladší. Ples byl zahájen společenským tancem. V průběhu
večera vystoupily mažoretky Neonky a o půlnoci byla přichystána světelnášou. V bohaté tombole vyhrálo i několik účastníků
z naší obce a nad ránem se spokojeně za bujarého veselí odebrali domů.

Komunitní bazar

Sdružení občanů Ladné uspořádalo komunitní bazar neboli bleší trh na pomoc pětileté Evě Karolíně Bartošové, která trpí
dětským autismem, který se u ní projevil po očkování hexavakcínou. Několik desítek spoluobčanů přineslo své nepotřebné, ale
zachovalé věci, které si jiní občané mohli v bazaru zakoupit. Především se v bazaru objevilo dětské oblečení. To co se neprodalo
a spoluobčané si zpět nevyzvedli, bylo dáno k dispozici Charitě Brno. Celkem bazar vynesl částku 9 851,- Kč. Všem zúčastněným
na jedné i druhé straně mnohokrát děkujeme.
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Regiontour 2013

V době od 17. do 20. ledna 2013 se konal veletrh cestovního
ruchu Regiontour 2013 v Brně. Naše obec se jako každoročně zúčastnila s oběma svazky obcí LVA i Regionem Podluží.
Dobrovolný svazek obcí LVA má vlastní stánek na veletrhu, kde
nabízí návštěvníkům propagační materiály a hlavně dobré víno
z regionu. Hned první den veletrhu došlo k pokřtění Výletních
novin, které v nákladu 80 tisíc kusů svazek vydal a slouží jako

přehled akcí v obcích a reklama na ubytování a doprovodné aktivity, které si může turista v jednotlivých obcích dopřát během
celého roku. Výletní noviny jsou k dostání na obecním úřadě
a jsou poskytovány zdarma. Naše obec přispěla, jako vždy, výbornými trubičkami od paní Boženy Uhrové. Děkujeme.
Region Podluží byl zastoupen na stánku Jihomoravského
kraje. I zde byly nabízeny především propagační materiály.

LVA křtí Výletní noviny

stánek Jižní Morava

Výpisy ze zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva č. 15/2012
se konalo dne 14. prosince 2012.
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Dodatek smlouvy s firmou GreeninvestEnergy, a.s. na zřízení věcného břemene
• Veřejnou vyhlášku č. 3/2012 o místních poplatcích
• Veřejnou vyhlášku č. 4/2012 o pohybu psů na veřejném
prostranství
• Rozpočet obce na rok 2013
• Pověření starostky k provedení posledního rozpočtového
opatření v r. 2012
• Rozpočtové opatření č.6/2012
• Přijetí dotace ve výši 25 tis. Kč od Státního fondu kultury
na knihu o Ladné
• Přijetí dotace od JMK pro SDH ve výši 1 440,- Kč
• Poskytnutí dotace ve výši 3 000,- Kč pro časopis Malovaný
kraj
• Smlouvu o připojení k distribuční soustavě s E.ON Distribuce pro bydlení pro seniory
• Způsob využití multifunkčního domu
• Účetní odpisy na rok 2013 pro příspěvkovou organizaci
ZŠ a MŠ Ladná
• Změnu plánu účetních odpisů na rok 2012 pro příspěvkovou organizaci
• Zapojení území obce do působnosti MAS Dolní Morava

• Smlouvu o nájmu bytu v chráněném bydlení pro seniory
• Smlouvu s firmou EKOFIN Consulting s.r.o.
• Smlouvu s diecézní charitou Brno, oblastní charita Břeclav
o poskytování pečovatelských služeb pro chráněné bydlení pro
seniory
• Kupní smlouvu na pozemek parc.č. 50/1 s paní Hubáčkovou
• Zrušení prodeje pozemku parc.č. 1158/121
• Předfinancování akce „Stromořadí pro Region Podluží“
• Záměr pořízení projektové dokumentace na opravu budov
základní a mateřské školy
• Záměr výstavby chráněného bydlení
Zasedání zastupitelstva č. 17/2013
se konalo dne 12. března 2013.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru.
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Dohodu o mimosoudním narovnání – mimosoudním
smíru s městem Břeclav
• Podání žádosti o dotaci na MMR ČR na venkovní hřiště
• Podání žádosti o dotaci na KÚ JMK na územní plán
• Podání žádosti o dotaci na MMR ČR na chráněné bydlení
pro seniory
• Zadání územního plánu, zamítlo připomínky občanů
z ulice Svobody
• Záměr prodeje pozemku parc.č. 1158/122
• Dodatek č. 2 s firmou Keltex
• Inventarizační zprávu obce Ladná k 31.12.2012
• Rozpočtové opatření č. 2/2013
• Účetní závěrku obce za rok 2012
• Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ladná za
rok 2012
• Příspěvek na provoz ordinace praktického lékaře MUDr.
Ivo Julínka ve výši 6 000,- Kč
• Dodatek Veřejnoprávní smlouvy k přestupkům s městem
Břeclav
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s E.ON Distribuce na chráněné bydlení pro seniory
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s Telefónica Czech Republic na chráněné bydlení pro seniory

Zasedání zastupitelstva č. 16/2013
se konalo dne 10. ledna 2013.
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Dodatek smlouvy s firmou Cooptel a.s.
• Podání žádosti na MPO ČR program Efekt na výměnu kotlů v základní škole
• Podání žádosti na JMK na chráněné bydlení pro seniory
• Rozpočtové opatření č. 7/2012
• Rozpočtové opatření č. 1/2013
• Smlouvu o přeložení elektronického kabelu s Telefónica a.s.
• Smlouvu na zřízení věcného břemene s E.ON
• Domovní řád pro chráněné bydlení pro seniory
• Pravidla pro výběr nájemců do chráněného bydlení pro
seniory
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Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2012
Předsedou kontrolního výboru je Stanislav Krůtil, členové Ivan Áč a Kamil Štoll.
Kontrolní výbor se během roku 2012 sešel na čtyřech zasedáních. V průběhu roku kontroloval plnění usnesení ze zastupitelstev
9 – 14/2012, dále výbor zkontroloval sepsané smlouvy v roce 2012. Členové kontrolního výboru byli jmenováni členy inventarizační komise. Dne 10. 12. 2012 proběhlo proškolení inventarizační komise, v prosinci podle soupisů a inventarizačních položek
byl zkontrolován majetek v hasičské zbrojnici, knihovně, v ordinaci lékaře, na sběrném dvoře, na hřbitově, na obecním úřadě.
Inventarizační zpráva s návrhem na vyřazení majetku byla sepsána k 18. 1. 2013.

Multifunkční objekt

Do konce července 2013 by měl být hotov multifunkční objekt u budovy školy, který bude sloužit jako tělocvična a kulturní
dům. Ze strany dodavatele stavby jsme ujišťováni, že se tak určitě stane, protože jim za každý den zpoždění hrozí peněžitá sankce.
Všichni dobře víme, že se firma nemůže vymlouvat na nepříznivé počasí, protože příznivého počasí nevyužila v létě a na podzim roku 2012. Došlo k mírnému navýšení ceny, a to z důvodu, že jsme zvolili dražší obklady a dlažbu, obložení tělocvičny až
ke stropu namísto do výše dvou metrů, vybrali jsme si jiný typ podlahy do tělocvičny, než který byl v rozpočtu. Některé položky
nebyly součástí rozpočtu – vybavení tělocvičny nářadím, akustická studie, akustické řešení prostoru tělocvičny, požární hlásič,
aj. Současně s dostavbou bude řešen i prostor kolem celého objektu, bude položena nová kanalizace a nová vozovka i chodníky.
Před budovou vznikne „sólo“ z hlazeného betonu a místo k instalování máje. Na spodních obrázcích můžete shlédnout, jak by
měla vypadat konečná podoba stavby.

