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POZVÁNKA

„DEN PRO LADNOU“
21. května 2011
V sobotu 21. května 2011 pořádá obec Ladná ve spolupráci s místními spolky a sdruženími Den pro Ladnou.
Během dopoledne bude Mgr. Pavlem Křivým slavnostně vysvěcena opravená kaple sv. Michala. Do odpoledního programu
se zapojí místní spolky a sdružení, MŠ a ZŠ Ladná a pohostinství U Parku.
Na závěr bude také losování o ceny a den zakončí country zábava se skupinou Amulet v parku Rasovna.
Všichni jste srdečně zváni!
Vyzýváme šikovné kuchařky a kuchaře, aby se zúčastnili soutěže specialit. Letos se bude soutěžit v přípravě pokrmů z listového těsta (sladké i slané varianty). Hotové pokrmy prosím přineste v sobotu 21. 5. 2011 po 13.00 hod. do kuchyně mateřské školy.
Sdružení občanů Ladné uspořádá při příležitosti Dne pro Ladnou výstavu „Jak jsme se vdávaly a ženili“. Žádáme občany o
zapůjčení svatebních fotografií, unikátních darů, starých svatebních šatů, oznámení apod. Přinést je můžete na OÚ. Děkujeme.

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
vychází další číslo Lanštorfského zpravodaje, takže jako obvykle bych si dovolila několik málo vět úvodem k dění v obci.
Začala bych výsledkem hospodaření obce za rok 2010, kladný
výsledek hospodaření ve výši 4,7 mil. korun je určitě pro všechny spoluobčany potěšující.
Mohlo by se zdát, že se přes tři zimní měsíce nic nedělo a
obec spala zimním spánkem. Po celou zimu se dokončovala re-
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konstrukce hasičské zbrojnice, takže bude ke konci března předána. Chtěla bych poděkovat panu Ladislavu Černému a jeho
zaměstnancům za odvedenou práci a její výsledek mohou posoudit nejenom členové SDH , ale při slavnostním otevření /
zřejmě v měsíci červnu/ i ostatní spoluobčané. Chystala se projektová dokumentace k výstavbě tělocvičny a v současné době
na prostranství vedle základní školy, kde bude tělocvična stát,
musí proběhnout přeložení vedení zemního plynu a vody. Věřím, že do konce letošního roku se s výstavbou tolik potřebného zařízení pro naši obec začne. Obec obdržela dotaci na výsadbu zeleně na hřbitově, takže společně s touto dotací dojde v
následujícím roce i k rekonstrukci hřbitovní zdi. Pracovalo se
na změně č.2 územního plánu a začalo se s pozemkovými úpravami v obci.
Bohužel z důvodu nepochopení u části obyvatelstva nedojde prozatím k realizaci akce „Revitalizace Ladenské strouhy“,
protože komárů a žab máme dost, ne? Je potěšující, že se možná bude realizovat jiná revitalizace v jiné lokalitě a doufám, že
s jiným výsledkem.
S několika našimi spoluobčany jsme navštívili Slovácké divadlo v Uherském Hradišti a muzikálové představení „Cikáni
jdou do nebe“ nás všechny velmi mile překvapilo. První jarní
výlet pro „důchodce“ se uskuteční v měsíci dubnu, a to na zá-

mek Kunštát, do arboreta Šmelcovna v Boskovicích a do pivovaru Černá hora, kde proběhne nejen prohlídka, ale i ochutnávka piva. Na další výlet se mohou občané těšit v měsíci červnu a v srpnu potom na zájezd do Českých Budějovic na národní
dožínky „Země živitelka“. Pro ostatní milovníky kultury chystáme na letní prázdninové měsíce divadelní představení v par-

ku Rasovna a snad se uskuteční koncem prázdnin i letní kino.
Přeji všem spoluobčanům, aby jim přicházející jaro vlilo do
žil více životního optimismu a duševní pohody, aby se netrápili zbytečnostmi, které nejsou k plnohodnotně prožitému životu vůbec důležité.
Renáta Priesterrathová, starostka)

Vánoční představení v kostele
Svůj tradiční koncert si opět připravili žáci ze základní a mateřské školy. Tentokrát si děti přizvaly hosty- koncert zahájili Ladenští trubači (František Sedláček, Jan Sedláček, František Kaňa a Zdeněk Vrbík), kteří si připravili vystoupení pod vedením
Zdeňka Vrbíka, dále vystoupily děti z flétnového kroužku při ZŠ, zazpívala Aneta Mendlová, a na klavír zahrála žákyně 4.třídy
Jana Zháňalová. Koncert zakončili zpěvem koled členové Slováckého sdružení Lanštorfčané. Výtěžek ze vstupného bude použit
jako příspěvek na akci pro děti ze školy a školky.

