4/2008
Vážení spoluobčané,
tak nám uběhl další rok v obci jako jarní voda.
V uplynulém roce se podařilo zrealizovat
některé záměry, jako například rekonstrukci
jídelny, topení ve škole, nové sociální zázemí
v kabinách, ale také obnovu aleje či rozšíření
dětského hřiště na Rasovni a celou řadu dalších.
Jiné teprve na realizaci čekají. Jedním z klíčů
k dalšímu rozvoji je úspěšná změna územního
plánu. Pokud projde všemi orgány a institucemi
bez zásadních připomínek, stane se podkladem
pro další rozvoj obce. Projekty jako sběrný dvůr,
fotovoltaická
elektrárna,
další
výstavba
rodinných domů a mnohé další se odvíjí právě
od této změny. Rád bych stručně shrnul žádosti
občanů a firem, které jsme obdrželi. Nejdříve
uvedu ty, které do změny zahrnuty nebyly:
- změna pozemků p.č. 471, 472 na bytovou
výstavbu-nebylo do plánu na změnu ÚP zadáno,
protože v této lokalitě se jedná o ojedinělou
žádost
- hřiště na pozemcích směrem k Podivínu –
Ovčáčky, zde má obec záměr výstavby RD
- hrázka směrem k Podivínu souběžně s
Ořechovou ulicí – na úřad byla podána petice
proti rušení této hrázky. V návrhu územního
plánu není provedena žádná změna těchto
pozemků
- pozemky k Podivínu p.č. 1143/25, 1143/58,
1143/61 – požadavku na změnu ze zemědělské
na obytnou plochu nebylo vyhověno z důvodu
nutnosti zahrnutí velké oblasti
Zde je přehled změn, které zahrnuty byly:
- Ovčáčky - zde má obec záměr zahájit bytovou výstavbu. Navržena je ulice souběžně s Ulicí Svobody
- Změna funkčního využití zastavitelné plochy – pozemky mezi hřištěm a Trkmankou z využití „školská
zařízení“ na bydlení
-rozšíření hřbitova
- sběrný dvůr v areálu bývalé přidružené výroby
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-rozšíření podnikatelských aktivit KOVO Prudík na bývalém mlýně
-změna pozemků na „Padesátkách“ na fotovoltaickou elektrárnu
-změna funkčního využití areálu bývalého JZD
-vytvoření plochy pro podnikatelské aktivity pod dálnicí
- Pod mlýnem – zrušení plánované plochy pro obytnou zónu pod mlýnem. V současném ÚP se jedná o oblast
označenou jako „E“
Všechny tyto změny dosáhly výměry plochy více než 87 hektarů. Pevně doufám, že se v projednávání tak
rozsáhlých změn povede prosadit většinu z nich.
V příštím roce nás čeká velký projekt, a to zpracování projektové dokumentace na čistírnu odpadních vod a
kanalizace. Dalším z cílů je také projekt sběrného dvora.
Chtěl bych srdečně poděkovat všem občanům, kteří i v tomto roce přiložili ruku k dílu a zasloužili se tak o
rozvoj naší obce.
Touto cestou Vám jménem Obce Ladná i jménem svým chci popřát vše nejlepší do nadcházejícího roku 2009,
hodně štěstí, pevného zdraví, vzájemného porozumění a rodinné pohody. Pevně doufám, že se Vám bude dařit a
splníte si všechna svá přání.
Zdeněk Juračka
starosta

AKTUALITY
ZMĚNY V OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE 3/2008 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
Zastupitelstvo obce Ladná na svém zasedání dne 16.12.2008 schválilo Obecně závaznou vyhlášku o místních
poplatcích, kterou se mění OZV 5/2007.
Čl.1 Poplatek za užívání veřejného prostranství
1.5 Sazby poplatků
Za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb (posezení, předzahrádky pro účely poskytující
občerstvení)
Paušál: 3000,-Kč/rok
(velikost předzahrádky bude maximálně na šíři nemovitosti, která slouží těmto účelům; bude zachován volný
přístup k nemovitostem)
Čl.3 Poplatek ze psů
Zastupitelstvo obce snížilo poplatek ze psů:
za 1 psa 100,-Kč, za druhého a každého dalšího psa 100,-Kč
(platí pro všechny občany kromě těch, kteří mají dle vyhlášky nárok na osvobození od poplatku)
Čl.6 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
6.6 Splatnost poplatku
Zastupitelstvo obce určilo splatnost poplatku do 31.března příslušného kalendářního roku
(posunuje se tedy termín z 31.5 na 31.3. a oba poplatky- za psy i za odpad budou mít shodný termín splatnosti)

