SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
zase uběhlo několik měsíců života naší obce. Pomalu se blíží datum 1.7., kdy se samostatná Ladná „dožije“
dvou let. A také naše obnovená škola ukončí první rok činnosti. Je to moment k určitému zamyšlení a
ohlédnutí. První měsíce řídil obec správce pan Dvořák. Po 1. zastupitelstvu začalo administrování praktického
oddělení od Břeclavi, vybudování úřadu a spousta dalších činností s tím spojených. Většina záležitostí je již
vyřešena, jenom otázka dělení majetku není zcela uspokojivě dořešena. I když se i dnes občas objeví nějaká
drobnější záležitost. Za ty dva roky se v Ladné ledacos událo. U hasičů došlo ke generační obměně, úspěšně
absolvovali několik zásahů a dokonce chystají nábor dětí. Lanštorfčané na sobě tvrdě pracovali, byli velmi
činní a úspěšně reprezentovali naši obec na celé řadě akci. V minulých dnech natočili tolik očekávané CD.
Dokonce i u fotbalistů se „blýská“ na lepší časy. Došlo k dohodě s SK Tatran Poštorná o hostování tohoto
známého klubu v Ladné. Určitě to přinese oboustrannou spokojenost a našim fotbalistům větší možnosti.
Myslivci prošli náročným obdobím, kdy museli znovu obnovovat honitbu. Tento dlouhý proces ještě není zcela
u konce. Rybáři by zase rádi společně s obcí získali prostředky na odbahnění Jazérka. I dnes je stále hodně lidí,
kterým velmi záleží na rozvoji obce a ochotně pomůžou, poradí či přiloží ruku k dílu, za což jim patří velké
díky. Investičních akcí nebylo zatím mnoho. Došlo k vybudování obecního úřadu, úpravám v mateřské škole a
celé řadě menších akcí. Ty větší investice nás teprve čekají. Ať již je to kanalizace a čistírna odpadních vod,
zateplení a výměna oken na škole, vybudování sběrného dvoru, víceúčelová hala či nová cyklostezka. Určitě to
není konečný výčet. Dále se podařilo dohodnout s bankou na výhodnějším úročení obecních prostředků, což
obci letos přinese více jak 150 tisíc. Naše členství v mikroregionech také přineslo první výsledky. V rámci
Jihomoravského kraje byla schválena cyklostezka, která propojí Podluží s areálem LVA. Z prostředků kraje
bylo získáno 200 tisíc na projektovou dokumentaci. Na druhé straně budeme muset také vyřešit některé letité
problémy, jako například bývalý areál přidružené výroby, který je již dlouhá léta v konkurzu a chátrá.
V nadcházejících měsících bude zpracovávána změna územního plánu. Je to dlouhý proces, na jehož konci
bude územní plán, který bude více vyhovovat potřebám rozvoje naší obce. Všichni občané budou mít dostatek
času a prostoru k předložení svých žádostí či návrhů. Proto prosím všechny občany naší obce o spolupráci při
tvorbě tohoto zásadního dokumentu, podle kterého se bude naše obec v následujících letech rozvíjet. Do dalších
nejméně 100 let bych rád obci a také všem občanům popřál hodně zdraví, spokojenosti a také dobré nálady.
Zdeněk Juračka
starosta

