SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, v tomto čísle zpravodaje bych Vás chtěl informovat o několika důležitých
událostech.
Informace k tak dlouho diskutovanému výkupu pozemků v lokalitě Úlehle. Obec přistoupila k výkupu
z několika důvodů. První z nich je problém s dalším rozvojem obce. Pokud nedojde k výstavbě ve větší části
této lokality, nemůže se začít výstavba na jiných lokalitách, které jsou tzv. rezervní. Vzhledem k tomu, že jsme
nenašli žádné jiné řešení, přistoupili jsme k výkupu. Pokud obec nevykoupí všechny dotčené pozemky, bude
nucena změnit toto území na nezastavitelné a přesunout výstavbu na pozemky sousedící, tj. na lokalitu
Padesátka, které patří obci. Dále nebude možno využít pozemky v lokalitě Úlehle k výstavbě rodinných domů.
Dalším problémem je zásobování domácností v obci elektrickou energií. V současné době je elektrická síť na
hranici svých možností a je nutné její posílení. Bez tohoto posílení je další rozvoj obce problematický.
V současné době se jeví jako nejvhodnější řešení této situace s rozvodnou sítí právě plánovaná výstavba
v lokalitě Úlehle. Proto žádám ještě jednou vlastníky dotčených pozemků ke zvážení situace. Dalším závažným
momentem rozvoje obce je chystaná změna územního plánu. Vzhledem k tomu, že územní plán obce pochází
již z roku 1999, není zcela aktuální k potřebám naší obce. Proto je nejvyšší čas tyto potřeby řešit právě změnou
územního plánu. Tato změna bude trvat poměrně dlouhou dobu a všichni občané budou mít dostatek prostoru
k vyjádření svých názorů, žádostí a připomínek.
Jak většina z Vás zaregistrovala, prostory v Mateřské škole prochází rekonstrukcí. Tyto úpravy mají za cíl
zvětšení kapacity kuchyně tak, aby mohla pokrýt potřeby většího množství strávníků. Největší část úprav bude
probíhat v měsíci srpnu.
V současné době se dokončují podklady k vypracování žádosti o dotaci na zateplení budovy ZŠ a kuchyně MŠ,
dobudování rozhlasu a také instalaci bezpečnostních kamer na nejrizikovější místa. Dále je v přípravě grant na
obnovu topolové aleje k řece Dyji. Bude pokračovat další vyklízení pozemků v bývalém areálu přidružené
výroby tak, aby zde mohlo být zprovozněno provizorní shromažďovací místo. V nejbližší době začneme
zpracovávat podrobné podklady k největší investici v naší obci, kterou je dobudování kanalizace a výstavba
čistírny odpadních vod. Tato příprava bude trvat nejméně pět až šest měsíců.
Posledním událostí je koupě nemovitosti – hostince „U Zemčíků“. K tomuto kroku nás vedla především obava,
že nový vlastník této nemovitosti nemusí mít stejné cíle jako obec, to znamená pokračování v kulturní činnosti
v tomto pohostinství. Nejsme první obcí v okolí, které se zabývaly podobnou situací. Například Lanžhot či
Velké Bílovice učinily podobné rozhodnutí, kdy zakoupily nemovitosti, které jako jediné v obci sloužily
k uskutečňování kulturních akcí.
Na závěr bych chtěl poděkovat našim hasičům a všem občanům, kteří obětavě likvidovali škody vzniklé
řáděním vichřice.
Zdeněk Juračka
starosta
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AKTUALITY
GRANT VE VÝŠI 50.000,-KČ OD NADACE VODAFONE NA SKATEPARK
Vybudování skateparku
Touto cestou bych chtěl poděkovat mládeži v naší obci, která se rozhodla pro aktivní zapojení do dění
v obci. Jako příznivci sportu skateboard si zřídili na parkovišti u hřbitova provizorní skatepark. A protože si
uvědomují, že to není zrovna nejšťastnější řešení, rozhodli se tuto situaci řešit. Jiří Málek a Radek Fojtík nalezli
grant u nadace Vodafone, vypracovali projekt a požádali obec o spolupráci na získání dotace z tohoto grantu a
vybudování skateparku v prostorách hřiště. Rádi jsme se k jejich aktivitě připojili a výsledkem je získání dotace
na vybudování zpevněné betonové plochy prostorách současného hřiště. Nutno podotknout, že žádostí na
skatepark obdržela zmíněná nadace desítky, ale pouze v našem případě se jednalo o spojení zájmové skupiny a
garanta z obce, což vedlo k rozhodnutí o přidělení dotace.
K vlastní realizaci záměru dojde v průběhu tohoto jara, a tak se může mládež přemístit z parkoviště na hřiště,
kam tyto aktivity patří.
Ing.Vít Černý
HŘBITOVNÍ ZEĎ
V lednu tohoto roku spadla na hřbitově část zídky na novém hřbitově, a to vlivem povětrnostních podmínek,
dlouhodobým neudržováním a zejména špatně postavenou stěnou a špatně volenými základy.
V únoru provedli zaměstnanci obce odklizení suti a zabezpečení části zdi, která zůstala stát. V nejbližších dnech
bude instalováno provizorní drátěné pletivo. V současné době zjišťujeme možnosti rozšíření hřbitova o jednu
řadu hrobů, popř.urnový háj. V důsledku vichřice dne 1.března 2008, kdy spadly dva vzrostlé smrky a zbývající
měly narušené kořeny a hrozilo jejich zřícení na další náhrobky, byly tyto stromy vykáceny.