TŘÍKARÁLOVÁ SBÍRKA 2009
Koledníci s pokladničkami Vás navštíví
ve dnech 2.-11.1.2009
Otevřete svoje dveře i srdce
a přispějte těm, kteří potřebují naši pomoc.
Děkuje Charita
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CZECHPOINT V LADNÉ
Naši obci se podařilo získat dotaci od Ministerstva vnitra na zřízení pracoviště systému Czechpoint. Jedná se o
službu občanům, kteří tak budou mít možnost od 1.1.2009 na Obecním úřadě pořídit výpis z katastru
nemovitostí, obchodního a živnostenského rejstříku a také z rejstříku trestů. Dotace byla čerpána na zřízení
přístupů do tohoto systému a také na modernizaci pracoviště Czechpoint.

Od 1.1.2009 se naše Obec oficiálně připojí do systému Czechpoint, proto zde k tomuto uvádím alespoň
základní informace. Kontaktním místem v naší obci je Obecní úřad.
Co je to Czech POINT?
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl
zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT
poskytují tyto služby:
Výpisy z veřejných evidencí
Výpisy z neveřejných evidencí
Obchodní rejstřík
Rejstřík trestů
Živnostenský rejstřík
Katastr nemovitostí
Co potřebuji a co obdržím?
K tomu, abyste získali některý z výpisů, potřebujete si připravit určité údaje:
Co potřebuji
Co obdržím?
Obchodní rejstřík
IČ (identifikační číslo organizace)
Úplný výpis z obchodního rejstříku
Živnostenský
IČ (identifikační číslo organizace)
Úplný výpis ze Živnostenského
rejstřík
rejstříku
Katastr
Katastrální území a číslo Listu
Úplný nebo částečný výpis Listu
nemovitostí
vlastnictví
vlastnictví
Rejstříku trestů
Občanský průkaz
Výpis z trestního rejstříku
Kolik to bude stát?
Tato služba je zpoplatněna dle zákona o správních poplatcích:
Cena za 1.
Cena za každou
stranu
další
Obchodní rejstřík
100
50
Živnostenský
100
50
rejstřík
Katastr
100
50
nemovitostí
Rejstříku trestů
50
0
Kdy se mohu dostavit na úřad?
Žádosti se na Obecním úřadě vyřizují v úřední hodiny, tj.
Pondělí
7:30-12:00, 12:30-17:00
Středa
7:30-12:00, 12:30-17:00
Ing.Vít Černý
VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD V LADNÉ
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VÝPIS Z 24.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání se konalo 8.října 2008.
1. Schválení rozšíření počtu obecních zaměstnanců o 2 osoby
Starosta Juračka sdělil, že se nejedná o přijetí konkrétních zaměstnanců, pouze zastupitelstvo obce schválí přijetí dvou zaměstnanců
do budoucna, kdyby nastala potřeba jejich přijetí.
Usnesení č.4/08/Z24: zastupitelstvo obce schválilo rozšíření počtu obecních zaměstnanců o 2 osoby.
2. Rozpočtové opatření č. 6/2008
Starosta vysvětlil, že se jedná o změny v příjmech a výdajích (přeúčtování položek). V rámci rozpočtového opatření bude schválena
částka 782 200,-Kč na úhradu neinvestičních výdajů na žáky, kteří v r.2007 navštěvovali břeclavské základní školy.
Usnesení č.5/08/Z24: zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 6/2008
3. Projednání návrhu úhrady neinvestičních výdajů na žáky na další léta
Zastupitel Mgr.Struhár vznesl dotaz na průměrnou částku na 1 žáka, která vyplývá z výpočtu výdajů, které zaslal Městský úřad
Břeclav. Starosta sdělil, že se jedná o částku přibl.10.600,-Kč. Starosta navrhl částku 7.000,-Kč na žáka za rok (jako paušál, který
bude předložen k projednání Radě a Zastupitelstvu Města Břeclav).
Usnesení č.6/08/Z24: zastupitelstvo obce schválilo návrh úhrady neinvestičních výdajů na žáky na další léta, částka je ve výši 7.000,Kč za jednoho žáka na rok.
4. Zplnomocnění místostarostky Bohumily Tesaříkové k vyřízení dotační žádosti
Místostarostka B.Tesaříková vysvětlila, že se jedná o možnost čerpání dotace z Operačního programu životní prostředí, prioritní osa
6.5 na akci Zeleň Jazérko (na úpravu lokality u rybníka Jazérko -terénní úpravy a výsadba).
Hlasování: 8-0-0
Usnesení č.7/08/Z24: zastupitelstvo obce schválilo zplnomocnění místostarostky Bohumily Tesaříkové k vyřízení dotační žádosti.
5.Návrh paní Zemanové na odkoupení části obecního pozemku č. 1135/3
Starosta Juračka vysvětlil, že konkrétní pozemek není v majetku obce, tedy zastupitelstvo nemůže rozhodovat o jeho prodeji. Starosta
Juračka takto odpoví p.Zemanové.
6. Reakce na dopis JUDr. Celnara
Starosta Juračka přečetl pasáže z dopisu Judr.Celnara ze dne 8.8.2008. Navrhuje do odpovědi připomenout, že Zastupitelstvo obce
Ladná již na svém zasedání nepřijalo dluhy. Dále navrhuje obeslat všechny členy Zastupitelstva města Břeclavi. Zastupitelka
R.Priesterrahová navrhuje, aby byla zmíněna také vůle ZO Ladná k jednání o dluzích. Zastupitel M.Vlk připomněl, že Mgr.Hamplová
vypracovala „dohodu“ o vyrovnání mezi Obcí Ladná a Městem Břeclaví, kterou bychom měli k dopisu přiložit.
Zastupitelstvo obce uložilo starostovi Z.Juračkovi vypracování odpovědi na dopis Judr.Celnara ze dne 8.8.2008. Termín vypracování
byl stanoven na 15.října 2008.
Usnesení č.8/08/Z24: zastupitelstvo obce schválilo, že bude vypracována odpověď všem zastupitelům Města Břeclavi, ve které bude
rekapitulace celé situace, dále návrh na jednání, které by vedlo k mimosoudní dohodě. Zodpovědnou osobou za zpracování odpovědi
bude starosta Zdeněk Juračka, termín zpracování odpovědi byl stanoven na 15.října 2008.
7. Schválení návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení zástavního práva a položení kabelu firmou E.on
Starosta Juračka vysvětlil, že se jedná o věcné břemeno úplatné, obec by získala jednorázově 9.680,-Kč. Po povolení výkopu by obec
požadovala uvedení do původního stavu.
Výkop povede kolem chodníku v parku Rasovna a podél komunikace Mlýnská směrem k firmě ALBA Metal.
Usnesení č.9/08/Z24: zastupitelstvo obce schválilo návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení zástavního práva a položení kabelu
firmou E.on.
8. Schválení záměru vybudování víceúčelové komunikace (podél cesty od konce Obce Ladná po zastávku ČD, souběžně
s existující krajskou komunikací).
Usnesení č.10/08/Z24: zastupitelstvo obce schválilo záměr vybudování víceúčelové komunikace (podél cesty od konce Obce Ladná
po zastávku ČD, souběžně s existující krajskou komunikací).

