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Slovo starostky

Vážení spoluobčané,
dovolte mi na sklonku letošního roku několik mých slov a
názorů na dění v obci.
Nejdůležitějšími stavebními záležitostmi, které v současné
chvíli probíhají v naší obci je výstavba multifunkčního objektu a rekonstrukce hřbitovní zdi. Mnohým z Vás se zdálo, že se
výstavba haly zastavila. Byla jsem ujištěna ze strany dodavatele
stavby, že termín dokončení, 31. červenec 2013, bude dodržen.
U hřbitovní zdi došlo ke zdržení, a to z důvodu toho, že firma
VHS, která výběrové řízení vyhrála, zakázku v zákonné lhůtě
odřekla a museli jsme oslovovat firmu druhou v pořadí Cooptel Brno. Ihned v jarních měsících dojde u hřbitova k výsadbě
zeleně, na kterou obec získala dotaci a instalaci nového mobiliáře.
Obec zažádala o dotace na kanalizaci a výstavbu ČOV a
sběrného dvora. U obou se plánovalo, že se výsledky o získání
dotace budou vědět do konce roku 2012. Bohužel je budeme
znát zřejmě během prvních měsíců příštího roku, ale u obou
jsme postoupili do „druhého kola“.
Při výměně nájemce v Pohostinství U Parku došlo k odkoupení vybudovaného dřevěného přístřešku a vnitřního zařízení
v částce 250 tisíc korun. Během jarních měsíců pak musí být na
budově pohostinství opravena střecha a postaven nový komín.
Celková větší oprava budovy je plánována až po generálních
opravách budov základní a mateřské školy.
S některými z Vás se uvidíme 29. prosince při zájezdu do
Národního divadla v Praze na představení Naši furianti.

O lístky byl takový zájem, že jsme museli objednat větší autobus. Pokud bude mít tento trošku dražší zájezd úspěch, budeme ho každoročně v zimním období opakovat. Dalším divadelním představením, které navštívíme by mělo být Harold a
Maude ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti v hlavní roli
s Květou Fialovou.
Chtěla bych Vás srdečně pozvat na Novoroční koncert Mužského sboru z Mutěnic, který vystoupí s díly J. Myslivečka a
A.V. Michny z Otradovic za doprovodu smyčcového orchestru.
Fašank se bude letos konat opět za doprovodu cimbálové muziky Notečka. Kdo má zájem být letos hospodářem a pohostit
průvod s maskami a muzikou, může se nahlásit na obecním
úřadě.
Děkuji všem svým spoluobčanům, kteří svou činností přispívají k budování občanské společnosti v naší obci, nebojí se
přiložit ruku k dílu a pomoci, nedívají se pouze optikou „co
z toho budu mít?“ Prosazování vlastních zájmů některých občanů je až zarážející, ta jejich bezohlednost, sobeckost a přízemnost.
Poděkování za celoroční reprezentaci obce patří Slováckému sdružení Lanštorfčané, fotbalistům TJ Sokol Ladná a hasičům SDH Ladná všech věkových kategorií.
Do nového roku, i když končí třináctkou, Vám přeji hodně
štěstí a zdraví, osobní spokojenosti a k vnímání životních zkušeností větší nadhled a oproštění se od přízemnosti. Ne každý
je toho však schopen.
Priesterrathová Renáta

DĚNÍ V OBCI

Hody, hodky, předhodovní zpívání

doprovodila svou hudbou celé hodování dechová hudba Zlaťulka. V neděli a na hodky vyhrávala dechová hudba Skaličané. Vzhledem k tomu, že nebyl zvolen stárek, podělili se o tuto
funkci někteří hoši z chasy, chtěla bych za ni poděkovat Martinovi a Jendovi Hrdličkovým, Radimovi Uhrovi a Romanu Kaňovi. Dále děkuji ostatní celé chase za účast, Ondřeji Černému
a Tadeáši Hodošimu za obsluhu muzikantů, zaměstnancům
obce a všem pomocníkům za jejich práci. Příští rok bychom už
měli mít hody v nové multifukční hale.

V pátek 21.9. se konalo 14. předhodovní zpívání po májů,
které každoročně pořádá Slovácké sdružení Lanštorfčané.
Představil se mužský sbor z Prušánek, mužský a ženský sbor
Spinek z Vnorov, folklórní soubor Svéráz se svou cimbálovou
muzikou Lužice. Hudební doprovod zajistila cimbálová muzika Jožky Severina. Hostem pořadu byl Vojtěch Račický z Dolních Bojanovic.
Předhodovní zpívání a hodové dny byly o jeden den posunuty, letos poprvé se konaly hody v sobotu a v neděli. V sobotu
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Výlet Telč, Jihlava
dy, která je velmi pěkně řešena. Někteří z nás si pochutnali na
tepelně upravených cvrčcích a červech, které zde byli v rámci
probíhajícího environmentálního projektu nabízeny. Všichni
také zvládli procházku, a občerstvení jihlavským Ježkem, po
historické Jihlavě, někdo navštívil muzea a galerie, jejichž expozice se zde nabízely.

Podzimní výlet se uskutečnil v sobotu 6. října 2012. V sedm
hodin ráno jsme vyrazili v hojném počtu směr zámek Telč, kde
se natáčela mnohá pohádka například Pyšná princezna, Jak se
budí princezny a další. Po prohlídce zámku jsme se pokochali
nádherným náměstím, které je městskou památkovou rezervací a taky patří k památkám zapsaným na Seznamu UNESCO.
Mnozí výletníci si stýskali, že jsme zde mohli pobýt déle. Nedlouho po poledni jsme dorazili do královského města Jihlavy
a většina se rozhodla nejprve pro návštěvu zoologické zahra-

Pokud máte nápad na jarní výlet v dubnu, přijďte nám ho
říct.
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REALIZOVANÉ AKCE
Multifunkční objekt

Stavba multifunkčního objektu se v září naplno rozběhla. K dnešnímu dni byly na hale vykopány a vybetonovány základy,
provedena přeložka sloupu elektrického vedení a dodána jímka.

Úprava hřbitova

V listopadu byla zahájena přestavba hřbitova. Hřbitov byl pravděpodobně založen v roce 1767 a byl obehnán zdí z vypalovaných cihel, po choleře v roce 1831 byl rozšířen. Další rozšíření následovalo v roce 1906 a zatím naposledy se plocha hřbitova
zvětšila v roce 1958. Při tomto rozšíření odpracovali občané obce brigádnicky více než 1200 hodin.
Stavbu provádí firma Cooptel z Brna, kromě nové zdi a oplocení z nerez pletiva budou vybudovány chodníky, instalováno
osvětlení, opraveny schody mezi starým a novým hřbitovem, instalována nová vitrína pro informace, instalován nový mobiliář.
Na opravu zdi bude na jaře navazovat výsadba stromů, keřů a popínavých rostlin.

Okna v Pohostinství
U Parku
Nových oken se dočkali štamgasti Pohostinství U Parku. Zakázku v hodnotě
44.926,-Kč realizovala firma RI Okna.

ENVIROMENTÁLNÍ CHLOUBA
NAŠEHO REGIONU
ladenské aleje“ (viz Čestné uznání na protější straně). Porota
ocenila obnovu aleje, podíl dobrovolníků na výsadbě a také
náležitou následnou péči o stromy. První místo patří Městskému úřadu Velké Pavlovice s akcí „Rodina adoptuje svůj strom“,
jehož podstatou je přispět finančně a podílet se na výsadbě
stromů. Třetí místo obsadil Obecní úřad Moravské Knínice
s projektem naučné stezky.

Jihomoravský kraj uspořádal soutěž ekologických projektů
s cílem ocenit aktivní subjekty veřejné správy v prezentaci příkladných projektů a činností v oblasti životního prostředí. Odborné vyhodnocení zajistil Ekologický institut Veronica Brno,
výsledky byly slavnostně vyhlášeny 25. září 2012 na Krajském
úřadu v Brně.
Obecní úřad Ladná obsadil 2. místo s projektem „Obnova
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Zajímavosti ze schůzí
obecního zastupitelstva
v letech 1927–1932

VÝPISY ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Zasedání zastupitelstva č. 14/2012
se konalo dne 31. října 2012.

t    4JMOJʊOÓ LPNJTF PLSFTV CʭFDMBWTLÏIP OBWSIPvala přeložení silnice mezi Lanštorfem a Podivínem na levou
stranu železnice. Obec nesouhlasí a požaduje zřídit nadjezdy
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu finančního výboru nad železnicí.
– příprava rozpočtu na rok 2013 a zprávu kontrolního výboru
t7SPDFCZMPOBWSäFOP[CPVSÈOÓLBQMFVIPTUJODFQSP
– kontrola zápisů zastupitelstva a uzavřených smluv za období její špatný stav.
duben – září.
tCZMBTDIWÈMFOBLPODFTFPvQSPWÈEʏOÓLJOFNBUPgrafických představení“.
Zastupitelstvo obce schválilo:
tCZMBTMBWOPTUOʏQʭFEÈOBOPWÈIBTJʊLB
t 4NMPVWV OB HSBOUPWâ TQPO[PSJOH ./% BT WF WâÝJ
tQSPCʏIMPTWʏDFOÓLPTUFMOÓDI[WPOʹ
75 000,- Kč
tCZMPSP[IPEOVUP äFEPKFEOPIPSPLVCVEFQSPt4NMPVWVP[ʭÓ[FOÓWʏDOÏIPCʭFNFOFT&0/%JTUSJCVDF vedena elektrifikace obce.
a.s. na pozemku parc.č. 948
tEʭFWʏOâLʭÓäBCPäÓNVLBVäFMF[OJʊOÓESÈIZCZMZQʭFt%PEBUFLʊT'SBOUJÝLFN,SÈMFNOBQSPOÈKFNQP[FNLʹ
místěny z důvodu výstavby nadjezdu.
t4NMPVWVPEÓMPTJOHBSDI.BSUJOFN+BOEPVOBWâTUBWCV
Jednotky chráněného bydlení
t4NMPVWVPEÓMPTJOHBSDI3FHÓOPV,VCSJDLPVOBOÈWSI
interiérů, fasády a dlažeb multifunkčního objektu
t,VQOÓTNMPVWVOBWOJUʭOÓWZCBWFOÓ1PIPTUJOTUWÓ61BSLV
ve výši 100 000,- Kč
t%PUBDJWFHFUBʊOÓÞQSBWZIʭCJUPWBWFWâÝJ ,ʊ
t;ÈTUVQDF[BPCFDEPÝLPMTLÏSBEZoQBO+PTFG1VMLSÈCFL
t3P[QPʊUPWÏPQBUʭFOÓʊTQʭÓKNZWFWâÝJ ,ʊ 
výdaji ve výši 8 647 700,- a financování ve výši 8 882 400,- Kč
t4NʏSOJDJL[BEÈWÈOÓWFʭFKOâDI[BLÈ[FL
t 4NMPVWV P QSÈWV QSPWÏTU TUBWCV OB NPTU OBE äFMF[OJDÓ
***-BEOÈ NPTU
tCZMBQSPEMPVäFOBOÈKFNOÓTNMPVWBT4,-BOštorf o další rok na využívání místního pastviska. Obecní rada
se zabývala i problémem nezaměstnaných, jejich dětí a pomocí
pro ně.
zdroj: Památní kniha obce Lanštorfa 1925–1937