pohled zezadu z uličky

pohled z ulice Masarkovy

Zajímavosti ze schůzí obecního zastupitelstva
v letech 1932-1938
• V srpnu 1933 bylo rozhodnuto, že d.p. František Špička bude jmenován čestným občanem Lanštorfa za zásluhy o výstavbu
kostela a 25-leté působení na farnosti.
• Na žádost o povolení koupání v Dyji nad Kačenárnou sdělil lesní úřad v Břeclavi, že se zde koupat může, ale nesmí se vstoupit
na pravý břeh řeky.
• 26.5.1936 byla uspořádána smuteční tryzna v souvislosti s neštěstím rakvických dětí.
• 7.10.1937 byla zamítnuta instalace obecní telefonní budky pro vysoké náklady.
• SK Lanštorf dlužil obci za pronájem hřiště a poplatky ze sportovních zápasů.
• Kromě toho byly řešeny stížnosti občanů na hluk a rušení nočního klidu v nočních hodinách. Dalším problémem pro radu
obce také bylo „rozhrabávání krtičníků“ na polích.
zdroj: Památní kniha obce Lanštorfa 1925 -1937
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Přehled hospodaření obce
v roce 2012

oznámení obecního
úřadu

Přehled hospodaření obce v roce 2012
PŘÍJMY
KČ
Daně
9 619 305
Odvody za odnětí půdy
47 300
Poplatek za svoz komun.odpadu
536 206
Poplatek ze psů
26 308
Poplatek za užívání veř.prostranství
26 640
Výtěžek z provozování loterií
426 184
Správní poplatky
18 230
Dotace EU-Úřad práce + ZŠ
367 953
Neinvestiční dotace ze Státního rozpočtu
337 900
Převod do sociálního fondu
53 702
Úhrada za dobývací prostor
4 194 568
Místní knihovna-poplatky
5 261
Příjmy z hlášení
6 170
Kultura
181 074
Nájem pohostinství, pošta
186 772
Pohřebnictví-nájmy hrobů
18 054
Pronájem pozemků
996 549
Příjmy za tříděný odpad
91 808
Místní správa-nekapitálové příspěvky
20 004
Příjmy z úroků
293 494
Dotace –veřejná prostranství
75 000
Dar na veřejnou zeleň + příjem ze služeb
33 243
CELKEM i s neuvedenými drobnými položkami
17 630 576Kč

OMLUVA
V minulém vydání zpravodaje 4/2012 jsme v článku o ladenském řezbáři Antonínu Černém uvedli mylnou informaci
o vyhození části řezbářské sbírky.
Celý článek byl převzat z časopisu Malovaný kraj, vydání září-říjen 2012, jak také bylo v závěru článku uvedeno. Na
tento článek reagovala paní Bartoňová, dcera pana Černého,
s tím, že se fakta uvedená v článku nezakládají na pravdě. Dílo
pana Černého vyhozeno nebylo. Paní Bartoňové se omlouváme
a také uveřejňujeme dodatek k článku, který otiskl časopis Malovaný kraj, vydání 6/2012:
„K článku Insitní umělci Slovácka: Antonín Černý
V tomto příspěvku otištěném v Malovaném kraji 5/2012
byla uvedena mylná informace o zničení rozsáhlé kolekce řezeb A. Černého příbuznými jedné z jeho dcer Anny Bartoňové.
Uvedený údaj byl autorovi článku, dr. Karlu Křivánkovi, poskytnut druhou z dcer pana Černého. Je naopak potěšitelné, že
zmíněný soubor děl stále existuje a že se o toto rodinné dědictví
Anna Bartoňová příkladně stará.“

Prezidentské volby v obci

VÝDAJE
KČ
Deratizace
31 084
Silnice-opravy
286 488
Chodníky - materiál
57 671
IDS JMK příspěvek na autobus.dopravu
62 500
Pitná voda
6 237
Kanalizace a ČOV
172 697
Úhrada za žáky II.stupně
206 699
Příspěvek ZŠ a MŠ + opravy
1 549 373
Knihovna
169 518
Rozhlas-opravy, bezdrátový rozhlas
78 517
Zpravodaj
40 980
Kultura
519 697
Multifunkční objekt
512 303
Příspěvek TJ Sokol
200 000
Nebytové hospodářství
365 340
Bytové hospodářství
172 000
Veřejné osvětlení-energie, opravy
168 438
Pohřebnictví
1 354 674
Územní plánování
24 000
Komunální služby+ koupě pozemku
404 170
Sběr a svoz komunál. odpadu
722 189
Svoz ostatních odpadů
123 509
Sběrný dvůr
66 000
Péče o vzhled obce, veřejná zeleň
1 139 855
Sociální služby
37 500
Sbor dobrovolných hasičů
80 682
Zastupitelstvo + koupě automobilu
1 299 567
Místní správa
1 241 919
Bankovní poplatky + DPH
33 732
Pojištění obce
45 580
Převod do sociálního fondu
53 702
Platba daní a poplatků státnímu rozpočtu
368 790
CELKEM i s neuvedenými drobnými položkami 11 627 410Kč

První kolo prezidentských voleb se konalo 11. a 12. ledna
2013. K urnám přišlo z 1052 voličů 629 a z toho bylo platných
625 hlasů. Volební účast byla 59,79 %.
Pořadí v prvním kole: Miloš Zeman
143
Karel Schwarzenberg
106
Jan Fischer
102
Jiří Dienstbier
97
Vladimír Franz
70
Roithová Zuzana
55
Bobošíková Jana
29
Taťána Fischerová
14
Přemysl Sobotka
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Druhé kolo se konalo ve dnech 25. a 26. ledna 2013. K urnám přišlo 577 voličů a bylo 574 platných hlasů. Volební účast
klesla na 54, 90%. Miloš Zeman získal 346 hlasů, Karel Schwarzenberg 228 hlasů.
V prezidentských volbách v obci Ladná jednoznačně vyhrál
Miloš Zeman.

Optický kabel

Na konci loňského roku došlo na ulici Mlýnská, Sportovní
a Masarykova k položení optického kabelu firmou SELF servis
z Brna. Tato firma měla za úkol přivést optický kabel na vysokou
školu zemědělskou do Lednice. Po skončení pokládky nebyly
upraveny narušené chodníky a jiná prostranství do původního
stavu. Ze strany firmy, která projekt realizovala, jsme byli ujištění, že jakmile počasí dovolí, bude vše napraveno a dáno do
původního stavu. Věříme, že se tak stane během měsíce dubna.

E-BOX na obecním úřadě

Sběrný dvůr

Do E-boxu na obecním úřadě můžete odkládat nefunkční drobné elektrozařízení, mobily, MP3, přehrávače, žehličky
apod. a použité baterie.

Upozorňujeme všechny občany, že sběrný dům je od dubna do října otevřen ve středu od 16.00 – 18.00 hod. V sobotu
v době 9.00 – 11.00 hod.
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oznámení obecního úřadu
Propagační materiály obce

Cyklovýlet Regionu Podluží

Na obecním úřadě si můžete pro svoji potřebu zakoupit tyto
propagační materiály:

V pátek 19.4.2013se uskuteční cyklovýlet Regionu Podluží.
Trasa vede z Mikulčic přes Lužice, Hodonín, Dubňany do Dolních Bojanovic a zpět k Mikulčicím. Celkem asi 35 km. Pro
účastníky bude zajištěno občerstvení. Zájemci, kteří by se chtěli
cyklovýletu zúčastnit, se nahlásí na obecním úřadě v Ladné.
Startovné je 100,- Kč na osobu.

Pexeso — 15,pohlednice — 6,Samolepka se znakem obce — 15,mapa Břeclavsko — 50,Oficiální mapa LVA — 32,info brožurka Ladná — 25,Pamětní mince — 180,Cyklostezky — 40,Sklenice — 71,mapa Podluží — 15,CD Lanštorfčani — 150,Almanach školy — 100,Výletní noviny — zdarma
nástěnný kalendář r. 2013 — 70,-

Dotace na sběrný dvůr

Obec získala dotaci ve výši 2,3 mil. Kč na výstavbu sběrného dvora. Celkové náklady na jeho vybudování budou činit
9,5 mil. Kč. V areálu stávajícího dvora bude postavena budova
pro potřeby obce a její zaměstnance, dojde ke zpevnění plochy
a instalaci příslušných kontejnerů na jednotlivé komodity, které třídíme. Také dojde k zakoupení některé techniky, která je
potřebná k údržbě zeleně v obci. K jeho výstavbě by mělo dojít
během příštího roku.
Na přechodnou dobu by obec potřebovala získat skladovací
prostory pro stávající techniku. Možnost pronájmu volných prostor k tomuto účelu, prosím, sdělte na obecním úřadě. Děkujeme.