VÝPIS Z 16.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání se konalo 4.ledna 2008
1.Schválení záměru výstavby ČOV a rekonstrukce kanalizace
Usnesení č.4/08/Z16: zastupitelstvo obce schválilo záměr výstavby ČOV a rekonstrukce kanalizace
2.Schválení záměru rekonstrukce komunikace (od obce k Dyji)
Usnesení č.5/08/Z16: zastupitelstvo obce schválilo záměr rekonstrukce komunikace, p.č. 1322 (konec ul.Masarykova po
most přes řeku Dyji)
3.Schválení záměru rekonstrukce kapličky ul. Masarykova
Usnesení č.6/08/Z16: zastupitelstvo obce schválilo záměr rekonstrukce kapličky ul. Masarykova
4.Schválení pronájmu objektu k bydlení Na Trkmance 20/15
Jedná se o prodloužení stávající smlouvy s panem Josefem Junglingem za stejných podmínek i pro rok 2008.
Usnesení č.7/08/Z16: zastupitelstvo obce schválilo pronájem objektu k bydlení Na Trkmance 20/15 panu Josefu
Junglingovi na rok 2008
5.Schválení záměru rekonstrukce základní školy a mateřské školy
Jedná se o výměnu oken a zateplení na budově ZŠ a přístavby u budovy MŠ a rekonstrukci topení v ZŠ.
Usnesení č.8/08/Z16: zastupitelstvo obce schválilo záměr rekonstrukce budov základní školy a mateřské školy
6.Schválení záměru rekonstrukce prostor nemovitosti U parku
Jedná se o rekonstrukci prostor pod pohostinstvím, které by byly využívány jako klubovna pro místní spolky a
organizace. Starosta Juračka vysvětlil, že na výše uvedené záměry rekonstrukcí se Obec Ladná pokusí získat dotace.
Usnesení č.9/08/Z16: zastupitelstvo obce schválilo záměr rekonstrukce prostor nemovitosti U parku, č.p. 416
7. Schválení záměru koupě nemovitostí v areálu bývalého JZD Ladná na ulici Mlýnská
Starosta Juračka vysvětlil možnosti odkoupení nemovitostí od p.Bartošíka. Obec Ladná má zájem tyto nemovitosti
odkoupit.
Usnesení č.10/08/Z16: zastupitelstvo obce schválilo záměr koupě nemovitostí (č.p.940, 941, 942/1, 942/2) v areálu
bývalého JZD Ladná na ulici Mlýnská.
8.Schválení finanční náhrady za nevyčerpanou dovolenou starosty v roce 2007
Usnesení č.11/08/Z16: zastupitelstvo obce schválilo proplacení nevyčerpané dovolené uvolněného člena zastupitelstva dle
§79 odst.5 zák.č.128/2000.
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VÝPIS ZE 17.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání se konalo 15.února 2008
1.Schválení vyhlášky č.1/2008 – nakládání s odpady
Usnesení č.4/08/Z17: zastupitelstvo obce schválilo Vyhlášku 1/2008, kterou se stanoví systém nakládání s komunálním
odpadem.
2. Schválení záměru prodeje pozemku p.č. 951/2 (ul. Na Trkmance)
Starosta Z.Juračka vysvětlil, že se jedná o 3m2 obecního pozemku, na kterém je nová zástavba; majitel nemovitosti
zažádal o odkoupení. Starosta navrhl částku 70,-Kč za m2.
Usnesení č.5/08/Z17: zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 951/2.
3. Schválení Směrnice č.12 o cestovních náhradách
Usnesení č.6/08/Z17: zastupitelstvo obce schválilo Směrnici č.12 o cestovních náhradách
4. Schválení záměru koupě nemovitosti č. p. 82, p. č. 970 (pohostinství ul. Masayrkova)
Starosta Z.Juračka vysvětlil, že se jedná o koupi pohostinství na ulici Masarykova. Důvodem koupě je především sál,
který by zůstal k dispozici občanům na pořádání kulturních a jiných akcí. Obec dostala od současného majitele nabídku
přednostní koupě.
Diskuze: -zastupitel Stanislav Holub: jaká je cena nemovitosti a zda má obec dostatečné prostředky na koupi.
-zastupitel Mgr.Jan Struhár: zda je nutné, aby obec kupovala další nemovitost
-starosta Juračka: cena-3,2mil.Kč, obec finanční prostředky má
Hlasování: 6-2-1, proti: Stanislav Holub a Mgr.Jan Struhár, zdržel se: Bohumila Tesaříková
Usnesení č.7/08/Z17: zastupitelstvo obce schválilo záměr koupě nemovitosti č. p. 82, p. č. 970
5.Schválení záměru vybudování skateparku v areálu hřiště
Starosta Z.Juračka sdělil, že byla získána dotace od Nadace Vodafone ve výši 50.000,- Kč na vybudování skateparku
v areálu hřiště TJ Sokol; hřiště bude vybudováno na obecních pozemcích. Celkové náklady na vybudování jsou 130tis.Kč,
obec tedy doplatí částku 80tis.Kč.
Usnesení č.8/08/Z17: zastupitelstvo obce schválilo záměr vybudování skateparku v areálu hřiště.
6.Schválení návrhu na rozdělení hospodaření ZŠ a MŠ Ladná do fondů
Ředitelka školy R.Priesterrathová sdělila, že hospodařením příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ladná vznikl v roce 2007
zisk ve výši 274 750,66Kč.
Usnesení č.9/08/Z17: zastupitelstvo obce schválilo návrh na rozdělení hospodaření ZŠ a MŠ Ladná, příspěvkové
organizace do fondu rezervního ve výši 264 750,66,- Kč a fondu odměn ve výši 10 000,-Kč.
7.Schválení Směrnice č. 13 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Usnesení č.10/08/Z17: zastupitelstvo obce schválilo Směrnici č. 13 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

