ŠKOLA
Rád bych Vám nastínil, jaká je současná situace kolem možnosti znovuotevření základní školy v naší
obci. Požádali jsme Ing. Klusáčka, který dělal podklady již pro Město Břeclav a školu v Ladné dobře zná, aby
zjistil, zda jsou nutné zásadní úpravy budovy. Z jeho zjištění vyplývá, že budova je provozuschopná. U budovy
nebyl změněn účel užívání, tzn., že budova je stále určena k výuce dětí. Dále jsme zjišťovali zájem rodičů. Na
počátku dubna proběhla schůzka s rodiči, v minulém týdnu dostali rodiče budoucích prvňáků a žáků I.stupně
dopis se závaznou přihláškou. V druhé půlce května již budeme vědět o zájmu rodičů více.
Zásadní záležitostí při znovuotevření školy bylo jednání na Ministerstvu školství a tělovýchovy ČR a
Krajském úřadu Jihomoravského kraje. Mgr. Roupec, vrchní ředitel Kabinetu ministryně školství, sdělil, že
Min.školství zařadí naši školu do sítě školských zařízení již letos. Ing. Crha, ředitel Krajského úřadu, se rovněž
k možnosti otevření školy již tento rok vyjádřil vstřícně. Naším nejbližším úkolem je schválení změny
Zřizovací listiny MŠ na zastupitelstvu 28.5.2007 a poté jednání s Mgr. Spurným, ředitelem Odboru správy
školského rejstříku Min.školství a zástupci KÚ JMK.
Věříme, že se nám podaří veškerá jednání dovést do zdárného konce a že zájem dětí a rodičů o školu
v Ladné bude co největší a děti nastoupí do školy 3.září 2007 do školy v Ladné.
Zdeněk Juračka

VÝZVA PRO RODIČE ŠKOLÁKŮ
Minulý týden dostali rodiče dětí navštěvujících první stupeň základní školy a budoucí prvňáčci
dopis z Obecního úřadu o záměru obce od září 2007 znovuotevřít základní školu. Pokud jste tento dopis
se závaznou přihláškou neobdrželi, kontaktujte prosím Obecní úřad /tel.519 324 502, info@ladna.cz/

AKTUALITY
Audit: 4.dubna 2007 proběhl na Obecním úřadu audit, při kterém pracovnice Krajského úřadu Jihomoravského
kraje provedly přezkoumání hospodaření obce za rok 2006. Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky či chyby a
Obecnímu úřadu byla nabídnuta metodická pomoc
Deratizace: kvůli přemnožení potkanů v naší obci bude v nejbližších dnech provedena deratizace- odborná firma
bude klást nástrahy do kanalizace.
Pracovník na úklid obce: Obecní úřad Ladná zaměstnal p.Oldřicha Antha na veřejně prospěšné práce. Část
platu mu bude dávat Úřad práce, zbytek mzdy doplácí Obecní úřad. Jak jste si určitě všimli, veřejná prostranství u pošty,
obchodu a školy již byla dána do pořádku, další místa budou následovat. V pracovní náplni dále bude svoz separovaného
odpadu, péče o chodníky, sečení trávy, výsadba, pořádek u kontejnerů apod.
Koncert: Obecní úřad uspořádal v sobotu 5.května 2007 koncert při příležitosti vstupu obce do mikroregionu
Lednicko-valtický areál. Rádi bychom poděkovali Slováckému sdružení Lanštorfčané za pomoc při organizaci, paní Marii
Hrdličkové za přípravu občerstvení a paní Jiřině Holubové za výzdobu.
Bohumila Tesaříková