Poplatky na rok 2013 – upozornění pro
zapomětlivé a dlužníky

Trestná činnost v roce 2012

Poplatek za odpad
Výše poplatku: 450,- Kč/osoba
Termín zaplacení: 31. březen 2013

Podle evidence Policie České republiky došlo v naší obci v
loňském roce k následující trestné činnosti. Jedno náhlé úmrtí,
jedno prověření nepovolené stavby, jedno poškození vinohradu, jedno pohřešování osoby. Jako přestupek bylo hodnoceno
dvakrát slovní napadení a jednou krádež mobilního telefonu.
Jako trestné činy byla vyšetřována tři vloupání do motorového
vozidla, jedno sprejerství a jeden podvod.
I když se nám to možná nezdá, tak ve srovnání s okolními
obcemi si vedeme celkem dobře a trestná činnost je u nás minimální. Snad nám to vydrží i v roce 2013.

Způsob placení: hotovostně v pokladně obecního úřadu, bezhotovostně bankovním převodem na účet obce 356979690237/0100, variabilním symbolem je rodné číslo poplatníka.
Poplatek za psy
Výše poplatku: 100,- Kč/pes
Termín zaplacení: 31. březen 2013

Pro potěšení

Od nového roku můžete v místním rozhlase nechat zahrát
přání s písničkou. Je potřeba si nachystat text přání /k narozeninám, sňatku, ukončení školy atd./, píseň na CD a zaplatit poplatek 20,- Kč. Pro informace o hlášení se obracejte na referentku obce paní Janu Balgovou na mail balgova@obecladna.cz,
telefonu 519 324 502 nebo osobně na obecním úřadě.

Způsob placení stejně jako u poplatku za odpad.

Volný pohyb psů

Upozorňujeme majitele psů, že se v obci vyskytl případ napadení a zardoušení slepic dvěma psy. Je bezpodmínečně nutné dodržovat stávající vyhlášku obce o volném pohybu psů. Ze
strany obecního úřadu byl vydán pokyn k odchytu jakéhokoliv
psa na území obce, který nebude zajištěn na vodítku.
Před soudem na Blanensku byl projednáván případ napadení dítěte psem. Majitel obdržel nejenom trest odnětí svobody,
ale musí zaplatit odškodné ve výši 100 tis. Kč. Nechtějte, aby se
něco podobného přihodilo i Vám.

letní kino
21. 6. – 23. 6. 2013
letní výlet
15. 6. 2013

Kniha o tradicích, zvycích a krojích na
Podluží

Prosíme Ty, kteří budou mít zájem o tuto knihu, jejíž cena
se bude pohybovat ve výši 1 000,- Kč, abyste nahlásili závazný
počet výtisků, které si odeberete. Platit za knihu se nebude dopředu. V knize bude použito přibližně 35 ks fotografií z focení,
které probíhalo na začátku května minulého roku v obci. Pro
ty, kteří nemají představu, jak bude kniha vypadat, je možno
prohlédnout si podobnou knihu Kyjovsko na obecním úřadě.

uliční turnaj ve fotbale
20. 7. 2013
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
Koncem února proběhl ve školce oblíbený dětský karneval. Do maškarního reje se zapojila spousta zajímavých masek. Děti si
užily diskotéku a hry. Každý byl odměněn sladkou odměnou.

Berušky

Kuřátka

Zápis dětí do první třídy

Ve školní družině proběhla soutěž MISS DRUŽINA. Děvčata bojovala o titul v tanci i kreslení. Vítězkou se stala slečna
Anička Kučerová.

29. ledna 2013 se k zápisu dostavilo 8 dětí se svými rodiči.
K dodatečnému zápisu jsme zapsali další 2 děti. V září by tak do
školních lavic mělo usednout 10 nových prvňáčků.

Akce ve škole

Duo Waldini - děti se aktivně zapojovaly do kouzelnického vystoupení. Poutavý program byl často prolínán smíchem a potleskem.
Pro pobavení a zasmání se konal „Den bláznivých účesů“. Většina dětí překvapila nápaditostí a kreativitou. Nechybělo tancování , soutěžení i předávání odměn.

9

Barevný týden proběhl letos v ZŠ i v MŠ. Každý den byla spojena jedna barva s důležitým tématem především z oblasti přírody
a ekologie. Soutěžilo se, vyrábělo, prováděly se pokusy, zpívalo se, hrály se hry a diskutovalo při výchovných chvilkách.

Součástí barevného týdne byla i beseda s dentální hygieničkou, paní Hrdovou na téma:„Zdravé zoubky“.

Ladenského Fašanku se zúčastnili také děti i zaměstnanci za ZŠ a MŠ – někteří i maskovaní.
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Příspěvek na barvy je 30 Kč.

Přineste si bílý porcelán (hrníček, misku, talířek) nebo
je možné si je objednat v mateřské škole.

Tvořit budeme 23. 4. 2013 od 16.00 hodin.

MALOVÁNÍM NA PORCELÁN

Zveme všechny rodiče a děti na tvořivou dílnu, kde
budeme vyrábět

Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace
Sportovní 13, 691 46 Ladná

Přijďte se podívat, jak to u nás chodí…

Těšíme se na Vás!

v úterý 9. 4. 2013 od 14.00 do 16.00 hod.

Vás srdečně zve na

Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace
Sportovní 13, 691 46 Ladná

Spolky a sdružení

Ladenská sluníčka
Od ledna tohoto roku se pravidelně každé úterý a středu
scházejí maminky s dětmi v našem vašem centru „Sluníčka“.
Tento název jsme volili z důvodu dětských úsměvů vykouzlených na tvářích, když mají děti radost. A když jsou šťastné ony,
máme radost i my – rodiče.
Proto chceme pozvat všechny rodiče, prarodiče, strýčky,
tetičky, aby vzali své ratolesti a přišli mezi nás popovídat si
o svých radostech i starostech nebo jen poslouchat a přijít na
jiné myšlenky všedních dnů.
Chceme dětem i jejich doprovodu dopřát čas strávený v příjemném prostředí s pěknými hračkami. Tímto vás chceme poprosit, zdali máte doma hračky, které už nepoužijete (ať staré či
nové – všechny mají své kouzlo) a chcete je darovat Sluníčkám,
budeme moc rádi.
Nechceme jen čekat, co nám kdo dá, a proto jsme se rozhodli, nabídnout vám svoje služby ve formě žehlení prádla.
Mimo to na našich webových stránkách najdete projekty, do
kterých se můžete také zapojit. Našim větším projektem je sběr
víček, který pomůže v těžké situaci nemocným dětem. Nejprve dostane víčka malá Danielka z Břeclavi, ale dočkají se i jiné
děti, samozřejmě za vaší pomoci, které si moc vážíme a tímto
vám moc děkujeme.
Je vám k dispozici také „směnárna“, ve které máte možnost
vyměňovat jakékoliv sběratelské kousky získané v obchodech
(samolepky, kartičky, postavičky).
Zároveň vás všechny zveme v sobotu 27. dubna na
„JARNÍ BLEŠÍ TRH“ (místo konaní upřesníme)
Do prodeje se může zapojit kdokoliv.
23.+24.4.
příjem věcí
9:00-11:30
školní družina, centrum Sluníček

14:00-18:00
Kouřilovi, Svobody 13/476
27.4.
samotný prodej
28.4.
výdej
Více informací ohledně označování věcí k prodeji na
tel.: 774 868 141, ladenskaslunicka@centrum.cz
Nově spouštíme projekt pro veřejnost „Setkání s…“
– povídejme si na určitá témata.
Předběžně pro vás připravujeme:
Březen
Setkání s… výživovou poradkyní
17.4. 16:30
Setkání s… dentistkou
9.5. 16:00
Setkání s… historií
Více informací na www.ladenska-slunicka.webnode.cz
Vaše Sluníčka