VÝPIS Z 18.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání se konalo 10.března 2008
1.Schválení nového znění smlouvy pronájmu Lipová 20
Starosta Z.Juračka vysvětlil, že dle předpisu o pronájmu nebytových prostor nelze pronajímat bezúplatně, proto navrhuje
pronájem části nemovitosti na ulici Lipová č.20 za 1,-Kč/rok. Uvedenou nemovitost bude používat dr.Julínek jako
ordinaci.
Usnesení č.4/08/Z18: zastupitelstvo obce schválilo znění smlouvy č. 2/2008 o pronájmu nebytových prostor v
nemovitosti Lipová č.20
2.Schválení zápisu o výsledku inventarizace
Starosta Z.Juračka sdělil, že veškerý majetek a závazky je uveden v dílčích inventarizačních zápisech a jeho ocenění bylo
zkontrolováno.Z majetku byly vyřazeny mobilní telefony JSDH v ceně 20.326,-Kč. Dle auditorů z KÚ JMK byla
inventarizace a zápisy z inventarizace byly v pořádku.
Usnesení č.5/08/Z18: zastupitelstvo obce schválilo zápis o výsledku inventarizace.
3.Schválení prodeje pozemku p.č. 951/2
Usnesení č.6/08/Z18: zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku p.č. 951/2 p.Přemyslu Mrvovi, částka za m2 je 70,Kč, celkem tedy 210,-Kč.
4.Schválení koupě nemovitosti č. p. 82, p. č. 970 (Hostinec U Zemčíků)
Diskuze: Mgr.Struhár: zda jsou kromě obce i jiní zájemci o koupi nemovitosti, zda by obec neměla zvážit koupi, když se
plánují velké investice
Starosta Juračka: nabídka vůči obci od majitele p.Žďárského stále trvá, částka 3.2mil.Kč, tato koupě neohrozí budování
kanalizace ani jiné záměry
Pavel Čech: zda má obec možnost omezit případného vlastníka a jaké budou investice do budovy
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Starosta Juračka: pokud vlastník budovy dodrží územní plán, tak obec nemůže zamezit např. vybudování penzionu apod.,
výstavba nového kulturního centra může trvat až pět let a obec ztratí možnost pořádat kulturní akce(hody, plesy apod.)
Hlasování: 6-3-0, proti: S.Holub, Mgr.J. Struhár a B.Tesaříková
Usnesení č.7/08/Z18: zastupitelstvo obce schválilo koupi nemovitosti č. p. 82, p. č. 970 v ceně 3.2mil.Kč
5.Schválení rozpočtového opatření č. 1/2008
Starosta Juračka sdělil, že bude navýšena částka na bezpečnostní kamery o 300tis.Kč, je připravována žádost na dotaci,
v případě získaní dotace bude nainstalováno v obci 6 kamer. Dále byla z rezervy přesunuta částka 600.tis.Kč na opravu
topení v ZŠ a na zateplení budovy ZŠ (dokrytí nákladů ze strany obce v případě získání dotace).
Usnesení č.8/08/Z18: zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 1/2008
6. Schválení zvýšení odměny neuvolněným místostarostům
Starosta Z.Juračka sdělil, že dle nařízení vlády ČR č.79/2008 navrhuje zvýšení odměny místostarostům na částku 10.325,Kč hrubé mzdy.
Hlasování: 7-1-1, proti:Mgr.J.Struhár, zdržel se: B.Tesaříková
Usnesení č.9/08/Z18: zastupitelstvo obce schválilo zvýšení odměny neuvolněným místostarostům na 10.325,-Kč hrubé
mzdy.
Bohumila Tesaříková