VÝPIS Z 25.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání se konalo31.října 2008.
1. Rozpočtové opatření č. 7/2008
Starosta vysvětlil, že se jedná o změny v příjmech a výdajích (přeúčtování položek). V rámci rozpočtového opatření bude schválena
částka 466.500,- na rekonstrukci topení v ZŠ a 60.000,- Kč na rekonstrukci topení v knihovně. Pan Martin Vlk žádá o předložení
dokumentace na rekonstrukci topení ve škole do příštího zastupitelstva.
Usnesení č.4/08/Z25: zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 7/2008, dokumentace na rekonstrukci bude předložena na
příštím zastupitelstvu.
2. Schválení neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 1.370,- Kč na výdaje JSDH
Usnesení č.5/08/Z25: zastupitelstvo obce schválilo neinvestiční dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 1.370,- Kč na výdaje
JSDH.
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VÝPIS Z 26.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání se konalo 27.listopadu 2008.
1. Rozpočtové opatření č. 8/2008
Usnesení č.4/08/Z26: zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 8/2008.
2. Žádost o prodej pozemků p.č. 1113 (113m2), 1112/1 (35m2) – ulice Na Trkmance vedle č.p. 37
Žádost je podána na výstavbu rodinného domku, zastupitelé se dohodli na minimální ceně prodeje za m2 – 150,- Kč – dle posudku
z Finančního úřadu
Usnesení č.5/08/Z26: zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje pozemků p.č. 111
(113 m2), 1112/1 (35m2) – ulice Na Trkmance vedle č.p. 37.
3. Návrh smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni a předkupního práva s MND GAS Storage, a.s.
Starostou bylo řečeno, že MND zpevní cestu k pozemku č.1179/130 orná půda o výměře 6161 m2 v katastrálním území obce Ladná,
obec si má vybrat znalce na určení ceny věcného břemene. Zastupitelé se dohodli, že do ceny věcného břemene bude zapracován i
právní posudek.
Usnesení č. 6/08/Z26: Zastupitelstvo obce schválilo záměr jednání o smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni a
předkupního práva k pozemku p.č. 1179/130 orná půda o výměře 6161 m2, kde vlastníkem je obec v KÚ Ladná s tím, že do ceny
bude požadována po MND úhrada právního rozboru.
4. Schválení pronájmu suterénu č. p. 416, Hospoda U parku
Situaci zhodnotí p. Stanislav Krůtil, příště se bude jednat o podmínkách pronájmu
Usnesení č. 7/08/Z26: Zastupitelstvo obce schválilo záměr pronájmu suterénu č.p. 416, Hospoda U parku
5. Záměr opravy železničního mostu
Po mostě by v budoucnu měla vést cyklostezka, je zničen nájezd, odpovědná osoba Vít Černý, do konce ledna podá informace
Usnesení č. 8/08/Z27: Zastupitelstvo schválilo záměr opravy železničního mostu, Vít Černý podá do konce ledna informace.
6. Záměr koupě nemovitosti p. Bartošíka Milana, p.č. 942/3
Jedná se o nezkolaudovanou halu na pozemcích obce, hala není zapsána v Katastru nemovitostí. Hala se nachází v prostorách
budoucího sběrného dvora, odpovědná osoba za jednání s p.Bartošíkem je Bohumila Tesaříková
Usnesení č. 9/08/Z26: Zastupitelstvo obce schválilo záměr koupě nemovitosti na pozemku obce, p.č. 942/3