UPOZORNĚNÍ
Informační SMS Jihomoravského kraje
Dne 4. června byl oficiálně zahájen projekt komunikačního, varovného a vyrozumívacího systému JMK. V
rámci tohoto projektu nabízí Jihomoravský kraj službu zasílání SMS v případě krizových situací. K odběru
SMS se může přihlásit každý občan naší obce. Bližší informace o přihlášení naleznete na stránkách obce
www.ladna.cz. .
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AKTUALITY
VÝMĚNA SVĚTEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
V měsíci květnu proběhla v naší obci výměna světel veřejného osvětlení. Stará světla již nevyhovovala a měla
velkou spotřebu elektrické energie. Proto došlo k výměně 26 svítidel. Nové osvětlení přinese úspory elektrické
energie, sníží se náklady na opravy veřejného osvětlení a bílé světlo je vnímáno jako příjemnější.
Celkové náklady na výměnu světel byly cca 90 tisíc Kč a byly čerpány z obecního rozpočtu. Výměny světel
budou pokračovat i v dalších letech. Také chystáme výměnu jistícího systému veřejného osvětlení z pojistek na
jističe, abychom ušetřili další náklady.
Ing.Vít Černý
GRANT 70.000,-KČ OD MND HODONÍN
Sdružení občanů Ladné ve spolupráci s Obecním úřadem připravilo žádost do programu Energie z přírody
Moravských naftových dolů Hodonín. Naše žádost uspěla a získali jsme 70.000,-Kč, které půjdou na rozšíření
dětského hřiště Rasovna a na doplnění mobiliáře (lavečky, odpadkové koše, stojany na kola apod.) na Rasovni.
Realizace projektu je plánována na srpen a září tohoto roku.
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V KABINÁCH TJ SOKOL LADNÁ
V měsíci červnu proběhne generální oprava sociálního zařízení v kabinách TJ Sokol Ladná. Budou opraveny
sprchy a WC, prostředky na opravu budou čerpány z obecního rozpočtu.
INSTALACE BEZEPČNOSTNÍ KAMERY NA HŘIŠTI RASOVNA
Do konce června bude u dětského hřiště Rasovna instalována kamera, která bude nepřetržitě snímat dění na
hřišti. Vzhledem k vysokým nákladům na vybudování hřiště je nezbytné, aby případné škody vzniklé na hřišti
neplatili všichni občané z obecního rozpočtu, ale ti, kteří tyto škody způsobili.
OPRAVA MOSTU PŘES DYJI
Na přelomu května a června bylo opraveno zábradlí na mostě přes Dyji. Během července bude zábradlí ještě
natřeno. Děkujeme za spolupráci panu Jaromíru Smejkalovi.
Bohumila Tesaříková