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V pátek 21. března 2008 v době od 14.00 do 17.00 hod. se koná zápis do mateřské školy na školní rok
2008/2009. Formuláře k zápisu si mohou rodiče vyzvednout v budově mateřské školy.
PODĚKOVÁNÍ
Ředitelství školy by chtělo touto cestou poděkovat paní Janulíkové z Mlýnské ul., která obdarovala děti v
mateřské škole hračkami, plyšovými zvířaty, plastovým nářadím na písek a dětským nábytkem.
Poděkování patří také panu Josefu Střelskému, Vladimíru Svobodovi a Františku Kobrovi, kteří pomohli s
drobnými údržbářskými pracemi na budově mateřské školy.
DIVADLO POLÁRKA A ZOO BRNO
V pátek 2. května 2008 pojede ZŠ a MŠ do Brna. Navštívíme divadelní představení "Broučci" v divadle
Polárka a ZOO . Pokud by měl někdo zájem zúčastnit se, může se k nám připojit. Hlaste se v MŠ nebo ZŠ.
Renáta Priesterrathová, ředitelka ZŠ a MŠ Ladná

EKOKÚTEK
*KÁCENÍ TOPOLOVÉ ALEJE
Po několika upozorněních týkajících se nebezpečí z padajících suchých větví z topolů rostoucích za
naší obcí (směrem k Dyji) se Obecní úřad Ladná rozhodl požádat o odborný posudek Agenturu ochrany přírody
a krajiny České republiky v Brně.
Z posudku Ing. Stránské vyplývá následující: stromy byly vysazeny počátkem padesátých let, jedná se o odrůdu
topolu kanadského. Nebyly v uplynulých letech nijak ořezávány ani odborně ošetřovány proti napadení škůdci.
Kmeny vykazují na mnoha místech poranění, do kterých sekundárně pronikla houbová infekce. Na několika
stromech byla borka zcela sloupnutá až na 50% plochy kmene a dřevo bylo ztrouchnivělé. Koruny stromů mají
z velké části proschnuté hlavní těžně bez olistění.
Stromy jsou celkově ve špatném zdravotním stavu a jejich vitalita a schopnost regenerovatelnosti jsou výrazně
sníženy, vzhledem k místu častého výskytu lidí nejsou dodrženy podmínky provozní bezpečnosti stromů. Vrátit
zdravotní stav stromů by bylo neúměrně finančně náročné, vzhledem k minimální perspektivnosti předmětných
stromů je doporučuji ke kácení.
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Poradili jsme se proto s dr. Nakvasilem s Odboru životního prostředí na Městském úřadu v Břeclavi,
který nám doporučil kácení aleje, která je za hranicí dožití. Levá část aleje leží na obecních pozemcích, pravá je
na pozemcích soukromých majitelů. Tito majitelé byli osloveni s žádostí o souhlas s kácením a náhradní
výsadbou.
Kácení bude provádět odborná firma z Břeclavi, bylo naplánováno na jaro letošního roku. Kvůli
dřívějšímu začátku vegetačního období doporučuje Ministerstvo životního prostředí ČR zastavení veškerého
kácení vyjma kácení stromů ohrožujících bezpečnost občanů a majetku; kácení a náhradní výsadba se proto
odkládá na podzim roku 2008. Dle doporučení odborníků budou vysázeny vhodné dřeviny, pravděpodobně dub
a lípa.
V současné době se pokoušíme získat grant na výsadbu a zajištění následné péče. Rádi bychom zasadili
vzrostlejší stromky a zakoupili ochranu proti okusu a kůly.