Bohumila Tesaříková

INFORMACE K IDS JMK
ROZŠÍŘENÍ IDS NA BŘECLAVSKO-BILANCE VYŘEŠENÝCH PŘIPOMÍNEK
Jak jsem vás již průběžně informoval, zaslal jsem několik požadavků na firmu Kordis, která zajišťuje a
koordinuje rozšíření IDS na Břeclavsko.
Nejprve bylo nutné zajistit spojení do ZŠ ve Staré Břeclavi. V původním návrhu totiž nebyla zahrnuta
zastávka ve Staré Břeclavi u Kulturního domu. V tomto případě jsem se spojil s ředitelkou školy, paní Mgr.
Karlínovou, která moji iniciativu podpořila a připojila se k této žádosti. Výsledek byl velmi potěšující.
Pracovníci Kordisu nám vyšli maximálně vstříc a zmiňovanou zastávku zapracovali do trasy. Dále vyčlenili
potřebné linky podobným způsobem, jak jezdily doposud, tedy ráno v 7:25 z Ladné a odpoledne z Břeclavi
v 13:06 a v 15:16h.(odjezd ze zastávky Kulturní dům Stará Břeclav)
Následně jsem dne 17.8.2008 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 z 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.
Tomuto požadavku mi bylo téměř vyhověno. Spoj č. 102 z Ladné do Břeclavi byl posunut na 7:35,
takže v Břeclavi bude v 7:50. Dále spoj č. 8 z Ladné do Břeclavi odjíždějící v 7:30 bude zajíždět k poliklinice.
Pouze spoj č. 103 z Břeclavi do Ladné jedoucí v 13:30 se nepodařilo posunout na požadovaných 12:30, ale byl
jsem ujištěn, že tuto změnu bude možno připomínkovat následně a bude řešena v průběhu měsíce ledna 2009.
Takže se budu snažit prosadit i tuto změnu. Nicméně se na mě můžete dále obracet s připomínkami k tomuto
tématu.
zastupitel obce
Martin Vlk
VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD V LADNÉ
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LADNÁ
Podzim byl v mateřské a základní škole velice pestrý. Od konce září děti začaly navštěvovat zájmové kroužky hru na flétnu, sportovní hry, výtvarnou výchovu a angličtinu, ta se i jednou týdně vyučuje v mateřské škole.
Možnost navštěvovat tyto zájmové kroužky využily i některé děti z mateřské školy.Žáci druhého a třetího
ročníku absolvovali během podzimka plavecký výcvik a přinesli si domů mokré vysvědčení.
Pro děti v obou školách byly pořízeny nové počítače. V budově mateřské školy jsme pořídili nové šatní skříňky
a upravili výzdobu mateřské školy. V příštím roce bychom chtěli upravit sklepní prostory pro vznik menší
tělocvičny s posilovnou a keramické dílny.
Akce školy: děti se předvedly se svými draky, které si vyrobily ve škole nebo s rodiči doma na Drakiádě.
Radost dětem nezkazil ani slabý vítr.V závěru záři jsme využili pěkného počasí a navštívili jsme archeoskanzen
v Modré u Uherského Hradiště, kde jsme se seznámili se způsobem života na Velké Moravě. Volně pobíhající
kozy, slepice a prasata byly pro děti velkým zážitkem. Cestou zpět jsme ještě stačili navštívit ZOO Hodonín,
kde je pro kočkovité šelmy vybudován nový pavilon.
Poslední říjnový den /Halloween/ jsme se s dětmi sešli na školním dvoře na Dýňové slavnosti. Děti si mohly
nejen vyřezat a nazdobit dýně, ale také vyrobit drobnosti na ozdobu, trochu si zasoutěžit a ochutnat dýňovou
polévku, koláč, salát nebo tatarský biftek. Vyřezané dýně jsme si vystavili před budovou mateřské školy.
Bohužel nám tam vydržely pouze dva dny, protože někteří méně inteligenčně vybavení spoluobčané měli
potřebu je malým dětem rozdupat nebo jinak poškodit. Blbost je opravdu nekonečná.
Na začátku prosince přišel nadělovat Mikuláš s čertem.Pro rodiče i veřejnost jsme si v prosinci nachystali
vánoční vystoupení v kostele a vánoční dílny, na kterých jsme si upekli vánočky a cukroví, vyrobili svícny ,
přáníčka a jiné výrobky. Udělali jsme si také předvánoční výlet do Hodonína na výstavu betlémů. Poslední
školní den v tomto roce Ježíšek přinesl dárečky všem dětem.
Každý měsíc bylo pro děti uspořádáno jedno divadelní představení a navštívil nás s ekologickým programem
Tonda Obal.
A co nás čeká? V lednu den otevřených dveří, karneval, zápis do školy i školky, výlet...
Touto cestou bych chtěla velmi poděkovat panu Petru Dřevěnému, který byl ochotný a přivezl z Opavy pro
děti plné auto papíru a ušetřil tak škole peníze, které může použít na nákup něčeho jiného.
Poděkování za veškerou práci v končícím roce patří všem zaměstnancům školy, kteří byli vždy ochotní
pomoci nejen při školních akcích, ale i akcích obce.
Přání všeho dobrého, duševní pohody, hodně štěstí a zdraví do nového roku 2009 patří všem
spoluobčanům od kolektivu zaměstnanců ZŠ a MŠ Ladná.
Renáta Priesterrathová, ředitelka ZŠ a MŠ Ladná

