SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
čas běží jako voda. Tak nám skončilo léto, dětem prázdniny a s koncem prázdnin se také znovu otevřely dveře
naší školy. Začal druhý školní rok v naší obnovené škole a školní docházku v ní vykonává 20 žáků. Přestože je
léto obvykle plné dovolených a bývá obdobím okurkové sezóny, o naší obci se to rozhodně říci nedá. Proběhla
rozsáhlá rekonstrukce kuchyně a technického zázemí v mateřské školce a také rekonstrukce topení ve škole
základní. Bylo ukončeno podání návrhů na změnu územního plánu a návrhy byly předány zhotoviteli, firmě AR
projekt s.r.o., Brno, která tyto požadavky převede do grafického i textového návrhu, který bude předložen
postupně více jak 30 úřadům a institucím k vyjádření. V naší obci byly nainstalovány kamery, které budou
sloužit k zajištění větší bezpečnosti a především pořádku. Ale i kamery nejsou všemocné a tak vzhled obce
záleží především na nás. Na hřišti došlo díky spolupráci Sokolu, obce a Tatranu Poštorná k vybudování nových
střídaček, které nahradily již notně poničené a nevyhovující staré střídačky. Také bylo v prostorách kabin
vybudováno odpovídající sociální zařízení, aby více odpovídalo dnešním potřebám. Dále došlo k úpravám a
opravám některých částí chodníků. Bohužel na větší obnovu našich chodníků si budeme muset ještě nějaký čas
počkat. Zásadní obnova chodníků se bude provádět až po rekonstrukci kanalizační sítě a vybudování
případných nových přípojek. „Na spadnutí“ je také obnova aleje k řece Dyji. Měli jsme také velmi zajímavou
kulturní akci. A tou byl křest CD Dojeli k Vám Lanštorfčané. Myslím si, že to bylo krásné zakončení tvrdé
práce všech účinkujících a příjemný večer pro všechny, kteří se křtu zúčastnili. Patří velké poděkování všem,
kteří přispěli ke vzniku této nahrávky. V období prázdnin zastupitelé schválili grafické ztvárnění znaku a
praporu obce, který zpracoval heraldik Jaroslav Petr z Mikulova, který je autorem mnoha obecních znaků.
Mimo jiné je i autorem znaku a praporu Jihomoravského kraje. Do Poslanecké sněmovny ČR byla zaslána
žádost na podvýbor pro heraldiku, ve které žádá obec o schválení. Pokud vše dopadne na jednání podvýboru,
které bude 19.9.2008, dobře, tak se naše obec dočká znaku i praporu již během září. V příštím měsíci čeká
obecní úřad jedna nová zkušenost, a to je zajištění a organizace voleb do zastupitelstva Jihomoravského kraje.
Do této doby bylo organizátorem Město Břeclav. Pevně doufám, že vše proběhne dle platných zákonů.
Zdeněk Juračka
starosta

OZNÁMENÍ
SBĚRNÝ DEN FIRMY HANTÁLY
SE KONÁ VE STŘEDU 8. 10. 2008 A VE ČTVRTEK 9. 10. 2008 OD 10.00 – DO 17.00 HODIN
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.
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AKTUALITY
GRANT 90.000,-KČ NA OBNOVU ALEJE
Obec Ladná uspěla v grantovém řízení a od Agentury ochrany přírody a krajiny Brno získala grant ve výši
90.tis.Kč na projekt nazvaný Obnova ladenské aleje. Získané peníze budou použity na výsadbu nových
vzrostlých stromů.
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V KABINÁCH TJ SOKOL
Vzhledem ke špatnému stavu sociálního zařízení v kabinách TJ Sokol a také k tomu, že od srpna zde hraje SK
Tatran Poštorná zápasy 2B třídy, bylo nutné provést celkovou rekonstrukci. Náklady ve výši 205.tis.Kč uhradila
Obec Ladná ze svého rozpočtu, navíc TJ Sokol od obce obdržela 30.000,-Kč na nové střídačky.
OPRAVA MOSTU PŘES DYJI
Na konci května bylo opraveno zábradlí na mostě přes Dyji, poškozené části zábradlí byly vyměněny za nové.
Během července pak brigádníci most natřeli. Náklady na opravu mostu činily necelých 40tis.Kč, byly uhrazeny
z rozpočtu obce.
OPRAVA VNITŘNÍ ČÁSTI VĚŽE KOSTELA
Veškeré zednické práce, omítání, nátěry konstrukcí a zvonů a instalaci sítí proti ptákům realizovali manželé
Struhárovi st., omítky natřel p.Petr Baránek. Finančně na opravu přispěli manželé Struhárovi st. a zpěvačky
z kostela. Fotografie z opravené věže budou umístěny na www.ladna.cz.
NASVÍCENÍ KOSTELA
Dne 1.srpna se poprvé rozzářil kostel Sv.Archanděla Michaela do noci. Administrativu vyřídil a finanční
náklady spojené s nasvícením uhradil Obecní úřad Ladná, dobrovolnou prací se o nasvícení zasloužili J.Struhár,
J.Markovič, za pomoc děkujeme M.Salajkovi a R.Příborskému. Víno na slavnostní zahájení věnoval Stanislav
Holub.
NOVÉ CHODNÍKY
Nově byl vybudován chodník na konci ulice Masarykova (u lesa) a rozšířena zastávka autobusu u školy.
Chodníky na Rasovni byly vyčištěny a chybějící části budou nahrazeny novými v průběhu září.
POHLEDNICE LADNÉ
Obecní úřad Ladná nechal zpracovat návrhy na pohlednici, vítězný návrh je již ve výrobě. Na začátku října
bude možné zakoupit pohlednici na Obecním úřadu. Více informací bude na vývěsce a webových stránkách
obce.
Bohumila Tesaříková

VÝPIS Z 20.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání se konalo 23.června 2008.