Posudek k nahlédnutí na OÚ Ladná.

*SBĚRNÝ DEN FIRMY HANTÁLY
SE KONÁ VE ČTVRTEK 27.BŘEZNA 2008
OD 10.00-DO 17.00HODIN.
KONTEJNERY BUDOU PŘIPRAVENY U BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY.
ODEVZDAT MŮŽETE: ELEKTRO, BATERIE, ZAŘÍZENÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY, NEBEZPEČNÝ
ODPAD( OBALY OD BAREV, ŘEDIDEL, PRYSKYŘICE), PNEUMATIKY NA OSOBNÍ A DODÁVKOVÉ
VOZY.
*ÚKLID U JAZÉRKA
Členové rybářského sdružení zahájili sezónu pravidelným každoročním úklidem, který provedli v sobotu
8.března.
Zásadní vyčištění neudržovaného prostoru za rybníkem provedl pracovník Obecního úřadu ve spolupráci s p.J.
Struhárem a M.Salajkou. Místo bylo vyčištěno, srovnáno a vysazeny nové stromky. Na podzim tohoto roku
bude úprava prostranství pokračovat, budou prořezány staré keře a stromy.
*PROVIZORNÍ SHROMAŽĎOVACÍ MÍSTO
Nájemce na obecních pozemcích v areálu bývalé přidružené výroby pan Bartošík nadále vyklízí tento prostor,
kde Obecní úřad plánuje vybudování sběrného dvora. Do jeho zbudování bude uvedené místo užíváno jako
provizorní shromažďovací místo, pravd. od měsíce dubna. Budou zde umístěny velkoobjemové kontejnery,
svozové místo pro separovaný odpad a určeno místo pro stavební suť.
*KONTEJNERY
Znovu upozorňujeme občany, že velkoobjemové kontejnery jsou určeny k odkládání odpadu pouze pro fyzické
osoby, nikoli pro osoby podnikající. Ty mají za povinnost si odpad pocházející ze své činnosti zaplatit sami, ne
z peněz spoluobčanů.
Pokud dáváte do kontejneru papíry, igelity apod., svažte je alespoň do pytle, aby se nám po velkém větru
neválely po celém okolí.
*TŘÍDĚNÝ ODPAD
celkové množství separovaného odpadu v naší obci roste, což je velmi dobré, platí již několikrát
zmiňované:čím víc natřídíme, tím víc peněz dostaneme. Je nutné ovšem třídit odpad do pytlů na to určených,
tzn. bílé na PET láhve, modré na papír a červené na tetrapack. Zaměstnanci Obecního úřadu nebudou vyvážet
od domů jiný odpad než separovaný.
Bohumila Tesaříková
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DĚTSKÉ HŘIŠTĚ RASOVNA
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
V únoru začala realizace projektu „Rasovna-živé srdce pro Ladnou“, v rámci kterého bude vybudován nový
dětský koutek pro děti. Nejprve byly odstraněny staré průlezky, poté firma Flora servis Brno instalovala
průlezku se skluzavkou. Pružinové houpadlo, dvě lavičky, odpadkový koš a oplocení instalovali pod vedením
Stanislava Krůtila členové Sdružení občanů Ladné a dobrovolníci. V měsíci dubnu bude doplněno hřiště o
vahadlovou houpačku a pružinové houpadlo a vysazeny keře.
Do budoucna se uvažuje o dalším rozšíření, o dotace z grantů budeme žádat i v tomto roce.
SPONZOŘI PROJEKTU
Energie z přírody, grantový příspěvek, Moravské naftové doly Hodonín
Obecní úřad Ladná
manželé Čulenovi, Pohostinství U Parku
ALKA Hlohovec, pan Balšínek
Stavební firma Stanislav Krůtil Ladná
Bohumila Tesaříková

