LANŠTORFSKÝ
Z P R AVO DAJ
1/2012 • VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

Jarní výlet 21. dubna 2012

Pálení þarodČjnic

Zámek Tovaēov
Vstupné 60,- / 30,-

Flora Olomouc

– jarní výstava, možnost navštívit
botanickou zahradu a sbírkové skleníky
Vstupné 100,-/ 80,-/ 40,-

V pondČlí 30. dubna v 17.00 hod.
v parku Rasovna.
SoutČže, táborák.
Odjezd v 8. 00 hod. od obecního úƎadu.
Cena zájezdu: 180,PƎihlášky na obecním úƎadĢ.
Pro zájemce možnost prohlídky mĢsta PƎerov nebo
ProstĢjov.

SrdeþnČ zve obec Ladná.
ýarodČjnické pĜevleky vítány.
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Slovo starostky
Obec se chystá k opravě kostelní zdi, opravě dvou křížů, částečné opravě vozovky na ulici Mlýnské, nákupu dalších bezdrátových hnízd pro obecní rozhlas a k pořízení nového územního
plánu obce a přípravě projektové dokumentace na opravu mateřské a základní školy.
Obec získala finance z nadačních fondů ČEZ a MND k výsadbě zeleně na katastru obce, v kostelní zahradě a zapojila se
do projektu Regionu Podluží Stromořadí na Podluží, v rámci
kterého by mělo dojít k výsadbě alejí od nádraží k obci a od
nadjezdu k letišti.
Podle posledních zpráv by v příštím roce mohlo dojít k opravě železničního mostu. Celý most bude demolován a postaven
nový, který by byl širší a vyšší. Samozřejmě je tato akce finančně náročná, byla by hrazena z prostředků kraje, takže berte tuto
informaci jako velmi neoficiální.
V únoru jsme se sešli již potřetí na fašanku, kdy za doprovodu cimbálové muziky Notečka, chasy a ostatních zájemců
prošel průvod obcí a u budovy školy proběhla inovovaná „zabijačka“. Chtěla bych velmi poděkovat panu Stanislavu Holubovi, Stanislavu Maxovi, Josefu Kolibovi, Stanislavu Lysákovi,
Josefu Vaškovičovi, rodině Hrdličkové, Uhrové, Kaňové a Novozámské za jejich podíl na zdárném průběhu akce.
Chtěla bych Vás pozvat na jarní výlet do Tovačova a na Floru
Olomouc a letní výlet, který bude do oblasti Znojemska.
Přeji Vám všem, aby Vám přicházející jaro vlilo do žil dostatek síly a životního optimismu.
Priesterrathová Renáta

Vážení spoluobčané,
v prvním čísle letošního zpravodaje bych chtěla několik vět
věnovat tomu, co se v letošním roce v obci chystá.
Samozřejmě je to výstavba tělocvičny a kulturního domu.
Proběhlo výběrové řízení, které pro obec zajišťovala firma Milan Veselý. Byla vybrána firma s nejnižší nabídkovou cenou
cca 17 milionů korun a všechny ostatní firmy měly právo na
odvolání v zákonné lhůtě. Žádný z uchazečů o zakázku, kterých bylo 26, se proti rozhodnutí o výběru dodavatele stavby neodvolal. Výběr dodavatele stavby schválilo zastupitelstvo
obce. Vyskytly se drobné problémy s projektovou dokumentací a povolením hasičů, ale vše se zvládlo a výstavba bude
o něco málo posunuta. Bohužel jsem byla optimističtější a
věřila jsem, že stavba bude dokončena ještě v letošním roce,
ale jak se ukazuje, tak to nebude možno splnit. Celou stavbu
nám bude technicky dozorovat opět firma Milan Veselý.
Další akcí, kterou obec zrealizuje, je oprava hřbitovní zdi, na
kterou musí být také vypsáno výběrové řízení, protože se jedná
o částku téměř 4 miliony korun. Bude vybudována nová zeď,
nové chodníky a dojde k nové výsadbě v areálu hřbitova i kolem něj. Uvnitř hřbitova se připravují drobné dispoziční změny. Na výsadbu zeleně byla získána dotace z operačního programu životního prostředí.
Pokud nebude během letošního roku vypsána dotační výzva a zůstane dostatek financí, tak ještě na přelomu roku bychom chtěli vypsat výběrové řízení na výstavbu sběrného
dvora.

Vánoční vystoupení
28. prosince 2012 vystoupil v našem kostele Mužský sbor
z Mutěnic pod vedením pana Ilčíka a mužácký sbor Lanštorfčani. Hodinový koncert kde zazněly vánoční písně a koledy za

doprovodu cimbálu, píšťal a varhan byl velmi zdařilý a chtěli
bychom touto cestou poděkovat ještě jednou všem účinkujícím
za opravdu pěkný umělecký zážitek.

Ples Regionu Podluží
V pátek 27. ledna 2012 se konal IX. ples Regionu Podluží
v Obecním domě v Dolních Bojanovicích. K poslechu hrála
dechová hudba Lanžhotčanka a jazzový orchestr Flash Band.
Na plese nechyběla ani cimbálová muzika, zpívat a tančit jste
mohli s CM Zádruha. Předtančení polonézou obstarali žáci ZŠ

Dolní Bojanovice. Během večera bylo vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ v Dolních Bojanovicích. Návštěvníci plesu mohli vyhrát hodnotné ceny v bohaté tombole. Plesovalo se až do
brzkých ranních hodin.
Foto z plesu na následující straně
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Veletrh Regiontour 2012

Ve dnech 12. – 15. ledna 2012 se mikroregion LVA, kterého je obec členem, zúčastnil veletrhu cestovního ruchu Regiontour
2012 v Brně. Chtěli bychom poděkovat paní Boženě Uhrové z ulice Svobody, která připravila pro občerstvení účastníků veletrhu
vynikající trubičky.

12. ročník turnaje v kuželkách obcí Regionu Podluží
Dne 21. února 2012 proběhl 12. ročník turnaje v kuželkách
obcí Regionu Podluží „O Holbu starosty města Lanžhot“. Finálovému zápasu jako každoročně předcházelo dvoudenní
soutěžní klání, kterého se účastnilo všech 14 obcí. Za každou
obec hrálo jedno družstvo o 4 hráčích. Do finále se probojovalo 6 obcí: Lanžhot, Prušánky, Moravská Nová Ves, Kostice, Tvrdonice a Lužice. Za naši obec bojovali manželé Florusovi, Bohumila Tesaříková a Jana Balgová. Od postupového místa je dělily pouze 3 kolky. A jak to tedy dopadlo?