1.Oprava rozdělení hospodaření MŠ a ZŠ Ladné, příspěvkové organizace
Hospodařením příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ladná vznikl v roce 2007 zisk ve výši 274 750,66Kč. Starosta Juračka sdělil, že
účetní výkazy byly pořízeny před konečným zaúčtováním. Hospodářský výsledek se snížil o 761,-Kč na částku 273.989,66Kč. Byl
tedy rozdělen na: Fond rezervní:263.989,66,-Kč, fond odměn:10.000,-Kč
Usnesení č.4/08/Z20: zastupitelstvo obce schválilo Opravu rozdělení hospodaření MŠ a ZŠ Ladné, příspěvkové organizace
2.Schválení závěrečného účtu za rok 2007
Usnesení č.5/08/Z20: zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet s výhradou a přijalo toto opatření: Zastupitelstvo ukládá převést
majetek příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Ladná, příspěvková organizace, v souladu se zřizovací listinou.
3.Schválení podání žaloby na Město Břeclav-blokace akcií města do doby konečného majetkového vypořádání.
Diskuze: *zastupitelka Tesaříková:zda není možná dohoda s Břeclaví, kdy bude připraven text žaloby .Starosta Juračka:
nepředpokládáme, že by město vyšlo vstříc, text žaloby bude připraven do 14dnů *Zastupitel Mgr.Struhár: jaká bude cena žalobystarosta Juračka:poplatek 3.000,-Kč + sazba právníkovi *Zastupitel Krůtil: návrh na text žaloby dodat do týdne
Hlasování:7-1-0, proti:B.Tesaříková
Usnesení č.6/08/Z20: zastupitelstvo obce schválilo podání žaloby na Město Břeclav-blokace akcií města do doby konečného
majetkového vypořádání. Starosta Zdeněk Juračka dodá text žaloby do týdne, tedy do 30.6.2008.
4.Zrušení záměru výkupu pozemků v lokalitě Úlehle
Starosta Juračka vysvětlil, že obec odstupuje od záměru vykoupit pozemky v lokalitě Úlehle. Rezerva na bydlení ovšem zůstává.
Usnesení č.7/08/Z20: zastupitelstvo obce schválilo zrušení záměru výkupu pozemků v lokalitě Úlehle.
5.Schválení Rozpočtového opatření č. 4/2008
Usnesení č.8/08/Z20: zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2008.
6.Schválení záměru prodeje pozemku 1136/2 o výměře 3m²
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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.9/08/Z20: zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje pozemku 1136/2 o výměře 3m²
7.Diskuze
*Ing.Darmovzalová: představila zastupitelům i občanům proces změny územního plánu; změna by měla trvat přibližně 1 rok
*p.Košťál: návrh vložit na Úlehle dvě ulice
Ing.Darmovzalová-je lepší kvůli možným dalším změnám nechat raději v bloku
*p.Lucká: posečení trávy na pozemcích v lokalitě Úlehle
B.Tesaříková-tento týden přislíbil řešení majitel pozemku- firma V&M Real Brno
*P.Čech: návrh na změnu termínu hodů, ve stejné době bude akce na ranči Vlašic Ladná
Starosta Juračka-pan Vlašic nic oficiálně na obec neoznámil, dá se to vyřešit zákazem vjezdu v místě, kde se budou konat hody
*p.Vidlář: vypořádání majetku s Městem Břeclav
Starosta Juračka- žádné nové výsledky, obec pouze dostala výzvu k zaplacení dluhu, což zastupitelstvo zamítlo.

VÝPIS Z 21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání se konalo 8.července 2008.
1.Schválení pořizovatele a zpracovatele ÚP
Starosta Z.Juračka sdělil, že Obec Ladná bude pořizovatelem změny ÚP, s Ing.Darmovzalovou bude podepsána mandátní smlouva.
Na dotaz zastupitele Mgr.Struhára odpověděl, že na pořizovatele nemusí proběhnout výběrové řízení. Faktickým zpracováním změn
bude pověřena firma AR Projekt Brno.
1a. Schválení pořízení změny č.1 ÚPNSÚ Ladná
Usnesení č.4/08/Z21:zastupitelstvo obce schválilo pořízení změny č.1 ÚPNSÚ Ladná.
1b.Schválení pořizovatele změny
Usnesení č.5/08/Z21: zastupitelstvo obce schválilo, že pořizovatelem změny č.1 ÚPNSÚ Ladná bude Obecní úřad Ladná, který podle
odst.1, §24, zákona č.183/2006Sb.,(stavební zákon) zajistil na základě smlouvy fyzickou osobu splňující kvalifikační předpoklady pro
výkon územně plánovací činnosti-Ing.Blanka Darmovzalová, Písníky 27, 69003 Břeclav (doklady opravňující k výše uvedené
činnosti jsou přiloženy ke smlouvě).
1c. Schválení mandátní smlouvy
Usnesení č.6/08/Z21: zastupitelstvo obce schválilo mandátní smlouvu s Ing.Blankou Darmovzalovou, Písníky 27, 690 03 Břeclav na
pořizovatelskou činnost ve smyslu zákona č.183/2006Sb.,(stavební zákon) v platném znění-jedná se o pořízení změny č.1 ÚPNSÚ
Ladná.
1d.Schválení zpracovatele změny
Hlasování: 7-0-2, zdrželi se: R.Priesterrathová a Mgr. Struhár
Usnesení č.7/08/Z21:zastupitelstvo obce schválilo zpracovatele změny č.1 ÚPNSÚ Ladná-firmu AR projekt, s.r.o., Hviezdoslavova
1183/29a, 62700Brno, Ing.arch. Milan Hučík.
1e. Schválení určeného zastupitele
Diskuze:Starosta Z.Juračka sdělil, že většinou je určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem starosta. *Zastupitelka
R.Priesterrathová navrhla zastupitele M.Vlka.