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD V LADNÉ
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VYHODNOCENÍ NÁKLADŮ NA ODPAD
Na tomto místě Vám přinášíme shrnutí ekonomických údajů ohledně odpadů. Nejprve provedu shrnutí dosavadních dat a
poté je srovnám oproti plánu.
1) Shrnutí odpadu leden-březen 2007
Období
Množství odpadu [t]
Náklady na
svoz*1)
celkem
od
do
kont
popel
celkem
uložení
4.1.2007
4,22
4,22
4 048
4 048
16.1.2007 31.1.2007
4,44
12,8
17,24
16 538
16 538
5.2.2007 15.2.2007
6,96
6,5
13,46
12 910
12 910
16.2.2007 28.2.2007
8,26
6,4
14,66
14 063
14 063
12.3.2007 14.3.2007
10
7,88
17,88
17 152
17 152
21.3.2007 30.3.2007
11,98
7,74
19,72
18 917
18 917
Celkem
41,64
41,32
82,96
79 580
92 096 171 676
Průměr za měsíc
14
14
28
26 527
30 699
57 225
Roční odhad *2)
167
165
332 318 320 368 384 686 704
Poznámky:
*1) Platby za odpad se fakturují samostatně za svoz a za uložení. Proto je svoz v tabulce uveden jenom jako konečné= číslo.
*2) Roční odhad je vypočítán podle týdenních průměrů (např. 171676/13*52=686704). Do konce března uplynulo 13 týdnů, rok
má cca 52 týdnů.

2) Srovnání oproti předpokladu
Náklady
Obyvatelé
Refundace z EkoKomu
Z obecního rozpočtu

Tempos
899 600
468 000
0
431 600

Hantály
739 843
468 000
58 500
213 343

Kč/rok
Kč/rok
Kč/rok
Kč/rok

Pokud srovnáme údaje z části tabulky (která byla uvedena ve zpravodaji v prvním čísle tohoto roku) s dosavadním
průběhem, můžeme říct následující:
 Celkové výdaje na odpad v letošním roce budou přibližně stejné jako bylo v plánu, tj. cca 700 tis. Kč, z čehož 470 tis.
bude vybráno od občanů a zbytek doplatí obec.
 V současné době nejsou ještě známa data z EKO-KOMU, proto zatím nevíme, kolik obec obdrží peněz za tříděný
odpad. Toto se vyhodnocuje čtvrtletně a jakmile budeme mít údaje k dispozici, budeme Vás informovat.
 Průměrné množství odpadu je zatím na úrovni 28 tun, v kalkulaci jsme uvažovali 30-35 tun/měsíc. Jak to
koresponduje s údaji za loňský rok od fy Tempos, která uváděla cca 50-60 tun měsíčně?
3) Odvoz kontejnerů
Uložení kontejnerů
16.1.2007
1,74
5.2.2007
2,06
8.2.2007
1,56
15.2.2007
1,28
16.2.2007
1,54
27.2.2007
1,36
28.2.2007
1,54
12.3.2007
2,46
13.3.2007
4,16
21.3.2007
2,84
30.3.2007
2,52
Celkem
41,64 t