Účast zastupitelů na zasedáních
a pracovních schůzích Zastupitelstva
obce Ladná v roce 2012
V roce 2012 se konalo do 14. prosince 2012 5 zasedání Zastupitelstva obce Ladná a 6 pracovních jednání zastupitelstva.
O tom, jak Vaši zastupitelé pracují, vypovídá i následující
tabulka.
Jméno

Priesterrathová R.
Tesaříková B.
Šúňová V.
Krůtil S.
Pulkrábek J.
Vlk M.
Struhár J.
Vrtal V.
Juračka Z.
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Zasedání
Ú
5
5
4
5
5
4
3
5
-

N
1
1
2
5

Prac. jedn.
Ú
6
5
6
6
6
4
6
-

N
1
2
6
6

celkem

V procentech

Ú N
11
10 1
10 1
11
11
8 3
3 8
11
- 11

Ú
N
100% 0%
91% 9%
91% 9%
100% 0%
100% 9%
73% 27%
27% 73%
100% 0%
0% 100%

Zpráva Finančního výboru za rok 2012
Zasedání č. 9 se zabývalo tvorbou návrhu rozpočtu obce
Ladná pro rok 2013.
Všechny zápisy z jednání Finančního výboru byly předloženy k projednání na zastupitelstvech obce Ladná a o jejich projednání je učiněn zápis.
Někomu by se mohlo zdát, že čtyři zasedání za rok je málo.
Je třeba si ale uvědomit, že jedno zasedání trvá i 5 hodin a jsou
při něm zkontrolovány desítky směrnic, stovky daňových dokladů, faktur a účtenek. Mohli bychom proto naplánovat zasedání finančního výboru častěji a kontroly provádět po kratších časových úsecích. Pro provádění kontrol je ale výhodnější
posuzovat ucelené časové období jako je např. školní rok nebo
čtvrtletí, za které jsou doklady zaúčtovány.
Finanční výbor by se ve své práci neobešel bez pomoci účetní obce paní Mileny Duhonské. Paní Duhonské, paní Nataše
Málkové a panu Ondřeji Černému patří moje poděkování za
odbornou a obětavou práci ve finančním výboru obce Ladná.
Přeji jim a občanům Ladné krásné prožití Vánočních svátků a
mnoho štěstí a zdraví po celý příští rok.
Věra Šúňová

Je zase konec roku. Čas ohlédnutí se za uplynulým obdobím, čas hodnocení. Platí to i pro práci Finančního výboru.
Finanční výbor obce Ladná ve složení: předseda Věra Šúňová
a členové paní Nataša Málková a pan Ondřej Černý se v roce
2012 sešli na čtyřech zasedáních a pracovali podle Plánu práce
Finančního výboru zastupitelstva obce Ladná pro rok 2012:
1. Kontrola evidence majetku;
2. Kontrola plnění rozpočtu – správnost čerpání finančních
prostředků, správnost rozpočtových opatření;
3. Kontrola konečných cen smluv o dílo – vícepráce, méněpráce, skutečná fakturace;
4. Kontrola hospodaření příspěvkové organizace, návaznost
na rozpočet obce;
5. Kontrola nákupů vybavení obecního úřadu ( technika, kancelářské potřeby, náklady na telefonní hovory, kontrola plateb);
6. Kontrola služebních cest, cestovné, proplácení náhrad
(refundace);
7. Kontrola čerpání mzdových prostředků v souladu se
schváleným rozpočtem, kontrola důvodů výplat mimořádných
odměn;
8. Kontrola plnění rozpočtu – správnost čerpání finančních
prostředků, správnost rozpočtových opatření;
9. Kontrola výdajů na vzdělávání úředníků, obsah školení,
efektivita školení;
10. Sestavení návrhu rozpočtu obce;
Zasedání č. 6 se zabývalo kontrolou účetních dokladů obce
Ladná. Na tomto zasedání se Finanční výbor seznámil s výsledkem auditu „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za
rok 2011 obce Ladná “ se závěrem : nebyly zjištěny chyby a
nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny.
Zasedání č. 7 se zabývalo vypracováním Plánu práce na rok
2012.
Zasedání č. 8 se zabývalo Finanční kontrolou v příspěvkové
organizaci Základní škola a Mateřská škola Ladná.

Zpráva z činnosti kontrolního výboru
za rok 2012
Předsedou kontrolního výboru je Stanislav Krůtil, členové
Ivan Áč a Kamil Štoll.
Kontrolní výbor se během roku 2012 sešel 4x, v průběhu
SPLVLPOUSPMPWBMQMOʏOÓVTOFTFOÓ[F[BTUVQJUFMTUFW 
dále výbor zkontroloval sepsané smlouvy v roce 2012. Členové kontrolního výboru byli jmenováni členy inventarizační
komise. Dne 10. 12. 2012 proběhlo proškolení inventarizační
komise , v prosinci budeme podle soupisů a inventarizačních
položek kontrolovat majetek v hasičce, knihovně, v ordinaci
lékaře, na sběrném dvoře, na hřbitově, na obecním úřadě apod.
Inventarizační zpráva s návrhem na vyřazení majetku bude sepsána k 18. 1. 2013.
Stanislav Krůtil

PŘEHLED PROVEDENÝCH AKCÍ ZA ROK 2012
ZAŘAZENÍ

AKCE

DODAVATEL

NÁKLADY

Rozvoj obce

Kanalizace a ČOV, zpracování projektu a žádosti o dotaci

Milan Veselý, Břeclav

168.600,-Kč

Rozvoj obce

Sběrný dvůr, zpracování projektu a žádosti o dotaci

Milan Veselý, Břeclav

66.000,-Kč

Pozemní komunikace

Oprava vozovky, ul. Mlýnská

SÚS JMK Břeclav

285.548,-Kč

Školství

Dětská průlezka, dvůr MŠ

Herold Brno

48.430,-Kč

Školství

Vrata, dvůr MŠ

Jan Štěpánek, Podivín

44.400,-Kč

Pozemní komunikace

Opravy chodníků

obec

30.215,-Kč

Rekonstrukce obecního majetku

Opravy veřejného rozhlasu

Empemont Valašské Meziříčí

74.714,-Kč

Výstavba

Multifunkční objekt

Keltex Brno

500.303,-Kč

Výstavba

Oprava hřbitova

Cooptel Brno

1 247.352,-Kč

Rozvoj obce

Územní plán

AR Projekt Brno

24.000,-Kč

Opravy obecního majetku

Oprava kostelní zdi

Zednictví Krůtil

109.902,-Kč

Pořízení obecního majetku

Nákup pozemků

-

154.800,-Kč

Pořízení obecního majetku

Obecní automobil

-

269.900,-Kč

Výsadby

Výsadby -obec

obec

25.000,-Kč Grant MND a.s.

Výsadby

Výsadby-obec

obec

44.150,-Kč Grant Nadace ČEZ
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OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Sběrný dvůr v zimním období

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit
jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém
domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které
platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu
úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
Nejdůležitější změnou tedy je, že se platí i za domy, ve kterých nikdo nebydlí nebo slouží jako rekreační domy a chaty
a cizinci, kteří nejsou ze zemí EU s trvalým pobytem v naší
republice.

Upozorňujeme všechny občany, že v zimním období, tj. od
1.12. do 28.2. je sběrný dvůr otevřen pouze v sobotu v době
9.00 – 11.00 hod. Ve dnech 22. 12. a 29.12. bude uzavřen.

Obecní úřad mezi svátky
Obecní úřad bude v době od 20. 12. 2012 – 1.1.2013 uzaWʭFO[UFDIOJDLâDIEʹWPEʹQʭFSVÝFOÓEPEÈWLZFMFLUʭJOZ EPWPMFOÈ0UFWʭFOCVEF7QʭÓQBEʏOVUOPTUJKFNPäOP
kontaktovat pracovníky úřadu na telefonním čísle 724 746 240.
Děkujeme za pochopení

Poplatek za psy
7âÝFQPQMBULV
Termín zaplacení:
Způsob placení

Propagační materiály obce
Na obecním úřadě si můžete pro
propagační materiály:
Pexeso
15,Samolepka se znakem obce 15,Oficiální mapa LVA
32,Pamětní mince
180,Sklenice
71,CD Lanštorfčani
150,-

 ,ʊQFT
31. březen 2013
stejně jako u poplatku za odpad.