Hlasování:2-0-7, pro:Z.Juračka, Ing.Černý, zdrželi se: Mgr.Struhár, S.Holub, S.Krůtil, J.Pulkrábek, R.Priesterrathová, B.Tesaříková,
M.Vlk
Usnesení č.8/08/Z21: zastupitelstvo obce neschválilo starostu obce, pana Zdeňka Juračku, jako určeného zastupitele, který bude podle
stavebního zákona spolupracovat s pořizovatelem na změně č.1 ÚPNSÚ Ladná
2.Schválení úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu
Diskuze:zastupitelka B.Tesaříková-zda bude ve smlouvě uvedena částka za pořízení, zastupitel S.Krůtil-podal návrh na odložení
hlasování na příští zastupitelstvo, aby měli zastupitelé dostatek času na projednání a prostudování
Usnesení č.9/08/Z21:zastupitelstvo obce schválilo, že hlasování o smlouvě o úhradě nákladů na pořízení změny územního plánu bude
přeloženo na příští zasedání ZO, a to dne 16.7.2008
3. Schválení termínu pro podání žádostí na změnu č.1 v ÚPNSÚ Ladná
Usnesení č.12/08/Z21: zastupitelstvo obce schválilo termín pro podání písemných žádostí na změnu č.1 ÚPNSÚ Ladná na
31.červenec 2008; občané o tomto termínu budou dostatečným a vhodným způsobem informování.
4.Schválení výjimky z počtu žáků v ZŠ
Ředitelka ZŠ a MŠ Ladná, příspěvkové organizace, vysvětlila, že ve školním roce 2008/2009 bude školu navštěvovat 21 ve dvou
třídách, schází tedy tři děti do plného počtu žáků. Obec doplatí mzdy.
Odhadované náklady na školní rok jsou přibližně 80.000,-Kč.
Hlasování:8-0-1 zdržel se Mgr.Struhár
Usnesení č.13/08/Z21: zastupitelstvo obce schválilo výjimku z počtu žáků v ZŠ.
5. Revokace Usnesení č.6/08/Z20 –Schválení podání žaloby na Město Břeclav-blokace akcií města do doby konečného
majetkového vypořádání.
Diskuze: starosta Z.Juračka sdělil, že v případě nepodání žaloby hrozí ztráta akcií, což je pro obec nepřijatelné riziko.
Zastupitelka R.Priesterrathová: je to poučení pro budoucnost, zastupitelé potřebují dostatečnou dobu pro projednávání a prostudování
materiálů
Hlasování:6-2-1, proti: Z.Juračka a Ing.Černý, zdržel se: R.Priesterrathová
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Usnesení č.14/08/Z21: zastupitelstvo obce schválilo Revokaci Usnesení č.6/08/Z20 –Schválení podání žaloby na Město Břeclavblokace akcií města do doby konečného majetkového vypořádání.

VÝPIS Z 22.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání se konalo 16.července 2008
1.Schválení záměru rekonstrukce kuchyně v budově MŠ
Usnesení č.4/08/Z22: zastupitelstvo obce schválilo záměr rekonstrukce kuchyně v budově MŠ.
2.Schválení určeného zastupitele
Diskuze: zastupitelka B.Tesaříková: navrhneme starostu Z.Juračku v případě, že Ing.Darmovzalová bude pravidelně informovat
zastupitele.
Usnesení č.5/08/Z22:zastupitelstvo obce schválilo starostu obce Zdeňka Juračku jako určeného zastupitele, který bude podle
stavebního zákona spolupracovat s pořizovatelem na změně č.1 ÚPNSÚ Ladná.
Usnesení č.6/08/Z22:zastupitelstvo obce schválilo, že všechny důležité informace o probíhajících jednáních při změně č.1 ÚPNSÚ
Ladná budou Ing.Darmovzalovou podávány zastupitelům pravidelně, minimálně však jednou za měsíc.
3.Schválení úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu
Hlasování: 7-1-0, proti. Stanislav Holub
Usnesení č.7/08/Z22:zastupitelstvo obce schválilo smlouvu s firmou CITYMONT, ve které se firma zavazuje uhradit Obci Ladná
veškeré náklady spojené s technickou pomocí při pořizování změny č.1 ÚPNSÚ Ladná.

VÝPIS Z 23.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání se konalo 30.července 2008
1.Schválení podání žaloby na Město Břeclav – blokace akcií města do doby konečného majetkového vypořádání
Starosta Z.Juračka sdělil, že zastupitelé dostali k dispozici text žaloby a dodatečné informace s doplněním počtu akcií (VaK-5684ks
akcií, Tempos -29ks akcií v nom.hodnotě 10.tis,- a Hantály,a.s.-12ks akcií v nom.hodnotě 80.tis.za akcii)
Hlasování:6-0-2, zdržel se: Mgr.Struhár a S.Holub
Usnesení č.4/08/Z23: zastupitelstvo obce schválilo podání žaloby na Město Břeclav – vydání akcií a blokace akcií města do doby
konečného majetkového vypořádání.
2. Projednání úhrady neinvestičních výdajů na žáky
Starosta Z.Juračka vysvětlil, že Město Břeclav požaduje po Obci Ladná úhradu neinvestičních nákladů za žáky za rok 2007 ve výši
782 115,-Kč. Starosta navrhuje poslat odpověď s našimi výhradami a požadavky, především vysvětlením výdajů a doložením
dokladů.
Usnesení č.5/08/Z23: zastupitelstvo obce souhlasí s uhrazením neinvestičních výdajů na žáky, kteří navštěvovali školy v Břeclavi
v roce 2007 za předpokladu doložení neinvestičních výdajů na žáka na jednotlivých školách.
3.Schválení rozpočtového opatření 5/2008
Usnesení č.6/08/Z23: zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření 5/2008.
4.Schválení štítu španělského, štítu kolčího, vlajky vývěsní a praporu slavnostního Obce Ladná
Usnesení č.7/08/Z23: zastupitelstvo obce schválilo štít španělský, štít kolčí, vlajku vývěsní a prapor slavnostní Obce Ladná.
5.Schválení zprávy kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru S.Krůtil přečetl zápis ze zasedání kontrolního výboru, které se uskutečnilo 23.7.2008. Kontrolní výbor
doporučil písemné vyzvání dlužníků k zaplacení poplatků, doporučil personální změny v přestupkové komisi a po kontrole knihy jízd
navrhuje zastupitelstvu projednání pořízení služebního vozu nebo stanovení limitu na cestovní náhrady.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 23.7.2008
Diskuze: R.Priesterrathová: k podobnému závěru došel i finanční výbor, který doporučil snížení limitu na cestovní náhrady.