SDRUŽENÍ OBČANŮ LADNÉ
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ RASOVNA
Na konci dubna letošního roku byla dokončena renovace dětského hřiště Rasovna. V jejím průběhu byly
odstraněny staré nevyhovující průlezky, přestěhováno pískoviště a nainstalovány nové herní prvky. Vzhledem
k volně pobíhajícím psům bylo oploceno pískoviště.
Kvůli snížení nákladů byly dokončovací práce v naší režii. Rádi bychom poděkovali za velkou pomoc Jednotce
dobrovolných hasičů s velitelem Janem Novákem, Stanislavu Krůtilovi, Martinu Šimečkovi, Antonínu
Struhárovi, Martinovi Hrabcovi, Jiřímu Kučerovi, Miloši Duhonskému a bratrům Hrdličkovým.
Instalace bezpečnostní kamery: po zkušenostech s provozem dětského hřiště je nezbytné, aby byla
instalována bezpečnostní kamera, která bude nepřetržitě snímat dění na hřišti. Upozorňujeme tímto, že případné
škody způsobené na hřišti budeme po vandalech vymáhat.
VÝSTAVA STARÝCH FOTOGRAFIÍ LADNÉ
Děkujeme za spolupráci ředitelce ZŠ Renátě Priesterrathové, Stanislavu Krůtilovi , Stanislavu Holubovi, Miloši
Duhonskému a dále všem, kteří pomohli s instalací výstavy.
Webgalérka
Vzhledem k velkému ohlasu výstavy jsme se rozhodli vytvořit webovou podobu výstavy; bylo vybráno
přibližně 300 fotografií, které si můžete prohlédnout na: http://ladna.ic.cz
Bohumila Tesaříková
VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD V LADNÉ
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VÝPIS Z 19.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání se konalo 26.března 2008
1. Schválení Strategického plánu rozvoje Obce Ladná pro období 2008-2013
Místostarosta Ing.Černý:Strategický plán se schvaluje jako příloha při žádosti o dotace (kamery, rozhlas),
popisuje současný stav a zahrnuje projekty na příštích 5 let.
*Dotaz:Mgr.Struhár: co je prioritou v tomto plánu, chybí akční plán, zastupitelé tedy nemají dostatečné
informace pro rozhodování.
Starosta Z.Juračka: konkrétní informace o finančních prostředcích nebudou součástí plánu, který je nutnou
součástí žádosti
*zastupitelka Mgr.Priesterrathová: obec by měla mít řádně zpracovaný Strategický plán rozvoje obce
Starosta Z.Juračka: na Strategickém plánu se bude pracovat
Místostarosta Ing.Černý: Strategický plán rozvoje obce byl konzultován s odborníkem, Mgr.Barborou
Jurkovou, která obci vypracuje žádosti na získaní dotací na kamerový systém a bezdrátový rozhlas.
Usnesení č.4/08/Z19: zastupitelstvo obce schválilo Strategický plán rozvoje Obce Ladná pro období 2008-2013
2.Schválení Rozpočtového opatření č. 2
Usnesení č.5/08/Z19: zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 2
3.Schválení poskytnutí finanční výpomoci majitelům poškozených pomníků
Starosta Juračka vysvětlil, že se jedná o finanční výpomoc majitelům pomníků, které byly poničeny následkem
vichřice 1.března 2008. Následně došlo k odstranění dalších přerostlých stromů, aby k podobné situaci nedošlo.
Starosta Z.Juračka navrhl, aby 3vlastníci pomníků obdrželi finanční částku 20.tis.Kč a aby obec zaplatila
usazení dalšího pomníku.
Hlasování: 7-1-1, proti: Mgr.Jan Struhár
zdržel: Stanislav Krůtil
Usnesení č.6/08/Z19: zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí finanční výpomoci majitelům poškozených
pomníků ve výši 20.tis.Kč pro každého majitele.
4.Diskuze
*Mgr.Struhár: jak pokročilo jednání s majiteli pozemků na Úlehlech
starosta Z.Juračka-žádný zásadní posun nenastal, majitelé mají lhůtu k vyjádření do konce března 2008, poté
dojde ke změně územního plánu.
*zastupitel Martin Vlk: situace kolem dluhu vůči Městu Břeclav
starosta Z.Juračka, žádný posun, Město Břeclav má nového právníka, který nás dosud nekontaktoval
*p.M.Tesaříková: jak pokročila výstavba kanalizace
starosta Z.Juračka: připravují se podklady, projektová dokumentace, kterou jsme obdrželi z Břeclavi, je
nepoužitelná, plány se budou přepracovávat. Vypsání výzvy se očekává říjnu či listopadu 2008.
*p.P.Čech:kdy se bude renovovat suterén v Pohostinství U Parku
starosta Z.Juračka-zatím nenastal žádný posun
*Mgr.Struhár.plnění rozpočtu r.2007
starosta Z.Juračka-bude uvedeno v rámci schvalování Závěrečného účtu
*starosta Z.Juračka: na KÚ JMK probíhá připomínkové řízení k dopracovanému systému cyklostezky HruškyMoravský Žižkov-Prechov-Ladná-po most přes Dyji
*p.M.Michlovská:volně pobíhající psi, zejména u dětského hřiště
starosta Z.Juračka:obec má OZV, nejsou však možné sankce, pouze policie má možnost prokazovat spáchaní
přestupku.
Bohumila Tesaříková