Hradilova mše
27. prosince 2010 uspořádala obec Ladná koncert, na kterém členové Slováckého krúžku Charvatčané předvedli Hradilovu Vánoční mši za doprovodu orchestru pod vedením pana Františka Macinky. Koncert zahájili fanfárami Ladenští trubači, poté starostka obce ocenila občany, kteří přispěli k rozvoji obce a spolkového života či k zvelebování obce. Tento rok byli pozváni paní
Katarína Morvayová, paní Marta Tesaříková, pan Petr Baránek a pan Vlastimil Gajda.
Letošní výtěžek z koncertu ve výši 6.527,-Kč byl věnován Mgr. Pavlu Křivému na další opravy kostela

Tříkrálová sbírka
V letošním roce se i v naší obci již pojedenácté konala Tříkrálová sbírka, kterou uspořádala Oblastní charita Břeclav, Místní
charita Ladná a Obecní úřad Ladná. Děkujeme všem, kteří se na koledování podíleli a všem, kteří přispěli. Letošní sbírka v Ladné vynesla 31.041,-Kč a 5,-Euro.
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Fašankové veselí
V sobotu 26.února se konalo fašankové veselí. Nová akce, založená v naší obci v loňském roce, se ujala a letos ji opět zahájila zabíjačka u obecního úřadu. Příchozí si mohli pochutnat na vynikajících zabíjačkových pochoutkách, které připravil pan Josef
Koliba za pomoci pana Stanislava Lysáka, Martina Vlka, Josefa Pulkrábka a zaměstnanců obce.
Od 13.00hod. se po obci vydal průvod masek, členů chasy a Slováckého sdružení Lanštorfčané, ke kterým se přidalo mnoho
občanů. Po několika zastávkách u „hospodářů“ se průvod pod vedením Stanislava Holuba a Stanislava Maxy vrátil zpět k obecnímu úřadu, kde byla akce ve večerních hodinách ukončena. Děkujeme všem, kteří se na přípravě akce podíleli, panu Kolibovi a Lysákovi za přípravu zabíjačky a všem hospodářům (v letošním roce to byla rodina Pospišova, Šmídova, Štollova, Svobodova, Šúňova a Hrdličkova, u obecního úřadu občerstvení přichystaly paní Marie Kobrová, paní Jana Balgová a paní Jana Lucká).
Více fotografií na http://ladna.rajce.idnes.cz/

→
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VÝPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání č.2/2010
Zasedání se konalo dne 17. prosince 2010
zastupitelstvo obce schválilo:
-Jednací řád Zastupitelstva obce Ladná
-rozpočet obce Ladná na rok 2011
-prodej pozemku parc.č. 1158/121 o výměře 962m2 za cenu
50,-Kč/m2 se zřízením předkupního práva /lokalita Ovčačky/
-rozpočtové opatření č.5/2010
-konkurzní komisi pro konkurz na ředitele/ku ZŠ a MŠ Ladná ve složení Bohumila Tesaříková, Mgr. Eva Meluzínová,
PaeDr. Petr Zábranský, Mgr. Svatava Bradávková, Ing. Vratislav Čech, Iveta Žáková a Renáta Priesterrathová
-zřízení komise pro výstavbu a územní rozvoj obce
-Jednací řád kontrolního a finančního výboru
-převod drobných památek místního významu: kříž na parc.č.350 /na ul. Svobody/, kříž na parc.č.145/1 a 145/2 /u autobusové zastávky/, socha sv.Jana na parc.č. 1015/1 a Poklona sv.Anny na parc.č. 383 do vlastnictví obce Ladná za 1,-Kč
za památku
-zahájení pozemkových úprav v obci
-příkaz starostky obce k provedení inventarizace majetku
obce za rok 2010. Provedením inventarizace pověřuje kontrolní výbor obce.
-provedením posledního rozpočtového opatření v roce 2010
starostku obce
-Obecně závaznou vyhlášku č.1/2010, o místních poplatcích
-Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací automat nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
-na valné hromady DSO Regionu Podluží tyto zastupitele: B.
Tesaříkovou, S.Krůtila, V.Šúňovou, J.Pulkrábka a R.Priesterrathovou
-odměnu za výkon funkce předsedy kontrolního a finančního výboru v celkové výši 700,-Kč měsíčně. Částka je rozčleněna na 300,-Kč za zastupitele a 400,-Kč za výkon předsedy
výboru.
-od 1.1.2011 odměnu za výkon funkce neuvolněné místosta-