R.Priesterrathová navrhuje přidání bodů do jednání zastupitelstva: Stanovení limitu 5.tis.Kč na cestovní náhrady starosty od 1.srpna
2008, Schválení záměru koupě traktoru a technického příslušenství a Schválení záměru koupě služebního vozidla.
Usnesení č.8/08/Z23: zastupitelstvo obce schválilo přidání bodů Stanovení limitu 5.tis.Kč na cestovní náhrady starosty od 1.srpna
2008, Schválení záměru koupě traktoru a technického příslušenství a Schválení záměru koupě služebního vozidla do programu
zasedání zastupitelstva.
6. Stanovení limitu 5.tis.Kč/měsíc na cestovní náhrady starosty od 1.srpna 2008
Diskuze: Mgr.Struhár navrhuje, aby přečerpání limitu bylo odůvodněno a doloženo na zasedání zastupitelstva.
Starosta Z.Juračka navrhuje, aby přečerpání limitu bylo schvalováno 1.místostarostou Ing.Černým.
Hlasování: 7-0-1, zdržel se Z.Juračka
Usnesení č.9/08/Z23: zastupitelstvo obce schválilo Stanovení limitu 5.tis.Kč/měsíc na cestovní náhrady starosty od 1.srpna 2008.
Přečerpání limitu bude odůvodněno na zasedání zastupitelstva a bude schvalováno 1.místostarostou Ing.Černým.
7. Schválení záměru koupě traktoru a technického příslušenství
Usnesení č.10/08/Z23: zastupitelstvo obce schválilo záměr koupě traktoru a technického příslušenství.
8. Schválení záměru koupě služebního vozidla
Hlasování:5-1-2, proti:Mgr.Struhár, zdržel se: S.Holub, Z.Juračka
Usnesení č.11/08/Z23: zastupitelstvo obce schválilo záměr koupě služebního vozidla.
B.Tesaříková
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EKOKÚTEK
• JAZÉRKO
Rybník a ozelenění
Vodní prvek v intravilánu obce Ladná je mnohými příznivci sportovního rybolovu považován za rybník. Ve
skutečnosti se jedná o mokřad, nikoliv rybník.
Tomu napovídají jeho základní znaky, a to, že je napájen vodou z průsaků v nivě řeky Dyje. Není napájen
povrchovou vodou (např. z potoka), není možno vodu do něj napouštět ani jej vypouštět a už vůbec není
možno regulovat jeho výšku hladiny.
Během roku nedochází k výrazné obměně objemu vody, okysličená voda nepřitéká, a tak je v tomto mokřadu
celoročně voda stojatá. V letních měsících se z tohoto mokřadu voda většinou jen vypařuje, průsak podzemní
vody je nízký s ohledem na hladinu vody v Dyji.
Rovněž prohříváním vody v letních měsících, kdy je výpar největší, dochází k zahnívání vrstvy sedimentu pod
vodní hladinou (sediment funguje při malé hloubce vody jako tmavá fólie a vodu ode dna prohřívá). Tím se
výrazně zhoršují kyslíkové poměry ve vodě a tato voda je pro život ryb nevhodná. Pokud k tomu připočteme
přerybnění mokřadu a zakrmování rybí obsádky, kyslíkové poměry se výrazně zhorší a zákonitě dochází
k úhynu ryb a ostatních vodních organismů. Tyto uhynulé organismy se za nepřístupu kyslíku pod vodu
rozkládají na organominerální kal, který navyšuje vrstvu stávajícího sedimentu.
Klasický rybník lze vypustit, zátopu odvodnit a sediment vytěžit (podmínka vypustitelnosti je jedním ze
základních technických požadavků pro rybník).
Odstranit sediment z mokřadu je problematická záležitost. Mokřad nelze vypustit a odvodnit, takže by
přicházelo v úvahu odtěžení sedimentu pouze sacím bagrem. Po finanční stránce takový způsob odbahnění je
pro podmínky obecního rozpočtu zcela nereálný.
Navíc na odbahňování mokřadu (ještě k tomu sacím bagrem!) nelze najít finanční podporu z žádného dotačního
titulu.
Proto je vhodné obrátit pozornost jiným směrem. Obec leží v nivní oblasti řeky Dyje, v oblasti kde výrazně
chybí zeleň v krajině i v obci. Právě tento vodní prvek by se mohl stát vhodným doplňkem výsadeb a vytvořit
klidovou zónu uvnitř obce. Vhodně navržené výsadby v okolí mokřadu mohou vytvořit odpočinkovou zónu,
která by se mohla stát páteřní části zeleně v okolí sportovního areálu.
Citlivým zpracováním projektu ozelenění je možno dotvořit zeleň v obci. A to ať již jako souvislé výsadby
nebo skupinové výsadby v intravilánu obce.
Na toto ozelenění v obci je možno získat finanční podporu z dotačního titulu Operační program životní
prostředí, a to až do výše 90 % realizačních nákladů, dále na zpracování projektové dokumentace pro výsadby a
další související činnost. Obdobné podmínky platí i pro ozelenění mimo obec (např. výsady větrolamů, remízů,
alejí a pod).
Podmínkou pro možnost čerpání těchto prostředků je soulad navrhovaných výsadeb s územně plánovací
dokumentací obce. Pro podmínky obce se jedná o zakládání parků a trvalé zeleně na plochách vymezených
v územně plánovací dokumentaci uvnitř obce, stromořadí hřbitova, školních zahrad apod.
Vzhledem k tomu, že už byla část prostředků z tohoto dotačního titulu již rozdělena, je potřeba se rozhodnout,
zda obec o tuto dotaci chce žádat či nikoliv. Pokud se obec rozhodne kladně, pak není co odkládat, protože
termíny pro podávání žádostí jsou vypisovány pouze 2x ročně.