Volby 2013

svoji potřebu zakoupit tyto

Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 proběhnou volby prezidenta
České republiky. Druhé kolo prezidentských voleb – pokud se
uskuteční – pak o dva týdny později. Veškeré informace k průběhu voleb obdržíte i s volebními lístky do svých poštovních
schránek. Volební místnost bude v budově základní školy. Pro
občany, kteří chtějí volit, ale jsou upoutáni na lůžko je možno
nahlásit na obecním úřadě návštěvu volební komise s přenosnou volební urnou.

pohlednice
6,mapa Břeclavsko
50,info brožurka Ladná 25,Cyklostezky
40,mapa Podluží
15,Almanach školy
100,-

Poplatky na rok 2013

Tržní řád

Poplatek za odpad
7âÝFQPQMBULV
 ,ʊPTPCB
Termín zaplacení:
31. březen 2013
Způsob placení:
hotovostně v pokladně obecního
úřadu, bezhotovostně bankovním převodem na účet obce 35  WBSJBCJMOÓN TZNCPMFN KF SPEOÏ ʊÓTMP QPplatníka.
Protože dochází dle zákona ke změnám, uvádíme část vyhlášky obce v plném znění o tom, kdo platí poplatky. Celou
vyhlášku si můžete přečíst na webových stránkách obce nebo
na obecním úřadě.

Tato informace je především pro starší občany, kteří mají
špatné zkušenosti s různými nabízeči levnějšího telefonu, plynu, elektřiny a všeho možného. Obec Ladná má vydaný platný tržní řád, který zakazuje podomní prodej. Pokud se u Vašich dveří takový prodejce objeví a Vy nemáte o jeho nabídky
a služby zájem, tak klidně řekněte, že tento způsob prodeje je
v obci zakázaný a zavřete za ním dveře. Nepouštějte si v žádném případě tyto nabízeče lepšího všeho do svých domů, budete se jich těžko zbavovat a možná svolíte k podpisu, který je
z Vás vynucen pod nátlakem.
Pokud máte o jejich služby a nabídky zájem, je Vaší věcí,
jestli se s nimi na změnách smluv domluvíte, není to trestný
čin, je to Vaše vůle, ale dobře si vše rozmyslete.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky pobývá na území České republiky přechodně
po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona
upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo
více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Volný pohyb psů
Od nového roku bude v obci platit nová obecně závazná
vyhláška o volném pohybu psů. Je potřeba se s jejím zněním
seznámit a striktně ji dodržovat. Upozorňujeme obzvlášť starší
občany a majitele malých psích ras, že i tito musí být na vodítku. Nedodržování obecně závazné vyhlášky může být pokutováno nebo řešeno v přestupkové komisi. Samozřejmě jsou to
až ty nejhorší možnosti. Proto téměř v každém zpravodaji, ale
i osobně domluvou, apelujeme na „psíčkaře“ na dodržování
PCFDOÓWZIMÈÝLZ7ʏʭUF äFLBäEâOFNÈSÈEQTBBOJUPIPNBMÏIPBOʏLUFʭÓMJEÏNBKÓTFQTFNÝQBUOPV[LVÝFOPTU UʭFCBVä
z dětství, a mají kvůli tomu psychické problémy.

Silvestrovské ohňostroje
Na žádost některých spoluobčanů vyzýváme milovníky
silvestrovských ohňostrojů a zábavné pyrotechniky k ohleduplnosti při jejich provozování dne 31.12., a to především
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Na obecním úřadě je možno zakoupit několik posledních
výtisků stolního kalendáře Regionu Podluží za 50,- Kč nebo
kalendáře závěsného s perokresbami Lednicko-valtického areálu za 70,- Kč.
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Prosíme Vás, kteří budete mít v příštím roce zájem o tuto
knihu, jejíž cena se bude pohybovat ve výši 1 000,- Kč, abyste nahlásili závazný počet výtisků, které si odeberete, protože
během jarních měsíců půjde kniha do tisku a nakladatel musí
přibližně vědět, jak vysoký náklad tisku má zvolit. Platit za knihu se nebude dopředu. V knize bude použito přibližně 35 ks fotografií z focení, které probíhalo na začátku května v obci. Pro
ty, kteří nemají představu, jak bude kniha vypadat, je možno
prohlédnout si podobnou knihu Kyjovsko na obecním úřadě.
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s ohledem na psy, kteří jsou přemírou ran a záblesků stresování
a mohou mít i trvalé následky na psí duši.

Pro potěšení

Od nového roku můžete v místním rozhlase nechat zahrát
QʭÈOÓTQÓTOJʊLPV+FQPUʭFCBTJOBDIZTUBUUFYUQʭÈOÓLOBSP[FOJOÈN TʥBULV VLPOʊFOÓÝLPMZBUE QÓTFʥOB$%B[BQMBUJU
poplatek 20,- Kč. Pro informace o hlášení se obracejte na referentku obce paní Janu Balgovou na mail balgova@obecladna.cz
,telefonu 519 324 502 nebo osobně na obecním úřadě.

Kalendáře na rok 2013

Příloha č. 1 – k Vyhlášce o volném pohybu psů

Jízdní řády

Rozpočet obce na rok 2013
PěÍJMY
'DĖRYpSĜtMP\
1HGDĖRYpSĜtMP\
3ĜHYRG\]UR]SRþWRYêFK~þWĤ
PĜíjmy celkem
=PČQDVWDYXQDEDQNRYQtFK~þWHFK
PěÍJMY CELKEM

VÝDAJE
'HUDWL]DFH
2SUDY\VLOQLFD]QDþHQt]DPHWDFtVWURM
.RPXQLNDFHDFKRGQtN\
9êGDMHQDGRSUDYQtREVOXåQRVW
3LWQiYRGD
3ĜtVSČYHN=â0â
.QLKRYQD
2SUDY\SDPiWHN
2EHFQtUR]KODV
=SUDYRGDM
.XOWXUD
0XOWLIXQNþQtKDOD
7-6RNRO
+ĜLãWČ5DVRYQDRSUDY\
1HE\WRYpKRVSRGiĜVWYt
9HĜHMQpRVYČWOHQtRSUDY\
3RKĜHEQLFWYtRSUDYD]GL~SUDY\KĜELWRYD
Ò]HPQtSOiQ
.RPXQiOQtVOXåE\PLNURUHJLRQ\DOHM
3RGOXåt
6EČUDVYR]NRPXQiOQtKRRGSDGX
6EČUDVYR]RVWDWQtFKRGSDGĤ
6EČUQêGYĤU
3pþHRY]KOHGREFHYþSODWĤ
&KDULWD5HPHGLDRVWDWQtVRFLiOQtVOXåE\
2FKUDQDRE\YDWHOVWYD±UH]HUYD
3RåiUQtRFKUDQD
=DVWXSLWHOVWYR
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3ODWE\DGDQČ65VOXåE\SHQČåQtFK~VWDYĤ
3RMLãWČQtREFH
3ĜHYRGGRVRFLiOQtKRIRQGX
VÝDAJE CELKEM





14 656 000

39 197 000































39 197 000
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-CO SE DĚJE-

OBEC NENÍ SMETIŠTĚ

OPRAVA SOCHY SV. JANA A ÚPRAVA OKOLÍ
- GRANT 70.000,-KČ
Obec Ladná získala z grantového sponzoringu společnosti MND a.s. příspěvek ve
výši 70.000,-Kč na opravu sochy sv. Jana a úpravu jejího okolí. Na nutnost úpravy upozornili
občané, kteří žijí v její blízkosti a dlouhodobě se o toto místo
starali.
Zásadní opravou sochy je oprava podstavce, samotná socha
bude očištěna a získá nový nátěr.
Bude následovat odstranění starého oplocení, terénní úpravy, odstranění pařezů, položení chodníku a výsadba keřů, to
vše během jarních měsíců roku 2013.

Paní Františka H.
by se asi divila, jak se
chovají její potomci.
Starý pomník z jejího hrobu ležel odhozený za hřbitovní zdí,
zřejmě se tam měl
časem rozložit nebo
sám odnést do sběrného dvora. Chceme
občany upozornit,
že likvidaci starých
pomníků si musí každý odstranit na své
náklady.
Další zbytky pomníku a rozbitá mísa
s konví ležely u odpadkového koše na
hřbitově. Jejich majitel se zřejmě domníval, že je povinností
zaměstnanců obce
tento
nepořádek
uklízet. Není to tak,
vaše věci si likvidujte
sami, stačí je přinést
na sběrný dvůr do
kontejneru. Starý pomník musí zlikvidovat na Vaše náklady kameník, který pro Vás dělá pomník nový.
Se smetištěm si spletla lokalitu Ovčačky naše spoluobčanka
z Anenské ulice (v pytli nechala složenku se svým jménem),
v pytli se kromě jiného nacházelo staré oblečení (je možné odvést do kontejneru do sběrného dvora), láhve (je možné odložit
do kontejneru u obchodu) nebo třeba kniha Milana Kundery
(je možné darovat do knihovny).

OPRAVA KŘÍŽE U AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY
- GRANT 30.000,-KČ
Nadace Občanského fóra podpořila
částkou 30.000,- Kč projekt Sdružení občanů Ladné na opravu kříže u autobusové
zastávky. Kříž bude odmontován, rozebrán
na jednotlivé díly a očištěn. Chybějící části
budou doplněny a celý kříž dostane novou povrchovou úpravu.
Akce bude realizována na jaře 2013, obec Ladná na opravu přispěje ze svého rozpočtu částkou 23.500,-Kč.

Vandalismus

V obci se opět
projevili vandalové,někomu zřejmě vadí
průlezky a lavičky
v parku Rasovna, veřejné osvětlení v uličce u pošty a vysazené
stromky v obci. Žádáme případné svědky,
aby nebyli k tomuto
chování lhostejní a
vandaly nahlásili na

obecním úřadu.