1,54
2,06

1,16

2,08
1,74
3,38
2,62
2,14

1,86

Tabulka ukazuje přehled o dnech a množství, kdy byly vyvezeny kontejnery.
Ing. Vít Černý, místostarosta
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VÝPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LADNÁ
1. Schválení rozpočtu Obce Ladná pro rok 2007
• Po projednání a připomínkách byl schválen rozpočet Obce Ladná na rok 2007 ve výši příjmů 10.275.000,-Kč, ve
výši výdajů 8.563.000,-Kč a financování ve výši 1.712.000,-Kč.
2. Schválení Smlouvy o půjčce z rozpočtu Jihomoravské kraje
• Zastupitelstvo Obce Ladná schválilo Smlouvu o půjčce z rozpočtu Jihomoravského kraje a přijetí této půjčky.
Půjčka ve výši 2.000.000,- Kč je bezúročná, splatná k 31.12.2007, účel: na činnost obce.
3. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
• Zastupitelstvo Obce Ladná schválilo přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 500.000,- Kč na
rekonstrukci Obecního úřadu.
4. Přistoupení Obce Ladná k dobrovolnému svazku obcí Podluží
• Starosta vysvětlil, že pro propagaci, turistiku a rozvoj podnikání je dobré, aby obec přistoupila do dobr. svazku
obcí Podluží. Tento dobrovolný svazek obcí nám umožní používat služeb zázemí Podluží. Roční poplatek činí
34.000,- Kč
• Zastupitelstvo obce schválilo přistoupení Obce Ladná do dobrovolného svazku obcí Podluží.
5. Schválení Směrnice o inventarizaci, Směrnice o oběhu účetních dokladů, Směrnice o podpisových vzorech,
Směrnice o účetnictví, Směrnice o účtovém rozvrhu, Směrnice rozpočtu obce, Směrnice o spisovém a
skartačním řádu
• Zastupitelstvo obce schválilo: Směrnici o inventarizaci, Směrnici o oběhu účetních dokladů, Směrnici o
podpisových vzorech, Směrnici o účetnictví, Směrnici o účtovém rozvrhu, Směrnici o rozpočtu obce, Směrnici o
spisovém a skartačním řádu.
6. Schválení Sociálního fondu
• Zastupitelstvo Obce Ladná schválilo zřízení Sociálního fondu pro zaměstnance obce.
Ing. Vít Černý, místostarosta

ANKETA ZASTUPITELSTVA OBCE
Na prvním zastupitelstvu obce byl vznesen návrh na uspořádání ankety mezi občany obce. Obsahem měly být
hlavní body rozvoje obce a zjištění, čemu občané dávají přednost. Tuto anketu jsme připravili a začátkem roku doručili
jeden anketní lístek do každé domácnosti.
Do ankety jsme zařadili 8 bodů rozvoje obce a dali k dispozici prostor pro další dva návrhy a připomínky občanů.
Anketu je možno odevzdat na Obecním úřadě, kde ji stačí vhodit do poštovní schránky, popřípadě odevzdat pracovnici
OÚ.
Uzávěrku a vyhodnocení jsme provedli ke dni 28.2.2007, kdy se nám vrátilo 14% dotazníků.
Tabulka hodnocení jednotlivých bodů
Číslo Ohodnocení Otázka
1
1,96 vyřešení problematiky kanalizace
3
2,22 vybudování sběrného dvora včetně kompostárny
4
4,62 vybudování víceúčelové haly pro sportovní a kulturní vyžití občanů
8
4,84 zkulturnění zelených ploch v obci
5
5,42 rozvoj bytové výstavby
2
5,59 oprava hřbitova včetně zdi
7
5,69 rozšíření podnikatelských zón v katastru obce
6
6,50 zajištění cyklostezek v rámci LVA

Z tabulky vyplývá následující:
o Nejdůležitějšími otázkami dle občanů jsou rekonstrukce kanalizace a vybudování sběrného dvoru
o Ostatní body už za těmito pokulhávají
o Náměty v otázkách 9 a 10 jsou shrnuty v následující tabulce. Jedná se o náměty, které se vyskytly opakovaně a
zároveň je u nich uvedena poznámka
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Tabulka námětů
Počet
Problematika
dotazníků
15
kanalizace
8
škola
6

cyklostezka Ladná-Břeclav

2

osvětlení

1

Komentář
viz otázka č. 1
viz jiný článek v tomto zpravodaji
Zatím ne – pozemky pod plánovanou trasou cyklostezky do Břeclavi patří
několika desítkám vlastníků. Z toho vyplývají problémy se získáním jejich
údajů a souhlasů
Probíhá průběžně oprava, v blízké budoucnosti zvažujeme postupnou výměnu
svítilen za úspornější typ
Řešeno v Obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích
V současné době se již na tomto pracuje

registrace psů
zrcadlo na křižovatce
1
Anenská/Masarykova
nádoby na tříděný odpad a sběrný
Odpady již byly zpracovány LZ 1/2007, popřípadě v dalších „Eko-kútcích“
1
dvůr
Jak je vidět, obec se zaobírá problémy všeho druhu a i když se v anketě objevil námět jen v jednom dotazníku (zrcadlo), tak se již
problematikou zaobírala. Na druhou stranu některým požadavkům vyhovět zatím nelze, i když je to přáním vetší části občanů
(cyklostezka Ladná – Břeclav).