Připravil Ing.B.Dvořák, VZD Invest Brno
Z výše uvedeného článku vyplývá, že Obec Ladná momentálně nesplňuje podmínky pro možnost získání
dotace na odbahnění Jazérka ( nemožnost vypustitelnosti, rybářský revír, dvě čerpačky vody). Platit odbahnění
z obecního rozpočtu je nyní samozřejmě nereálné. Jednou z možností je, že si rybářský spolek zažádá o dotaci
na Ministerstvu zemědělství, které má své programy.
Obci se nyní nabízí možnost získání dotace na úpravy kolem Jazérka-úprava břehů, odstranění starých a
nevhodných dřevin, nová výsadba apod. Tyto úpravy se budou realizovat pouze v případě získání dotace. O
tom, zda budeme chystat projekt, se rozhodne v průběhu října, kdy se uskuteční schůzka zástupců obce
s projektantem a pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny v Brně. Vaše návrhy na úpravu okolí uvítáme.
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• (NE)POŘÁDEK V OBCI
V posledních měsících se neustále objevují stížnosti občanů na nepořádek v ulicích, odstavená nepojízdná auta
a skládky suti, dřeva, stavebního materiálu na silnicích a obecních komunikacích. Nelze proto dále ponechávat
tento stav, kdy chodníky a ulice nejsou průchozí, omezují dopravu a činí ji nebezpečnou, nehledě na estetický
dojem z naší obce, který má nejen případný návštěvník, ale i občané obce. Jedním z hlavních požadavků
občanů na zasedáních zastupitelstva je to, aby v obci byl udržován a vyžadován větší pořádek. Proto Obecní
úřad vyzval všechny občany, kteří mají před svou nemovitostí tyto skládky, ať už dřeva nebo stavebního
materiálu, k jejich odstranění do konce srpna.
Je proto nutné zavést nepopulární, ale nezbytné opatření. Od 1.září 2008 budeme uplatňovat Obecně závaznou
vyhlášku č.5/2007 o místních poplatcích v Obci Ladná, ve které je stanoven poplatek za užívání veřejného
prostranství:“Za užití veřejného prostranství k umístění skládek a k umístění stavebních zařízení a pro ostatní
účely dle ust.1.1 jinde nespecifikované
-za každý započatý metr čtvereční užívané plochy 2,-Kč/m2/den.
1.4.Oznamovací povinnost-Poplatník je povinen písemně nebo ústně oznámit obecnímu úřadu způsob, rozsah a
termín zahájení užívání veřejného prostranství nejméně 5 dnů před jeho započetím. V případě jednorázového
užívání veřejného prostranství v délce max.10dnů postačí oznámení bezprostředně před započetím užívání.
1.7. Vznik a zánik poplatkové povinnosti: Poplatek se platí od prvního dne, kdy došlo k užívání veřejného
prostranství způsobem uvedeným v odst.1.1 až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a
veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.“
Celé znění OZV č.5/2007 je umístěno na webových stránkách obce www.ladna.cz nebo je k nahlédnutí na
Obecním úřadu.
• ZELENÝ ODPAD U MLÝNA
Na odstranění skládky zeleného odpadu u mlýna vynaložil Obecní úřad částku přes 40.tis.Kč. V současné době
je zde zákaz skládky jakéhokoliv odpadu, vše musí být vyhazováno do kontejnerů (větve patří za kontejnery)
Obecní úřad pracuje na vyřešení problému zeleného odpadu, jednáme o spolupráci s odborníkem na danou
problematiku, doc.Zemánkem z MZLU Lednice.
Bohumila Tesaříková

SLOVÁCKÉ SDRUŽENÍ LADNÁ
DOJELI K VÁM LANŠTORFČANÉ
Takto pojmenoval mužský a ženský sbor Slováckého sdružení Ladná Lanštorfčané své první CD. Zde se
kromě sborového zpěvu představili i sólisté: Stanislav Jílek, Josef Šíl, Jan Vymyslický, Leopold Morávek, Jan
Čápek, Marie Valušková a Božena Ducháčková. Výběr písniček a veškerou přípravu na nahrávky provedl
umělecký vedoucí František Macinka.
Nahrávky proběhly ve dnech 22. a 23. května 2008 v nahrávacím studiu Tonstudio Rajchman v Dolních
Bojanovicích. O hudební doprovod se postarala Cimbálová muzika Jožky Severina. Grafický návrh obalu
zpracoval Libor Vymyslický.
Křest tohoto CD se uskutečnil 23. srpna 2008 v Restauraci U kapličky v Ladné. Samotný akt křtu
provedli ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje Ing. Jiří Crha a Senátor Ing. Jan Hajda se starostou
Zdeňkem Juračkou.
Nahrávku podpořili: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Obec Ladná, Senátor Ing. Jan Hajda, František
Prudík, Alba – Metal Ladná, Euro-Jordán, s.r.o., VHS Břeclav, a.s., Hantály o.s., BOS Ladná, NECHO spol.
s r.o., Vinařské potřeby, spol. s r.o. Břeclav, Miroslav Šmíd, Stanislav Krůtil, Vít Vidlář, Stanislav Holub,
Stanislav Veverka (Moravský Žižkov), Myslivecké sdružení Ladná. Tímto bych chtěl ještě jednou jménem
Slováckého sdružení Ladná Lanštorfčané poděkovat všem těmto sponzorům, bez kterých by nebylo možno tuto
nahrávku uskutečnit.
Dále patří zvláštní díky paní Marii Hrdličkové, která připravila na křest CD výtečné pohoštění ve formě
jednohubek různých druhů, obložených mís, ovocných a zeleninových salátů.
Martin Vlk
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OBNOVA TOPOLOVÉ ALEJE
Jak jsme Vás již informovali v Lanštorfském zpravodaji 1/2008, Obec Ladná chystá kácení topolové aleje
vedoucí od obce k řece Dyji.
Důvody ke kácení
Hlavní důvody pro kácení je stáří stromů, jejich špatný stav, nebezpečí padajících větví pro chodce a cyklisty a
dále rekultivace a zvýšení druhové rozmanitosti lokality.
Správní řízení o žádosti o povolení kácení
19.srpna 2008 bylo zahájeno řízení o povolení kácení, které je v kompetenci Obecního úřadu v Ladné. Celé
řízení je konzultováno s dr.Nakvasilem z Odboru životního prostředí na Městském úřadu v Břeclavi.