1. místo: Obec Prušánky
2. místo: Obec Lanžhot
3. místo: Obec Tvrdonice
4. místo: Městys Moravská Nová Ves
5. místo: Obec Lužice
6. místo: Obec Kostice

411 kolků
379 kolků
299 kolků
282 kolků
247 kolků
241 kolků

Nejlepším hráčem se stal Libor Jablonický z Lanžhota se
110 kolky.
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Lanštorfský fašank
V sobotu 18. února se konal už po třetí fašank, který sice
v obci nikdy nebýval, ale to neznamená, že by se nemohl konat.
Tradice by se měly dodržovat, ale mohou vznikat i tradice nové.
Před třemi roky vyšel nápad zorganizovat fašank a zabijačku z podnětu kulturní komise. Pan Stanislav Holub a Stanislav
Maxa si dopředu domluví zastávky u jednotlivých „hospodářů“ , kde se může průvod občerstvit. Občerstvení si hradí každý „hospodář“ sám. Chasa zatancuje tradiční tanec „Pod šable“
u každé zastávky. Od prvopočátku se fašank konal za doprovodu cimbálové muziky Notečka, se kterou jsou všichni spokojeni a letos nám cimbálka hrála až do osmi hodin. S průvodem
jde pokladník, který do kasičky vybírá, protože muzika nehraje
zadarmo. Letos se vybralo po obci přes 5 tisíc korun. Nikdo nebrání komukoliv, aby přispěl finančně nebo svým občerstvením
pro průvod. Letos byli „hospodáři“ pan Josef Vaškovič, rodina
Hrdličkova, Uhrova, Kaňova a Novozámská. Představa něko-

ho, že by hospodáři nebyli domluveni a občané by sami vycházeli z domů a hostili průvod, je scestná. Proč a kdy bylo v obci
zrušeno „vybírání rži“? Důvod byl ten, že nikdo neotvíral. Podobná situace je na Velikonoce, kdy už téměř nikdo neotvírá a
dělá, že není doma.
Před budovou školy se koná obecní zabijačka, která se musela letos upravit, vzhledem k zákazu zabití prasete na veřejnosti.
Už v loňském roce byl dobrovolný příspěvek na zabijačce, letos
se vybralo kolem 7 tisíc korun.
Fašank je akce obce a obec děkujeme všem ochotným spoluobčanům, kteří se do její organizace a přípravy zapojují. Nám
všem, kteří jsme se zúčastnili, se fašank velmi líbil a příští rok
půjdeme určitě znovu. Kdo chce být příští rok „hospodář“,
může se přihlásit u pana Holuba nebo pana Maxy.
Priesterrathová Renáta

Neutopili se,
ani nezmrzli
Na Štěpána se konal 34. tradiční závod v plavání na řece
Dyji u splavu v Břeclavi. Akci pořádá KSP Nautilus Břeclav.
Teplota vody byla 2 °C a vzduchu pěkné 4 °C. Na výkony otužilců se přišla podívat pětistovka zájemců. Závodu se zúčastnili již poněkolikáté i naši spoluobčané pan Stanislav Holub
a MUDr. Miloš Albrecht. Závodu se zúčastnilo 15 plavců bez
neoprénu.
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VÝPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání zastupitelstva č. 10/2012, které se konalo 14. února 2012.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru, která se zabývala inventarizací obecního majetku. Výbor
neshledal žádná pochybení.

– Rozpočtové opatření č. 1/2012
– Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, schválení dodavatele stavby
– Dohodu o spolupráci s firmou budující optickou síť
– Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
pozemky k optické síti
– Inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace
ke dni 31.12.2011
– OZV 1/2012, kterou se zrušuje OZV 2/2010 o místním poplatku VHP a jiného zařízení
– Záměr opravy kříže na ul. Svobody a božích muk u nádraží

Zastupitelstvo obce schválilo:
– Opravu zřizovací listiny ZŠ a MŠ Ladná, příspěvková organizace
– Nařízení č. 1/2012 podomní prodej
– Rozpočtové opatření č. 5/2011

Zpráva z činnosti kontrolního výboru za rok 2011
Předsedou kontrolního výboru je pan Stanislav Krůtil, členové pan Ivan Áč a pan Kamil Štoll.
Kontrolní výbor se během roku 2011 sešel 5x, v průběhu
roku kontroloval plnění usnesení ze zastupitelstev 1-2/2010
a 3-8/2011, dále výbor zkontroloval sepsané smlouvy v roce
2011. Členové kontrolního výboru byli jmenováni členy in-

ventarizační komise. Dne 14. 11. 2011 proběhlo proškolení inventarizační komise , v prosinci jsme podle soupisů a inventarizačních položek zkontrolovali majetek v hasičce, knihovně,
v ordinaci lékaře, na sběrném dvoře, na hřbitově, na obecním
úřadě apod. Inventarizační zpráva s návrhem na vyřazení majetku byla sepsána k 18. 1. 2012.

Přehled hospodaření obce v roce 2011
PŘÍJMY
KČ
Daně
9 844 008
Odvody za odnětí půdy
16 307
Poplatek za likvidaci kom.odpadu
530 140
Poplatek ze psů
26 867
Poplatek za užívání veř.prostranství
18 980
Poplatek za provozovaný VHP
80 436
Výtěžek z provoování loterií
33 234
Správní poplatky
59 900
Dotace sčítání lidu
6 734
Dotace EU - Úřad práce
126 000
Dotace EU-školám, včelaříci
264 405
Dotace hasiči- elektrocentr., akceschop.
25 345
Neinv.dotace ze SR
334 000
Převod do soc.fondu
36 509
Úhrada za dobývací prostor
3 884 754
Odvody ze ZŠ
221 700
Místní knihovna - poplatky
5 323
Příjmy z hlášení
4 200
Kultura - akce, dar
90 243
Tělovýchovná činnost - vratka transf.
77 990
Nájem bytu
5 868
Nájem hostinec, pošta
151 273
Pohřebnictví - nájmy hrobů
21 185
Pronájem pozemků
2 050 157
Prodej pozemků
11 970
Prode popelnic
16 800
Příjmy za tříděný odpad
116 888
Příjmy péče o vzhled
3 432
Dotace péče o vzhled
44 154
Dar hasici
69 588
Místní správa - nekapit.příspěvky
82 916
Příjmy z úroků
269 160
CELKEM i s neuvedenými drobnými položkami 18 535 797