Ing. Vít Černý, místostarosta

UPOZORNĚNÍ:
NA POVOLENÍ ČI PRODLOUŽENÍ POVOLENÍ UŽ ZBÝVAJÍ JEN DVA MĚSÍCE!!!
Studny, septiky, žumpy
Studna:

Povolení k odběru podzemních vod musí mít každý. Netýká se to pouze domácností se studnou vybudovanou před
1.lednem 1955, nebo těch majitelů, kteří studnu vůbec nepoužívají.Toto povolení není totéž co stavební nebo kolaudační
rozhodnutí ke studni, je to povolení na čerpání vody.
Prodloužení povolení:týká se těch majitelů studní, kteří vodu využívají k podnikání, nebo studní, z nichž vodu čerpá více
než jedna domácnost, například družstvo nebo společenství vlastníků.Mohou si o prodloužení zažádat do prvního
července 2007, jinak jim 1.ledna 2008 přestane platit a budou muset žádat o nové.
Povolení k odběru povrchových vod: pokud se k čerpání povrchové vody např. z řeky či potoka používá nějaké
technické zařízení /pumpa, čerpadlo/, je nutné žádat o povolení vodoprávního úřadu.
Žumpa:
stavební povolení: je třeba pouze tehdy, pokud by žumpa měla více než 300 metrů čtverečních a byla hlubší než 3 metry.
Jinak stačí jen ohlášení stavebnímu úřadu.
povolení k vypouštění: není třeba
Septik:
stavební povolení: septik je vodní dílo, které musí povolit stavební úřad
povolení k vypouštění:je nutné od odboru životního prostředí, který stanoví limity pro vypouštění. Dnes se povolují
převážně septiky doplněné o podzemní filtr nebo o domovní čistírnu odpadních vod. O povolení k vypouštění lze žádat i
dodatečně.
Pokud vypouštíte vodu do žumpy, žádné povolení nepotřebujete. Jestli voda z domácnosti odtéká do septiku a potom
trativodem do přírody, musí vám to úřad povolit.Podobně je tomu tak i s domovní čističkou.



Formulář žádosti o povolení k odběru podzemních vod je k dispozici na Obecním úřadu, stejně jako mapa
/jedna z nutných příloh žádosti/. Formulář je možno stáhnout na stránce www.zanikpovoleni.cz
Občané, jejichž studna byla vybudována před 1.lednem 1955, musí napsat čestné prohlášení, ve kterém
prohlásí, že jejich studna byla vybudována před 1.1.1955 a odevzdat jej na vodoprávním úřadu.
Doporučujeme vyhotovit dvojmo a jednu kopii si nechat na podatelně Městského úřadu orazítkovat /jako
doklad o odevzdání/. Čestné prohlášení musí obsahovat: nadpis „Čestné prohlášení“, jméno, rodné číslo,
adresu majitele studny, podpis a také adresu vodoprávního úřadu /Vodoprávní úřad, odbor životního
prostředí, Městský úřad Břeclav, nám.T.G.Masaryka 42/3, Břeclav/

Více informací na: www.zanikpovoleni.cz nebo www.portal.gov.cz
Bezplatná linka: 800 101 197, e-mail: info@mze.cz
připravila B.Tesaříková
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EKOKÚTEK
•