UPOZORNĚNÍ
Občané, kteří doposud nezaplatili poplatek za svoz odpadu a poplatek za psa na rok 2008, ať tak učiní do konce
června. Poplatky mohou zaplatit v úředních hodinách na Obecním úřadu nebo bankovním převodem, číslo účtu:
KB Břeclav: 35-6979690237/0100, variabilní symbol-rodné číslo poplatníka.
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PODĚKOVÁNÍ
Obecní úřad Ladná děkuje panu Vlašicovi za zapůjčení postrojů na výzdobu sálu, panu Slovinskému za
bezplatný nájem sálu a všem firmám a jednotlivcům, kteří přispěli do tomboly na Country disko bál v březnu
2008.
Rádi bychom se omluvili firmě Zelinářství Čech, která do tomboly věnovala dárkový koš a nebyla uvedena.
Děkujeme také panu Vidlářovi za příspěvek na nákup květinové výzdoby oken na Obecním úřadu.
ÚPRAVA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Jistě jste si mnozí všimli, že zaměstnanci Obecního úřadu pokračují v úpravě veřejných prostranství v obci,
např. za Jazérkem, u pošty apod. Samozřejmě není v jejich možnostech, aby se postarali o vše. Proto chceme
poděkovat všem občanům , kteří se starají o předzahrádky u svých domů a těm, kteří se navíc starají i obecní
prostory u kostela, hřbitova, autobusové zastávky apod.
Tento rok bychom rádi pokračovali v postupné úpravě parku Rasovna. Během letních měsíců dojde k odvezení
veškerého nepořádku, dosazení keřů a na podzim bude proveden omlazovací řez keřů u zahrádky p.Ivičičové.
Bohumila Tesaříková

EKOKÚTEK
SPECIFIKACE TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
PAPÍR
Modrý pytel

ANO
noviny, časopisy, lepenka,
školní
sešity,
knihy,
prospekty, katalogy, psací a
balicí papír

NE
obaly z másla
obaly znečištěné
uhlový papír
vícevrstvý papír
celofán
sklo s drátěnou vložkou
televizní obrazovky
plexisklo
keramika
porcelán
PVC
obalové PVC
lino
bakelit
polystyren

SKLO
kontejnery

Čisté: bílé sklo
barevné sklo
tabulové sklo
veškeré obalové sklo

PLASTY
Směsné
Transparentní /bílý/ pytel

Čisté:PET láhve, folie všech
druhů a barev, sáčky, tašky,
igelitové pytle, plastové
přepravky všech barev a
druhů

NÁPOJOVÝ KARTON
/tetrapak/

znečištěné kartony
Čisté:-stlačené
nápojové kartony-krabice
/džusy, víno, mléko, kefír,
smetana apod./

červený pytel

E-BOX NA OBECNÍM ÚŘADU
V průběhu měsíce června byla ve vstupní chodbě Obecního úřadu umístěna krabice na sběr drobného
elektrozařízení (nefunkční kalkulačky, telefony, drobná počítačová vybavení, walkmany, MP3 přehrávače
apod.), které sem budou moci občané zdarma odevzdat.
Bohumila Tesaříková
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SDH LADNÁ
SDH Ladná je sbor dobrovolných hasičů, složený z ladenských občanů. V poslední době zaznamenal nárůst
mladých členů, kteří se aktivně zapojují do činnosti SDH. Celkem má dnes 33 členů, z toho 16 členů funguje
jako zásahová jednotka.
SDH se aktivně podílí na likvidaci požárů, škod způsobených přírodními katastrofami (vichřice, silné deště) a
nebo pomáhají zvelebovat naši obec (pomoc při výsadbě stromů a zalévání v parku, pomoc při výstavbě
dětského hřiště v parku Rasovna).
Nedávno SDH pořádala hasičský den pro děti ze základní a mateřské školy. Děti se seznámily s prací hasičů,
hasičskou technikou, stříkaly vodou na terče, projely se hasičským autem a nakonec si zastříkaly z vodního
děla, umístěného na korbě auta. Určitě to bylo zpestření jejich školního dne.
V budoucnu SDH plánuje vybudovat dětskou základnu. Bude se konat nábor dětí, kterého se zúčastní i
dobrovolní hasiči z Poštorné s jejich dětmi. Bude zde k vidění spolupráce zkušených hasičů s malými dětmi. Je
to další možnost dětí, jak aktivně strávit volný čas a něco užitečného udělat, ať už pro sebe nebo pro ostatní.
Aktuální informace o dění SDH Ladná budou k nalezení na vývěsce na autobusové zastávce.
Jan Novák, Radek Fojtík, SDH Ladná