rostky ve výši 20 590,-Kč hrubé mzdy měsíčně
-od 1.1.2011 odměnu za výkon funkce neuvolněné starostky
ve výši 22 130,-Kč hrubé mzdy měsíčně. Tuto odměnu bude
starostka pobírat do doby, dokud nebude ve funkci jako starostka uvolněná.
Zasedání č.3/2011
Zasedání se konalo 10.února 2011
zastupitelstvo obce neakceptovalo:
-podnět ke změně č.2 ÚPO Ladná v lokalitě 2.1, podaný občany dle přiloženého seznamu, který navrhuje zpracování regulačního plánu v této lokalitě.
-podnět ke změně č.2 ÚPO Ladná v lokalitě 2.1, podaný panem Vojtěchem Plotzem, který navrhuje protihlukové stěny
pro zabránění šíření hluku z dálnice D2 a železnice.
zastupitelstvo obce schválilo:
-zadání změny č.2 ÚPO Ladná
-Smlouvu s firmou PIONS Brno
-rozpočtové opatření č.6/2010
-vyřazení z majetku obce traktorek TORO 220 DH s příslušenstvím v hodnotě 126 943,-Kč
-plán účetních odpisů za rok 2010 pro ZŠ a MŠ Ladná
-plán účetních odpisů na rok 2011 pro ZŠ a MŠ Ladná
-výsledek hospodaření a návrh pokrytí ztráty hospodaření ZŠ
a MŠ Ladná, a to z rezervního fondu školy
Zasedání č.4/2011
Zasedání se konalo dne 4. března 2011
zastupitelstvo obce schválilo:
-Smlouvu s Jihomoravskou plynárenskou, a.s. o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby /přeložka plynu u budovy školy/
-Smlouvu s Jihomoravskou plynárenskou, a.s. o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících
-Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č.
106/1999 Sb.
B.Tesaříková
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OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
PLATBA POPLATKŮ NA ROK 2011
Upozorňujeme občany, kteří doposud nezaplatili poplatky za
odpad nebo psa, aby tak učinili v co nejkratší době. Poplatek
za odpad je 450,-Kč/osoba a poplatek za psa je 100,-Kč/1pes.

SBĚRNÝ DEN FIRMY HANTÁLY
se koná ve středu 6. dubna 2011 od 10.00 do 17.00 hod.
Kontejnery budou přistaveny u budovy základní školy.
Odevzdat můžete:
-elektroodpad (televize, ledničky, ždímačky, PC, tiskárny
apod.)
-baterie
-zařízení výpočetní techniky
-nebezpečný odpad(obaly od barev, ředidel, pryskyřice)
-pneumatiky na osobní a dodávkové vozy
Oznamujeme starším občanům, že mohou den před sběrným
dnem ponechat případný odpad před svou nemovitostí, bude
odvezen zaměstnanci obce. Oznamte to na obecním úřadu
nebo na telefonu 519 324 502.

Upozorňujeme především starší občany, že se také v naší obci
množí případy prodejců levnějších tarifů plynu či elektřiny,
kteří se vydávají za pracovníky společnosti E.On apod. Také
se vyskytly návštěvy falešných kontrolorů, kteří požadovali zaplacení pokut. Buďte ostražití a rozmyslete si, koho pustíte do
svých domácností.
Žádáme majitele automobilů, kteří mají možnost parkovat vozy
do garáží, vrátnic či na dvůr, aby je s ohledem na průjezdnost
ulic schovávali. Auta často ztěžují průjezd autobusů, sanitek
nebo omezují možnost zimního úklidu. Děkujeme.

E-BOX NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Do E-boxu na obecním úřadě můžete odkládat nefunkční
drobné elektrozařízení, mobily, MP3 přehrávače apod. Od začátku března je u E-boxu umístěn také box na použité baterie,
které zde můžete odkládat.