VÝDAJE
KČ
Deratizace
31 307
Silnice - opravy
107 708
Chodníky - materiál
16 613
IDS JMK - příspěvek na autob.dopr.
62 700
Pitná voda
3 823
Kanalizace a ČOV
60 000
Úhrada za žáky II.stupně
236 000
MŠ - oprava dvora
97 984
Příspěvek ZŠ a MŠ
1 121 700
ZŠ a MŠ - neinv.dotace přísp.org.
264 405
Knihovna
155 037
Obnova kult.památek
18 124
Rozhlas
74 712
Zpravodaj
39 410
Kultura
360 603
Tělocvična
560 588
Příspěvek TJ Sokol
200 000
Nebytové hospodářství
68 313
Veřejné osvětlení - energie, opravy
180 332
Pohřebnictví
10 388
Územní plánování
87 200
Komunální služby
377 826
Nákup popelnic
19 200
Sběr a svoz komun.odpadu
828 010
Komunální služby - odpad
12 500
Péče o vzhled
1 149 233
Soc. služby
22 500
Rekonstrukce has.zbrojnice
1 473 135
Sbor dobrovolných hasičů
210 957
Zastupitelstvo
875 189
Místní správa
1 159 489
Bankovní poplatky
15 247
Pojištění
44 693
Převod do soc.fondu
36 509
Platba daní a poplatků
944 490
Vratka dotace na sčít.lidu
8 198
Celkem i s neuvedenými drobnými položkami 10 938 006
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OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
SBĚRNÝ DEN FIRMY HANTÁLY
Se uskuteční v sobotu 31. března 2012 od 10.00 hod. do 17.
00 hod.
Kontejnery budou připraveny u budovy základní školy.
Odevzdat můžete:
Elektroodpad /televize, ledničky, ždímačky,
PC, tiskárny apod./
Baterie
Zařízení výpočetní techniky
Nebezpečný odpad / obaly od barev,
ředidel, pryskyřice/
Pneumatiky na osobní a dodávkové vozy
Oznamujeme starším občanům, že mohou den před sběrným dnem tj. v pátek 30. března ponechat případný odpad
před svou nemovitostí, bude odvezen zaměstnanci obce.
Prosíme o oznámení na obecním úřadě nebo na telefonu
519 324 502.

jem, odkažte ho na nařízení obce nebo tržní řád obce, kterým je toto zakázáno, a prodejci se vystavují pokutě. Prodej
u prodejny COOP Jednota tímto není dotčen. Je to jediné
místo v obci, kde lze mimo prodejnu nabízet zboží.
Stromy a elektrické vedení
Určitě jste si všimli, že došlo k prořezání stromů v místech,
kde se dostávají do elektrického vedení. Tuto službu si objednala firma E.On. Obec firmu, která dělala prořezávku,
využila k prořezávce okolo drátů obecního rozhlasu a veřejného osvětlení. Žádáme Vás, pokud vysazujete stromy, abyste je vysazovali mimo elektrické vedení. Pokud dojde k výsadbě pod elektrickým vedením, jste povinni stromy ořezávat tak, aby větve nezasahovaly do těchto drátů.

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

Hydranty v obci
Obec má ve svém vlastnictví dva hydranty. Slouží k zásobení domácností pitnou vodou. Ne všichni v obci mají zavedený do domácnosti vodovod s pitnou nezávadnou vodou. Za
tyto hydranty obec zaplatila v loňském roce 3 823,- Kč . Určitě se neplatí voda spotřebovaná z těchto hydrantů z peněz
na likvidaci odpadů.

Platba poplatků na rok 2012
Upozorňujeme občany, kteří doposud nezaplatili poplatky
za odpad nebo psa, aby tak učinili v co nejkratší době. Poplatek za odpad 450,- Kč/osoba a poplatek za psa 100,- Kč/
pes je splatný do konce měsíce března.
Občanům, kteří nebudou mít poplatky do konce března zaplaceny, nebude od dubna vyvážen komunální odpad a nebude jim umožněno ukládat odpad na sběrném dvoře.

Cyklovýlet Regionu Podluží
V pátek 27. dubna 2012 se uskuteční cyklovýlet Regionu
Podluží. Trasa výletu vede z Lanžhota od obecního úřadu
k soutoku Moravy a Dyje a do Tvrdonic k areálu národopisných slavností. Zde bude pro účastníky připraveno pohoštění. Zájemci, kteří by se chtěli cyklovýletu zúčastnit, se nahlásí na obecním úřadě v Ladné. Startovné je 100,- Kč na
osobu.

Výzva
K připravované publikaci o obci Ladná hledáme fotografie ladenského kostela s původní zelenou střechou. Rádi bychom požádali majitele takových fotografií o jejich zapůjčení. Přineste je, prosím, na obecní úřad nebo pošlete na email: tesarikova@obecladna.cz. Děkujeme.

Výzva pro majitele psů
Občané, kteří nemají psího miláčka, ale i někteří, kteří ho
mají, vyzývají majitele psů, aby si po svých čtyřnohých kamarádech uklízeli, pokud někde na veřejném prostranství
udělají psi svou potřebu.
Při procházce obcí, lze najít psí exkrementy téměř na každém kroku. A výmluva, že jde vlastně o hnojivo, je od majitelů psů neomluvitelná a vůči ostatním bezohledná.

Upozornění
Upozorňujeme majitele automobilů/vraků/ bez poznávacích
značek, které stojí na obecním pozemku, že je obec oprávněna s těmito vraky naložit jako s odpadem a zlikvidovat je
na náklady majitele.
Dále vyzýváme všechny občany, kteří užívají dlouhodobě
obecní pozemky bez řádné nájemní smlouvy /jako zahrádky, uskladnění dřeva aj./, aby tyto pozemky vyklidili nebo
se dostavili na obecní úřad k domluvě o možném pronájmu
pozemku.

Dovoluji si oslovit Vás všechny, pokud budete svědkem takového jednání ze strany „psíčkařů“ /že si po svých psech
neuklízejí/, pokuste se o domluvu. Klidně si můžete takové jednání nafotit anebo můžete oznámit na obecním úřadě,
ovšem s konkrétním jménem majitele nebo fotografií. O domluvu se pokusí obec, fotografii zveřejní ve Zpravodaji, aby
se vědělo, kdo nám obec znečišťuje.

PODOMNÍ PRODEJ
V lednu vydalo zastupitelstvo nařízení obce o zákazu podomního prodeje v obci. Tento zákaz se vztahuje k pochůzkovému prodeji po obci a záměrem bylo především zamezit
nabídkám různých společností na změnu dodavatele elektřiny, plynu a telefonických služeb, protože především starší občané mají problém, se v této problematice orientovat.
Takže až u Vás zazvoní prodejce s nabídkou jakéhokoliv
zboží a služeb, pokud o službu nebo zboží nebudete mít zá-
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Textil z umělých vláken

Plastové obaly od chemikálií

Polystyren - v menších kusech

Kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, tácky,

Toto značení je normováno ČSN 77 0052-2

6

5

4

3

2

1

číslo

Jejich číselná označení lze najít ve výše zmíněné normě.