Postup prací
Kácení bude zahájeno 23.září 2008, bude trvat přibližně 10-12dnů. V těchto dnech bude cesta do lesa uzavřena
kvůli nebezpečí ohrožení. Během 14 až 20 dnů by podle harmonogramu prací měly být stromy pokáceny a
poštěpkovány, vyfrézovány pařezy a dřevo složeno a připraveno k odvozu. Podle odhadu bude dřevo odvezeno
na 15 nákladních automobilech. V druhé polovině října budou vysazeny nové stromy, na výsadbu jsme získali
grant od AOPK Brno ve výši 90.tis.Kč. Po poradě s dr.Krejčiříkem ze Zahradnické fakulty MZLU Lednice
bude vysazeno 70 kusů dubu letního, velikost v kmínku 10-12cm, výška stromů přibl. 3m.
Obec se získáním dotace zavazuje k následné péči po dobu pěti let, po tuto dobu jsme povinni obnovit výsadbu
uhynulých nebo poškozených stromů. S následnou péčí nám pomohou členové JSDH Ladná. Stromy budou
nakoupeny od firmy Arboeko Smržice, která patří k nejlepším pěstebním firmám v republice. Odborný dohled
při sázení zajistí Ing.Vratislav Čech a dr.Krejčiřík z MZLU Lednice.
Přijď si zasadit svůj strom
Chtěli bychom touto cestou požádat občany o pomoc při sázení stromů. Kvůli úspoře finančních prostředků
budeme zajišťovat sázení sami, budeme proto rádi za každého, kdo přijde pomoct. Přesný datum výsadby bude
uveřejněn na vývěskách a vyhlášen v rozhlase. Děkujeme.
S kácením a pracemi v lese bude samozřejmě souviset i hluk a nepořádek. Žádáme tímto občany o pochopení a
především je vyzýváme, aby po dobu kácení nevstupovali do lesa.
Veškerá dokumentace vztahující se ke kácení a výsadbě je nahlédnutí na Obecním úřadu.
Bohumila Tesaříková

VZPOMÍNKA NA LADENSKOU OSOBNOST
František Čapka (1914-1958)
V letošním roce uplyne celé půlstoletí od úmrtí ctitele národopisu a regionálního spisovatele Františka Čapky
(26.11.1914, Ladná-26.7.1958, Ladná), který se zvláště ve 40.a 50.letech zasloužil o prezentaci své rodné obce
(tehdy se ještě jmenovala Lanštorf) na stránkách Malovaného kraje, Moravského jihu i jiných periodik. Nabízí
se přirozeně otázka, po kom vlastně zdědil talent k literární tvorbě-povídkám i článkům o kulturním a
společenském dění v Ladné. Jistě je v tomto ohledu vhodné připomenout jméno jeho pradědečka, vzdělaného
rolníka Matěje Šohaje, a také jeho matky Anežky, za svobodna Černé, která byla náruživou čtenářkou knih,
novin i časopisů. Je bezesporu škoda, že František Čapka nemohl své schopnosti dále rozvinout a předat třeba
svým potomkům, zemřel bezdětný a svobodný ve věku pouhých 44let…
Jak už bylo naznačeno výše, v paměti okolí utkvěl jako milovník folklóru a slováckých písniček-pomáhal při
sestavování národopisných pásem, ale byl rovněž nadšeným propagátorem lidového zpěvu při všední práci,
v kostele, při zábavách a hodech. Není daleko od pravdy tvrzení, že vlastně založil základy kulturního dění
v Ladné.
A v obci na něj nezapomněli! Nejen ti, kteří kdysi pod Čapkovým vedením účinkovali v jím režírovaných
folklórních pořadech, ale kupř. před deseti lety si ho v rámci 40.výročí úmrtí připomnělo rovněž zdejší folklórní
sdružení, říkající si jen neoficiálně mužský a ženský sbor, a to v pořadu Byly čase, byly, kde zazněly jeho
nejoblíbenější písně. Pozornosti se mu dostalo také na výstavě dobových fotografií letos 5.dubna.
Spisovatelovým příbuzným pak zůstala řada příjemných vzpomínek a též Čapkou vlastnoručně svázané ročníky
Malovaného kraje z let1946-1950. Byl totiž i knihařem.
Ludmila Frolichová
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INFORMACE O DOPRAVĚ
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST LADNÉ PO ROZŠÍŘENÍ IDS NA BŘECLAVSKO
Chtěl bych touto cestou informovat spoluobčany o situaci s připravovanými změnami, které nastanou po
14.12.2008, kdy by mělo dojít k rozšíření IDS JMK (integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje) na
Břeclavsko.
Dne 17.8.2008 jsem zaslal na základě požadavků, které jsem nashromáždil od občanů Ladné,
následující žádost na úpravu navrhované linky č. 574, Podivín-Ladná-Břeclav:
Tímto se na Vás obracím se žádostí o změnu navrhované linky č. 574 Podivín – Ladná – Břeclav spoj č.
102 ( 7:45 odjezd z Ladné), zde navrhuji časový posun na 7:25 a linky č. 574 Břeclav – Ladná – Podivín spoje
č. 103 ( odjezd v 13:30 z Břeclavi), kde navrhuji časový posun na 12:30. S těmito změnami se na mě obrátili
spoluobčané obce Ladná, kteří pravidelně využívají těchto spojů do zaměstnání na sobotní směny.
Dále žádám o zajíždění spoje č. 10 (odjezd 7:30 z Ladné) na zastávku Břeclav, poliklinika. Důvodem je
ordinační hodina lékařů, která je od 8:00.
Dále se ke mně donesla údajná „zaručená“ informace, že po 14.12.2008 nebudou vlaky zastavovat
v Ladné. Je to samozřejmě nesmysl. Jelikož se v poslední době zajímám o tuto problematiku, prověřil jsem i
tuto formu dopravy. Zjistil jsem, že ve směru do Ladná – Břeclav pojede v pracovní dny 13 spojů, o sobotách
a nedělích celkem 11 spojů. Ve směru Ladná – Brno pojede v pracovní dny 13 spojů a o sobotách a nedělích
celkem 9 spojů. Tyto spoje zajišťuje v rámci IDS JmK linka S3 – Břeclav-Zaječí-Šakvice-Vranovice-Brno hl.
n.-Tišnov-Níhov.