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2010
PěÍJMY
DanČ
Poplatek za likvidaci kom.odpadu
Poplatek ze psĤ
Poplatek za užívání veĜ.prostranství
Poplatek za provozovaný VHP
VýtČžek z provozování loterií
Správní poplatky
Dotace na volby, sþítání lidu
Neinvestiþní dotace za stát.rozpoþtu
Dotace EU-ÚĜad práce
Dotace EU, SFŽP ýR
Dar-Jihomoravský kraj
PĜevod ze sociálního fondu
Úhrada za dobývací prostor
Místní knihovna-poplatky
Kultura-akce, dar
Nájem-hostinec, pošta
PohĜebnictví-nájmy hrobĤ
PĜíspČvek na územní plán
PĜíjem za vČcné bĜemeno
Pronájem pozemkĤ
Prodej pozemkĤ
Prodej popelnic
PĜíjmy za tĜídČný odpad
PĜíjmy-péþe o vzhled obce
PĜíjmy místní správy
PĜíjmy z úrokĤ
CELKEM i neuvedenými drobnými
položkami

VÝDAJE
Deratizace
Silnice-znaþky, opravy
ParkovištČ u knihovny
IDS JMK, pĜíspČvek na autobus.dopravu
OdvádČní a þištČní odpad.vod
Kanalizace a ýOV-projekt
PĜíspČvek ZŠ a MŠ
Úhrada za žáky II.stupnČ
Ostatní výdaje ZŠ
Knihovna
Obnova kult.památek
Zpravodaj
Kultura
PĜíspČvek TJ Sokol
Nebytové hospodáĜství
VeĜejné osvČtlení-energie, opravy
PohĜebnictví
PohĜebnictví-stavby
Územní plánování
Péþe o vzhled obce, platy
Komunální služby-stavby
Komunální služby-pozemky
Nákup popelnic
SbČr a svoz komun.odpadĤ
Komunální dopad-stavby
Rekonstrukce hasiþ.zbrojnice
Sbor dobrovolných hasiþĤ
Zastupitelstvo
Volby
Místní správa
Bankovní poplatky
PojištČní
PĜevod do sociálního fondu
Platba daní a poplatkĤ
CELKEM i neuvedenými drobnými
položkami

Ký
10 298 448
531 320
25 666
21 040
140 000
60 072
101 830
42 102
415 000
204 824
403 357
50 000
27 276
4 982 623
8 785
54 804
129 523
15 905
20 000
22 000
91 482
613 690
18 932
116 733
17 660
27 426
228 924
18 678 724
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Ký
38 308
11 920
357 317
62 150
9 548
1 794 100
1 000 000
245 000
11 404
157 753
146 250
32 232
444 645
400 000
67 016
319 722
60 685
124 000
71 800
2 181 996
357 210
252 900
16 790
921 355
331 353
1 676 667
153 023
703 726
33 903
1 132 047
11 243
43 136
27 276
768 400
13 976 379

parcely rodičů a dětí, to vše zdarma. Veškeré slučování či
rozdělování parcel bude probíhat pouze za souhlasu vlastníků. Další značnou výhodou provedení pozemkových úprav
je začlenění polních cest, biocenter nebo remízků do krajiny. Na tato tzv. společná zařízení bude nejprve „použita“
půda ve vlastnictví státu či obce.
Teprve po souhlasu nadpoloviční většiny vlastníků zahájí
Pozemkový úřad jednání, kam budou pozváni všichni vlastníci půdy a kde jim bude vysvětlen další postup. Zde také
bude zvolen „sbor zástupců“, který bude s Pozemkovým úřadem blíže spolupracovat.

ČINNOST OBCE
Projekt Multifunkční objekt
Zpracování projektová dokumentace firmou S2S z Moravského Žižkova se chýlí ke konci. Kvůli vydání stavebního
povolení byla podepsána se společností Jihomoravská plynárenská a.s smlouva o přeložce plynového zařízení, která
bude provedena v nejbližších týdnech.
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu s firmou PIONS
Brno, která bude pro obec sledovat dotační možnosti a zpracuje žádost o dotaci na výstavbu haly. Vypsání dotace se
předpokládá v druhé polovině roku; doufáme, že budeme
s naším projektem splňovat podmínky dotačního titulu a o
dotaci požádáme.