KOSTEL SV.ARCHANDĚLA MICHAELA
Poděkování tentokrát patří těm, kteří se přičinili o nový chodník u kostela. Už nemusíme obcházet nebo
chodit po kaluži vody, když zaprší. Bylo srovnáno také okolní prostranství. Je potěšitelné, že se do těchto akcí
zapojují i ti mladší, a tak dík i vy mladší i vy dříve narození.
Poděkování patří také ženám, které vyhrabaly a okopaly trávu kolem kostela a za pravidelný úklid v kostele.
Ludmila Střelská

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILEA
duben
70let Božena Ducháčková, Anenská
60let Jiří Glosar, Mlýnská
květen
75let Jan Sýkora, Lužní
70let Josef Bartolšic, Úlehlova
65let Marcela Polášková, Ořechová
Antonín Klimovič, Úlehlova
Jiří Recht, Mlýnská

NAROZENÍ
březen
Karolína Suchánková, ul.Svobody
Mikuláš Bartal, Na Trkmance
duben
Jakub Kučera, Lužní

ÚMRTÍ
únor František Leskour, Úlehlova
březen Anna Beránková, Lipová
duben František Mitrič, Za Hřištěm
květen Marie Nováková, Masarykova
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LADNÁ
K závěru školního roku patří i zhodnocení činnosti školy. Oficiální Výroční zpráva o činnosti školy bude
k dispozici během měsíce července. Na pár řádcích bych chtěla připomenout vše, co se ve škole událo od ledna
letošního roku.
Pro děti byl v únoru zorganizován Dětský karneval, v březnu jsme se sešli na Velikonočních dílnách, děti
vystoupily na výstavě fotografií ve škole, koncem dubna jsme pořádali Pálení čarodějnic a na začátku května
jsme si udělali výlet do ZOO v Brně. Děti 7x navštívily divadelní vystoupení, z toho jednou v Brně a jednou
v Břeclavi, byl pro ně uspořádán výchovný koncert žesťových nástrojů a taky k nám přišel kouzelník. Navštívili
jsme hasičskou zbrojnici a hasiči nás svezli hasičským autem. Na Dnu dětí jsme si zaskákali na nafukovacím
hradě, hledali jsme poklad, měli jsme pyžamovou diskotéku a přespali jsme ve školce.
Žáci 2.a 3.třídy absolovovali plavecký výcvik, teď nás čeká ještě dopravní výchova a v posledním školním
týdnu jedeme na školu v přírodě do Nekoře.
V budově mateřské školy se nám podařilo během roku vybudovat sociální zařízení ve školní jídelně, upravit
vstupní prostory mateřské školy, do jedné šatny pořídit nové šatní skříňky a horolezeckou stěnu pro děti, ve
školní kuchyni došlo k nainstalování vzduchotechniky, plynové pánve a kotle. Ostatní prostory školky se budou
upravovat dál postupně podle finančních možností školy.
V základní škole dojde od nového roku k otevření další třídy, takže budeme mít dvě třídy s 21 dětmi. Pro děti
základní školy končí školní rok v pátek 27.června a pro děti mateřské školy ve čtvrtek 31.července 2008. Ve
škole se všichni sejdeme zase v pondělí 1.září 2008.
Jménem svým i jménem Obce Ladná bych chtěla touto cestou poděkovat všem zaměstnancům školy, kteří se
vždy aktivně zúčastňovali všech činností a pomáhali během celého školního roku ke zdárnému chodu školy.
Poděkování
Poděkování všech dětí mateřské školy patří stolařské firmě Dřevěný, která nám bezplatně namontovala
dětskou horolezeckou stěnu v šatně mateřské školy.
Děkujeme také panu Vítu Vidlářovi, který přispěl sponzorsky na akci pro děti „Pálení čarodějnic“ a panu
Michalu Kyclovi z ulice Svobody, který finančně přispěl na „Den dětí“.
Paní Marie Krajčovičová složila během jara letošního roku několik básní, dětem základní školy věnovala
báseň „Krtek-náš přítel“ a dětem mateřské školy básně „Co nám roste na zahradě“ a „Včelka-naše živitelka“.
Děkujeme jí.
ŠKOLNÍ KUCHYŇ A JÍDELNA
Upozorňujeme všechny strávníky, kteří odebírají obědy, že školní kuchyň bude celý srpen uzavřena, a to
z důvodu přestavby. Je možné si nahlásit odebírání obědů i na srpen, tyto obědy však budou dováženy. Bližší
informace obdržíte ve školní jídelně. Od 1.září bude provoz kuchyně a jídelny obnoven.
Renáta Priesterrathová, ředitelka ZŠ a MŠ Ladná