Pro malý přehled odjezdy vlakových spojů S3:
Odjezdy ve směru Ladná – Břeclav v pracovní dny:
5:18, 6:25, 7:25, 8:20, 10:18, 12:18, 14:27, 15:22, 16:22, 18:22, 20:18, 22:26, 0:05;
v sobotu a neděli:
6:25, 8:20, 10:18, 12:18, 14:27, 16:22, 18:22, 20:18, 22:26, 23:18, 0:05
Odjezdy ve směru Ladná – Brno v pracovní dny:
3:37, 4:49, 5:49, 6:49, 7:49, 9:49, 11:49, 13:49, 15:49, 17:49, 19:49, 22:49
v sobotu a neděli:
4:37, 5:49, 7:49, 9:49, 11:49, 13:49, 15:49, 17:49, 19:49.
Jízdní řády zmiňované linky jsou uloženy na Obecním úřadu.
Martin Vlk

AKTUALITY
ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU
Jak jste jistě zaznamenali, ať už ze zastupitelstva, úřední desky, popřípadě letáčku doručeného do každé
domácnostI v naší obci, připravuje naše obec změnu územního plánu. Do konce července byla možnost doručit
na obecní úřad podněty pro změnu územního plánu – celkem bylo přijato 16 žádostí o změnu. V převážné
většině z nich byl požadavek na změnu zemědělské půdy na pozemek určený pro bytovou výstavbu, dále pak na
občanskou vybavenost, popř. pozemky pro podnikání.
Jednotlivé žádosti byly přezkoumány ve spolupráci s Ing. Darmovzalovou, která zastupuje obec
v oblasti vypracování změny územního plánu.
Výsledkem bude první návrh na změnu územního plánu, který bude předložen zastupitelstvu obce a
bude veřejně přístupný. Následovat budou jednání s orgány státní správy a dalšími organizacemi s cílem získat
jejich souhlas. Pokud bude mít některá z uvedených organizací výhrady, bude nutno tyto zohlednit
v připravovaném územním plánu.
Jakmile bude vše schváleno ze strany organizací a vyřízeny jejich námitky, bude zastupitelstvu
předložena ke schválení vyhláška o územním plánu, která se stane platným dokumentem územního plánu pro
další období.
CREAMFIELDS
V sobotu 12.7.2008 proběhla na letišti Břeclav mezinárodní hudební akce zvaná Creamfields. Před
samotným konáním této akce panovaly obavy z toho, jak bude organizačně zvládnuta a že bude v naší obci
nadměrný hluk. Nakonec se ukázalo, že tyto obavy byly liché. Jednak byla celá akce řádně zajištěna, a to jak
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z hlediska dopravy, tak i dodržování pořádku na letišti i v okolí, jednak byla celá akce poznamenána prudkou
bouří, která způsobila přerušení některých vystoupení a způsobila pořadatelům starosti se zajištěním
bezpečnosti. Naštěstí se vše podařilo vyřešit a zajistit spolupráci pořadatelů mezi policií, hasiči i záchrannou
službou.
KAMERY
Na konci měsíce června byly v naší obci instalovány bezpečnostní kamery. Jedná se o 6 kamer, které
jsou umístěny na rizikových bodech v naší obci. Záznam z kamer je neustále nahráván a uchovává se na
serveru, kde je k dispozici pro případné dohledání. Vzhledem k tomu, že se jedná o bezpečnostní kamery,
nebudou zpřístupněny veřejnosti.
Ing.Vít Černý

KOSTEL SV.ARCHANDĚLA MICHAELA
Už naši předkové se scházeli při různých slavnostních příležitostech, jako byly svatby, křtiny, Hod boží
vánoční, velikonoční nebo oslava patrona obce-hody. V den svátku patrona obce se sešli, aby děkovali za Boží
ochranu, za ochranu svého patrona a také prosili o tuto ochranu. Pak se rodiny sešly u prostřeného hodovního
stolu a pod májú při písničce, zábavě a tanci. Přijměte také pozvání na bohoslužby do našeho kostela během
hodů.
POZVÁNKA NA MŠE
Neděle 21.9.2008 v 10.45hod – mše svatá za farníky. Během mše bude probíhat sbírka na opravy.
Pondělí 22.9.2008 v 8.30hod - mše svatá za zemřelé farníky
Pondělí 29.9.2008 v 18.00hod - v den patrona naší obce (vlastně hody)-slavnost sv.Archanděla Michaela
Každoročně si 1.listopadu připomínáme a vzpomínáme na naše zemřelé. Za ně bude také tento den sloužena
mše svatá v 10.45hod.
Už tradičně děkují jubilanti za svůj život. Letos to bude 23.listopadu v 10.45hod mší svatou za ty, kteří se
dožili 50,60,70,80 a 90let života. Život je velký dar, všichni jste srdečně zváni.
PODĚKOVÁNÍ
Právě proběhla v kostele charitní sbírka oblečení pro potřebné. Darované věci jste přinesli v 83
krabicích a 44 pytlích. Na odvoz bylo darováno 900,-Kč. Díky všem.
Poděkování také za úklid jak v kostele, tak i kolem kostela. O prázdninách jste jistě postřehli, že zvony
nezvoní a hodiny nejdou a neodbíjejí čas. Manželé Struhárovi zrenovovali nejhořejší místnost ve věži, vyměnili
pletivo, aby znepřístupnili hnízdění vrabců a dělání nepořádku. Místnost byla vyčištěna, stará zvětralá omítka
obouchána, nahrazena novou a vymalována. Pan Petr Baránek natřel konstrukce. K tomu několikrát denně
našlapali 77 schodů, a to ne naprázdno-buď se zvětralou omítkou nebo s maltou. Úctyhodný výkon. Díky Vám.
Pan Baránek také natřel v kostele dveře a okna a vymaloval boční vchod.