Dotace na vegetační úpravy na hřbitově
Obec Ladná uspěla ve 20.výzvě Operačního programu životní prostředí (fondy Evropské unie) a získala dotaci na úpravy zeleně ve výši 253.672,-Kč, což je 75 % celkových nákladů na projekt. Z obecního rozpočtu bude uvolněna částka ve
výši 84.558,-Kč.
Projekt připravili Ing. Jana Drochytková a Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., který působí na Zahradnické fakultě MZLU a je
mj. autorem úprav zámeckého parku v Lednici nebo obnovy
zeleně u zámku v Miloticích.
V letošním roce proběhne výběrové řízení na dodavatele
realizace, projekt bude realizován pravd. v letech 2012-13.
Bude vykáceno 21 ks stromů a keřů, vysazeno 20 ks stromů
ve velikosti kmínku 16-18 cm s balem (lípa malolistá, sakura
převislá, jeřáb muk nebo bříza bělokorá), 172 ks keřů (např.
zimostráz obecný, růže mnohokvětá, tis červený nebo šeřík
malolistý) a 119 ks popínavých rostlin (neopadavé druhy:
břečťan popínavý, zimolez japonský nebo brslen).
Travnatý pás ve střední části hřbitova bude osázen keřovými
skupinami a trvalkami, které jsou jednou z mála možností,
jak hřbitov oživit. Nově bude osázena plocha vedle hřbitova (bývalá zahrada), která bude pojata jako upravená parková plocha s komponovanou výsadbou stromů, záhony keřů
a trvalek. Před hřbitovní zdí budou odstraněny staré výsadby a nahrazeny novými listnatými stromy, výsadba tak bude
navazovat na přírodě blízké společenstvo u Jazérka.
Po úpravách zeleně plánuje obec instalaci osvětlení a zámkové dlažby v obou částech hřbitova.

Obec na Regiontouru v Brně
Obec Ladná se v rámci propagace Lednicko-valtického areálu zúčastnila cestovního veletrhu Regiontour v Brně. Návštěvníkům byly k dispozici propagační materiály mikroregionu a jednotlivých obcí, pro hosty společného stánku bylo
připraveno občerstvení. Naše obec se prezentovala trdélníky, které pro nás napekla paní Anna Pochylá.
Pracovní četa
Pracovní četa se v zimních týdnech věnovala odklízení sněhu, kácení starých stromů, úklidu kostelní zahrady a především úklidu veřejných prostranství v obci i mimo ni. Např. v
Ladenské strouze se našly zbytky divanu, autosedačky a další příslušenství do auta…
Úklid dalších lokalit bude pokračovat, rádi bychom požádali občany, aby využili možnosti odložit nepořádek do sběrného dvora a ušetřili tak zaměstnancům obce čas a obci
(=všem občanům) peníze.
Pozemkové úpravy
Zastupitelstvo obce na svém zasedání 17. 12. 2010 schválilo zahájení pozemkových úprav v obci. Byl sestaven soupis
vlastníků půdy, kteří budou v nejbližší době osloveni se žádostí o souhlas s provedením pozemkových úprav.
Pro vlastníky půdy jsou pozemkové úpravy jedinečnou šancí, jak uspořádat vlastnictví, sloučit pozemky či rozdělit (v
případě více majitelů větší parcely) nebo si zajistit ke svým
pozemkům přístup. Vlastníci si také mohou sloučit k sobě

Dokumentace je k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě.
B.Tesaříková

Opravená hasičská zbrojnice v Ladné.

Stánek Lednicko-valtického areálu na Regiontour v Brně.
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poĜad. þíslo taxon
ks
1-7
Tilia cordata
7
8
Pinus sylvestris
1
9
Prunus subhirtela 'Pendula'
1
10-12
Malus 'Professor Sprenger'
3
13-15
Betula pendula
3
16
Tilia cordata
1
17-19
Sorbus aria
3
20
Juniperus virginiana
1
celkem