SDRUŽENÍ OBČANŮ LADNÉ
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
V pátek 5.prosince 2008 se uskutečnila tradiční Mikulášská nadílka, tentokrát poprvé pod nově nazdobeným
stromem a vánoční výzdobou na sloupech. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizování nadílky a našim
sponzorům: p.Kubát z firmy HORTIM, p.Libor Vymyslický z firmy DRUID, paní Jitka Jílková, paní Adriana
Čulenová, prodavačky z Jednoty Ladná, p.Hromková, p.Prášilová, p.M.Tesaříková, p.O.Tesaříková,
p.Mikuličová, p.Bajarová, p.Vrbová, p.Hůrská, p.Kováčiková, p.Jurasová, p.K.Vidlářová, p.P.Lucká a
p.A.Struhárová.
Za spolupráci děkujeme, p.Vlašicovi, p.Janulíkové, p.Grünwaldové, P.Holubové, V.Garčicové, D.Morávkovi a
L.Hůrskému.
B.Tesaříková
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
UDÁLOSTI U SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ v roce 2008 :
1. 3. 2008:
Výjezd jednotky (živelná pohroma-vichřice) k odklízení spadlých stromů
na hřbitově v Ladné.
5. 3. 2008:
Výjezd jednotky-požár kontejneru stolárny v obci Ladná.
8. 5. 2008:
Výjezd jednotky- požár trávy u železniční trati mezi obcemi Ladná a Podivín.
9. 5. 2008:
Den otevřených dveří v hasičce pro děti z Mateřské školky.
29. 6. 2008 Výjezd jednotky- požár v bývalém statku JZD v obci Ladná.
2008:
zakoupena Obcí Ladná pracovní výstroj pro členy hasičského sboru.
2008:
zakoupeno Obcí Ladná přenosné plovoucí čerpadlo PH-PPC1/800.
2008:
zakoupen Obcí Ladná žebřík.
28. 6. 2008 hasičský táborák
8-9. 11. 2008 dvoudenní školení pro čtyři členy ve Velkých Pavlovicích pro vedoucí a instruktory mládeže
1.11. 2008: pomoc Obci Ladná při výsadbě aleje k ladenskému mostu.
podzim 2008:pomoc Obci Ladná při zavlažování vysazených stromů.
14. 11.2008 pohřeb dlouholetého starosty hasičů Rostislav Střelského.
Děkuji všem dobrovolným hasičům a především výjezdové jednotce mladých hasičů za pomoc a spolupráci
v roce 2008.
jménem SDH
Rostislav Střelský