Omluva

V minulém vydání zpravodaje jsme uvedli, že speciální strava stojí rodiče malé Evy 1000,-Kč měsíčně. Správná informace
je, že tato strava stojí 1000,-Kč každý týden. Rodině Bartošově
se za uvedení mylné informace omlouváme.
V průběhu letošní Mikulášské nadílky u kostela uspořádalo
Sdružení občanů Ladné u svého stánku se svařákem prodej vánočních přáníček, které vyrobily děti ze školy a drobných dárků, které věnovala paní Svatava Rudolfová z Břeclavi. Výtěžek
z prodeje a z kasičky bude věnován na Evinu léčbu.
Budeme chtít navázat podobnou akcí, ze které by získané
prostředky byly věnovány na další léčbu. Rádi uvítáme nápady
a pomoc spoluobčanů.
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„KOMUNITNÍ
BAZAR“
Sdružení občanů Ladné Vás srdečně zve na bazar, který uspořádáme ve dnech 23. a 24. února 2013 ve prospěch
léčby Evy Karolíny Bartošové. V sobotu 23. února budeme
Vámi darované věci shromažďovat v tělocvičně základní
školy a v neděli 24. února bude na stejném místě probíhat jejich prodej. Pokud máte doma věci, které byste mohli
darovat, (čisté, funkční, použitelné – např. oblečení, knihy, hračky, nábytek, prostě cokoliv), přineste nám je, my je
prodáme a peníze předáme na účet Evy Karolíny Bartošové. Veškerý výdělek bude věnován na její léčbu.
Více informací najdete v průběhu února na webových
stránkách obce a na vývěskách.
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ŠKOLNÍ OKÉNKO

Činnost mateřské školy

průlezku v hodnotě 48.430,- Kč uhradila. Velký dík patří také
panu Barančicovi, Kubíkovi, Salajkovi a Tučkovi, kteří nám
průlezku na dvoře školky připravili.
Předvánoční čas a čekání na vánoční nadílku si letos děti
zpestřily výzdobou prostor školy vlastními výrobky. Také letos
plánujeme v MŠ tradiční vánoční dílnu, kde si děti spolu s rodiči mohou vyrobit vánoční svícen, nebo přání. Poslední týden
před vánočními svátky se již tradičně uskuteční besídka pro
rodiče, spojená s rozbalováním dárečků. Děti předvedou svým
rodičům, co se od září naučily.
Zapsala Vojteková Libuše

Nabídnout dětem dostatek podnětů k jejich všeobecnému
rozvoji je cílem zaměstnanců MŠ. Pracujeme podle školního
vzdělávacího programu s názvem „Strom života a poznání“.
Třída Berušek i Kuřátek má svůj vlastní třídní program. Snažíme se, aby pobyt v MŠ byl pro děti zajímavý, přiměřený a pestrý.
Od začátku školního roku se již uskutečnila řada akcí.
Ať to byla Drakiáda, Dýňová slavnost, Svatomartinský průvod,
divadla pro děti nebo letos poprvé Jablíčkový den.
Díky zřizovateli si mohly děti zahrát i na nové průlezce,
která byla na podzim nainstalovaná na dvoře MŠ a nahradila
tak původní poškozenou průlezku. Děkujeme obci Ladná, že

Práce s předškoláky
exkurzi v knihovně nebo na výukovém programu Ekocentra
Dúbrava v Hodoníně. Ovšem neodmyslitelnou součást přípravy těchto dětí na vstup do školy mají učitelky ve třídách,
které se dětem maximálně věnují a snaží se je rozvíjet po
všech stránkách.
Zapsala Mgr. Lucie Střelcová

V letošním školním roce máme v mateřské škole celkem
14 předškoláků. Právě pro ně jsou určeny aktivity, které mají
za úkol děti stmelit a zvyknout si na sebe, jako na své budoucí
spolužáky. V rámci mateřské a základní školy jsou to pohybové hry v tělocvičně školy, práce na interaktivní tabuli tamtéž
nebo hra na školu v jídelně. Od září byly předškolní děti na

Ekocentrum
podaří zahlédnout. Také zjistily, které zvířátko se nám v lese
ozývá v noci nebo který živočich po sobě zanechal stopy. Rovněž měly možnost prohlédnout si zvířátka ekocentra – a ta se
jim moc líbila.
Zapsala Iveta Žáková

Dne 22. 10. 2012 nejstarší děti z mateřské školy navštívily
spolu s dětmi ze základní školy Centrum ekologické výchovy
Dúbrava v Hodoníně, kde se aktivně zúčastnily ekologického
výukového programu „Kdo zde žije“. Formou prožitkového
učení pochopily, že les je plný zvířátek, která se nám málokdy

Naši nejmladší školáci
V září usedli do školních lavic čtyři noví prvňáčci. Se zápalem se pustili do pilné práce. Brzy spojili písmenka do slabik a
slov. Dnes již dokážou přečíst spoustu vět a také je umí napsat.
V matematice a prvouce se naučili rovněž zvládat hodně nového. Učí se ve společné třídě s 11 druháky, což je pro ně mnohdy
výhodou. Jsou z nich bezva kamarádi, podporují se a doplňují.
Starší spolužáci těm mladším ochotně pomáhají. Stejnou práci zvládají ve všech výchovách. I v hlavních předmětech občas
spolupracují, zejména v didaktických hrách v rámci probírané-
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spoň 7 dětí, mohla by se pro ně od září otevřít samostatná třída.
Prvňáčkům i ostatním žákům přejeme mnoho úspěchů
v další školní práci, aby se jim ve škole líbilo a byli zde spokojení.
Zapsala Marie Kobrová

ho učiva a při skupinové práci. Naši prvňáčci mají už některé
znalosti i z druhého ročníku, které načerpali při společné výuce.
V příštím školním roce by měl do 1. třídy nastoupit silnější populační ročník. Pokud se k zápisu do ladenské školy dostaví ale-

Co čeká žáky pátého ročníku
krásných 78,5%. Pro představu přikládám graf celkového hodnocení všech škol. Tímto Janičku, Marušku, Krystínku, Lukáše,
Vaška, Staňu a Radka zdravíme a přejeme úspěchy i nadále.

V loňském školním roce proběhlo poprvé celostátní testování žáků 5. ročníku z jazyka českého, jazyka anglického a matematiky. Po pilných přípravách se „páťákům“ podařilo uspět na

Základní škola
a Mateřská škola Ladná,
příspěvková organizace,
hodnocení školy: 78,57 %
Celkové hodnocení všech škol:
V letošním školním roce nás opět testování čeká a to v květnu 2013. Přípravy začínají již nyní a kluci z pátého ročníku mají
plné ruce práce.
Zapsala Uhrová Blanka

Školní družina

Základní škola
a Mateøská škola Ladná,
pøíspìvková organizace
Sportovní 13, 691 46 Ladná,
IÈO: 75092654

Činnost školní družiny je rozdělena na výchovně vzdělávací a odpočinkovou. Po páté vyučovací hodině odcházíme na
oběd. Po návratu z oběda je chvilka na odpočinek. Dále následují činnosti zájmové, jako je kreslení, poznávání, sport a skládání. V přípravě na vyučování se zaměřujeme na didaktické
hry, hádanky, kvízy, doplňovačky a soutěže.
Akce školní družiny:
Září: tvorba pavouků a housenky před školou i školkou
Říjen – Lego soutěž o čokoládu Milka
Listopad – Hallowenská párty
Zapsala Bc. Klára Prajková

Dne 29. ledna 2013
od 16.00 hodin
probìhne v základní škole

Zápis dìtí
do první tøídy
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SPOLKY A SDRUŽENÍ

SLOVÁCKÉ SDRUŽENÍ LADNÁ LANŠTORFČANÉ
Stručná rekapitulace činnosti v roce 2012
Rok 2012 byl pro naše sdružení velmi úspěšný. Lanštorfčané
úspěšně reprezentovali obec Ladnou nejen v našem regionu,
ale také mimo něj. Náš sbor také aktivně spolupracoval s Obce
Ladná a to již 5.5.2012 při sázení nových stromů v lokalitách
obce.
Následně 6. 5. 2012 byl náš sbor focen do velké knihy o Podluží.
26. 5. 2012 jsme se již tradičně zúčastnili Májového zpívání
v Prušánkách u Nechor.
3. 6. 2012 zazněly naše písničky ve Vnorovech, kde jsme měli
premiéru a také navázali další spolupráci se sborem z Velké nad
Veličkou.
16. 6. 2012 byli Lanštorfčané na každoroční přehlídce mužských sborů tentokrát v Mutěnicích v pořadu „Zpívání pod
Búdama“.
5. 8. 2012 jsme také jako již několik let zpívali u kapličky v
Zaječí, kde náš sbor vystupuje od slavnostního vysvěcení.
31. 8. 2012 byl náš sbor pozván na Předhodovní zpívání do
Dolních Dunajovic.
8. 9. 2012 jsme si zazpívali na Vinobraní v Moravské Nové
Vsi, kde spolu s námi vystupovali kromě jiných také Horňácký
soubor Kotár pocházející z Velké nad Veličkou a okolí. Netajili
se tím, že již o nás slyšeli z dřívějška a pozvali nás na Vánoční
koncert do Velké nad Veličkou v sobotu 16. 12. 2012. V rámci
„družby“ jsme je zase na oplátku pozvali na následující Předhodovní zpívání v Ladné 2013.
21. 9. 2012 proběhlo Předhodovní zpívání v Ladné. Zde se
představili kromě našeho sboru mužské sbory z Prušánek, ženský a mužský sbor Spinek ze Vnorov, Folklórní soubor Svéráz,

který obohatil pořad lidovými tanci a hostem pořadu byl známý lidový zpěvák Vojtěch Račický z Dolních Bojanovic.
29. 9. 2012 zazpíval náš sbor v Brně na akci „Pochod Moravanů“, kde jsme začínali v kostele U sv. Tomáše a následně na
Náměstí svobody, kde byl hlavní program. Po tomto představení jsme šli slavnostním průvodem historickým centrem až pod
Petrov, kde byla tato akce ukončena.
V měsíci září a říjnu jsme také 2krát potěšili lidovou písničkou hosty Lázní Hodonín, kde vystoupení doplnil vyprávěním
jeden z členů sboru Stanislav Jílek.
13. 10. 2012 se Lanštorfčané předvedli na Předhodovním
zpívání v Kosticích, kde máme mnoho kamarádů.
27. 10. 2012 jsme přispěli pěknými písničkami do programu
Předhodového zpívání ve Staré Břeclavi.
1. 11. 2012 náš sbor slavnostně zahájil Výstavu obrazů našeho kamaráda Libora Vymyslického v Sinagoze v Břeclavi.
10. 11. 2012 jsme již tradičně zpívali na Svatomartinských
slavnostech ve Žabčicích.
1. 12. 2012 náš zpěv potěšil důchodce v Podivíně na Vánočním koncertě. O hudební doprovod na cimbál se postaral Tomáš Svačina.
5. 12. 2012 mužský sbor Lanštorfčanů zpíval na Mikulášké
nadílce před kostelem v Ladné.
16. 12. 2012 jak již bylo výše avizováno vystoupili Lanštorfčané nevánočním koncertě ve Velké nad Veličkou.
Na Vánoce opět chystáme zpívání na Štědrý den v 19:00 h.
na hřbitově v Ladné.
Závěrem, bych chtěl ze Slovácké sdružení Ladná Lanštorfčané popřát všem klidné a pohodové svátky vánoční a hodně
zdraví a štěstí v novém roce 2013.
Připravil Martin Vlk