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Dopoledne s předškoláky
Děti z MŠ ze třídy Kuřátek navštívily s paní učitelkou 12. ledna své starší kamarády ve škole. Spolu s žáky 1. a 2. třídy si
hravou formou vyzkoušely učení nanečisto a také se pochlubily tím, co už všechno umí. Školáci zase předvedli, jak se učí a co
se ve škole všechno dělá. Děti společně udělaly několik aktivit
a prohlédly si budovu školy. Na závěr předali prvňáci a druháci
kamarádům dárky, které pro ně vyrobili.
Den otevřených dveří
17. ledna jsme pozvali všechny rodiče, přátele školy a širokou
veřejnost na Den otevřených dveří, který pořádáme pravidelně
každý rok. Všichni se mohli po celý den přijít podívat do MŠ a
ZŠ, obě školy si prohlédnout, zúčastnit se výuky a výchovných
činností, navštívit školní družinu i zájmové kroužky.
Zápis do 1.třídy pro školní rok 2011/2012
Zápis se konal 25. ledna a již tradičně probíhal v pohodové atmosféře. Děti zpívaly, tancovaly, vyprávěla se pohádka a kreslily se obrázky. Různými hrami a aktivitami si mohla paní učitelka prověřit znalosti a dovednosti dětí. Všechny byly moc šikovné a ochotně pracovaly. Zasloužily si určitě velkou pochvalu a
dárky, které pro ně připravily učitelky a děti ze školy.
Příští rok tak do 1. třídy nastoupí 8 žáků.
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20

Výchovné akce
Děti z MŠ a ZŠ se společně zúčastnily několika divadelních představení: „Cukrářka Barborka“, „Smolíček“ a „Loupežnická pohádka“. Aktivně se zapojovaly do zpívání i hru na hudební nástroje při
výchovném koncertu „Já nic, já muzikant“. Žáci nakreslili a poslali své obrázky už do tří výtvarných soutěží a dalších se ještě hodlají zúčastnit. Ekologický pořad „Motýlí křídla“ nám přivezlo Centrum ekologické výchovy Dúbrava z Hodonína, se kterým pravidelně spolupracujeme.
I v letošním roce jsme se zapojili do charitativního projektu „Fondu Sidus“, který pomáhá malým pacientům v českých nemocnicích.

Připravujeme další akce:
Velikonoční dílny 19. 4. 2011 v MŠ
Divadelní představení v břeclavském kině Koruna a další v divadle Polárka v Brně
Den Země
Dětský den
Výlet do zábavného centra „Bongo“ v Brně
Marie Kobrová, ZŠ Ladná

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY
PROBĚHNE 13. DUBNA 2011
OD 16.00 HODIN.
V únoru 2011 se konal konkurz na místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Ladná. Do výběrového řízení se přihlásily tři
uchazečky a komise, ve které zasedli také zástupci Krajského úřadu JMK nebo České školní inspekce, poté zřizovateli doporučila na místo ředitelky paní Blanku Uhrovou z Břeclavi. Mgr. Uhrová nastoupí do vedení školy k 1. dubnu 2011.

KNIHOVNA
CO SE DĚLO, DĚJE A BUDE DÍT V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ
Dále probíhá soutěž v rámci akce
BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ ,,STAŇ
SE MLADÝM SPISOVATELEM˝
Podmínky účasti soutěže:
-Umět psát a trochu malovat
-Přijít si do knihovny pro sešitek
-vymyslet příběh podle své fantazie nebo
z knihy vypůjčené v knihovně
-Na první stranu namalovat obrázek s názvem příběhu a svým

Místní knihovna ve spolupráci se základní školou uspořádala
výtvarnou soutěž pro děti MALOVANÁ ŘÍKADLA.
Soutěže se zúčastnilo 19 dětí s naší obce. Všechny děti se snažily, a proto byly odměněny malým dárkem.
Akci vyhlásila HERMIFOTO Dagmar Benešová ve spolupráci s Městskou knihovnou Břeclav.
Nejzdařilejší obrázky jsou odeslány do MK Břeclav do dalšího kola soutěže.
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jménem, uvnitř příběh, který může být doplněn obrázky.
Příběh přineste do 7. 4. 2011 do knihovny. Vyhodnocení soutěže proběhne koncem dubna.
V měsíci květnu uspořádáme pro všechny děti předškolního i
školního věku turnaj v hraní pohádkového pexesa
„ O POHÁDKOVÉHO KRÁLE NEBO KRÁLOVNU”
Nové knihy zakoupené v březnu pro děti:
Geislerová Dagmar - Vanda Tajné zápisky, Vanda Přísně tajné,
Vanda Liga proti holkám, Vanda Blesková pomsta
Kneřová Bety - Otazníková říše
Blažková Kateřina - Nalin Algabram, Funkeová Cornelia - Příšerky a jejich historky
Schröderová Patricia - Mirella a tajemství mořských víl
Weningerová Brigitte - Jeden za všechny,všichni za jednoho
Gemmel Stefan - Jako ty!
Místní knihovna děkuje p. Eduardu Bartalovi za darování
zcela nových knih:
Brown Dale – Válečníci
Flynn Vice - Akt zrady
Grace Tom - Zvěd v síti
Morrell David – Bludička
Flandy Tom - Sprinter Cell Šachmat
Cild Lee - Nemáš co ztratit, A přece nezemřeš
Ludlum Robert - Matlockovo pověření, Arktická mise
Vojtěška Florusová