LIKVIDACE ČERNÉ SKLÁDKY

Ve středu 4.dubna 2007 byl firmou MIBAG Šmíd proveden úklid u kontejnerů u mlýna. Byly odvezeny 4
nákladní automobily směsného odpadu a uloženy na skládku Hantály. Místo bylo zarovnáno a vedle kontejnerů byl
vytvořen prostor pro ukládání větví, chvojí, réví z vinohradu apod., viz níže. Za nakládku a odvoz jsme zaplatili firmě
MIBAG necelých 6.000.Kč, za uložení odpadu pak firmě Hantály 45.000,-Kč. Celková částka za úklid stála Obecní
úřad více než 50.000,-Kč.
Ještě ten samý týden se na tomto místě objevila další kupa odpadu z domácnosti, kterou uklidil obecní
zaměstnanec. Týden nato se objevila znovu, v obou případech se ale podařilo zajistit důkazy a svědectví, kdo uvedený
odpad na místo vyhodil. Občané Ladné V.M. a J.M. budou vyzváni Obecním úřadem, aby se dostavili na jednání
k přestupkové komisi. Komise po nich může vymáhat celkovou náhradu škody, v tomto případě až 50.tis.Kč.
Je asi znovu důležité upozornit, že kontejnery jsou určeny pro občany/osoby fyzické/,nikoli pro osoby
podnikající, které si musí likvidaci odpadu platit za peníze své a ne za obecní. Proto bude vyzván k přestupkové komisi i
ladenský podnikatel který zaplnil z poloviny kontejner polystyrenem.
Obecní úřad nechce nikoho tímto způsobem šikanovat, ale nelze připustit, aby občané dopláceli na pár jedinců,
kteří dodneška nepochopili způsob nakládání s odpadem.Odpad z domácnosti je nutné třídit, zbytek potom naházet do
popelnice. Lze naplnit i více než jednu popelnici, popř. k popelnici přidat pytle a vystrčit je před dům. Je to snadné, nikdo
se nemusí s bincem tahat „až“ke mlýnu, stačí s ním vyjít před dům.
Kontejnery jsou určeny na zelený odpad, dřevo, kusy nábytku apod. Na sklo máme speciální kontejnery u
obchodu, jak již bylo několikrát zmiňováno. Proč tedy obecní zaměstnanec při kontrole našel v kontejneru u mlýna
plastový pytel plný sklenic od piva a lahví od alkoholu? Chce to možná o pár minut víc práce, naházet flašky do
kontejneru na sklo, nic víc. Pár minut času...
V této situaci se jeví jako naprosto nezbytné zřízení sběrného dvora. Ještě před tím, než se tak stane, uvažujeme o
instalaci kamery ke kontejnerům, a to velmi brzo.
• VÝZVA
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás požádali o spolupráci. Vzhledem k velkým finančním nákladům na odvoz kontejnerů jsme se
rozhodli do doby vybudování sběrného dvora vyčlenit část prostranství u mlýna na skládku větví, ořezaných částí
stromů, chvojí a réví z vinohradu apod. Tento materiál si bude odebírat firma, která se zabývá štěpkováním /ekologická
likvidace dřevní hmoty/.
Je ovšem důležité, aby se do hromady větví ani těsně vedle ní nedávalo nic jiného-posečená tráva, sláma, cihly,
jakýkoliv odpad. Toto patří do kontejneru. Jinak hrozí, že firma si tento materiál neodveze a my budeme nuceni
zaplatit odvoz v kontejnerech na Hantály. Co je lepší? Zbavit se větví zdarma nebo platit velké sumy za uložení na
skládku?
Nedávejte prosím tyto větve apod. do kontejnerů, zabírají v nich spoustu místa, kontejnery jsou ihned zaplněné a jejich
odvoz je drahý. Můžeme takto obci ušetřit finanční prostředky, které mohou být využity na jiné účely.
Děkujeme.