Seznámení s Mysliveckým sdružením Ladná
Myslivecké sdružení Ladná v dnešní době obhospodařuje
honitbu o výměře přibližně 790 ha. Honitba se dělí na 2 části.
První část honitby se nachází kolem obce Ladná,kde se výměra
pohybuje kolem 570 ha honebních ploch. Druháčást honitby
se nachází za dálnicí, kde myslivecké sdružení hospodaří na
220 ha. Honitbu nám pronajalo Honební společenstvo Ladná
na dobu 10 let.
V naší honitbě MS se hospodaří se zvěří srnčí, zajíc, bažant
a kačena divoká. V posledních letech se ukazuje i zvěř černá
(prase divoké). Hlavní povinností členů je tlumit zvěř škodnou
(liška, kuna, straka, vrána šedá), která páchá velké škody na
zvěři drobné.
Naše sdružení má v dnešní době 12 stálých členů. Funkce
a vedení zajišťují tito členové: předseda – Ivančic Jan
hospodář – Hůrský Ivan
jednatel – Tuček Jan
finanční hospodář – Štoll Kamil
Začátkem roku 2012 nám mladým byly předány funkce bývalými funkcionáři:
předseda – Michlovský František
hospodář – Škarvoda Vilém
finanční hospodář – Valoušek František

A těmto členům bych chtěl jménem Mysliveckého sdružení
Ladná poděkovat za roky tvrdé práce a starostí o naše myslivecké sdružení. Doufám, že nám mladým budou radit a pomáhat
i v dalších letech. DĚKUJI.
Smutnou realitou posledních let je, že členů ve sdružení
ubývá. A tímto bych chtěl oslovit občany, co mají rádi přírodu
a dokázali by si představit provozovat myslivost a rozšířit naše
řady. Kdo by měl zájem, může dojít za námi, aby zjistil, co myslivost obnáší a jestli by ho to bavilo.
Prosba k pejskařům. V brzké době začne kladení mláďat
a tím bych chtěl poprosit pejskaře, aby svoje mazlíčky měli při
procházkách na vodítku nebo pod dohledem. V poslední době
bylo viděno hodně mazlíčků, jak v nejtěžším období pro zvěř,
což je zima, štvali zvěř a majitelé se na to jenom dívali a nic pro
to neudělali, aby se to nestalo. Proto bych byl rád, aby pejskaři
brali ohled i na tu zvěř, která má taky právo na klid.
A na závěr přeji občanům Ladné mnoho krásných chvil strávených v přírodě a vzájemnou toleranci.
Ivančic Jan
Předseda MS Ladná
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HASIČI
23. února jsme se měli s mladými hasiči zúčastnit první letošní soutěže v uzlování. Bohužel napadlo to ráno tolik sněhu, že jsme
nakonec neodjeli. Někteří rodiče sami uznali, že jízda by nebyla bezpečná.
Rozhodli jsme se pořídit dětem trička a tepláky s nápisem SDH Ladná. Snažíme se vybrat jinou firmu než před 2 lety, aby nápisy déle vydržely. Oblečení bude dětem sloužit hlavně k účasti na soutěžích. Dle uvážení rodičů je mohou nosit i na naše schůzky.
V březnu oslaví dlouholetý hasič pan František Zálešák 70. narozeniny. Přejeme mu hodně zdraví a spokojenosti.
Za SDH Ladná
Rostislav Střelský

Příspěvek čtenáře

Slepé uličky moderního managementu?
Pokračování z minulého čísla

Podle výše popsaného hladového algoritmu zvolí nejkratší
vzdálenost, čili odbočí na ulici Úlehlovou. V bodě F odbočí
vpravo na ulici Mlýnskou a po 155 m projede bodem E rovně,
stejně tak po 77 m bodem D a po dalších 70 mdospěje k bodu
C. Nyní nastává problém, protože dvě ze tří variant jsou stejně
dlouhé (150 m), zatímco v případě třetí varianty je další křižovatka vzdálená 411 m. Je tedy potřeba zvolit jednu ze dvou
kratších možností. Předpokládejme, že popelářský vůz v tomto případě opustí zásadu nemyslet více než jeden krok napřed
a řidič srovná, jaké se nabízí možnosti na dalších křižovatkách. Mezi variantami v bodech B a J je nejkratší vzdálenost JK
(85 m), proto u mateřské školky odbočí vůz doprava a u školy
opět doprava.
Dilema volby mezi dvěma naprosto ekvivalentními variantami popsal v první pol. 14. stol. významný francouzský
pozdně středověký filosofJean Buridan (přibližně 1300 - 1358),
který ilustroval, k jakému nebezpečí vede přehnaná snaha o rozumnost volby na příkladu osla, který stojí stejně daleko ode
dvou otepí sena a neví, pro kterou se rozhodnout, takže se nakonec nerozhodne pro žádnou a zemře hlady. Tak nějak podobně - zablokováním se - by reagoval jednoduše naprogramovaný moderní automatický systém. Teď ale zpět ze středověku
a Francie zase do současnosti a do Ladné.
V bodě K bude popelářský vůz pokračovat rovně (170 m)
a v bodě L mu již nezbude jiná možnost (všude jinde už byl)
než odbočit vlevo na ulici Anenskou a pokračovat až do bodu
N (527 m). Dále bude pokračovat rovně ulicí Lužní (204 m).
Nyní nezbude než odbočit vpravo, projet podruhé krátký úsek
o délce 85 m a pokračovat ulicí Masarykovou k bodu I (185 m).
V tomto bodě by vůz odbočil doleva a jel k bodu A (180 m). Po
zajížďce ke mlýnu (2 × 94 m) by pokračoval do bodu B (130 m)
a následně by měl pokračovat rovně ulicí Mlýnskou do bodu
C (150 m).
Není ale jisté, zda je tento postup správný, protože pokud
bude podle kritéria zvolit vždy nejkratší trasu vynechána ulice Za hřištěm, návrat k ní bude obnášet zbytečnou zajížďku
po již objetých ulicích, které by se dalo vyhnout. Ke stejnému
problému by došlo, i kdyby v 5. kroku byla v bodě C zvolena
ekvivalentní varianta rovně do bodu B. Možná je potřeba zásadu upravit o dodatek, že pokud je jednou z variant zajížďka
do slepé ulice (jenž obnáší nutný návrat do stejného bodu), má
tato přednost. (To by znamenalo ve 2. kroku nejprve odbočit
doprava a udělat zajížďku k bývalému kravínu.) Nebo by se
dalo použít spojovací cesty mezi ulicemi Za hřištěm a Sportov-