KOSTEL SV.ARCHANDĚLA MICHAELA
VÁNOČNÍ SVÁTKY V NAŠÍ FARNOSTI
Pozvání na vánoční svátky do kostela v Ladné a také do farního kostela v Podivíně. Zkuste opustit na chvíli
domácí pohodlí a televizní obrazovku a přijměte pozvání na duchovní prožití vánočních svátků, načerpání
pohody a pokoje do srdcí, abychom mohli zpívat „Nám narodil se Kristus Pán“.
24.12.2008 Štědrý večer –v Podivíně ve 22.00hod mše svatá
25.12.2008 Hod Boží vánoční –Slavnost narození Páně, mše sv. v Ladné v 10.45hod
v Podivíně mše svatá v 9.30hod a v 16.00hod živý Betlém
26.12.2008 Svátek sv.Štěpána –mše sv. v Ladné v 10.45hod za muže a chlapce
28.12.2008 Svátek sv.rodiny-poděkování za všechny milosti, za zdraví a Boží ochranu po celý
rok. Mše sv. v Ladné v 10.45hod.
Odpoledne ve 14.00hod koledování u jesliček
1.1.2009 Nový rok-Slavnost Matky Boží P.Marie, mše sv. v Ladné v 10.45 za dívky a ženy
4.1.2009 v našich kostelech se bude slavit svátek Tří králů-Zjevení Páně se svěcením vody, kadidla, křídy,
popř.přinesených křížků apod.
Připojujeme přání krásně prožitých vánočních svátků a do každého nového dne v roce 2009 zdraví, štěstí,
radost, spokojenost, klid a mír do rodin a všem lidem dobré vůle. Také Boží pomoc, lásku a ochotu jít za NÍM.
TŘÍKRÁLOVÁ CHARITNÍ SBÍRKA
Už tradičně proběhne celostátní charitní Tříkrálová sbírka, skupinky koledníků navštíví vaše domovy od 2.1. do
11.1. 2009 se zapečetěnými pokladničkami, aby koledovali pro ty, kteří se ocitli v těžké zdravotní či sociální
situaci. Děkujeme Vám všem, kteří svým finančním darem přispějí potřebným.
Prosíme koledníky, aby se přihlásili na koledování u p.Střelské, Sportovní ul., aby se zajistily průkazky a
pokladničky. Děkuji.
Ludmila Střelská
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PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE
Obecní úřad Ladná,
zastupitelům obce
---------------------Ladná, 26.7.2008
Věc: Změna územního plánu Ladné
Základní otázkou účelnosti změny SÚP by měl být záměr a za tímto také realizován. Při mé osobní účasti na
zasedání zastupitelů obce, za účasti přizvané zpracovatelky tohoto projektu, jsem se tohoto záměru dotazoval.
Vyloženo mi bylo p.Juračkou a zpracovatelkou SÚP , že se jedná o následné řešení navržených, či
doporučených názorů, což považuji za nezodpovědné. Každé rozhodnutí zastupitelů by mělo být uvážené,
promyšlené, záměr by neměl být hádankou, kterou občané do 14-ti dnů by měli řešit-dáno termínem uzávěrky.
Již dvakrát jsem žádal při osobní účasti na zasedáních zastupitelů o řešení zástavby pozemků „Úlehle“, celého
prostoru zahrad, po oplocení bývalého JZD. Rovněž platný SÚP, s nedořešeným záměrem druhu zástavby,
řadová, samostatně stojící a pod. Zda pro tento prostor bylo vydáno stavební rozhodnutí, bez kterého není
možné výstavbu provádět, včetně stavebních parcel podél cesty Úzké. Zastupitelům není známa skutečnost
oněch posledních geodetických měření stavebních parcel, ani nebylo ze strany zastupitelů v této věci nic
podniknuto. Měl být učiněn písemný dotaz. Mluvil jsem o polní cestě , jež byla vytýčena v šíři 8m, jestli to na
komunikaci zastupitelům stačí a hodlají si tuto skutečnost do budoucna zodpovědět, se ptám. Rovněž jsem
uvedl, že od stavební linie Ulehlová ul. Po bývalé JZD je 270bm, bylo by účelné aby skutečnost vyhodnotil
zpracovatel SÚP, zda by nebylo možné do tohoto prostoru umístit ulice dvě, druhou do zahrad, jež mají
hloubku 100m, která by plně stačila k vymezení pásma mezi obytnou a průmyslovou částí, která rovněž nabývá