kontejnery na sklo: Kvůli zpoždění ve výrobě budou firmou Eko-kom dodány další kontejnery na sklo až v měsíci
květnu. Do té doby budou k dispozici dva kontejnery na barevné a jeden na bílé sklo u obchodu.
třídění odpadu do pytlů: další obce či města na našem okrese přechází na systém třídění odpadu do plastových
pytlů a ne do určených kontejnerů. Důvodem je tedy to, že zatímco v kontejnerech se nachází všechno možné,
přes plastový pytel lze poměrně dobře kontrolovat, co v něm je. Takový pytel pak končí na skládce a nejde na
třídírnu. Což je velká škoda, protože jedna či dvě nevhodné věci tak znehodnotí obsah celého pytle. Za
připomenutí stojí i to, že čím více odpadu natřídíme, tím více peněz dostaneme zpět od Eko-komu. Tyto peníze
můžeme použít třeba na nákup plastových pytlů, které tím pádem mohou občané získat zdarma.
náhradní výsadba: za stromy pokácené letos na jaře jsme vysadili na obecních pozemcích náhradní. Byly
vysazeny např. habry, dříny, lípa, jeřáb oskeruše nebo moruše.Chceme poděkovat za spolupráci a odbornou
pomoc panu Janu Struhárovi.
Bohumila Tesaříková
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VÝZVA
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás tímto požádali o odklizení věcí na obecních pozemcích. Jedná se zejména o auta, vraky, stavební
materiál, různé stroje umístěné mnohdy již spoustu let na silnicích a chodnících. Důvody jsou nejen estetické, ale také
praktické: chodníky a komunikace by měly být průjezdné.

KÚTEK PŘÁNÍ A STÍŽNOSTÍ
Vážení spoluobčané, v této rubrice chceme reagovat na Vaše přání, připomínky či stížnosti, se kterými za námi přicházíte
na Obecní úřad.
Nepořádek u kontejnerů u mlýna
Nepořádku u kontejnerů je již věnován článek v Ekokútku. Z Vašich reakcí je ovšem zřejmé, že na úřadu nejsme jediní,
komu stav na daném místě vadí. Není jiná možnost, bude se muset nastolit řada nepopulárních opatření, ať už to bude
instalace kamery, nulová tolerance a postihy nepoučitelných spoluobčanů. Nelze donekonečna vysvětlovat, jak nakládat
s odpady /třídit, svazovat do pytlů, nejprve se jít podívat, jestli je kontejner prázdný a pokud není, nesypat odpadky vedle
kontejneru atd./ a přitom platit za likvidace skládek. Nehledě na další finanční prostředky, vynaložené na mzdu obecního
zaměstnance, který úklidem u kontejnerů tráví několik hodin týdně. Zkrátka, není čas ani peníze na prosby, žádosti a
úklidy; kdokoli bude přistižen, bude automaticky pozván k přestupkové komisi. Peněžní pokuty uložené fyzickým
osobám se mohou vyšplhat až na 50tis.Kč, popř. může být uložena náhrada výdajů spojených s úklidem apod.
Deratizace
Jak jsme Vás informovali, Obecní úřad chystá deratizaci proti přemnoženým potkanům. Do kanálů bude specializovaná
firma z Poštorné klást nástrahy. Neznamená to ovšem, že budeme zároveň kupovat nástrahu i pro občany, finanční
náklady jsou vysoké a není v možnostech obce, aby platila nástrahy také soukromým osobám.
Veřejné osvětlení
Pokud dojde k tomu, že na Vaší ulici nebo před Vaším domem nesvítí světlo, přijďte to prosím nahlásit na Obecní úřad
/stačí vhodit lístek do schránky, zavolat na číslo 519 324 502 nebo poslat e-mail na info@ladna.cz/. Kvůli snižování
finančních nákladů na provoz obce budeme čekat na to, až nebude svítit 4-5 světel a poté zavoláme odbornou firmu.
Dopravní zrcadlo na křižovatce Anenská-Masarykova
V řešení tohoto problému jsme pokročili značně dopředu. K možnosti instalace dopravního zrcadla se již kladně vyjádřil
Dopravní inspektorát Policie ČR, nyní vybíráme z nabídek firem. Odhadovaná cena na pořízení a instalaci je přibližně
10tis.Kč.
Místní rozhlas
V tomto případě již také vybíráme nejvhodnější nabídku pro naši obec. Rozhoduje se mezi drátovým či bezdrátovým
systémem, v každém případě bude potřeba kompletní instalace, protože současný rozhlas je již nefunkční. Do konce
května ještě očekáváme další nabídky firem, které jsme oslovili a taktéž zjišťujeme možnosti získání dotace.
Bohumila Tesaříková

UPOZORNĚNÍ PRO PODNIKATELE
Upozorňujeme všechny místní podnikatele, aby si do konce června 2007 přehlásili na živnostenském úřadu adresu sídla
podnikání /ne Břeclav-Ladná, pouze Ladná/.