OZNÁMENÍ
POPLATKY PRO ROK 2008
Poplatek za odvoz odpadu: musí být zaplacen do 31.května 2008
částka 440,-Kč/osoba
částka 300,-Kč/osoba-děti do 6let a občané nad 65let
Poplatek za psa: musí být zaplacen do konce 31.března 2008
částka: 350,-Kč/1 pes + 500,-Kč za každého druhého a dalšího psa
částka:150,-Kč/1pes + 300,- za každého druhého a dalšího psa (občané pobírající důchod)

KOSTEL SV.ARCHANDĚLA MICHAELA
CHARITA
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
I když jaro už pomalu klepe na dveře, chci Vám poděkovat a informovat Vás o Tříkrálové sbírce v Ladné. U
nás proběhla sbírka dne 5.ledna 2008, kdy vyšli koledníci do ulic a našich domovů, aby Vám popřáli do tohoto
roku hodně zdraví, štěstí a vykoledovali pro ty potřebnější. Charita děkuje Vám všem, kdo jste přispěli do
pokladniček. Koledníci letos vykoledovali 28.762,50,-Kč. A že nás koledníků bylo nezvykle hodně! Na koledu
se k překvapení všech vydala naše chasa a koledovali také malí koledníci s doprovodem starších, kteří věnovali
svůj čas. Koledoval šly tyto děti: Helenka a Vojtěch Struhárovi, Eliška a Filip Novákovi, Kristýnka Hrdová,
Adélka Teturová, Eliška a Josef Valáškovi, Terezka a Filip Střelských a Stanislav Stehlík. Charita děkuje nejen
dárcům, ale i koledníkům a jejich doprovodu.
TRADIČNÍ SBÍRKA V KOSTELE
V 52 krabicích a 25 pytlích jste darovali potřebným oblečení, obuv, přikrývky, povlečení a hračky a na odvoz
jste věnovali 850,-Kč. Všem Vám patří velké poděkování.
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PODĚKOVÁNÍ OBLASTNÍ CHARITY BŘECLAV
Při pořádání koncertu 3.11.2007 se z výtěžku rozdělilo 11.500,-Kč na opravu kostela v Ladné 11.500,-Kč na zakoupení
vozíčku pro invalidy.
POZVÁNÍ NA VELIKONOČNÍ SVÁTKY
Začne nám krásné roční období, jaro. Pro křesťany začíná období největších svátků, Velikonoce. Slavíme vítězství života
nad smrtí.Velikonoční svátky začínají pro křesťany Květnou nedělí, kdy začíná Svatý týden. Na Květnou neděli svěcením
ratolestí a čtením Pašijí o umučení Ježíše Krista.
Zelený čtvrtek-připomíná Poslední večeři a zatčení Ježíše.
Velký pátek-Umučení, ukřižování a smrt Ježíše, nekonají se mše, pouze křížová cesta a obřady Velkého pátku-přísný
půst.
Bílá sobota-Ježíš odpočívá v hrobě. V Podivíně po celý den adorace u Božího hrobu. Večer slavnost vzkříšení, začíná
svěcením ohně a paškálu, čtením ze Starého a Nového zákona, obnovou křestních slibů a eucharistie.
Bohoslužby v Podivíně
Zelený čtvrtek a Velký pátek-v 18.00hod.
Bílá sobota-ve 20.00hod.
V sobotu je zajištěn autobus, odjezd v 19.30 od kostela.
Bohoslužby v Ladné