Mladí hasiči
branným závodem v Sedleci, přecházejí z mladších do starších,
někteří, kteří letos oslavili desáté narozeniny.
Tím pádem družstvo starších bude mít počet členů, aby se
mohli účastnit soutěží hry Plamen.
Po prázdninách se nám taky přihlásilo několik nových dětí.
Jsme rádi, že děti i tak mladé se zajímají o hasičský sport, který
je u nás i ve světě tak populární a myslím si, že se děti i hodně
naučí a v budoucnu budou i příkladem pro ostatní.
Co se týče plánů na příští rok. V měsíci únoru bychom se
chtěli zúčastnit soutěže v uzlování, které je mezi mladými ha-

Jenom krátce Vás chceme informovat a seznámit s činností
kroužku mladých hasičů v Ladné.
Po skončení prázdnin jsme se opět sešli a jako doposud to
znamená každé úterý v 16 hodin, kdy začíná kroužek pro ty
nejmenší a končí v 17 hodin, kdy přicházejí ti starší, kterých
nám po prázdninách zůstala jen hrstka.
To ale neznamená, že by pro ně končilo jejich dosavadní
snažení. Od příštího zahájení hry Plamen, který oficiálně začal

14

mládeži nějakou finanční částkou, byli bychom rádi. Chtěli bychom jim do další sezóny koupit oblečení a tím je taky víc motivovat. Může to být zároveň pro podnikatele reklama, kterou
můžou mít na oblečení naší mladí hasiči.
Všem přejeme šťastné a Veselé Vánoce a hodně úspěchů
v Novém roce 2013.
Místostarosta SDH Vlastimil Polášek

siči celkem oblíbené. Nebude to pro některé poprvé, ale pro ty
nejmladší určitě dobrá zkušenost.
To je asi tak všechno k činnosti po prázdninách. Chci taky
touto cestou poděkovat všem, kdo se o naše mladé hasiče starají a popřát jim hodně úspěchů a hlavně trpělivostí v tom Novém roce 2013.
Ještě jedna malá prosba. Kdo by měl zájem a přispět naší

Milé maminky, tatínci, babičky a dědečkové,
přijďte navštívit naše nově vzniklé centrum nejen pro maminky s dětmi.
Rádi s vámi posedíme nejen u lahodné kávičky, při které
zadebatíme na zajímavá témata, ale také si spolu s dětmi pohrajeme a zatvoříme.
Pravidelně se budeme scházet v prostorách školní družiny,

čeká nás však i nepravidelný program. Více na www.ladenska-slunicka.webnode.cz
Prostě proč se doma sami nudit, když můžete svůj volný
čas trávit v příjemném kolektivu
V ROCE 2013 SE POPRVÉ UVIDÍME V ÚTERÝ 8. LEDNA!
Těšíme se na vás
Petra a Marcela

SDRUŽENÍ OBČANŮ LADNÉ
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 2012
Sdružení občanů Ladné děkuje všem, kteří s podíleli na přípravě a průběhu letošní Mikulášské nadílky.

Mikuličová, paní Bohdanka Hřibová, pan Josef Skočík, paní
Zdenka Povolná, rodina Petráskova, Zaječí, paní Abrmanová,
paní Ludmila Králová, paní Jarmila Kubíková, paní Marcela
Střelská, paní Věra Šúňová, paní Eva Vrbová, paní Hana Šílová,
paní Marta Tesaříková, paní Zdena Vrtalová, paní Andrea Hanáčková, paní Anna Snovická, paní Anna Struhárová, pan Josef
Pulkrábek, pan Stanislav Krůtil, pan Miroslav Hrabec
Poděkování za spolupráci:
Paní Ludmila Střelská, kolektiv kuchařek MŠ, paní Marie
Kobrová, Slovácké sdružení Lanštorfčané, pan Petr Vlašic, Michaela Kubíková, Josef Barančic, Radek Michlovský, Gabriela
Vlková, Martina Vlková, Veronika Sadílková, paní Anna Holubová, paní Jaroslava Zálešáková, paní Marta Tesaříková, paní
Jana Tesaříková a děti ZŠ a MŠ.

Dárci Mikulášské nadílky:
Pan Jan Gajdoš, paní Marie Šmídová, rodina Mendlova, pan
Miroslav Nešpor, paní Anna Hromková, občanské sdružení
Ladenská sluníčka, paní Jana Bartošová, paní Dagmar Michalovičová, paní Ludmila Frolichová, kolektiv prodavaček Coop
Jednota Ladná, paní Monika Kantorová, paní Markéta Áčová,
pan Martin Vlk, paní Marie Střelská, paní Božena Zálešáková, pan Stanislav Holub, obec Ladná, pan Miroslav Hovorka,
paní Hana Morávková, paní Jana Polláková, paní Božena Bajarová, paní Jitka Lůcká, paní Anna Sadílková, paní Kateřina
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TJ SOKOL LADNÁ
Polovina sezóny ve III. A je za námi…
Míč, kopačky a zelené travnaté hřiště osazené dvěma brankami, to je vše, co některým stačí ke spokojenosti. Fotbal vždy
byl, je a bude pro některé z nás hlavním víkendovým koníčkem. A není se taky čemu divit, po postupu do III.A třídy a
dobrým výsledkům si na náš fotbalový stánek nachází své cesty
stále početnější množství diváků.
Vše začalo již před rokem, kdy se po velice kvalitní podzimní sezóně umístil klub TJ Sokol Ladná na prvním místě tabulky
IV. A třídy s náskokem celých 8 bodů na druhé místo. Jak se
později ukázalo, tento náskok byl rozhodující i do dalších bojů.
Nicméně jarní sezóna nebyla vůbec jednoduchá. Skalp prvního
týmu chtěl získat snad úplně každý. Naštěstí se to podařilo jen
dvěma klubům, ale když se k tomu pak přidala ještě nějaká ta
remíza, hned bylo po náskoku, a tak se o postup bojovalo až
do posledního kola. K tomu ale nedošlo, neboť v předposledním kole největší rival tým MSK Břeclav „C“ pouze remizoval
s týmem z Moravského Žižkova, naši lanštorfští kluci na svém
trávníku deklasovali tým z Hrušek, a tak byla postupová zápletka rozluštěna. V posledním kole již prakticky nebylo o co hrát,
a tak se na trávník dostali především ti, jež se po většinu roku
nacházeli pouze v roli náhradníků. Postupem do III.A třídy se
začala psát další kapitola lanštorfského fotbalu a ukojila se tak
touha i mnoha fanoušků, kteří již dlouho volali po postupu do
vyšší třídy.
Letošní nová sezóna v novém podání III.A třídy začala na
výbornou. Což asi nikdo nečekal, ani ti největší optimisté, neboť hned v prvním kole tým Ladné deklasoval Podivín vysoko
8:2, čímž se do žil lanštorfských fotbalistů i diváků nalil optimismus, že brázdit vody nové třídy nebude zas až takový problém.
Ještě více optimismu do žil přidal další zápas, který se povedl
dotáhnout do vítězného i přesto, že se zápas dohrával bez jednoho vyloučeného lanštorfského fotbalisty. Nicméně výhra 4:3
nad týmem Týnce byla velice sladká. V dalším kole se na hřiště
v Ladné dostavil tým z Mikulova a výsledná konečná remíza
byla jistě zasloužená. Poté následovaly ještě dvě remízy proti
Valticím a Tvrdonicím „B“. Výhry se Lanštorf dočkal až proti
týmu Bavor 2:0. Pak musel být odložen hodovní zápas proti
Drnholci, protože se nenašel vhodný čas sehrání, ale nakonec to bylo přeci jen dobře, neboť přes velkou marodku by byl
i velký problém sehnat jedenáct fotbalistů schopných nastou-