PODĚKOVÁNÍ
Rád bych poděkoval všem zaměstnancům školní kuchyně za přípravu mé narozeninové oslavy, která se
uskutečnila v prostorách jídelny mateřské školy. Byli jsme velmi spokojeni s chutným jídlem i příjemným
prostředím.
Josef Tesařík, Sportovní ulice
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INZERCE
SOLÁRNÍ SYSTÉMY pro ohřev vody
-od osvědčené firmy SOLAR -THERM Antonín Struhár- (15let solar-praxe) -záruka na kolektory a nosné
konstrukce -12let, na bojlery a provedené práce 5 let ! -nízká cena a vysoká kvalita kompletní dodávky na
klíč.(např.komplet systém 2kolekt.+ 200Lt bojl.i s prací cca 62.000Kč vč.DPH 9 %) -možnost získání státní
dotace pro RD 50 % z celkových nákladů.( max.50.000-Kč).
-výpomoc při vyplnění žádosti a dodání všech dokladů+ certifikátu -vlastní zdroj stále dražší energie -servis
záruční i pozáruční (v Ladné do 24hod)

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

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR V ZUBŘÍ 2008
*dva turnusy v krásném prostředí
*stanový tábor pro 50 dětí
*blízký rybník
*koupání a loďkování
*vlastní kuchyně

*strava 5x denně
*doprava autobusem na místo
*pro děti od 8 do 17 let
*množstevní slevy!
*možnost získat kapesné!!

1.turnus od 30.6. do 17.7.2008-18 dnů, cena 3.450,-Kč
2.turnus od 17.7. do 3.8.2008-18dnů, cena 3.450,-Kč
Veškeré informace na webových stránkách www.letnidetskytabor.cz nebo na tel:606733622

Obec Ladná, Sokol Ladná a SK Tatran Poštorná pořádají

letní pohárový turnaj
O pohár starosty obce Ladná-memoriál Ladislava Vydry a Jiřího Čápka
Sobota 19.7.2008-od 13.00hodin
Místo: stadion TJ Sokol Ladná
Účastníci:
Plánované časy:
• Sokol Ladná
13.00hod Ladná-Podivín
• Slavoj Podivín
14.15hod Poštorná-Hlohovec
• Sokol Hlohovec
15.30hod mezifinále-přípravky
• SK Tatran Poštorná
16.15hod o 3.místo
17.45hod finále
Hrací doba:
19.30hod předání cen, ukončení turnaje
• 2 x 30 minut
• 2 x 40 minut finále

LETNÍ KARNEVAL V AREÁLU STADIONU, SOBOTA 19.7.2008, ZAČÁTEK
V 19.30HODIN
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