POPLATKY
Upozorňujeme občany, kteří doposud nezaplatili poplatek za psa, aby tak neprodleně učinili. Občané, kteří již poplatek
zaplatili a dosud neobdrželi známku, ji dostanou v nejbližších dnech do schránek.
Připomínáme, že poplatek za svoz odpadu je nutno zaplatit do konce května, a to hotově na Obecním úřadu nebo
bankovním převodem.
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CHARITA A POZVÁNÍ
Poděkování za charitní sbírku
Už tradičně proběhla v kostele charitní sbírka oblečení. Díky Vám bylo darováno 67 krabic a 20 pytlů- oblečení, obuv,
hračky a také 2 kočárky. Na odvoz bylo darováno 500,-Kč.
Díky za všechny darované věci pro potřebné. Další sbírka bude pravděpodobně v měsíci říjnu.
Pozvání na pouť do Koclířova v sobotu 2.června 2007
Zájemci ať se přihlásí co nejdříve, a to do 23.5.2007 v kostele nebo u L.Střelské . Cena asi 200,-Kč. Odjezd autobusu by
byl v 6.00hodin, návrat přibližně ve 20.00hodin.
Pozvání na Slavnost Božího těla do Podivína 10.června 2007
V 9.30hod bude mše svatá a po jejím skončení bude Eucharistický průvod Podivínem do kostela. Místo, kde bude mše
sloužena, bude upřesněno, pravděpodobně u Fruty.
Pokud bude zájem, pojede autobus. Zájemci o autobus se mohou zapsat do 5.června v kostele.
Připravila Ludmila Střelská

OPRAVA FASÁDY KOSTELA
SV.ARCHANDĚLA MICHAELA
Na podzim minulého roku připravilo Sdružení občanů Ladné ve spolupráci s P.Křivým z Římskokatolické
farnosti Podivín žádost na grant z prostředků Krajského úřadu Jihomoravského kraje. V únoru letošního roku byla
schválena dotace z Programu kultury a památkové péče ve výši 90.000,-Kč. Zastupitelstvo naší obce schválilo na svém
zasedání dne 24.11.2006 finanční příspěvek obce ve výši 100.000,-Kč.Farníci mezi sebou vybrali přibližně 150.000,-Kč.
K dispozici je momentálně 340.000,-Kč.
Náklady podle projektu činí 650.000,-Kč.Je tedy jasné, že je nutné získat ještě značnou sumu peněz a ušetřit náklady, kde
to jen půjde. Proto jsme se inspirovali příkladem podivínských občanů, kteří díky tomu, že sami otloukli fasádu kostela a
demontovali lešení, ušetřili velkou částku. Již proběhla jednání s Kamilem Štollem z firmy SGB Brno, který se nám snaží
zajistit co nejlevnější lešení. Lešení na otlučení fasády zapůjčí zdarma zastupitel Stanislav Krůtil. Snažíme se ještě zjistit
možnosti odvozu suti a její uložení. Pokud Vy sami víte o místě /výmoly apod./, kam by suť dala svážet, dejte nám vědět.
Předpoklad je, že se během měsíce června otluče fasáda. Stavební firma z Podivína bude poté dělat novou fasádu během
srpna a září, do hodů by měla být hotova.