Na trhu se často vyskytují i kombinované výrobky ty bývají označeny C/zkratka příslušných materiálů oddělená /.

PS

LDPE

Nízkohustotní (větvený) polyethyen

Polystyren

PVC

Polyvinylchlorid

PP

HDPE

Vysokohustotní (lineární) polyethylen

Polypropylen

PET

označení

Polyethylentereftalát

Odpad

trojúhelníčku a pod ním slovní označení):

kontejneru na plasty, najděte si označení materiálu, ze kterého je výrobek vyroben (číslo je umístěno ve známém

Pokud si nejste jisti, zda některý z výrobků či obalů je opravdu vyroben z plastu a je tedy možné ho vyhodit do

Obaly od CD disků a další plastové výrobky

přípravků

Obaly od pracích, čistících a kosmetických

Guma, pneumatiky, molitan

Plastové trubky

příbory z plastu

PVC, linolea

Fólie

původu

Mastné a jinak znečištěné obaly nebiologického

Sáčky, plastové tašky

PET láhve - sešlápnuté

ANO

Co do kontejneru patří a co ne?

místa. Plastový odpad vhazujte do pytlů nebo kontejnerů s nápisem "PLASTY".

vždy před vhozením do koše láhev zmačkejte. Ušetříte si tak cestu ke kontejneru a váš odpad nezabere tolik

Asi nemusím nikomu říkat, že jedním z největších problémů se skladováním tohoto odpadu je jeho objem, proto

vlákna na fleecové oblečené nebo jsou z nich vyráběny třeba koberečky do automobilů.

prázdné použité PET lahve jsou největším vývozním artiklem naší země do Číny, tam se zpracovávají na textilní

zatěžovat naše životní prostředí látkami, které do ní nepatří, když je možnost tento odpad zpracovat? Např.

Ve srovnání s papírem plasty vydrží na skládce či někde pohozené v přírodě několikanásobně déle. Proč si tedy

Jak správně třídit plasty

Dotazy k dopravní obslužnosti
Na obecním úřadě byly v minulých týdnech podány dotazy
k dopravní obslužnosti naší obce. Jednalo se o tyto připomínky:
1. Přidání spoje mezi 10:00 a 13:00h.
2. Zda by nebylo možné více dopoledních spojů protáhnout
k poliklinice?
3. Proč do Ladné nejezdí nízkopodlažní autobusy?
Pro odpověď jsem kontaktoval pana Ing. Vojtěcha Wichu ze
společnosti Kordis Jmk. Tento mi sdělil:
Ad. 1) Jakékoli přidání spoje je možné jen za cenu odebrání někde jinde. Vzhledem ke složité finanční situaci není možné navyšovat spoje pouze přesouvat. Je potom na dohodě mezi
obcemi, který spoj je možné přesunout.
Ad. 2) Dopolední spoje jsou téměř všechny vedeny kolem polikliniky a další změny by přinesly spíše potíže jak pro
většinu cestujících, tak i pro dodr-

žení dojezdových časů dopravce a další návaznost následujících spojů. Zde je možné přesednout na MHD a na stejnou
jízdenku pokračovat k poliklinice.
Ad. 3) Nízkopodlažní autobusy jsou v kompetenci dopravce, tedy BORSu a.s. Nicméně počet těchto autobusů je omezen
a spíše vyhovuje městské dopravě. V současné době jsem zaslal
požadavek na dispečink BORSu.
Martin Vlk
Výzva pro občany
Pro posouzení potřeby změny /zrušení jednoho odpoledního autobusu a přidání autobusu dopoledního/, prosíme všechny, kteří o tuto změnu mají zájem, aby přišli osobně na obecní
úřad v Ladné. Teprve na základě projeveného zájmu, vyvoláme
jednání, která by k této změně vedla. Děkujeme.

ŠKOLNÍ OKÉNKO
V uplynulém zimním období
jsme se zúčastnili těchto akcí:
6. 1. 2012 děti navštívily místní
kostel. Zaujal je nejen krásný Betlém, ale i zajímavý výklad o
křížové cestě od paní L. Střelské.
Někteří žáci naší školy se již tradičně účastnili jako koledníci Tříkrálové sbírky v obci.
10. 1. 2012 přijelo do mateřské školy divadlo Rolničky z Brna.

Děti potěšili zábavnou pohádkou „O trpaslíkovi“
16. 1. proběhl ve škole „Den otevřených dveří“ , mile nás
překvapila vysoká účast rodičů i prarodičů. Mohli si zde prohlédnout výuku i všechny prostory školy.
25. 1. přišli do základní školy předškoláci v doprovodu paní
učitelky Žákové. Strávili celé dopoledne ve společnosti prvňáčků a paní učitelky Bartošíkové. Hravou formou si vyzkoušeli učení nanečisto. Na programu byla matematika, český jazyk
i oblíbený tělocvik a kreslení. Mohli se tak seznámit se školní
atmosférou ještě před zápisem do první třídy.
31. 1. 2012 jsme zapsali do naší školy 7 budoucích prvňáčků.
Paní učitelka Kobrová měla pro ně připravený bohatý program
plný písniček, ale i poznání. A tak hravou formou děti absolvovaly svoji první malou zkoušku.
22. 2. 2012 opět zavítalo do školky brněnské divadlo Rolničky. Tentokrát s pohádkou pro nejmenší s názvem „Krtek u zubaře“ a aby to nebylo líto našim starším žákům, připravila si pro
ně paní učitelka Střelcová s pomocí paní knihovnice zábavné i
poučné dopoledne ve zdejší knihovně. Knihovnická lekce měla
téma: „Poezie pro děti“.
Ke dni 2. 3. 2012 vyhlásila břeclavská knihovna výtvarnou soutěž „Krása lidových krojů Podluží“ to byla výzva pro děti ve školní družině a vytvořili společně s paní učitelkou krásný „kokeš“.
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Dále jsme se účastnili s žáky 4. a 5.
ročníku mezinárodní soutěže v psaní dopisů, jenž každoročně vyhlašuje Česká pošta, s.p.
Letošní téma znělo: „Napiš dopis
atletovi, nebo sportovci, kterého obdivuješ“.
14. 3. 2012 se děti MŠ i ZŠ se zápalem zapojily do kouzelnického vystoupení „Dětské show“, které proběhlo ve školní tělocvičně. Děti zažily spoustu legrace, ale i milého překvapení.
Co nás čeká?
3. 4. 2012 všechny srdečně zveme do prostor MŠ, kde proběhnou již tradiční „Velikonoční dílny“. Zde si mohou děti

v doprovodu rodičů i další zájemci vyrobit drobné dárky a velikonoční dekorace. Milé překvapení nás čeká od našich kuchařek v podobě malého občerstvení.