Velký pátek-v 15.00hod. pobožnost Křížové cesty
Hod boží velikonoční-mše svatá v 10.45hod.
Pondělí velikonoční-mše svatá v 8.00hod.
Přejeme požehané svátky Kristova vzkříšení všem spoluobčanům.
POZVÁNÍ
Slavnost Božího těla v Podivíně
Slavnost Božího těla se bude slavit v Podivíně 25.5.2008-mše svatá a po ní eucharistický průvod městem. Dle
zájmu pojede autobus.
Pouť na Turzovku
Jede se 8.5.2008, můžete se závazně přihlásit u paní Střelské do konce března. Hlavním celebrantem je P.Pavel
Dokládal z Koclířova.
PODĚKOVÁNÍ
Možná jste si všimli, že zvoní jiný zvon, kterým se otvírá den, oznamuje poledne a uzavírá den. Z důvodu menší zátěže
pro věž a citlivosti zvonícího aparátu při změnách teplot (hlavně ztuhlosti v v zimě) předělal p. Jan Struhár automatické
zvonění na menší zvon. Velkým zvonem se tak zvoní jen v neděli nebo při pohřbu. Poděkování p.Struhárovi za jeho
služby a ochotu.
Poděkování všem, kdo jste přišli pomoct s úklidem kolem kostela, vyhrabávání listí a jeho odvozem, který zajistil Obecní
úřad. Dále děkujeme Jaroslavu a Václavu Čechovým za odstranění starých tújí před kostelem.
Připravila Ludmila Střelská

SDRUŽENÍ OBČANŮ LADNÉ
VÝSTAVA STARÝCH FOTOGRAFIÍ LADNÉ
Sdružení občanů Ladné chystá výstavu starých fotografií Ladné (foto rodinné, pracovní, obřadní, fotografie
domů, ulic, lesů, humen apod.) Rádi bychom Vás požádali o zapůjčení těchto fotografií, které byly pořízeny do
roku 1965.
Na každou fotografii napište adresu, přibližný rok vzniku, kdo nebo co na fotografii je.
Fotografie přineste v sobotu 22.3.2008 od 14.00do 17.00 k paní M.Tesaříkové, Sportovní 43, děkujeme.
O termínu výstavy Vás budeme informovat.
VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD V LADNÉ
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILEA
leden
85let Marie Šaránová, Lužní
75let Jitka Horáková, Lužní
65let Blažena Mikuličová, Na Trkmance
60let Věra Michlovská, Mlýnská
únor
75let Antonín Osička, Ořechová
65let Anna Pochylá, Anenská
Hedvika Konečná, Úlehlova
60let Řehoř Masařík, Na Trkmance
Josef Tesařík, Sportovní
Alois Mrkva, Na Trkmance
březen
85let Františka Rebendová, Masarykova
65let Jan Janda, Masarykova
Stanislav Jílek, Růžová
František Zálešák, Růžová
60let Stanislav Vaculík, Anenská

NAROZENÍ
prosinec
Karolína Miková, Masarykova
Matyáš Mik, Masarykova

ÚMRTÍ
srpen Miroslav Nešpor,Masarykova
říjen Marie Michlovská, Sportovní
prosinec František Babocký, Masarykova
Karel Onuca, Masarykova
Karel Michlovský, Sportovní

POZVÁNKA
OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ
POŘÁDÁ V SOBOTU 29.BŘEZNA 2008 OD 19.30HODIN
V POHOSTINSTVÍ U ZEMČÍKŮ
COUNTRY DISKO BÁL
HRAJE SKUPINA LOTŘI A DJ NEŠPOR
PŘEDTANČENÍ A TOMBOLA
VSTUPNÉ:60,-KČ

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD V LADNÉ

LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ 1/2008

FOTOGALÉRKA
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INZERCE
NECHTE SLUNCE HŘÁT
Dřevo, uhlí, zemní plyn, nafta, uran. Co že mají společného? No přece jednou dojdou a více nebudou. Vítr, voda? Ty
nás sice přežijí, leč jsou to živly vrtošivé, někdy prudké, jindy trpně lenivé. Není jen tak je donutit, aby se staly
spolehlivým zdrojem energie. Slunce!? No právě! Až to jednou vyhasne, budeme i my, lidstvo, potažmo živočišstvo a
rostlinstvo celé této planety Země mít jednou provždy všechny problémy rázem vyřešeny. Jenže do té doby ...?