EKOKÚTEK
VÝSADBA ZELENĚ
Kácení a výsadba stromů na katastru obce od roku 2007 k
31.12.2010
Kácení podléhá správnímu řízení, občan je povinen kácení nahlásit a žádat o povolení ke kácení, pokud má strom obvod
kmene 80 cm ve výšce 130 cm stromu.

ul. Za hřištěm: 12 ks stromů (ořechy, javor, lípa)
lokalita „za mlýnem“: 16 ks stromů (akáty, javory, vrba, lípa,
borovice)
ul. Mlýnská: 3 ks stromů (ořechy, oskeruše)
Všechny výsadby byly podpořeny z grantů nebo dotací, popř.
byly sazenice věnovány občany Ladné.
Celkem vysazeno: 225 stromů, z toho uvnitř obce: 42 stromů

Kácení
alej: 167 ks (topoly)
hřbitov: 5 ks (smrky)
Jazérko: 8 ks stromů (vrby,topoly, akáty)
obec: 29 ks stromů
Celkem pokáceno: 209 stromů

Připravovaná výsadba:
alej: dosazení dubů letních-5 ks, výsadba pravd. na podzim
2011
Vegetační úpravy na hřbitově: výsadba 20 ks stromů, 170 ks
keřů na hřbitově a v jeho okolí, realizace pravd. v roce 20122013
Stromořadí na Podluží: projekt regionu Podluží, výsadba alejí
u silnic, v obci Ladná-cesta k zastávce ČD (výsadba 97 ks švestek) a podél silnice z Ladné do Břeclavi (smíšená alej, výsadba
326 ks stromů). Žádost o dotaci na výsadbu byla podána v únoru 2011, v případě získání dotace výsadba v letech 2012-2013.
Kaštánka: 13 ks kaštanů (podána žádost o grant)
Sportovní ulice + parkoviště u TJ Sokol: 11 ks stromů (okrasná třešeň, ořech vlašský), 70 ks keřů (podána žádost o grant)

Výsadba
Rasovna: 15 ks vzrostlých stromů, sazenice zdarma z grantu
Nadace Partnerství
alej k Dyji: 70 ks alejových stromů, dotace z Ministerstva životního prostředí ČR, náklady obce na celou akci 25.000,-Kč (kácení, frézování pařezů, hloubení jam,výsadba)
Jazérko: 13 alejových stromů, 57 ks ovocných stromů ve velikosti odrostek, dotace z EU a SFŽP; náklady obce 46.000,-Kč
(odvoz nepořádku po bývalém JZD, terénní úpravy u hřbitova,
kácení, výsadba, zdravotní ořez stromů)
park u kaple sv. Michala: 12 ks vzrostlých stromů a 40 ks keřů,
dotace z Nadace Partnerství a MAKRO, náklady obce: 5.500,-Kč
Další výsadby stromů (sazenice zdarma od občanů):
zastávka u ČD: 27 ks stromů (duby, oskeruše, javory)

Další výsadba bude záviset na získaných dotacích a na možnostech rozpočtu obce.
B.Tesaříková
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KOSTEL SV. ARCHANDĚLA MICHAELA
17. 4. 2011 Květná neděle:
svěcení ratolestí, čtení Pašijí,
mše svatá v 9.30 hod.
21. 4. 2011 Zelený čtvrtek:
Památka poslední večeře
Páně, mše svatá v Podivíně v
18.00hod.
22. 4. 2011 Velký pátek:
Den umučení Páně, Velkopáteční obřady v Podivíně v 18.00hod.V Ladné v
15.00hod. pobožnost křížové cesty, pro křesťany den půstu
23. 4. 2011 Bílá sobota: po celý den možnost návštěvy kostela
v Podivíně, v Ladné mezi 9.00-10.00 hod. Večer: Vigilie Vzkříšení: obřady začínají v Podivíně ve 20.00 hod. svěcením ohně,
paškálu, následuje čtení, obnova křestních slibů a eucharistická
oběť. Je to nejposvátnější liturgie celého roku. Možnost přihlášení do autobusu do Podivína u p. Střelské
25. 4. 2011 Slavnost Vzkříšení: mše svatá v Ladné v 10.45 hod.,
svěcení přinesených pokrmů nebo beránků.
25. 4. 2011 Pondělí velikonoční, mše svatá v 8.00 v Ladné