PŘIJĎ SI OBUŠIT SVŮJ METR ČTVEREČNÍ…
Vážení spoluobčané,
obracíme se na Vás s výzvou na připojení se k naší akci. V rámci snahy o snížení nákladů na opravu fasády na kostele
jsme se rozhodli, že se pokusíme během měsíce června sami otlouct vnější omítky na fasádě. Lešení zapůjčí pan
Stanislav Krůtil. Čím více se nás sejde, tím rychleji a levněji to uděláme. Nebojácní horolezci vítáni!!
Bližší informace na obecní vývěsce a kostelní vývěsce.
Děkujeme
B.Tesaříková a P.Křivý
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
BLAHOPŘÁNÍ
duben
80let Jakub Krůtil, Lužní
70let Marie Kosíková, Ořechová
65let Marie Michlovská, Růžová
Květoslava Sobotková, Ořechová
František Žůrek, Růžová
60let Jaroslava Mlátilíková, Anenská
Otto Hubáček, Lipová

NAROZENÍ
únor
Patrik Povolný, Na Trkmance
březen
Adriana Hůrská, Mlýnská
duben
Nathan Albrecht, Masarykova

květen
85let Jiřina Rybníkářová, Masarykova
75let František Šoška, Masarykova
70let Jana Ivičičová, Mlýnská
Anna Holubová, Na Trkmance
Jan Krůtil, Anenská
65let Kateřina Markovičová, Masarykova
60let Eva Katucká, Anenská
Anna Osičková, Úlehlova
Helena Zrůnová, Anenská
Stanislav Šoška, Mlýnská
ZEMŘELI
březen
Vlasta Čápková, 76let, Na Trkmance
Vlastimil Polášek, 64 let, Ořechová

SDRUŽENÍ OBČANŮ LADNÉ
•

PODĚKOVÁNÍ
RASOVNA-ZELENÉ SRDCE PRO LADNOU

V sobotu 14.dubna 2007 jsme za pomoci mnoha občanů Ladné zrealizovali tento projekt. Celkem jsme vysadili
12 kusů stromů, které-jak doufáme-časem vytvoří z Rasovny odpočinkovou zónu pro všechny generace.
Rádi bychom poděkovali za spolupráci Mysliveckému sdružení Ladná, Jednotce dobrovolných hasičů Ladná,
Slováckému sdružení Lanštorfčané, dětem z Mateřské školy a jejich rodičům a členům místní organizace ODS.
Dále děkujeme p. Stanislavu Holubovi za zajištění špekáčků, p. Josefu Černému za nařezání kůlů, p. Janu
Mrázovi a p.Miroslavu Nešporovi za zapůjčení techniky, firmě MIBAG Šmíd za odstranění vývěsky, firmě ALBA za
dovoz kůlů a všem občanům Ladné, kteří se zúčastnili.
Zvláštní dík patří Ing. Vratislavu Čechovi za odbornou pomoc při přípravě a realizaci a Janu Novákovi, veliteli
hasičské jednotky, který organizuje pravidelné zalévání nově vysazených stromů.
•

JARNÍ KARNEVAL

Sdružení občanů Ladné uspořádalo ve spolupráci s Obecním úřadem Jarní karneval pro děti. Chceme poděkovat
všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly:
ALBA –Metal, HORTIM-p.Kubát, FOSFA, a.s. Břeclav, Autodoplňky Duchoň Na Trkmance, Druid CZ-L.Vymyslický,
kolektiv prodavaček Jednoty, kadeřnictví Dagmar Málková, Kateřina a Božena Bajarovy, p.Jaroslav Čech, p.Lenka
Uhrová, p.Jaroslava Hrdová, p.Zdeněk Rychlý a Chasa Ladná.
•

Sdružení občanů Ladné vypracovalo projekt na renovaci dětského hřiště na Rasovni. Zaslali jsme žádost na
Moravské naftové doly-grant Energie z přírody. O tom, jestli grant získáme a jak by se v tom případě změnilo
dětské hřiště, vás budeme informovat v příštím čísle zpravodaje.
Bohumila Tesaříková
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