ZŠ a MŠ Ladná

17. 4. 2012 bude v MŠ zápis dětí pro další školní rok. Podrobnosti k zápisu i informace pro rodiče najdete na našich
webových stránkách: zsamsladna.cz

zve

Základní škola a Mateğská škola Ladná, pğíspďvková organizace

rodiēe a dĢti na

TVOġIVÉ

Sportovní 13, 691 46 Ladná, IÿO: 75092654

VELIKONOÿNÍ DÍLNY,

Dne 17. dubna 2012 od 16.00 hodin

které se budou konat v úterý 3. dubna v 16.30 hod. v MŠ.

probďhne v mateğské škole

Zápis dďtí

Dobrovolné vstupné bude využito ve prospĢch dĢtí.

Každý druhý rok pořádáme pro děti ze ZŠ i MŠ školu v přírodě. Tentokrát pojedeme od 7. do 11. května do malebného prostředí Filipova údolí, které leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Škola v přírodě je určena nejen pro školáky, ale mohou se jí (po dohodě s rodiči) účastnit i šikovné děti
ze školky.

Ekologické centrum Dúbrava Hodonín – „Království včel“
Oslava Dne dětí
Závěrečný výlet za celoroční svědomitou práci.
Slavnostní zakončení školního roku, rozloučení s předškoláky a páťáky.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ touto cestou děkuje za spolupráci a sponzorské dary panu Abrmanovi , panu Střelskému
a rodině Mandlové.
Kolektiv ZŠ a MŠ

Do konce školního roku připravujeme:
Den Země
Kino koruna – Muzikál
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SPOLKY A SDRUŽENÍ

SDH Ladná

Rok 2012 již tradičně zahájil Sbor dobrovolných hasičů Ladná výroční schůzí, která se konala 21. 1. 2012 za účasti zástupců OÚ Ladná.
Mladí hasiči SDH Ladná se dne 28. 1. 2012 zúčastnili prvních závodů v Perné O pohár starosty v uzlování. Zúčastnilo se
jich 8 dětí – J. Bartoš, A. Demčila, L. Příborský, T. Střelská, F.
Střelský, D. Pazdera, N. Hanáková a V. Nešpor.
Dne 21. 4.2012 se chystají mladí hasiči na celodenní výlet
po Pálavě.
V sobotu 25. 2. 2012 se konala brigáda, při které hasiči přestěhovali šatnu výjezdové jednotky ze zadní části hasičské
zbrojnice do přední.
V nové klubovně hasičské zbrojnici se od února letošního
roku schází včelařský kroužek, vedený panem Josefem Vošvrdou.

Taneční studio N.C.O.D. (No Comment Only Dance)
zajišťuje dětěm, mláděži a dospělým vzdělání v oblasti
moderního tance, pořádá vzdělávací workshopy a semináře,
organizuje různá vystoupení a taneční show pro rodiče a veřejnost, zajišťuje účast členů na tanečních soutěžích, vzdělávacích workshopech a soustředění. Celé taneční studio provozuje a vede Ing.Lenka Žůrková.
Specializujeme se na tanec zvaný Street dance, který se
stává v posledních letech stále více populární. Taneční aktivity bychom chtěli do budoucna dále rozšiřovat, stejně tak
jako působení v Břeclavi a okolních vesnicích. V minulých
letech působil taneční kroužek v Břeclavi, Hruškách, Moravské Nové Vsi, Moravském Žižkově, Ladné a Zaječí. Tento rok
působíme také ve Velkých Pavlovicích a dále se rozrůstáme.
Doufáme, že se nám podaří rozšířit lásku k tanci směrem k
dalším dětem, mládeži a dospělým, kteří budou chtít využít
svůj volný čas zdravěji, aktivněji a v kruhu nových přátel. Taneční studio sídlí na Indoor Golf Břeclav.
V letošním roce jsme se zúčastnili taneční soutěže v Třebíči (M STYLE) a dále nás ještě čekají soutěže v Kunštátě,
Kuřimi, Brně, Zlíně, Bratislavě atd…Zúčastnili jsme se 5.benefičního projektu děti dětem: pohádková taneční show ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA, který byl zaměřený na pomoc postiženým dětem. Celý výtěžek ze vstupného byl pro-

10

to věnován Dennímu stacionáři UTILIS v Břeclavi. Dále jsme
měli vystoupení na Disco Delta Břeclav a v ZŠ Hrušky. Nabízíme vystoupení vlastní tvorby či vystoupení vytvořené na
zakázku dle Vašich představ typu akce a prostředí na: večírcích, plesech, firemních akcích, oslavách, diskotékách, dobročinných akcích, módních přehlídkách, koncertech a dalších...Pokud budete chtít více informací o Tanečním studiu
N.C.O.D. , podívejte se na www.ncod.cz.
Simona Pulkrábková

Za kým pro radu aneb Nejen vůně dělá divy

Za Moravú roste kvítek polajkový
pomože on tvojej lásce k šohajkovi
Zavaž mu ho do šátečka
budeš jeho frajárečka
zostaneš mu v celém světě
najmilejší, najmilejší
V minulém zamyšlení jsme mimo jiné konstatovali, že z textů moravských lidových písní nelze jednoznačně usuzovat, zda
se v minulých dobách synové se svými problémy svým matkám zásadně nesvěřovali či přece jenom svěřovali. Dalším příspěvkem do této diskuze by mohla být píseň s textem „Mamko moja, mamičenko, proč mám černé oči, všecí ludé povidajú,
že su já najhorší“. Ze stávajících veršů není jasné, zda píseň zpívá muž nebo žena. Problém nevyjasní ani pokračování první
sloky, kde se zpívá „a ked idu po ulici, pěsničku si notuju, že ty
moje černé oči děvčatom čarujú.“ Zdánlivě je jasno - muž, ale
někteří zpívají „…že ty moje černé oči šohajkom čarujú.“ Jasno tak do problému vnáší až druhá sloka, kde se zpívá „šak ty
moje černé oči také budú čarovat jen té jedné frajárečce, kerú
mám tolik rád“.
Nicméně ženy – dcery nevychází z tohoto průzkumu jako
zásadně se svým matkám nesvěřující. Dokladem může být
např. píseň „Povězte mně, mamko, cože já mám robit, když
mně začal šohaj s kamarádkú chodit, mamko moja …“ Nebo
píseň „V srdéčku mňa, mamičko, cosi bolí. Zajdu za šohajkem,