na intenzitě. Obcí plánované posílení rozvodné sítě el. Proudu v daném prostoru věc řeší, či už neplatí?
Návrh vykoupení pozemků obcí padl cenou stanovenou p.Juračkou 125,-Kč/m2. Ze strany majitelů pozemků
je přístup na cenu do 100,-Kč ale jen pro komunikaci, pro případné budování ing.sítí.
S ohledem na svůj věk, bych chtěl upozornit, zda by nebylo vhodné uvažovat se stavbou nějakého penzionu,
či domova důchodců pro přestárlé, či osamocené občany z důvodů, že p.Piškula tuto možnost v důsledku
osamostatnění Ladné, našim občanům odmítl a jeví se i jako celostátní problém. Kanalizace, čistírna odpadních
vod, sběrný dvůr, škola, školka, kuchyně s jídelnou, údržba komunikací a modernizace stávajícího vybavení
obce svými náklady určitě zahltí 15-ti letý rozpočet obce. Bytová výstavba na Padesátkách se z titulu
kanalizace prodraží nejen obci, ale i stavebníkům.
Podobné změny územního plánu jistě nebudou časté, věřím proto, že o těchto záměrech budeme co by občané
více informováni než dosud. Za jakým účelem se má tedy měnit územní plán obce. Prodej obecního majetku?
Budu vděčný za zveřejnění mého názoru v místním zpravodaji i rozumné oponentuře.
Košťál Václav
Ladná, Úlehlova 27.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme panu Josefu Martuškovi za keramický erb obce, který nechal vyrobit a daroval obci a občanům.
Bohumila Tesaříková
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SLOVÁCKÉ SDRUŽENÍ LANŠTORFČANÉ
Blíží se konec roku 2008 a přichází čas takového malého bilancování našich aktivit. Pro naše sdružení
byl letošní rok velmi úspěšný.
30.4.2008 byl mužský sbor pozván do Břežan, aby oslovil slováckou písničkou tamní dříve narozené
spoluobčany. Koncert, na kterém nás doprovázel na cimbál pan Šulák, se vydařil.
Následovalo Setkání mužáků v Lužicích dne 10.5.2008, kde se mužský sbor prezentoval mezi dalšími 8
sbory. Dobře připravený program měl velmi dobrou úroveň.
Dále v letošním roce naše sdružení připravilo vydání 1. samostatného CD nosiče s názvem „Dojeli
k vám Lanštorfčané“. Nahrávky proběhly ve dnech 23.-24.5.2008 v nahrávacím studiu „Tonstudio Jaromír
Raichman“ v Dolních Bojanovicích. Na tomto CD se kromě mužského a ženského sborového zpěvu představili
i sólisté. Křest tohoto nosiče se uskutečnil dne 23.8.2008 v sále pohostinství U kapličky v Ladné. Kmotry se
stali ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje Ing. Jiří Crha, Senátor Ing. Jan Hajda a starosta obce Ladná
Zdeněk Juračka. Dle hudebních odborníků má toto CD vysokou úroveň přednesu.
Náš sbor se také účastnil 9. májového zpívání v Prušánkách, které se konalo dne 31.5.2008.
V Prušánkách máme hodně kamarádů a jsme vždycky rádi, když nás pozvou do jejich pořadu.
Letos jsme také zpívali v Dolních Dunajovicích na Setkání mužáků dne 21.6.2008. Do Dunajovic
jezdíme již pravidelně. Je zde vždy dobrá nálada a vynikající vínko.
A pozvánku na Předhodovní zpívání do Pohořelic 18.7.2008, tu nejde neodmítnout. V Pohořelicích mají
velmi početný sbor chlapů. Hodová nálada byla poznat na každém kroku.
Ale kromě zábavy jsme se také podíleli na výsadbě nové aleje u nás doma v Ladné 1.11.2008. Této akce
se účastnila celá aktivní členská základna našeho sdružení.
5.12.2008 jsme zpívali koledy na Mikulášké nadílce u kostela v Ladné, kam letos přijel Mikuláš
s andělem na voze taženým koňmi.
Na závěr roku jsme uspořádali tradiční Vánoční koncert, na který jsme pozvali mužáky z Moravské
Nové Vsi a Lužic. Hudební doprovod zajistila Cimbálová muzika Jožky Severina.
Za sdružení
Martin Vlk