POZVÁNKA NA POUŤ DO KOCLÍŘOVA
Pouť do Koclířova se koná v sobotu 4.října 2008. Odjezd autobusu z Ladné od kostela v 6.50hod. Návrat
přibližně ve 21.00hod, je možné si také nahlásit oběd.
Informace a přihlášky na tel.519338322(p.Tréšková) nebo u p.Střelské.
Ludmila Střelská

OZNÁMENÍ
CD DOJELI K VÁM LANŠTORFČANÉ
Novou nahrávku mužského a ženského sboru Ladná s názvem „Dojeli k Vám Lanštorfčané“ je možné zakoupit
na Obecním úřadu, u A.Jílka (ul.Lužní) nebo M.Vlka (ul.Sportovní).Cena 1 CD je 190,-Kč.
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LADNÁ
REKONSTRUKCE KUCHYNĚ V BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY
V měsíci srpnu proběhla kompletní rekonstrukce kuchyně v budově mateřské školy. Rekonstrukcí prošly
rozvody vody, elektřiny, plynu, byla vyměněna okna a dveře, dlažby, obklady a radiátory. Kuchyň byla
vybavena veškerým potřebným zařízením (byl zakoupen nový konvektomat, plynový kotel aj.), byla zbudována
chladicí místnost, zrekonstruováno sociální zařízení. Již během roku byla nainstalována vzduchotechnika.
Kuchyň teď splňuje veškeré odpovídající hygienické předpisy a může se zároveň navýšit kapacita na výrobu
obědů, protože již v současné době vaříme 100 obědů denně.
Poděkování za včasné zvládnutí stavebních i ostatních prací patří především firmě pana Stanislava Krůtila,
která rekonstrukci prováděla.
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK VE ŠKOLCE A ŠKOLE
1.září se opět otevřely dveře školy pro ladenské děti. Mateřskou školu navštěvuje 37dětí a základní školu
20dětí. V základní škole přibyla jedna třída a samostatné oddělení školní družiny, kde budou pro děti probíhat i
zájmové kroužky, a to kroužek výtvarný, hry na zobcovou flétnu, sportovní hry a anglický jazyk. Všechny tyto
kroužky mají možnost navštěvovat i děti mateřské školy. V mateřské škole bude jednou týdně probíhat výuka
jazyka anglického.
Od příštího týdne začne pro žáky 2.a3.třídy plavecký výcvik. Během měsíce září plánujeme výlet do
archeoskanzenu v Modré u Velehradu. Pro děti je zajištěno v prvním pololetí několik divadelních představení.
Pro děti, ale i veřejnost bude Drakiáda, Dýňová slavnost, Vánoční dílny, Vánoční vystoupení. O všech akcích,
na které srdečně všechny zveme, vždy budeme informovat v obou budovách školy a na obecní vývěsce u
Jednoty.
Renáta Priesterrathová, ředitelka ZŠ a MŠ

POZVÁNKA
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CHASA LADNÁ
S OBECNÍM ÚŘADEM LADNÁ
VÁS ZVE NA

TRADIČNÍ KROJOVÉ
KROJOVÉ HODY A HODKY,
HODKY,
KTERÉ SE KONAJÍ VE DNECH 21., 22. A 27. ZÁŘÍ 2008.
PROGRAM:
NEDĚLE 21.ZÁŘÍ 2008: 14.00HOD SRAZ U STÁRKŮ MARTINA A
HRDLIČKOVÝCH, ULICE LUŽNÍ
PRŮVOD OBCÍ
KLADENÍ VĚNCE U POMNÍKU
SYMBOLICKÉ POŽÁDÁNÍ STAROSTY O POVOLENÍ HODŮ
HODOVÁ ZÁBAVA
PONDĚLÍ 22.ZÁŘÍ 2008: PRŮVOD OD STÁRKŮ, ULICE LUŽNÍ
HODOVÁ ZÁBAVA
HODKY: SOBOTA 27.ZÁŘÍ 2008, PRŮVOD OD 14.00HOD OD STÁRKŮ, ULICE LUŽNÍ
HODOVÁ ZÁBAVA
HRAJÍ DECHOVÉ HUDBY VEČERKA A SKALIČANÉ
LETOS SE ZÚČASTNÍ 21 KROJOVÝCH PÁRŮ
TĚŠÍME SE NA VAŠÍ ÚČAST A PŘEJEME DOBROU ZÁBAVU
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILEA
červen
70let Zdenka Lucká, Úlehlova
65let Libuše Petrášová, Za Hřištěm
červenec
80let Václav Křivánek, Anenská
75let Božena Šošková, Masarykova
70let Anna Osičková, Ořechová
65let Ludmila Florusová, Masarykova
Karel Petrla, Masarykova
NAROZENÍ
květen
Adéla Kouřilová, ul.Svobody
červenec
Simona Bartošová, Masarykova
srpen
Šimon Plotz, ul.Svobody

srpen
80let Ludmila Buchtová, Růžová
Maria Balgová, Sportovní
75let František Sedláček, Masarykova
70let Miroslav Šmíd, Masarykova
65let František Čápek, Růžová
Josef Helešic, Masarykova
František Vrbík, Úlehlova
60let Jan Bajar, Mlýnská
ÚMRTÍ
květen
Marie Nováková, Masarykova

INZERCE
STOLAŘSTVÍ DŘEVĚNÝ PETR
nabízí zakázkovou výrobu nábytku:
-kuchyňské linky
-vestavěné skříně
-dětské pokoje
-kancelářský nábytek
-věšákové stěny
-drobné bytové doplňky
Výběr z mnoha vzorů LTD, pracovních desek, kuchyňských dvířek, úchytek, věšáků, bodových
světel a dalších doplňků.
Kování na nábytek zn.BLUM s doživotní zárukou.
Zdarma grafické návrhy na počítači na nábytek vyrobený u nás.
Dále nabízíme přířezy z lamina a hranění lamina ABS hranami.
Najdete nás v Ladné, na Růžové ulici č.484 (vedle firmy BOS).
Tel:606 883 908
e-mail:dreveni@seznam.cz
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