ten mně bolest zhojí.“ Tato píseň je zároveň dalším příkladem
problematičnosti zpívání slova srdce, o níž především byla řeč
v minulé úvaze. Ve valčíkové úpravě této písně opět vychází slabika s nelibozvučnou kombinací hlásek, v jejímž středu je vibrující „r“, na dlouhou (tj. půlovou) notu. (U valčíku, aneb tříčtvrťového taktu, je poměr dlouhá krátká dvě ku jedné, u sudých taktů je tento poměr dokonce tři ku jedné!)
V umělé valčíkové písni Blahoslava Smišovského „Za horama“ je ve druhé sloce deklamační problém se srdcem vyřešen
nejen volbou zdrobnělého slova „srdénko“ (to neřeší prosodický problém obtížného zpívání kombinace neznělé a znělé souhlásky, mezi něž je vložena alveolární vibranta), ale hlavně přidáním slabičné (tj. přízvučné) předložky a posunutím vibrujícího „r“ na krátkou notu - „na srdénku“.
Podobně mívají problém se srdcem textaři, když musí k tomuto (ne zrovna libozvučně znějícímu) slovu najít rým. Dobrým příkladem úspěšného vyřešení tohoto problému je píseň
Vojtěcha Bartoše „Za Lanžhotem v poli“, kde oráč napájející své
koně zpívá ve třetí sloce o tom, že právě té frajárce, která ho
volá z nedalekého pola majíce šátek v ruce, dá své srdce.
Ale zpět k tématu svěřování se s problémy. Jistě platí jedno
známé rčení: Sdělená radost - dvojnásobná radost, sdělená starost - poloviční starost. Komu se ale se svou starostí svěřit? Zcela mimořádné postavení z tohoto pohledu zaujímá píseň „Zavoňala rozmarýnka“, kdy se děvče nesvěřuje matce (ani žádnému jinému člověku), ale rostlině, která plní úlohu jakési „zpo-
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vědní vrby“. Píseň je ale zajímavá nejen z tohoto pohledu. Pokud si píseň rozebereme po hudebně-formální stránce, zjistíme, že se jedná o tzv. malou písňovou formu se schématem A,
B, C přičemž první dva takty dílu B lze považovat za rytmickou
augmentaci úvodního taktu dílu A.
Vrátíme-li se k textovému obsahu, ještě pozoruhodnější je,
že tato rozmarýnka, která má souvislost se svatbou (nepřekvapuje nás, že promlouvá lidskou řečí), posílá zpovědnici s radou
k jiné květině – polajce! Polajka je lidové označení pro mátu
polej nebo také polej obecnou, latinsky Mentha pulegiu. Tato
léčivá bylina byla považována za čarovnou - údajně dokázala
svou vůní přivábit dívkám chlapce.
Má rada získat si nějakého chlapce vůní nějaký racionální či
aspoň trošku reálný základ? Německý spisovatel Patrick Süskind
ve svém románu Parfém (1985) na toto téma píše: „… vůně
je sestrou dechu. S ním vchází do lidí, nemohou se jí ubránit,
chtějí-li žít. A přímo do nich vchází vůně, přímo do srdce kategoricky tam rozhoduje o náklonnosti a pohrdání, o hnusu a libosti, lásce a nenávisti. Kdo ovládá pachy, ten ovládá srdce lidí.“
Děj Süskindova románu se odehrává v 18. století a pokud
jde o parfémy a popis jejich výroby, blíží se literatuře faktu.
V té době nestačilo, aby výrobce parfémů uměl pouze destilovat vůně. „… musel být i mastičkářem a apatykářem, alchymistou a řemeslníkem, obchodníkem, humanistou a zahradníkem
zároveň. … musel umět rozlišit fialku lesní od fialky parmské.
Musel ovládat latinský jazyk. Musel vědět, kdy sklízet otočník
a kdy kvete jeřábník a že květ jasmínu ztrácí vůni, když vychází slunce.“
Na jiném místě své knihy Süskind píše: „Koncem července
začínala doba jasmínů, v srpnu potom doba tuberóz. Obě květiny měly tak výlučný a zároveň tak křehký parfém, že jejich
květy se nejenom musely trhat před slunce východem, nýbrž
také vyžadovaly nejspeciálnější, nejjemnější zpracování.“
Jiné rčení praví: Není šprochu, aby na něm nebylo pravdy
trochu. Jakési racionální zdůvodnění by mohly mít i rady babek kořenářek, že tu či onu bylinu je třeba trhat za úplňku, ji-

nou za ranní rosy před svítáním apod. Toho si všiml již italský
renesanční učenec Pietro Crescenzio (1233 - 1321), který v letech 1269 až 1299 působil v Boloni jako právník. Po svém odchodu na odpočinek se usadil na venkově a na základě klasických středověkých pramenů a vlastních zkušeností statkáře sepsal pojednání O lidovém zemědělství, které do konce 15. století vyšlo v 57 vydáních v různých jazycích – kromě latiny také
italsky, francouzsky a německy. Na některých zemědělských
školách se podle tohoto spisu vyučovalo ještě v 19. století!
Petrus Crescentius (jak zněla latinská podoba jeho jména)
ve svém pojednání mimo jiné popisuje, jaký vliv má na chování rostlin a jejich momentální chemické složení (či poměry jejich momentálního chemického složení) postavení Měsíce a světlo, které na Zem v noci Měsíc odráží. Podle této teorie
řídí všechny věci na Zemi právě Měsíc, protože je ze všech planet Zemi nejblíže. „Sluneční světlo a teplo vysušuje vlhkost semen. Rostliny se příznivěji rozmnožují za svitu mírného světla
Měsíce. … za svitu Měsíce se chovají semena přirozeněji.“ Crescenzio tak de facto hovoří o fotosyntéze – jedné z forem přeměny světla v energii..
Ale i v živočišné říši hraje poměr délky světla a tmy svoji
roli. Vědci se domnívají, že jarní období rozmnožování zvířat
má svou příčinu právě v měnící se délce světla a tmy, která způsobuje, že hypofýza vylučuje chemikálie aktivizující zájem o jedince opačného pohlaví. Proto a nejenom v souvislosti s pučící
přírodou kolem nás si jaro spojujeme s láskou. Nicméně lidská
láska má také ráda tmu. O tom vypovídá začátek druhé sloky
již výše zmiňované písně, ve které se zpívá „Ked slunéčko večer zajde, noc sa dostavuje, dvom srdénkám milovaným o lásce
čaruje“ nebo vrtěná, v níž matka zakazuje dceři, aby šla večer,
když se stmívá, za ves pod výhružkou, že ji tam chytne divoká
klekánice. Dcera tohoto varování nedbá a … Zdá se, že v textech lidových písní (podobně jako v jiných lidových moudrech)
je (a to i přes nebo právě pro některé protimluvy) jednoduše
popsána veškerá složitost lidského života.
Zdeněk Vrbík