ní (přibližně 130 m), ale tato cesta nebude sjízdná po celý rok
za každého počasí a vodná pro nákladní auta. Navíc toto řešení
by eliminovalo pouze jednu slepou ulici. Problém u ostatních
by zůstal.
Zdá se, že tento racionální přístup k hledání úspor nenese
své ovoce. Exaktní matematická škola teorie řízení přes nesporný přínos ke zvědečtění řízení nesplnila očekávání svých autorů, byť matematických metod se i nadále využívá při rozborové
činnosti a analýze kontrolovaných výsledků řízené činnosti
v ekonomických procesech. Úskalí snahy o úplné vyloučení či
alespoň eliminování subjektivních vlivů lidského faktoru při
rozhodování snad nejlépe vystihl Eduard Weiss svým výrokem:
„Největší nebezpečí moderní doby nespočívá v tom, že stroj začne uvažovat jako člověk, ale v tom, že člověk začne uvažovat
jako stroj.“
Striktně strojní uvažování při zvoleném kriteriu volby vždy
nejkratší cesty k příští křižovatce má ale pro minimalizaci délky
celkové ujeté trasy svou logiku – v případě nevyhnutelné nutnosti projet některé ulice dvakrát (či vícekrát) to znamená, že
vícekrát budou projety ty kratší úseky, nikoliv ty dlouhé.
Celá výše popsaná věc se ale ještě trošku zkomplikuje, pokud budeme dvojí projetí ulice považovat naopak za žádoucí
– tam i zpět, např. při odklízení sněhu jednostrannou radlicí,
nebo při roznosu pošty. Některé ulice ale mají domy pouze po
jedné straně – Za hřištěm, část ulice Mlýnské a Úlehlové. V takovém případě naopak bude platit, že větší šanci na optimální
minimalizaci nákladů je u schématu s křižovatkami s lichým
počtem ulic, tj. s v Ladné převládajícími křižovatkami typu „T“.
(Další komplikací by byly jednosměrky, ty ale v Ladné nemáme.)
Nicméně práce spojená s optimalizací plánované trasy je poměrně složitá a (přinejmenším časově) náročná, přičemž není
jisté, zda by přinesla nějaké nezanedbatelné výnosy. V případě
výjezdu ze sběrného dvora pro sběr tříděného odpadu nebo začátku trasyod pošty by počet možností mohl být, pokud bychom
pracovali s permutací, dokonce 15! (1,307 674 368 × 10^12),
spíše ale (pouze) 248 832 (3^5 × 2^10, tj. 243 × 1.024).
V ekonomické terminologii se situaci, kdy se člověk rozhoduje a jedná spíše intuitivně, než aby si namáhavě zjišťoval
nějaké informace a ty dále složitě zpracovával (např. počítal),
protože se domnívá, že taková námaha se mu nevyplatí, říká
racionální neznalost. (Převážně se toto slovního spojení užívá v souvislosti s veřejnou volbou.) Podobné případy, kdy náklady na vyřešení nějakého problému jsou vyšší, než úspory či
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dým počtem ulic (křižovatek typu „T“se tam ale také několik
nachází), leč komplexně složitější pro vyšší počet ulic. (Kombinační rovnice 3^x × 2^yby měla podstatně vyšší exponenty.)
Department ofSanitation New York City by ale mohl nalezení úspor náležitě ocenit. Jak mi sdělila paní EveMartinez
z DSNY, vozy technických služeb objíždí jednotlivé ulice dvakrát až třikrát za týden podle hustoty domů a zalidnění dané lokality. To už je docela dobrý důvod pro minimalizaci nákladů.
Podle paní Martinez [dosud] žádnou sofistikovanou metodu
pro optimalizaci tras popelářských vozů v celém New Yorku
nepoužívají. Takový systém ale zavádí v Chicagu a za rok 2012
očekávají úspory ve výši 15 milionů dolarů.
A konec konců pokud by se chtěl někdo za dlouhých zimních večerů věnovat teoretickým problémům a tzv. základnímu
výzkumu, je tu z jistého pohledu závažnější problém (než relativně „drobné úspory“ při odvozu odpadků) v podobě nalezení
důkazu či popření tvrzení, že problém, jehož řešení lze v polynomiálním čase ověřit, lzetaké v polynomiálním čase vyřešit, jehož vyřešení by bylo jistě zaslouženě honorováno jedním
milionem dolarů, neboť jak napsal Joseph J. Thomson: „Objevy
v oblasti aplikovaných věd vedou k reformám, objevy v oblasti
teoretických věd vedou k revolucím.“
Zdeněk Vrbík

výnosy vzniklé díky úplnému (dokonalému) vyřešení onoho
problému, popisuje také tzv. ekonomický zákon klesajících výnosů. Jeho podstatu vystihuje zásada učitele výše zmiňovaného
JeanaBuridana, anglického filozofa Williama Occama (asi 1290
- 1349), která říká, že „je zbytečné dělat něco s větším počtem,
co může být uděláno s menším“. Tato zásada je známá jako tzv.
„Occamova břitva“. Metafora břitvy pochází z myšlenky oholení plnovousu veškerých nadbytečných předpokladů z tváře
teorie.
Z tohoto hlediska (z hlediska namáhavosti práce s nadbytečnými teoriemi) je tedy (téměř) jedno, jaká trasa se při svozu
odpadu zvolí. (Podobně jako z logistického hlediska je jedno,
zda se v případě odvozu zahradního nábytku na malé vlečce
s omezenou kapacitou nákladu odvezou nejprve stoly a pak lavice nebo v opačném pořadí.) Přece jen jsem ale výše popsanou
případovou studii s popelářským vozem dokončil a vyšlo mně
jako minimum téměř 7,7 km, tj. přibližně nějakých 1,4 km navíc. Pokud by se někdo chtěl daným problémem za dlouhých
zimních večerů zabývat a zkusit nějaký jiný postup, takové
aktivitě se meze nekladou. Problém malé obce Ladná by třeba mohl být dobrou tréninkovou rozcvičkou pro optimalizaci
trasy pro garbagecollectortrucks na newyorském Manhattanu,
který se zdá být jednodušší pro vysoký počet křižovatek se su-

Errata
V minulém čísle LZ (4/12) jsem na straně 19 uvedl nesprávný údaj – hodnota 14! je mnohonásobně vyšší, konkrétně 87 178
291 200 × 10^9. Následný údaj v závorce je již správně. Tímto se všem čtenářům (a zejména těm pozorným) omlouvám.
Zdeněk Vrbík

Kostel sv. Archanděla Michaela
Máme téměř první čtvrtinu roku za sebou a přinášíme některé zprávy z přelomu roku a další informace o dění ve farnosti.
O vánočních svátcích jsme mohli duchovně čerpat na bohoslužbách jak z Božího slova, tak z krásných vánočních zpěvů
a koled. Ukončením vánoční doby byl koncert, který zajistil
OÚ. Už tradičně stromky na výzdobu darovala p. Michlovská L.
s p. Vaškovičem. Díky všem, kteří se podíleli jakýmkoliv způsobem na kráse bohoslužeb, třeba i úklidem a výzdobou.
Po celou dobu postní se konají v kostele kromě mší svatých,
pobožnosti křížové cesty. Zakončením a vyvrcholením jsou
velikonoční svátky. Na celém světě se věřící budou radovat ze
vzkříšeného Ježíše Krista. Jeho utrpení, umučení a smrt na kříži si připomínáme v těchto dnech. V sobotu v noci zazní slavné
Aleluja. A tak raduj se i ty, protože Ježíš žije! On je Vzkříšení
a život, On je Pravda, Cesta a Život.

Přání radostných velikonočních svátků, Aleluja!
1. květnovou neděli budou mít mši svatou hasiči
Na přelomu roku vyhlásil papež letošní rok „Rokem víry“
a čeští a moravští biskupové rokem Cyrilo-metodějským
– k výročí 1 150. výročí příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Tito velcí mužové k nám přinesli nejen překlad Písma svatého a liturgických knih, ale i vzdělanost
a právo a kulturu.
Vyvrcholením Cyrilometodějského roku bude také konání
různých přednášek a seminářů, výstav, koncertů na různých
místech, spojených těmito věrozvěsty a zvláště pak poutí. U nás
je to Podivín. Na toto významné výročí se chystají poutě v Mikulčicích a na Velehradě. Je vydáno několik krásných knih jako
pro děti a mládež, tak pro dospělé o příchodu a působení Cyrila
a Metoděje u nás.

Bohoslužby o velikonočních svátcích v naší farnosti:

MISIE
Obnova víry a prohloubení víry se v naší farnosti uskuteční
o „misiích“. Budou se konat od 25. 5. do 2. 6. 2013, a to jak
v Podivíně, tak i v Ladné i v Rakvicích. Misie jsou zaměřeny
jak pro ty kteří pravidelně „chodí do kostela“, tak pro hledající
či nevěřící. Denně bude sloužena mše svatá a budou katecheze
pro lidi všech věkových kategorií, každý den pro některé skupiny, od dětí až po seniory. Měla by být také obnova manželských
slibů a udílení svátosti pomazání nemocným a starým. I křesťan
je třeba se vzdělávat a prohlubovat si svou víru. Duchovní život
mnohých dospělých je na úrovni malých dětí. Jste tedy zváni,
zamyslet se nad svým životem, nad svým duchovním životem.