EKOKÚTEK
OBNOVA LADENSKÉ ALEJE
Jak jste si jistě všimli, topolová alej vedoucí k Dyji byla během října pokácena a nahrazena novými stromy.
1.listopadu 2008 bylo vysazeno 70ks vzrostlých dubů letních. Za odbornou spolupráci děkuji Ing.Přemyslu
Krejčiříkovi, Ph.D. ze Zahradnické fakulty MZLU a Ing.Vratislavu Čechovi, za značnou materiální a
finanční pomoc panu M. Šmídovi z firmy MIBAG, dále panu L.Osičkovi z firmy BOS a panu P.Vlašicovi
z Ranče Ladná. Poděkování dále patří všem, kteří se zúčastnili sázení, všem občanům a zástupcům JSDH,
Slováckého sdružení Lanštorfčané, Mysliveckého sdružení , TJ Sokol, akční skupině Al Kalba a
zaměstnankyním ZŠ a MŠ Ladná.
PROJEKT ZELEŇ U JAZÉRKA
13.listopadu 2008 byla odevzdána naše žádost do Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 6.5Podpora regenerace urbanizované krajiny (Evropské strukturální fondy). Projekt se týká úpravy okolí Jazérka,
terénních úprav prostoru pod hřbitovní zdí, výsadby keřů a stromů.
Projektovou dokumentaci zpracovali studenti Zahradnické fakulty MZLU pod vedením Ing.Krejčiříka. Tato
akce se bude realizovat v případě získání dotace, což budeme vědět v dubnu 2009.
Bohumila Tesaříková
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FOTOGALÉRKA
Drakiáda

Sázení aleje

Mikulášská nadílka
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POZVÁNKA

INFORMACE Z KNIHOVNY
Místní knihovna bude v příštím roce otevřena od 8.ledna 2009. Pravidelní i noví čtenáři si budou moci vybrat
z nových knih, např.:
*Encyklopedie řecké mytologie
*Lidové obyčeje a nápady
*Kulturní antropologie
*Dějiny evropských objevů a vynálezů
*Hlavolamy, hry a karetní triky
*Kniha táborových her
*Brevíř o houbách
*Keře v zahradě
*Úprava hrobů
*Bylinky z vlastní zahrady
*Vodní zahrada

*Abeceda se zvířátky
*Prázdniny za všechny prachy
*S princeznami to není lehké
*Kniha Špekouna Ollieho
*Pohádky z podhorské vesničky
*Zločiny bez šance
*Nejlepší americké detektivní povídky
*Osudová cesta Adolfa Hitlera k moci
*Znamení ďábla a jiné záhady
*Smrt královny krásy
*Žár pomsty
B.Tesaříková
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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).
Telefon: 606 883 908
e-mail: dreveni@seznam.cz
Více informací na: www.kuchyne-dreveny.cz

HOSPŮDKA U KORUNKY
*Stylová hospůdka s originálním jídelníčkem
*Výborné pivo
*Příjemná atmosféra
*V létě zahrádka
To vše v klidné části LEDNICE

u PRODEJNY Sklo Bohemia
na BŘECLAVSKÉ ULICI
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