KNIHOVNA

Statistika knihovny za rok 2011
V letošním roce jsme knižní fond rozšířili již o 52 knih,
např.: Monyová Simona -Poslední extáze, Němec Robert -Šabat
šalom, Vosseler Nicole -Šafránový měsíc, Kammerer Iris - Varus, Teshomeová - Měsíční sonáta pod pod africkým sluncem,
Vejvoda Jaroslav -Pomsta pozdních, Schlogel Gilbert - Doktorka Valérie, Weinerová - Správné holky, Victor Cynthia - My tři,
Crais Rlobert -Pravidlo dvou minut, Skoumal Ladislav -Nestřílejte spolužáky, Jandová Lucie - Penelopea atd.
Nadále pro nákup knih budeme využívat nabídky z Útvaru
regionálních služeb. Jejich možnost nákupu knih přímo z velkoobchodu je jistě výhodnější.

Registrovaných uživatelů
105 čtenářů (k 22.3. již 123)
z toho dětí do 15 let
39
návštěvníci půjčovny
1 522
návštěvníci využívající internet
441
návštěvníci kulturních akcí
74
návštěvníci on-line katalogu
116
stav knihovního fondu
10 838 knih
z toho naučné literatury
4 276
krásná literatura
6 562
knihy z výměnného fondu
360
čtenáři si zapůjčili celkem
5 462 knih + časopisů
z toho naučná literatura dosp.
990
krásná literatura dosp.
2 126
naučná literatura děti
266
krásná literatura děti
580
výpůjčky periodik
1 500
náklady na pořízení knih. fondu
27 256 Kč

Prázdninové čtení a malování
se skřítkem KNIHOVNÍČKEM
proběhlo 7.února 2012. Ani velká zima neodradila věrnou
čtenářku Terezku Lůckou s babičkou. Terezka je žačka teprve
1. třídy ZŠ a je naší pravidelnou návštěvnicí. Velmi poutavě povyprávěla příběh a namalovala obrázek víly, o které si přečetla
společně s babičkou. Za její snahu jí skřítek odměnil dárkem.
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Den otevřených dveří
V sobotu 24.března měli zájemci z Ladné možnost seznámit se s provozem knihovny a knižním fondem, také zhlédnout
malou výstavu obrázků z tvorby dětí naší mateřské školky. Ob-

rázky děti malovaly na motivy z knih zapůjčených v knihovně,
kam pravidelně s paní učitelkami dochází.
Do vyprodání probíhá burza vyřazených knih a časopisů.
Vojtěška Florusová

KOSTEL SV. ARCHANDĚLA MICHAELA

Pozvání k slavení největších křesťanských svátků
– Velikonoční svátky v naší farnosti
Slavení svátků v kostele sv. archanděla Michaela v Ladné
Květná neděle – mše svatá v 9. 30 hod., svěcení ratolestí, pašije, odpoledne ve 14.00 hod. pobožnost křížové cesty, novéna
6.4. Velký pátek – v 15 hod. pobožnost křížové cesty a uctívání sv. kříže
7.4. Bílá sobota – kostel otevřen od 9.00 – 10.30 hod. k soukromé modlitbě
8.4. slavnost Zmrtvýchvstání Páně – mše svatá v 10.45
hod.
9.4. Pondělí velikonoční – mše svatá v 8. 00 hod.
V neděli svěcení pokrmů nebo velikonočních beránků.
Aleluja… Požehnání, láska a světlo Kristovo ať je s Vámi!

Pozvání na Slavnost Božího Těla v Ladné
10.6. bude sloužena mše svatá u kapličky sv. Michaela a
pak bude eucharistický průvod obcí do kostela se čtyřmi zastaveními a s požehnáními obci a všem kdo zde žijí. Zveme vás
všechny, dětí, mládež i dříve narozené, vyznat svou víru a vyprosit si požehnání.
22.6. Mše svatá na ukončení školního roku
Oslava kostela
V minulém čísle jsme Vás informovali o chystané slavnosti ke 100. výročí posvěcení kostela. Při dalším sbírání materiálu
k tomuto výročí byly zjištěny skutečnosti, že 13. října 1912 byl
posvěcen kříž na věži kostela, byla sloužena polní mše a rozezněly se zvony. Teprve o dva roky později, a to 8. prosince 1914
za velké účasti věřících byl kostel vysvěcen P. Františkem Špičkou, podivínským farářem. Pravděpodobně se žádné fotografie
z této slavnostní mše nedochovaly, ani velkých záznamů není.
Byla totiž I. světová válka. Ani zvony dlouho nezvonily, byly i
přes prosby věřících a kněze jako mnoho dalších zničeno pro
válečné účely.

Svátky ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Podivíně
1.4. Květná neděle – mše svatá v 10.45 hod. se svěcením ratolestí
5.4. Zelený čtvrtek – mše svatá v 18.00 hod. – po mši svaté možnost adorace
6.4. Velký pátek – velkopáteční obřady začínají v 18. hod. –
Pašije, uctívání sv. kříže na památku umučení Páně
7.4. Bílá sobota – asi od 9. 00 hod. kostel otevřen, soukromá adorace u Božího hrobu, od 20. 00 hod. slavení vigílie Zmrtvýchvstání Páně, svěcení Paškálu, vody, obnova křestních slibů, bohoslužba slova a oběti.
8.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně mše svatá v 10.45 hod.
9.4. Pondělí velikonoční mše svatá v 9.30 hod.

Zprávy Charity – Tříkrálová sbírka
Poděkování.
Na přelomu roku 2011 a na začátku roku 2012 jste dostali do vašich schránek letáček „Nový rok začni dobrým skutkem“ upozorňující na už tradiční Tříkrálovou sbírku. U nás se
konala 7.1.2012 a ještě týden jste mohli přispět do pokladniček. Koledovat vyšlo 5 skupinek dětí s doprovodem dospělého.
Poděkování patří všem jak koledníkům, kteří vyměnili pohodlí domova např. u TV nebo počítačů za obchůzku a koledování a Vám všem kteří jste tuto sbírku finančně podpořili. Vyko-

Pokud bude zájem na sobotní mši, bude zajištěn odvoz autobusem do Podivína. Zájemci se nahlásí v kostele.
Mše za hasiče v kostele v Ladné
6.5. Mše svatá za hasiče v 9.30 hod.
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názvem „Pamětní kniha katolických spolků v Lanštorfě“. Prapor je světle modrý, vyšívaný oboustranně. Bývalé členky
„Orla“ by si rádi kroniku prohlédly a oživily své vzpomínky na
své mládí. Naposledy byla u paní Zdislavy Čechové stejně i prapor a údajně vše asi někomu půjčila. Pokud o těchto vzácných
věcech víte, nebo je máte doma, přineste je do kostela.
Také bychom chtěli tyto věci použít na výstavu v kostele.