Zelený čtvrtek – v Podivíně mše sv. v 17 hodin
Velký pátek – v Podivíně Velkopáteční obřady v 17 hodin,
v Ladné v 15 hodin pobožnost křížové cesty a uctívání sv. kříže
Bílá sobota – vigilie Zmrtvýchvstání Páně, obřady a mše
svatá začínají v 19 hodin v Podivíně. Odjezd autobusu je
v 18.30 od kostela z Ladné.
Hod Boží Velikonoční – Slavnost Zmrtvýchvstání, mše svatá v Ladné i v Podivíně v 10.45 hodin.
Pondělí velikonoční – mše svatá v Ladné v 8 hodin, v Podivíně v 9.30 hodin
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navazovala na „Burzu oblečení“, která se uskutečnila ve škole. Darovali jste oblečení, obuv a hračky, které byly zabaleny
v 32 krabicích a 65 pytlech a na dopravu jste darovali 950 Kč.
Věci odvezla Charita Brno, která vše roztřídí a dle požadavků
předá potřebným lidem a dětem. Díky všem, kteří přispěli. Další sbírka bude včas oznámena, pravděpodobně v létě.

Jak žít podle evangelia a předávat víru ve své rodině. Bližší
a přesnější informace o misiích budou na nástěnce u kostela
Z CHARITY – Tříkrálová sbírka
Stává se tradicí od r. 2001, na začátku roku obcházejí naše
domovy s přáním štěstí a zdraví koledníci, kteří koledují pro
Charitu s Tříkrálovou sbírkou. Tato sbírka je určena lidem
v těžkých životních situacích po povodních, požárech, zemětřeseních, lidem bez domova, matkám s dětmi v azylových
domech, k zajištění zdravotně postiženým lidem upoutaným
na lůžko i na jejich sociální péči, na služby v domovinkách
a hospicovou péči.
Koledovali čtyři skupiny koledníků a obdarovali jste je
28 872 Kč. Všem patří velký dík, zvláště malým koledníkům.
Koledovat chodili: Kristýna Hrdová, Jana Zháňalová,, Adéla
Teturová a Michala Babocká s p. Frolichovou. Pan Struhár měl
koledníky Vojtu a Helenu Struhárovi a Filipa a Elišku Novákovi. Paní Hřibová koledovala s Janem Bartošem, Staňou Stehlíkem a Radkem Nálezným. Střelská Tereza, Denisa Babocká,
Adam Demčila a Kevin Vozda s paní Střelskou L.

Celý svět obletěla zpráva „Máme papeže“. Po abdikaci papeže Benedikta XVI., na loďku Kristovu nastoupil, zvolen většinou kardinálů, nový papež František. Byl zvolen 13. 3. 2013
v 19.07 hodin ve Vatikánu, v 5. volebním kole v druhém volebním dnu. Velkým překvapením bylo, že se papežem stal argentinský kardinál. Jeho zvolení oznámil kouř i zvony. Zvony
zvonily i u nás. Přejeme mu dostatek síly Darů Ducha svatého
a zdraví, aby dál pokračoval v nelehké službě vedení církve Boží.
Poděkování všem ženám, které se zúčastnily jarního úklidu
zahrady kolem kostela, vyhrabání starého listí, sesbírání ulámaných větví. Díky, že jste si udělaly čas a uklidily v kostele
i kolem něj. Není nás mnoho, ale tato služba je velmi potřebná.
Bylo by však třeba, aby starší odcházející nahradily mladší, plné
síly a elánu a chuti dělat něco i pro druhé.

Na konci února proběhla v kostele sbírka oblečení, která

Společenská kronika
JUBILEA
Všem jubilantům přejeme vše nejlepší a mnoho zdraví do
dalších let

ÚMRTÍ
Rozloučili jsme se s občany:
listopad
František Michlovský, ul. Lužní
prosinec
Zdeněk Korytář, ul. Lipová
Maria Balgová, ul. Sportovní
leden
Anna Markovičová, ul. Na Trkmance

leden
80 let Jitka Horáková, ul. Lužní
70 let Blažena Mikuličová, ul. Na Trkmance
únor
70 let Hedvika Konečná, ul. Úlehlova
Anna Pochylá, ul. Anenská
65 let Řehoř Masařík, ul. Na Trkmance
Josef Tesařík, ul. Sportovní
60 let Miroslava Vaňková, ul. Anenská

NAROZENÍ
leden
Blahopřejeme Gabriele a Václavu Bachmanovým z ulice
Mlýnská k narození syna Marka.

březen
70 let Stanislav Jílek, ul. Růžová
František Zálešák, ul. Růžová
65 let Stanislav Vaculík, ul. Anenská
60 let Jozef Jüngling, ul. Na Trkmance

Žádáme občany, kteří si nepřejí zveřejnění svých osobních
údajů ve zpravodaji, aby to nahlásili na obecním úřadě nebo
na telefonním čísle 519 324 502. Děkujeme.
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Od 21. 3. Vám kolektiv Hospůdky U Parku nabízí několik
druhů pizz ….. sýrová, salámová, feferonková atd.
Kdo bude pospíchat domů, tak Vám pizzu zabalíme
s sebou do krabice.
Budeme rádi když nás brzy navštívíte a ochutnáte :-)

LIDÉ BDĚTE
VYPLATÍ SE VÁM TO
Průběh kontroly:
1. prohlídka spotřebiče paliv – kominíka zajímá čistota
spalovacího prostoru, zasazení teplosměnných ploch, dehet,
stav deflektorů /propálené, popraskané, někdy chybí úplně/,
dále pak těsnění dvířek /chybějící znamená nemožnost regulace/.
U spotřebičů na plyn se zajímáme o přerušovač tahu – je-li
přítomen – čistota, prach, při fatálně spalování bývají i saze.
Současně zjistíme, zda je na přerušovači tahu umístěno čidlo
proti zpětnému toku spalin / setkal jsem se už s odpojeným
čidlem a dokonce i s nastrčeným kouskem plechu na odstínění
funkce/ - instalatéři si vždy umí poradit. Samozřejmě zkontrolujeme stav kouřovodu, těsnost, shodu zapojení s normou
a čistitelnost. Zvláštní kapitolou jsou obestavěné krbové vložky. Kouřovody jsou zpravidla nekontrolovatelné a bez čistících
otvorů. V některých případech je „něco vidět výdechem vzduchu“, někdy se musí mezerou mezi obestavbou a vložkou nastrčit endoskop. Bezpečnostní komora s odvětráním v horní části
obestavby samozvaným krbařům nic neříká, o jejich existenci
se v nejzažším případě můžeme přesvědčit metrem / rozdílná
výška stropu krbové obestavby a stropu místnosti/. Nemá-li
komora odvětrání je stejně prakticky k ničemu. Na tuto skutečnost musíme majitele upozornit.

Vzhledem k negativním zkušenostem z poslední doby považujeme za důležité sdělit Vám následující:
1. Jste zaplavováni zelenými letáky z Olomoucka. Nutno
uznat, že jsou dobře marketingově zpracovány na oblbnutí zákazníka. Zápis u ministerstva průmyslu a obchodu však
neexistuje. Pokud si dáte práci a zjistíte si informaci o tomto
sdružení, zjistíte že jejich členové jsou nevyučení pracovníci,
často jen najímaní. Garanta živnosti kominictví jim dělá nějaký důchodce z Prostějovska. Vrcholem je zpráva o kontrole
a čištění plynového spotřebiče. Do plynového spotřebiče tito
pracovníci nemají vůbec oprávnění zasahovat. K této činnosti
je nutné mít:
Osvědčení Z,M (zkoušky a montáž) vydává ITI Praha
Oprávnění Z,M (zkoušky a montáž) vydává ITI Praha
Elektrikářská padesátka (paragraf 4,5)
Živnostenský list plynařské práce, elektrikářské práce
Zaškolení servisního technika výrobcem spotřebičů na daný typ
2. Hrubý technologický postup kontroly a čištění spalovacích cest vypadá přibližně takto:
Jak správně probíhá kontrola spalinové cesty dle NV
č. 91/2010 Sb.