Nejsem vědeckým pracovníkem v tom či onom oboru, nevím, nad jakými novými skvělými zdroji energie se ve světě pátrá. Ale jistě
se pátrá. Jsem si ale jist, že příroda sama nabízí měrou vrchovatou, a mnohdy dokonce i měrou nevyčerpatelnou léky na naše neduhy a
potřeby v nejednom oboru, v nejedné oblasti lidské činnosti. A často jen tak, ani za to nic nežádá. I když něco snad přece: totiž ohled
k ní samotné. Stačí ty dary najít, uvědomit si je a pak už "jenom" objevit způsob, jak je využít.
Dřevo, uhlí, zemní plyn, nafta uran. Tedy kromě uranu, co ještě v domácnostech spalujete? Ruku na srdce, nejsou to někdy i plasty a
odpadky vůbec? Vždyť se stačí projít po městech a vesnicích české kotliny a chřípím natáhnout. Ta směs, kterou mnohdy ucítíte,
nevěští nic dobrého. V tom lepším případě nevoní. Jednou ty "smrádky" skončí a nebudou a my bychom si třeba pak konečně i mohli
vesele z plných plic oddechnout. Jenže to už možná nepůjde ani tak o oddechnutí jako spíše o vydechnutí. Poslední. Dojdou. Ony
suroviny. A nejen proto. Pach otravy životního prostředí stane se nesnesitelným
Jsou i jiné možnosti? Jistě. No přece:
NECHTE SLUNCE HŘÁT
místo toho, abyste spalovali odpadky, uhlí, plyn, dřevo. Instalací slunečních kolektorů na vašem rodinném domku, ale i činžovním či
panelovém domě, můžete ušetřit až 65% nákladů na ohřev teplé vody a až 80% nákladů za vytápění domů. V současné době lze navíc
počítat s tím, že vám stát na takovou investici přispěje až 50%. Zbytek pak splatíte během několika málo let z úspor na výdajích za
energii.
Nestálo by proto zato dát vale finanční sebetrýzni a investovat zanedbatelný peníz do jednoho telefonního hovoru,
případně několik minut do napsání jednoho emailu, abyste se dozvěděli víc o naší nabídce? Ostatně ona až 50%
dotace rovněž nebude poskytována věčně ... . Kromě toho vám zdarma provedeme výpočet návratnosti vaší investice.

Judr. Jan Nesnídal
jannesnidal@tirso.cz

TIRSO a.s. Vinohrady 45 63900 Brno, tel.:724208120
PNEUSERVIS Tomáš Frolich
ČÍŠTĚNÍ INTERIÉRŮ
Žižkovská 1356, VELKÉ BÍLOVICE, Bývalý Areál Geofyziky
CENÍK ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU:
KOMPLETNÍ ČIŠTĚNÍ vč. STROPU
900,KOMPLETNÍ ČIŠTĚNÍ BEZ STROPU
700,SUCHÉ ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU vč. VNITŘNÍCH PLASTŮ – vč.ULOŽNÉHO PROSTORU
150,Kompletní čištění obsahuje: Tepování koberců, sedadel, čalounění, tepování stropnice. Vyčištění a naleštění plastů, mytí oken, mytí
karoserie (mytí dveřních pantů)CENÍK RENOVACE AUTOLAKU:
RENOVACE LAKU OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ
900,RENOVACE LAKU DODÁVKOVÝCH AUTOMOBILŮ
1400,VOSKOVÁNÍ AUTOLAKU
300,KOMPLET RENOVACE LAKU I ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU
1600,Renovace laku obsahuje: Vybroušení, vyleštění laku brusnou pastou za tepla drobných oděrků, zaoxidovaného a vybledlého
autolaku.Zabezpečí Vašemu automobilu ochranu laku a vysoký lesk.( v ceně převoskování teflonem)
CENÍK PNEUSERVIS:
KOMPLETNÍ PŘEZUTÍ – osobní automobily – PLECHOVÉ DISKY
400,KOMPLETNÍ PŘEZUTÍ – osobní automobily – ALU DISKY
500,KOMPLETNÍ PŘEZUTÍ – dodávkových automobilů
500,Výhodné ceny pneumatik!!!
PRO STÁLÉ KLIENTY „ SUPER SLEVY!!“
AKCE !!!!!
PRO LADŇÁKY SLEVA 5 % NA VŠECHNY SLUŽBY !!!!!!
AKCE!!!!!
OBJEDNÁVEJTE NA TEL: 608 633 096,774 887 517!!!
Tomáš Frolich, Ořechová 423 LADNÁ, Tomas.Frolich@seznam.cz
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