ledovali jsme 30 132,- Kč. Díky všem. Na koledu vyšli p. Dřevěná se syny Filipem a Petrem, p. Jan Struhár se synem Vojtěchem a s Filipem Novákem a Eliškou Novákovou. Paní Frolichová doprovázela Hrdovou Kristýnu, Zháňalovou Janu a Teturovou Adélu a se mnou byly dvě skupinky Baroš Jan, Václav
Vošvrda, Adam Demčila, Staňa Stehlík, Terezka Střelská, Lukáš Příborský a Radek Nálezný. Chasa byla údajně velmi zaneprázdněná pracovními a studijními povinnostmi. Proto nekoledovala – tolik na vysvětlenou k dotazům.

Oznámení Charity
Charita Břeclav navrhuje v obci Ladná zřídit pečovatelskou
službu, pro občany dlouhodobě nemocné nebo vyššího věku,
kteří potřebují pomoc.
Pečovatelské služby by si zájemce hradil sám ze svých prostředků nebo peněz, které dostává na péči. Pečovatelské služby
zahrnují tyto úkony –
běžný nákup –
½ hod. 45,- Kč
Pochůzky/léky, úřady/ ½ hod. 45,- Kč
Velký úklid v domácnosti –
1 hod. 100,- Kč
Doprovod k lékaři½ hod. 45,- Kč
Pomoc při hygieně ½ hod. 45,- Kč

Koncem ledna proběhla v kostele charitní sbírka oblečení a
to od 23. – 30. 1. Darovali jste oblečení obuv a hračky v 52 krabicích a 60 pytlech. Na odvoz bylo předáno 450,- Kč. Některé
věci okamžitě našly své nové majitele, kteří v silných mrazech
čekali, co je zahřeje. Také z Tříkrálové sbírky byly peníze použity k přežití krutých mrazů.
Poděkování
Díky za pěkné vánoční zpívání mužských sborů, které se konalo o svátcích v kostele, které kromě krásných vánočních bohoslužeb zpříjemnilo krásu vánočních svátků. Díky za stromky
pro vánoční výzdobu p. L. Michlovské.
V těchto dnech se dokončuje oprava kulaté věže, která se
započala vloni o prázdninách, jak jsme už informovali. Díky
všem, kdo se o opravu zasloužil.

Pečovatelskou službu by prováděla vyškolená místní občanka. Prosíme zájemce o pečovatelské služby, aby se nahlásili u paní Frolichové, paní Střelské nebo na obecním úřadě
v Ladné, protože aby tato služba fungovala je nutný větší počet zájemců.
Ludmila Střelská

Výzva
Hledá se orelská kronika a orelský prapor. Kronika je pod

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
BŘEZEN
65 let
Jana Laubová
Eduard Bartal
60 let
František Florus
Josef Křenek

JUBILEA
Všem jubilantům přejeme vše nejlepší a mnoho zdraví
do dalších let
LEDEN
85 let
Ludmila Svobodová
70 let
Jan Helešic
Josef Markovič
65 let
Josef Jankovič
Milan Juras
60 let
Zdeňka Čápková
Bedřich Hůrský
František Pochylý

ÚMRTÍ
Rozloučili jsme se s občany:
ÚNOR
Antonín Osička

NAROZENÍ
PROSINEC 2011
Blahopřejeme Petře a Dušanu Kouřilovým k narození dcery
Terezy.
LEDEN
Blahopřejeme Barboře Korcové a Pavlu Stančíkovi narození
syna Vojtěcha.

ÚNOR
75 let
Josef Šoška
70 let
Josef Nič
Josef Šimík
Josef Vrba
65 let
Marie Jurasová
Jana Kosíková
Josef Mozga

Blahopřejeme Lucii a Jaroslavu Čechovi k narození syna Jaroslava.
Žádáme občany, kteří si nepřejí zveřejnění svých osobních
údajů ve zpravodaji, aby to nahlásili na obecním úřadě nebo
na telefonním čísle 519 324 502. Děkujeme.

Příspěvky, zajímavé články, připomínky, fotografie
- příspěvky do zpravodaje možno zasílat na info@obecladna.cz
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Telefon prodejna: 519 355 160, mobil: 731 581 789
www.kvetiny-kasalova.cz

Prodejní doba:
Ne-Po: zavřeno
Út: 9.00-15.30
St-Pá: 9.00-17.00
SO: 9.00-12.00

Dále nabízíme keramické i plastové truhlíky, misky
a květináče.

Hnojiva: • NPK, Cererit • ledek vápenatý • síran draselný • kravský hnůj • Kristalon

Substráty:
• zahradnický substrát • rašelina • zemina na pokojové rostliny • zemina na muškáty, orchideje, azalky
apod. • mulčovací kůra • keramzit • mramorová drť

Nabídka jarního sortimentu:
• řezané květiny • pokojové rostliny • umělé květiny • hřbitovní svíčky • cibuloviny, primule • semena
a osivo

Sportovní 5, Ladná

KVĚTINÁŘSTVÍ-ZAHRADNICTVÍ
LUDMILA KASALOVÁ

INZERCE

SOLÁRNÍ SYSTÉMY PRO OHŘEV VODY
od osvědčené ﬁrmy SOLAR - THERM Struhár

(19 let solar-praxe)



záruka na kolektory a nosné konstrukce - 12 let,
na bojlery a provedené práce 5 let!
 rozumná cena a vysoká kvalita kompletní dodávky na klíč
(např. komplet systém 2 kolekt. + 200litrový bojler i s prací
cca 70 000 Kč vč. DPH)
 lepší zhodnocení Vašich prostředků než na účtu v bance
 vlastní zdroj stále dražší energie

Více info: A. Struhár, Mlýnská 146/28 Ladná, tel.: 608 772 776
nebo na www.solar-struhar.cz, e-mail: Solar.Struhar@seznam.cz
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Tel.: +420 775 334 870

519 321 340 • 728 814 447
spinifexgroup@quick.cz
více info na www.sgbyty.cz
Registrováno u MK ČR E 14585, odpovědný redaktor: Renáta Priesterrathová, vydává Obecní úřad Ladná;
tel: 519 324 502, příspěvky možno zasílat na info@obecladna.cz
Počet výtisků: 420, vydáno: březen 2012; příští číslo: červen 2012
Tiskne: Tisk Pálka Břeclav
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