pit. Ale na hodky se již fotbal hrál, přijel tým ze Sedlece a odvezl si prohru 2:1. V devátém kole zajížděl Lanštorf do Lanžhota,
kde přišla první prohra 3:1. Nicméně tato jedna vlaštovka lanštorfské fotbalisty vůbec nepoložila, následující čtyři kola nikdo neslyšel nic jiného než slovo výhra. První z výher byla proti
týmu Lednice „B“ 3:2, pak následovala nejvyšší výhra na půdě
Hustopečí 8:1. Ve dvanáctém kole se na horké lanštorfské půdě
představil tým Perné a odvezl si dárek v podobě prohry 5:2.
I ve třináctém kole se lanštorfští fotbalisti radovali z výhry 2:1
na půdě Přítluk. V posledním kole, předehrávce prvního jarního kola, zavítali Lanštorfčani do Podivína, kde remízovali 1:1
a nakonec došlo i na odložený zápas proti Drnholci, kde lanštorfští fotbalisti prohráli na domácí půdě 2:1 a tím tak uzavřeli
vcelku hodně podařenou sezónu, i když s hořkým koncem.
Pokud bychom se ohlédli na dění kolem fotbalu mimo travnaté hřiště, jistě neušlo Vaší pozornosti to, že zanikl tým Tatran
Poštorná, ze kterého nově vznikl tým Ladná „B“. Takže nyní
má Ladná dva fotbalové týmy, A-tým, který hraje III.A třídu a
B-tým, který brázdí vody IV.A třídy. Dále byly spuštěny nové
webové stránky na adrese „www.tjsokolladna.ic.cz“, na kterým
můžete najít aktuální komentáře, výsledky a jiné další zajímavé
informace a také přispívat svými názory do diskuze. V současné zimní přestávce by mělo především dojít k vybavení kabin
novým nábytkem a poté k následnému vybudování osvětlení.
To by mělo umožnit využívat fotbalové hřiště i během zimního
času a mít tak možnost trénovat i za temných večerních hodin.
Závěrem bych rád jménem všech fotbalistů poděkoval našim drahým fanouškům za jejich neutuchající slovní podporu,
za nepřeberné množství tekutých i tuhých naturálních odměn
a doufám, že se na začátku jarní sezóny opět všichni setkáme
na fotbalovém hřišti.
Dále bych chtěl ještě v krátkosti poblahopřát třem nejlepším střelcům, jimiž jsou Pavel Kočíř s dvanácti góly, dále pak
Jaroslav Míček a Jakub Podrazil s osmi góly. Nejvíce trestaným
hráčem je Radek Michlovský následovaný Pavlem Mendlem,
oběma pánům „gratulujeme“ a post nejlepšího správce hřiště a
kabin opět obhájil Ondřej Černý, také blahopřejeme.
Krásné a veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje fotbalový
oddíl TJ Sokol Ladná.
Radek Michlovský

PŘEDSTAVUJEME
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VÍTĚZSTVÍ „ABBY Z LANŠTORFA“
NA MISTROVSTVÍ ČR
Dne 13. 10. 2012 proběhlo ve Volenicích u Plzně společné
mistrovství republiky ve výkonu pro plemena dobrman a beauceron (francouzský ovčák). Závodilo se dle IPO, což je mezinárodní zkušební řada v nejvyšší kategorii IPO 3 (stopa, poslušnost, obrana). V této kategorii nastoupila do soutěže Mgr.

Kateřina Krejčí s fenkou „Abba z Lanštorfa“. Po velmi dobrém
výkonu zaslouženě zvítězily a staly se mistryněmi České republiky, čímž si zároveň zajistily prezentaci a účast na mistrovství
světa dobrmanů, které se bude konat příští rok v Belgii. Úspěšná fenka pochází z chovné stanice pana Svatopluka Helešice
z „Lanštorfa“, tak doufejme, že historické jméno naší obce budou patřičně reprezentovat.

LIBOR VYMYSLICKÝ VYSTAVUJE
V SYNAGOZE V BŘECLAVI
Městské muzeum a galerie Břeclav uspořádalo výstavu ladenského malíře Libora Vymyslického „Proměny lužního lesa“.
Libor zde vystavuje své práce z posledních pěti let, 26 obrazů

je malováno technikou pastel a uhel. K slavnostní atmosféře na
zahájení 1. listopadu 2012 přispěli také zpěváci ze Slováckého
sdružení Lanštorfčané.
Výstava je přístupná do 31. 1. 2013 v synagoze v Břeclavi.

LADENSKÉ ÚSPĚCHY
V SOUTĚŽI COUNTRY TANCŮ
Od 2. do 4. 11. 2012 se v Písku konala soutěž CZECH OPEN
Liner Dance. Jedná se o Mistrovství České republiky. Tato soutěž byla zároveň kvalifikací na mistrovství světa v kategorii Line
Dance, které se bude konat příští rok v Německu.
Line dance je tanec, ve kterém tanečníci stojí ve více řadách

(lines) za sebou i vedle sebe. Každý tanec se skládá z přesně stanovených tanečních kroků, které se za sebou opakují v určitých
sekvencích. Je vhodný pro všechny věkové kategorie.
Z Ladné se mistrovství zúčastnila Gabriela Vlková, která
v kategorii Teen-social (14 - 18let) při své první účasti obsadila
6. místo. Na stupních vítězů skončila paní Libuše Vojteková,
učitelka MŠ Ladná, a to v kategorii Silver-newcomer.
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LADENSKÉ OSOBNOSTI
Řezbář Antonín Černý
Narodil se 27. července 1897 v Ladné
a zde i v roce 1976 zemřel. V roce 1915
narukoval na ruskou frontu, byl zajat
a domů se vrátil až po šesti letech. Poté
hospodařil na rodinném gruntu, v zimním období se alespoň trochu mohl věnovat své zálibě. Na konci humna, kde
měla rodina malý lesík, si Antonín Černý
postavil malou chaloupku, kde v poklidu vyřezával. Přestože i maloval, těžiště jeho tvorby leželo právě v řezbářství.
Jeho hlavní inspirací byl zřejmě pobyt na

ruské frontě, protože vyřezával zejména
figurky koní, v jeho archívu se také našly
kompozice verbujících šohajů, figurky
ptáčků atd. Autor je vyřezával z lipového
dřeva.
Řezbářské dílo pana Černého mělo
smutný osud. Podstatnou část si odvezla
dcera na Valašsko a tam údajně poměrně
rozsáhlou kolekci řezeb její syn vyvezl na
skládku. Naštěstí se některá díla a obrazy
podařilo zachránit a nyní jsou ve sbírkách Regionálního muzea v Mikulově.
Převzato z časopisu Malovaný kraj září-říjen 2012

PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE

Slepé uličky moderního managementu?
Zdeněk Vrbík

Při hledání algoritmu pro řešení zadaného úkolu najdeme
inspiraci v teorii grafů (nemyslí se klasický graf funkce s horizontální osou x a vertikální osou y, jak jej běžně známe z matematiky), konkrétně u dvou vybraných problémů souvisejících
s historickým vývojem teorie grafů a sice v úloze o mostech
města Královce a v problému obchodního cestujícího.
Za zakladatele teorie grafů je považován švýcarský matematik Leonhard Euler (1707 - 1783), který roku 1736 publikoval
řešení příkladu sedmi mostů města Königsbergu. Městem Königsberg (česky Královec, dnešní Kaliningrad v Rusku) teče
řeka Pregola. V této řece jsou dva ostrovy, které byly s pevninou
a navzájem propojeny sedmi mosty. Zadáním úlohy bylo zjistit,
zda je možné projít každým mostem ve městě právě jednou a
vrátit se zpět do původního místa.

Naše obec, o níž první zmínka pochází z druhé pol. 13. století, má vcelku moderní pravidelný půdorys s rovnými ulicemi,
ovšem ne tak jako o několik století mladší newyorský Manhattan s podélnými ulicemi zvanými avenue a pravoúhle příčnými street. Úhlopříčně vede pouze Broadway.
Celková délka ladenských ulic (měřeno pomocí na internetu přístupného mapového serveru Marushka) činí přibližně
5.403 m. Pokud má např. popelářský vůz, který přijede od železniční zastávky na Masarykovu ulici, projet všemi ulicemi,
aby vyprázdnil popelnice, neznamená to, že najede pouze právě
oněch 5.403 m. Najede jich rozhodně více, protože musí učinit
několik zajížděk a některé úseky tak projet dvakrát; přinejmenším zajížďku na Mlýnské až k bývalému kravínu, na Masarykově
po ranč, na slepé ulici Na Trkmance až po stavidla atd. Tyto zajížďky je potřeba počítat dvakrát a to je dalších dobrých 860 m.
Pokud bychom si zadali manažerský ekonomicko-optimalizační úkol, jak naplánovat trasu tak, aby byly projety všechny ulice Ladné a přitom byla celkově najeta co nejmenší nutná
vzdálenost (a tudíž spotřebováno co nejmenší množství pohonných hmot), zřejmě se nedostaneme ani na číslo 6.263 m,
protože ulic, které musí být projety dvakrát, bude více. Základy
algoritmu k hledání řešení byly již položeny. Podobné manažerské ekonomicko-optimalizační úkoly mají svojí zajímavou
historii.
Rozdělíme-li vývoj managementu do 5 fází (tzv. „5 škol managementu“), což je klasifikace, která se opírá o u nás nejběžnější sociologickou analýzu, předkládaný problém lze zařadit
do poslední, páté generace vývoje managementu zvané „Exaktní matematická škola teorie řízení“, která usiluje o objektivizaci
řízení a především rozhodování zejména aplikací matematických metod a kybernetiky při využití moderní výpočetní techniky. Je zde tedy patrná snaha o vyloučení či alespoň omezení
subjektivních vlivů při rozhodování. I jiné směry managementu vycházejí kromě matematiky a statistiky tu více tu méně ze
společenských věd jako psychologie, sociologie, ekonomie, případně právo a také filozofie.