2. přívod spalovacího vzduchu – spotřebiče typu C netřeba
řešit. Je-li spalinová a vzduchová cesta rozdělena, zkontrolujeme vzduchové potrubí /prach a nečistoty v mřížce/. U ostatních
plynových zařízení hledáme cestu vzduchu /mřížka v okně, ve
dveřích, či ve zdi/. Obecně podle předpisů má být 10 cm2 na
1 kW výkonu. Alarmující jsou vždy plastová okna, zejména

Naprostá neinformovanost veřejnosti a všeobecné povědomí o jakési formální povinnosti „kontrolovat komíny“ nás vede
k vypracování a zveřejnění následujícího materiálu.
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nově osazená ve starším domě. Přívod vzduchu infiltrací do
objektu pak nefunguje – spotřebič nějak hoří, nicméně celá
situace je nachystaná na hromadnou otravu obyvatel domu či
bytu. Opět nutno neprodleně řešit.
Kotle na tuhá paliva a krby k velkému překvapení montérů a projektantů také potřebují k provozu vzduch – tedy opět
mřížka ve dveřích, oknech, atd. Na rozdíl od plynu dá o sobě
nedostatek vzduchu vědět špatným provozem spotřebiče /černé sklo, kouří do místnosti, zhasíná/.
3. kontrola komína – komínová dvířka – kontrola těsnosti, vizuální kontrola zrcátkem – stav vložek a a zaústění – nutno posvítit. Následně prohlížíme stav pláště komína /očazené
omítky, trhliny/ a průstupy vodorovnými konstrukcemi. Současně hledáme druhá dvířka /ve zhruba 10-ti procentech případů majitel nemovitosti neví, že na půdě za hromadou dřeva
nějaká dvířka jsou/.

stěn komínového průduchu. Pokud mezi sazemi najdu kousek
vložky nebo cihly, musím zjistit proč tam je. Podle typu sazí
lze předpokládat jak se komín bude znovu zanášet, napadaná
omítka vypovídá o stavu průduchu.
Pokud jsou provedeny všechny zmíněné úkony se závěrem,
že spalinová cesta neohrožuje nikoho na životě ani zdraví a je
požárně bezpečná, obdrží objednatel kontrolní zprávu se závěrem „bez nedostatků“. Je vhodné do závěru kontrolní zprávy
napsat poznámku s upozorněním na drobné nedostatky týkající se například zanedbané stavební údržby objektu – praskliny v komínové hlavě, poškození zaplechování okolo komína,
apod. Také může kominík v poznámce upozornit na opotřebení spotřebiče paliv – nejčastěji u krbů popraskané vyzdívky
nebo propálené deflektory.
Výše uvedený postup kontroly uvádím jako jednoduché vodítko, jak pro zákazníky, tak i pro kominíky „autory“ 5-ti minutových kontrol. Pokud je kontrola podle NV 91/2010 provedena řádně, poskytuje majitelům nemovitostí nejen formální /
papírovou/ záruku, ale i faktickou jistotu. Ti, kteří mají zkušenosti s otravou spalinami, či požárem, mi jistě dají za pravdu.

4. kontrola postupuje podél komínového tělesa směrem
k ústí – zaměřujeme se na stav omítky /je-li provedena/, či vyspárování a zejména na vzdálenosti hořlavých konstrukcí od
povrchu komínového pláště /zazděný trám cca 5% starších objektů/. Na tomto místě je nutné zdůraznit, že nikomu nevěříme
– zvláště ne řečem typu „my máme revizi, tak je to v pořádku“.
Viděl jsem hodně komínů v novostavbách, které byly naprosto neodborně postaveny a požárně ohrožovaly objekt – samozřejmě měly revizi /dilatačně neoddělené keramické vložky ve
dvířkách, odlité neprůchozí hlavy, utržené komíny v půdním
prostoru, střešní latě místo statického kotvení, atd./.

3. Posudte tedy sami za jaké služby platí ty velmi výhodné
služby jak uvádí zelený leták.
4. Nelze proto přijmout praxi některých taky kominických
firem. Najmou si pracovníky, často i s kriminální minulostí,
kteří bez odborných znalostí a dovedností objíždí téměř celou
republiku a vystavují zprávy o kontrole spalinouvé cesty nebo
i revizní zprávy u nových komínů. Uvědomte si prosím, že mít
tzv papír s razítkem nestačí. Důležitá je odbornost prováděných
prací. Tuto odbornost však nezabezpečí kominíci, kteří nejsou
nikde organizovaní a neabsolvují žádná školení a vzdělávání,
neznají místní podmínky, nespolupracují s hasičským záchranným sborem, popř s místními hasiči. Dále nejsou schopni
v místě řešit jakýkoliv technický problém. Varující by pro vás
měla být skutečnost,že se rekrutují z míst značně vzdálených
od místa kontroly. Vyberou peníze, napíší nějaký papír a víc je
neuvidíte. Uvědomte si prosím, že těmito „nájezdovými“ kominíky likvidujete i vlastní živnostníky, kteří v místě platí daně.
Doporučujeme se vrátit k dřívější praxi místních kominíků.
Tito kominíci jsou znalí místních podmínek, spalinové cesty
znají a dovedou případné problémy řešit.
Vzhledem k množícím se případům ztrát na majetku, otravám občanů a podvodným jednáním výše uvedených firem se
prosím informujte o těchto „ kominících“ u profesních společenstev-adresy a kontakty, včetně vzorů zpráv, najdete na
webových stránkách :

5. výstup na střechu – zde zhodnotíme stav hlavy komína
a nadstřešní části, případně normové výšky vyústění. Není-li
střecha přístupná, zhodnotíme stav komína alespoň vizuálně,
např. po demontáži krytiny.
6. čištění průduchu – pokud možno z ústí komína odpovídajícím nástrojem /nerezové vložky pouze nerezem/ v celé
délce účinné i neúčinné výšky.
7. čištění kouřovodu – na tuhá paliva kouřovod rozebereme, vysypeme a protáhneme štětkou. Kouřovody krbových
obestavěných vložek čistíme čistícím otvorem, většinou ovšem
na čištění krbaři zapomenou. Potom musíme demontovat deflektor z topeniště a skrze spalinovou klapku prostrčit nástroj
až do komínového průduchu. Přes spalinovou klapku projde
ovšem pouze „strunový expanzní nástroj“, ostatní nástroje jsou
neúčinné, protože nečistí celý průřez kouřovodu.
Kouřovody plynových kotlů se čistí obdobně – po rozebrání – čistící otvory zpravidla nejsou. Přetlakové spalinové cesty
jsou na tom z hlediska čištění ještě hůře, protože jejich zhotovitelé se domnívají, že ventilátor v kotli všechno vyfoukne.
Pravda to samozřejmě není, nicméně u spotřebičů typu C je
možno „hřešit“ na vyspělost konstrukce a jištění proti komínové poruše. Rozebírání přetlakové spalinové cesty v podstatě
není možné bez zničení těsnících kroužků. Proto zákazníka
upozorníme na to, že když kotel začne „neidentifikovatelně“
vypínat, ať nejprve volají kominíka. Z praxe znám případ, kdy
z ½ ucpané koleno na 1 m dlouhé vzducho-spalinové cestě zapříčiňovalo nepravidelné poruchy kotle.

www.mksbrno.cz.
www.skcr.cz.
www.zsmk-cr.cz.
Ing. Miloslav Drlíček – místopředseda
Moravské kominické společenstvo
Pražská 38 b
Brno-Bosonohy

8. vybírání tuhých znečišťujících částí z neúčinné výšky
komína – tedy ze spodních dvířek. Význam spočívá nejen ve
vyčištění celého průduchu, ale také v analýze sazí a spadu ze

Tel: 739290829
Mail : info@mksbrno.cz
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VZP ČR
www.vzp.cz

Našim klientům doporučujeme, aby se v případě jakýchkoli pochybností obraceli na
nejbližší pracoviště VZP, na infolinku VZP 844 117 777 anebo se informovali
prostřednictvím webových stránek pojišťovny www.vzp.cz.

Přemýšlejte, než podepíšete jakýkoli dokument i nezávazně.
Neuvážený podpis Vám může velice zkomplikovat život.

Oslovili vás na ulici či doma milí a vstřícní lidé a přesvědčovali vás ke změně
zdravotní pojišťovny? Pomlouvali vaši dosavadní pojišťovnu a nabízeli
nadstandardní výhody a příspěvky pro vás a vaše děti? Slibovali vám jistotu
zajištění zdravotní péče?