Převedení situace na graf provedl Euler tak, že si každý břeh
představil jako vrchol a každý most použil jako hranu, která
břehy spojuje. Matematicky tak dokázal, že úloha není řešitelná, protože ačkoliv je graf souvislý, neplatí, že by všechny vrcholy měly sudý stupeň (naopak všechny mají lichý stupeň).
Řečeno velmi jednoduše a srozumitelně: úloha nemá řešení,
protože graf, který vyjadřuje danou situaci, nelze nakreslit jedním tahem. (V této souvislosti se také hovoří o tzv. problému
jednotažek.)
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Problém obchodního cestujícího, který jako první začal kolem roku 1810 vnímat coby zajímavý matematický problém
anglický matematik Charles Babbage (1791 - 1871), spočívá
v nalezení pořadí návštěvy dané množiny měst tak, aby se obchodní cestující vrátil na místo, kde cestu začínal a procestoval
pokud možno co nejmenší počet kilometrů. Řešení je velice
jednoduché, neobnáší žádné (natož složité) derivování, ale prosté rozhodnutí se vždy pro nejkratší trasu, tzn. z každého města
pokračovat do nejbližšího ze zbylých (dosud nenavštívených)
měst.
Tomuto přístupu se říká hladová metoda (neboli algoritmus) hledání nejkratší trasy. Při užití této metody se rozhodujeme vždy až na místě tak, abychom zvolili nejkratší cestu
do nejbližšího bodu a nepokoušíme se hledět dopředu víc než
nejbližší krok. Úvaha vychází z logiky tzv. trojúhelníkové nerovnosti, která říká, že součet délek dvou libovolných stran je
vždy větší než délka třetí, zbývající strany.
Hladový algoritmus vypracoval v roce 1926 matematik
Otakar Borůvka (1899 Uherský Ostroh - 1995 Brno). K řešení tohoto problému ho přivedly praktické otázky výstavby sítí
elektrického vedení. V roce 1930 pak stejný problém vyřešil
zcela jiným způsobem pražský matematik Vojtěch Jarník (1897
- 1970).
Souvislost mezi českými prvorepublikovými matematiky a
českým příspěvkem k vývoji světového managementu nebude
možná náhodná. První světový kongres vědeckého řízení (scientific management - termín zakladatele moderního managementu a představitele tzv. klasické školy managementu Fredericka W. Taylora) se konal v roce 1924 v Praze a svou osobní
podporou jej pomohl zrealizovat první prezident ČSR T. G.
Masaryk. Oborem profesora Masaryka byla vedle filozofie také
sociologie, která možná více souvisí s ekonomií než s managementem.
Pro přibližnou představu o náročnosti úkolu nalezení klíče
k nejkratšímu projetí všemi ladenskými ulicemi, nelze jednoduše použít faktoriál (n!) pro klasickou permutaci, abychom
zjistili počet možností. Na přiloženém schématu najdeme celkem 14 rozcestí označených písmeny A až N - není zahrnuta ulička mezi Masarykovou a Mlýnskou, ani příjezdová cesta
k hospodě U parku na Rasovni. Počet možností tedy nebude
14!, aneb 87 178 291 200 (8,71782912 × 10^10).
Tento jednoduchý kombinatorický vzorec nelze použít, protože v každém bodě se nachází pouze omezený počet možností
volby – na klasické křižovatce (odborně zvané průsečná) tři,
na křižovatce typu „T“ (odborně zvané styková) pouze dvě,
není tedy například možné dostat se z bodu D přímo do bodu
M. Proto se jako reálnější jeví číslo podstatně nižší. Vzhledem
k tomu, že základní podmínkou pro možnost projetí každé ulice pouze jednou je výskyt křižovatek pouze se sudým počtem
ulic (viz poučení z Úlohy o mostech města Královce), je potře-

ba, aby křižovatek se sudým počtem ulic bylo co nejvíce. Bod
L (křižovatku Masarykovy, Úlehlové a Anenské - pro úplnost
dodejme, že se jedná o tzv. křižovatku odsazenou) budeme tedy
z tohoto důvodu (pro zjednodušení i zefektivnění) považovat za
klasickou křižovatku (a nikoliv dvě křižovatky typu „T“). Přesto
takovýchto křižovatek napočítáme pouze 5 (body A, C, F, I a
L). Převažují (na rozdíl od Manhattanu) křižovatky typu „T“
– celkem jich napočítáme 9 (body B, D, E, G, H, J, K, M a N).
Jestliže na 5 místech máme 3 možnosti rozhodnutí kudy pokračovat v cestě a na 9 místech máme (pouze) 2 takovéto možnosti, pak celkový počet možností jak projet Ladnou by měl
činit 3^5 × 2^9 aneb 243 × 512, což dohromady dává 124 416
možností. Nebo pouze 3 × 5 × 2 × 9 = 270 možností? Jenom pro
zajímavost, literatura uvádí, že hledání řešení zadání, které by
zahrnovalo 100 rozhodovacích bodů (v našem případě křižovatek, kterých my máme pouze 14), by počítač údajně zaměstnalo
na celá tisíciletí.
Metoda této složitosti se nazývá exponenciální algoritmus a
řešení probíhá v tzv. polynomiálním čase. Třída problémů, kterou je možné řešit za pomoci počítače v polynomiálním čase,
se označuje písmenem P. Vědci si ovšem nejsou tak docela jisti,
zda je jedním z nich také problém obchodního cestujícího.
Širší třídu představují problémy označované jako NP (nepolynomiální), jejichž řešení lze v polynomiálním čase ověřit.
Problém obchodního cestujícího mezi ně nepochybně patří,
protože lze v polynomiálním čase zjistit, je-li příslušná trasa
kratší než jiná daná trasa. Nikdo ale doposud nebyl schopen
prokázat, že jeho řešení v polynomiálním čase neexistuje. Nalezení a ověření jsou totiž dvě zcela odlišné operace. Snadno si
lze ověřit, že 243 × 512 = 124 416, ale rozložit 124 416 právě na
tyto činitele je úplně jiná záležitost.
Odborníci si proto kladou otázku, zda je možné každý problém, jehož řešení lze v polynomiálním čase ověřit, v polynomiálním čase také vyřešit. Toto tvrzení lze zapsat jako P = NP.
Většina odborné veřejnosti se domnívá, že tato rovnost neplatí,
vyjádřeno zápisem P ≠ NP. Jedná se o tak závažný problém, že
Clayův matematický institut z Oxfordu vypsal za nalezení důkazu, že P = NP nebo P ≠ NP odměnu $ 1.000.000 slovy: jeden
milion amerických dolarů!
Zpět ale k nám do Ladné. Když přijede popelářský vůz po
příjezdové cestě od železniční zastávky do bodu L, má na výběr
ze tří variant: a) odbočit vpravo na ulici Anenskou (527 m – nelze počítat pouze délku Anenské ulice, ale vzdálenost k nejbližšímu rozhodovacímu bodu a tím je bod N, na konci Anenské
ulice totiž není kam odbočit než pokračovat po ulici Svobody a
na jejím konci odbočit na ulici Lužní), b) pokračovat rovně po
Masarykově ulici (170 m – opět nelze brát v potaz celou délku
Masarykovy ulice, ale pouze vzdálenost k nejbližší křižovatce) a
konečně c) odbočit vlevo na ulici Úlehlovou (142 m).
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Pokračování příště

KNIHOVNA
Žáčci 1. a 2. třídy naší základní školy po seznámení s knihovnou přednesli básničku a předvedli, jak se již naučili číst.
Na závěr si každý žáček vymaloval záložku do své knihy.
Poslední listopadovou sobotu měly všechny děti možnost
v knihovně se pobavit na 2. ročníku turnaje v hraní pexesa.
Přišli malí i velcí hráči, zahráli si každý s každým.

V říjnovém Týdnu knihoven navštívili naši knihovnu se
svými paní učitelkami předškoláci i malí školáci. Nejdříve se
děti, které ještě knihovnu neznaly, seznámily s jejím provozem.
Prohlédly si knihy pro ně zajímavé. Malé děti soutěžily v poznávání pohádek a namalovaly podle nich obrázky.

Pořadí výherců
1. místo:
Deniska Babocká
2. místo:
Matyáš a Jáchym Tachovští
3. místo:
Kristýnka Hrdová
Na závěr byly všechny děti odměněny pěknou zábavou
i malou sladkostí.
Upozornění čtenářům
Poslední možnost vypůjčit si knihy v tomto roce je ve čtvrtek 20. prosince 2012.
Pěkné prožití svátků vánočních a vše nejlepší v roce 2013
přeje knihovnice Florusová Vojtěška

KOSTEL SV. ARCHANDĚLA MICHAELA
Milí přátelé,
opět se blíží Vánoce, svátky radosti a pokoje, ale především
svátek, kdy přišla na svět Láska. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal
svého Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život
věčný. Dovolte mi, abych vás opět pozdravil krátkým dopisem.
Prožíváme nyní advent, čas, který pro někoho znamená
spěch a nervy s uklízením, sháněním posledních dárků a pečením cukroví, ale pro někoho, což je lepší, naopak dobu ztišení a
vnitřní přípravy na tyto svátky. Symbolem této doby je adventní věnec. Kdesi jsem četl takovou krátkou povídku, o kterou
bych se s vámi rád podělil.
Na adventním věnci hořely čtyři svíce. Bylo ticho, takové
ticho, že bylo slyšet, jak svíce mezi sebou potichoučku mluví.
První svíce vzdychla a řekla:
„Já se jmenuji POKOJ. Mé světlo hoří, ale lidé pokoj nemají,
nechtějí mne! Na mnoha místech ve světě je válka, v mnoha
rodinách a v mnoha vztazích nevládne pokoj.“
Její světlo bylo stále menší a menší, až docela zhaslo. Druhá
svíce blikala a řekla:
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„Moje jméno je VÍRA. Ale jsem už přebytečná. Lidé nechtějí
o Bohu nic slyšet. Myslí si, že Boha nepotřebují. Už není potřeba, abych svítila…“
A také druhá svíce zhasla. Tiše a smutně se přihlásila ke slovu i třetí svíce.
„Mně říkají LÁSKA. Už nemám sílu hořet. Lidé mne dávají
stranou. Moje jméno používají pro věci, které jsou sobectvím,
a ne láskou. Vidí jen sami sebe a ne druhé lidi, které by měli
milovat. Nedokážou pro druhé nic obětovat.“
A její mihotavý plamínek zablikal a zhasl.
Do místnosti přišlo dítě. Podívalo se na svíce a řeklo:
„Ale, ale, vy přece máte hořet, nemáte být vyhaslé!“
Bylo mu skoro do pláče. V tu chvíli se přihlásila čtvrtá svíce.
Řekla:
„Neboj se! Pokud svítím já, můžeme znovu zapálit i ty ostatní. Moje jméno je NADĚJE.
Dítě vzalo opatrně svíci do rukou a znovu zapálilo tři zbývající.
V Lukášově evangeliu můžeme číst: „Ale anděl jim řekl: Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, která bude radostí pro

všechny lidi, protože v Davidově městě se vám dnes narodil
Spasitel, Kristus Pán…“
Tato základní informace Vánoc přišla z Nebes. Nebojte se!
Řekl anděl. Toto „Nebojte se!“ je dnes potlačované uměle vytvářeným strachem. Strach je v podstatě egoistický pud. Paralyzuje. Voláme stále po svobodě. Zapomínáme však, že nás
osvobodí jen pravda, odvaha a oběť. Ono „ Nebojte se! „ není
jen náhodným sloganem.
Chystáme se na Vánoce. Představujeme si je jako odpočinek, jakousi dovolenou od všedního dne. Do těchto Vánoc nám
dnes ďábel naoordinoval i nejistotu. Aby nás opustila důvěra,
abychom se báli o tento svůj pozemský, a ne o věčný život. Ale
jak to bylo v onom příběhu - zůstala ještě svítit svíce naděje.
Ano, pokud ještě naděje svítí, třebas jen malým plamínkem,

není nic ztraceno. Od ní znovu můžeme zapálit v našich rodinách pokoj, víru i lásku.
A to bych vám všem rád popřál k letošním svátkům, aby
ve všech rodinách nanovo zazářil pokoj, protože není důležité
MÍT, ale BÝT. Aby se rozhořela víra, protože Bůh je ten pevný
bod, o který se člověk může vždy opřít a tak naplnit výrok, který kdysi dávno pronesl Archimedes: Dejte mi pevný bod a pohnu Zemí. My nepotřebujeme hýbat planetou, ale sami sebou a
tou silou, hybnou pákou, která s námi dokáže pohnout je láska,
protože zkuste sevřít ruku v pěst, když máte na dlani srdce…
Kéž vás všechny o těchto Vánocích naplní ona krásná „čtveřice“: pokoj, víra, láska a naděje. K tomu vám všem ze srdce
žehnám.
Váš farář P. Pavel Křivý

Jsme u konce dalšího občanského roku. Tak jako byl barevný podzim, tak různé bylo i prožívání tohoto období v našem
společenství. Už tra diční hodové mše svaté i se vzpomínkou
na zemřelé.

30. 12. – Svátek sv. Rodiny – mše sv. v 9.30 hod. na poděkování za milosti uplynulého roku
1. 1. 2013 – Slavnost Matky Boží P. Marie, mše sv. v 9. 30
hod. za dívky a ženy z Ladné
6. 1. – Slavnost Zjevení Páně – Tří Králů, mše svatá v 9.30
IPETFTWʏDFOÓNWPEZ LʭÓEZ LBEJEMB QPQʭQʭJOFTFOÏIP[MBUB
OBQʭʭFUÓ[LZ LʭÓäLZ QSTUâOLZBQPE
13.1. – Křtu Páně – touto nedělí končí doba vánoční

V říjnu jsme děkovali za úrodu s přinášením darů země a
prosili za celou obec, za všechny kdo zde žijí. V sobotu 13. října
u příležitosti 100. výročí posvěcení kostelního kříže se konal
v kostele koncert duchovních písní. Byla to krása zaposlouchat
se do zpěvu souboru Virtuosi di Mikulov. Říjen byl na události
bohatý. 28. října byla udělena biskupem mons. Vojtěchem Cikrlem svátost biřmování. Tuto svátost přijalo 31 biřmovanců,
někteří byli z okolních farností. I my jsme byli přitom, zúčastnili jsme se této slavnosti, která se ve farnosti neopakuje každým rokem.
Listopad je už tradičně měsícem „dušičkovým“, kdy si nejen
první dva dny více než jindy připomínáme naše blízké, kteří
už nejsou mezi námi. Konají se pobožnosti, slouží mše svaté
a zdobí jejich hroby, letos nás nepříjemně zasáhlo bouráním
hřbitovní zdi. Konec listopadu bývá v kostelích spojen s koncem církevního roku a to Slavností Ježíše Krista Krále. Letošní
jubilanti mohli přijít a poděkovat za dar svého života při mši
svaté.
A je tu adventní doba. Na l. neděli adventní byli při mši sv.
posvěceny přinesené věnečky. Druhá neděle adventní se u nás
v kostele slavila ze Slavnosti posvěcení našeho kostela. 8. 12.
1914 byl posvěcen náš kostel. A proto při mši barva bílá nahradila fialovou.
A máme zde nejkrásnější svátky roku – svátky lásky a obdarování. Před více než 2000 lety přišla na svět velká Láska v podobě malého dítěte Ježíše – je zde tedy i pozvání na duchovní
prožití svátků. Zastavení se ve shonu práce a starostí. Zamysleme se nad tím, co nám tento rok přinesl a děkujme Bohu za to,
že jsme, i když není vše, jak bychom si přáli. Ať se ve zdraví a
v míru za rok zase můžeme ohlídnout za dalším rokem a nemuseli se stydět ani za jediný den svého života

Po vánočním období až do doby postní, to je do Popeleční
středy, je doba mezidobí, která končí fašankem. V postní době
CZOFNʏMZCâU[ÈCBWZQMFTZ TWBUCZBäEPOFEʏMFWFMJLPOPʊOÓo
Zmrtvýchvstání Páně. V postním období se kromě mší svatých
konají pobožnosti křížové cesty, jako připomínka na umučení
Ježíše Krista.
Nadcházející rok je pro křesťany rokem víry a milostí. Připomínáme si příchod velkých mužů na Velkou Moravu sv. Cyrila a
Metoděje v r. 863. Tyto velké muže by měl znát každý občan, ne jenom věřící. Jednou měsíčně se koná v kostele Novéna k roku víry.
Poděkování všem, kdo se starají o kostel a krásu bohoslužeb –
uklízečkám, varhanicím, zpěvačkám i ministrantům i mužům,
kterých je taky někdy třeba. Díky také zaměstnancům OÚ za
úklid listí, které jsme roky shrabovali a výsadbu kolem kostela.
Charita
Už tradičně prvních čtrnáct dnů nového roku probíhá
v celé naší vlasti finanční Tříkrálová sbírka, vždy v období
svátku Tří králů. Tato sbírka slouží vždy těm nejpotřebnějším.
Slouží k zajištění provozu azylových domů pro dospělé, tak
pro matky s dětmi. K zajištění provozu domovů pro seniory,
kteří nemohou zůstat doma samotní bez dozoru. Dále k zajištění provozu Hospiců – kde jsou umístěni lidé těžce nemocní,
na sklonku svého života. Lidem bez přístřeší v mimořádně
těžkých situacích, povodně, války, hladomor.
Břeclavská charita zajišťuje ošetřovatelskou službu, převazy,
injekce, dále pak sociální a poradenské služby. U nás vám ráda
poskytne službu zdravotní paní Ludmila Frolichová – injekce.
Charita nepřispívá na nadstandartní služby. Snažíme se získat
peníze pro nemocnou Evu Karolínu Bartošovou, snad to vyjde
a dostane nějaký příspěvek na léčbu.
Charita pořádá u nás Tříkrálovou sbírku pravděpodobně
5. a 6. ledna 2013. Zatím nemáme koledníky, doufám, že
se do konání sbírky koledníci najdou. Díky už dnes za vaše
dary.
Charita pořádá také v postní době sbírku. Bývají to postní
pokladničky na konkrétní pomoc. U nás tato akce ještě nebyla

Bohoslužby v našem kostele
o vánočních svátcích
24. 12. – O štědrém večeru zde mše svatá není. Bude ve farním kostele v Podivíně ve 22 hodin.
25. 12. – Hod Boží vánoční – Slavnost narození Páně, mše
svatá zde v 10.45 hodin
26. 12. – Svátek sv. Štěpána – 2. sv.vánoční, mše sv. v 9.30 za
chlapce a muže z Ladné
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za oblečení, obuv a přikrývky pro lidi, kteří tuto Vaši pomoc
potřebují.
Koledníci přihlaste se do konce měsíce u paní Ludmily
Střelské.
Ludmila Střelská

a mohla by být zaměřena právě na pomoc léčby malé Evičky.
Vše bude zveřejněno na nástěnkách a místním rozhlasem.
Charitní sbírka oblečení pravděpodobně – konec února,
nebo začátek března. Bude upřesněno a vyhlášeno rozhlasem
a na nástěnkách. Díky všem, jak za Vaši finanční pomoc, tak

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILEA
Všem jubilantům přejeme vše nejlepší a mnoho zdraví do
dalších let
říjen
80 let Marie Trávníčková, ul. Na Trkmance
70 let Anna Cupalová, ul. Růžová
Anežka Gajdová, ul. Lipová
65 let Marie Buchtová, ul. Úlehlova
Marie Doležalová, ul. Anenská
Božena Lůcká, ul. Sportovní
Pavel Doležal, ul. Anenská
Josef Tuček, ul. Masarykova
60 let Oldřich Anth, ul. Úlehlova
listopad
75 let Božena Ferbarová, ul. Sportovní
65 let Marie Klimovičová, ul. Úlehlova
Anna Snovická, ul. Mlýnská
Jan Áč, ul. Svobody
60 let Božena Bajarová, ul. Mlýnská
Václav Čech, ul. Masarykovaprosinec
70 let Božena Brtevníková, ul. Růžová
Antonín Lucký, ul. Sportovní
65 let Marie Glosarová, ul. Mlýnská
Ludvík Ivančic, ul. Anenská
60 let Zdeňka Jankovičová, ul. Sportovní
Jiří Frodl, ul. Na Trkmance

ÚMRTÍ
Rozloučili jsme se s občany:
září
Marie Šošková, ul. Lipová
Oldřich Šudrla, ul. Růžová
říjen
Antonín Sýkora, ul. Za Hřištěm
NAROZENÍ
září
Blahopřejeme Lucii Mlátilíkové z ulice Masarykovy k narození
syna Matyáše.
Blahopřejeme Evě Šmídové a Miroslavu Trokanovi z ulice Růžová k narození dcery Lilien.
říjen
Blahopřejeme Markétě Kališové a Tomáši Vyhnálkovi z ulice
Úlehlova k narození dcery Eleny.
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.

INZERCE

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE
S KOMPLETNÍ DODÁVKOU MATERIÁLU

Richard Osička
Na Járku 482
Moravský Žižkov 691 01

slev

y až

50 %

mobil: +420 732 685 487
e-mail: podlahyosicka@seznam.cz
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