VZP varuje před nekalými praktikami
konkurence

VZP varuje před nekalými praktikami konkurence

VZP varuje před nekalými praktikami konkurence

Oslovili vás na ulici či doma milí a vstřícní lidé a přesvědčovali vás
ke změně zdravotní pojišťovny? Pomlouvali vaši dosavadní
pojišťovnu a nabízeli nadstandardní výhody a příspěvky pro vás
a vaše děti? Slibovali vám jistotu zajištění zdravotní péče?
Přemýšlejte, než podepíšete jakýkoli dokument. Neuvážený
podpis Vám může velice zkomplikovat život.

Oslovili vás na ulici či doma milí a vstřícní lidé a přesvědčovali vás
ke změně zdravotní pojišťovny? Pomlouvali vaši dosavadní
pojišťovnu a nabízeli nadstandardní výhody a příspěvky pro vás
a vaše děti? Slibovali vám jistotu zajištění zdravotní péče?
Přemýšlejte, než podepíšete jakýkoli dokument. Neuvážený
podpis Vám může velice zkomplikovat život.

V minulém roce řada médií zveřejnila zavádějící informace o tom, že VZP
vyčerpala všechny rezervy a nemá prostředky na úhradu zdravotní péče.
Toho využívají obchodní zástupci konkurenčních zdravotních pojišťoven
a prostřednictvím najatých prodejců se snaží klienty VZP přeregistrovat
k jiné zdravotní pojišťovně. Jedná se o neetický způsob chování
a zneužívání nekorektního mediálního tlaku. Navíc i „nezávazný“ podpis je
podle nového zákona závazný, nelze ho odvolat a vy k 1. 1. 2014 změníte
svou dosavadní zdravotní pojišťovnu.

V minulém roce řada médií zveřejnila zavádějící informace o tom, že VZP
vyčerpala všechny rezervy a nemá prostředky na úhradu zdravotní péče.
Toho využívají obchodní zástupci konkurenčních zdravotních pojišťoven
a prostřednictvím najatých prodejců se snaží klienty VZP přeregistrovat
k jiné zdravotní pojišťovně. Jedná se o neetický způsob chování
a zneužívání nekorektního mediálního tlaku. Navíc i „nezávazný“ podpis je
podle nového zákona závazný, nelze ho odvolat a vy k 1. 1. 2014 změníte
svou dosavadní zdravotní pojišťovnu.

VZP jako první nasmlouvala v roce 2013 zdravotní péči ve všech
zdravotnických zařízeních a tím zajistila dostupnou a komplexní zdravotní
péči obyvatelům jednotlivých krajů ČR.

VZP jako první nasmlouvala v roce 2013 zdravotní péči ve všech
zdravotnických zařízeních a tím zajistila dostupnou a komplexní zdravotní
péči obyvatelům jednotlivých krajů ČR.

Zdravotní péči budeme hradit i nadále bez ohledu na zavádějící informace
médií či neseriózní aktivity konkurence.

Zdravotní péči budeme hradit i nadále bez ohledu na zavádějící informace
médií či neseriózní aktivity konkurence.

Našim klientům doporučujeme, aby se v případě jakýchkoli pochybností
obraceli na nejbližší pracoviště VZP, na infolinku VZP 844 117 777 anebo se
informovali prostřednictvím webových stránek pojišťovny www.vzp.cz,
popř. www.trijednicky.cz.

Našim klientům doporučujeme, aby se v případě jakýchkoli pochybností
obraceli na nejbližší pracoviště VZP, na infolinku VZP 844 117 777 anebo se
informovali prostřednictvím webových stránek pojišťovny www.vzp.cz,
popř. www.trijednicky.cz.
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Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby nabízí:

V souvislosti s vyhlášením dotačního programu "Nová zelená úsporám":
* zpracování předmětné projektové dokumentace
* zpracování výpočtů měrné roční potřeby tepla na vytápění budovy – odborný posudek – CM projekt s.r.o.
* zajištění Průkazu energetické náročnosti budov - CM projekt s.r.o.
* kompletní vyřízení žádosti o dotaci
* kompletní administrace žádosti po provedení opatření pro připsání dotace na účet
* kompletní administrace žádosti o dotaci na přípravu projektové dokumentace
* spolupráce s firmou Gajda fasády realizující naprojektovaná opatření

S programem Zelaná úsporám máme mnoho zkušeností, více než 40 úspěšných
žadatelů, kteří díky tomu získali dotaci více než 8 milionů korun.
Kontakt:
Ing. Martin Herůfek, Mírová 735, 691 02 Velké Bílovice, tel.:774 538 337,
email: mherufek@seznam.cz, www.herufek-projekce.cz
CM projekt s.r.o., Bratislavská 5, 691 03 Hustopeče, tel.:775 720 727,
email: mcabal@cmprojekt.cz, www.cmprojekt.cz
Zdeněk Gajda, Kapusty 284/17, 690 06 Břeclav – Charvatská Nová Ves, tel.:777 597 243,
email: zdenek.gajda@tiscali.cz, www.gajdafasady.cz
Mimo výše uvedené provádíme:
Projekční činnost (projekt pro stavební povolení či ohlášení, projekt pro provedení stavby, projekt
skutečného provedení stavby, projekty pro vytápění, ZTI, plyn, vzduchotechnika a veškeré přípojky)
Inženýrská činnost (zajištění územního rozhodnutí, zajištění stavebního nebo ohlašovacího povolení,
zajištění kolaudačního rozhodnutí, zajištění všech potřebných vyjádření včetně radonového indexu pozemku,
zpracování žádosti pro vynětí půdy ze ZPF, včetně jejího vyřízení)
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SVÍTIDLASLEVA

Vážení zákazníci, od března do konce dubna můžete
zakoupit v prodejně SVÍTIDEL VELKÉ PAVLOVICE
veškeré zboží až se 30% slevou. Tel.: 519 428 249

30

%

Poradenská činnost (komplexní návrh vytápění pomocí tepelného čerpadla od firem IVT, STIEBEL
ELTRON, NIBE, obchodní spolupráce s firmou zajišťující komplexní dodávku vytápění pomocí
obnovitelných zdrojů tepla (a nejen nich))

SOLÁRNÍ SYSTÉMY PRO OHŘEV VODY

od osvědčené ﬁrmy SOLAR - THERM Struhár
(20 let solar-praxe)
využijte dotace Nová Zelená úsporám od 4/2013
záruka na kolektory a nosné konstrukce - 12 let,
na bojlery a provedené práce 5 let!
 rozumná cena a vysoká kvalita kompletní dodávky na klíč
(např. komplet systém 2 kolekt. + 200litrový bojler i s prací
cca 70 000 Kč vč. DPH)
 lepší zhodnocení Vašich prostředků než na účtu v bance
 vlastní zdroj stále dražší energie



Více info: A. Struhár, Mlýnská 146/28 Ladná, tel.: 608 772 776
nebo na www.solar-struhar.cz, e-mail: Solar.Struhar@seznam.cz

Pavel Šrámek
geodetické práce
provádíme:
 zaměření staveb
 rozdělení pozemků
 vytyčení hranic pozemků
 zaměření inženýrských sítí
 vymezení rozsahu věcných břemen
 zaměření polohopisů a výškopisů
kontakt:

tel.: 519 374 092, mob.: 603 440 366,
e‐mail: geo.sramek@seznam.cz

HOSTINEC U PARKU
OZNAMUJE
OBČANŮM
ŽE OBNOVIL

PRODEJ PLYNU
(PROPAN – BUTAN)
V LAHVÍCH.

Příspěvky, zajímavé články, připomínky,
fotografie
- příspěvky do zpravodaje možno zasílat
na info@obecladna.cz

Cena láhve:
10kg .......... 400,2kg .......... 100,-

Registrováno u MK ČR E 14585, odpovědný redaktor: Renáta Priesterrathová, vydává Obecní úřad Ladná;
tel: 519 324 502, příspěvky možno zasílat na info@obecladna.cz
Počet výtisků: 420, vydáno: březen 2013; příští číslo: červen 2013
Tiskne: Tisk Pálka Břeclav
20