CHARITA
Tříkrálová sbírka
Na začátku roku 2011 se už pojedenácté rozběhly po naší obci
skupinky koledníků Tříkrálové sbírky, aby koledovaly pro potřebné a postižené lidi a aby Vám popřály vše dobré do nového roku. Koledovalo šest skupin koledníků a vykoledovali celkem 31.041,- Kč a 5,-Euro. Vám všem, kteří jste přispěli, patří velký dík.
Poděkování patří malým i velkým koledníkům, kteří obětovali
svůj čas koledovat pro Charitu.
Koledovat chodily dvě skupiny mládeže, členové chasy (Jan
a Martin Hrdličkovi a Lenka Zháňalová a Pavel Čech, Tomáš
Sauer a Hanka Machálková). Dále chodili malí koledníci:
H. a V. Struhárovi, F. a E. Novákovi za doprovodu p. Jana Struhára; K. Hrdová, J. Zháňalová a A. Teturová za doprovodu p.
Ludmily Frolichové; T. Střelská, S. Stehlík, V. Vošvrda a L. Příborský za doprovodu p. Ludmily Střelské a P.a F. Dřevění za doprovodu p. Bohumily Dřevěné.
Sbírka autolékárniček
V lednu také proběhla sbírka autolékárniček, kterým končila
platnost k 31. 12. 2010. Přineseno bylo asi 50 ks a dvě krabice
obvazového materiálu darovali farníci z Podivína.

POZVÁNÍ NA POUŤ
Pouť Fatimského apoštola v Hodoníně v kostele sv. Vavřince na
náměstí se koná 25. 2. 2011, mši bude sloužil P. Pavel Dokládal.
Bližší informace u paní L. Střelské.

Sbírka oblečení
V březnu proběhla tradiční sbírka oblečení. Darovali jste 59
krabic a 70 pytlů oblečení, 25 pytlů darovali občané Podivína
Finanční dar za odvoz byl ve výši 700,-Kč.
Všem patří velký dík.
Další sbírka oblečení bude pravděpodobně na podzim.

ÚKLID KOSTELNÍ ZAHRADY
V měsíci březnu proběhlo zmlazování keřů a stromů v kostelní zahradě, který provedli zaměstnanci obce Ladná. Následovat
bude úklid celé zahrady. Děkujeme všem, kteří se o úklid kostela a jeho okolí starají.
Ludmila Střelská

VELIKONOCE V NAŠÍ FARNOSTI
Bohoslužby o velikonočních svátcích v naší farnosti

Pracovníci Diokonie Broumov odváží oblečení a nádobí ze sbírky v kostele v Ladné.

Pan Jan Struhár ošetřuje stromy a keře po zdravotním řezu.
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MALÍŘ JOŽA UPRKA A HODY NA PODLUŽÍ
Koncem 19. století navštívil malíř Joža Uprka Podluží a namaloval obrazy s názvem Lanžhotské hody a Lanštorfské hody. V literatuře často dochází k jejich záměně. Zatímco správně identifikovat názvy obou obrazů a zjistit, kde je uložen originál jednoho z nich,
by se za pomoci spolupracující veřejnosti mohlo dnes ještě podařit, kdo tehdy přivedl Jožu Uprku do Lanštorfa a do Lanžhota, to se
už zřejmě nikdy nedovíme.
Malíř a grafik Joža Uprka se narodil 26. října 1861 v Kněždubě (jeho rodný dům se zajímavou expozicí je zrekonstruovaný a
přístupný veřejnosti). Byl synem rolníka a malíře samouka Jana
Uprky. V roce 1899 se oženil s lidovou malířkou Anežkou Karlíkovou ze Svatobořic. Jeho mladší bratr František Uprka (1868
- 1929) se proslavil jako sochař.
Joža Uprka získal středoškolské vzdělání v Olomouci, nejprve
na německém učitelském ústavu a poté na olomouckém Slovanském gymnáziu. Ve studiích pokračoval od roku 1881 na
pražské akademii u Františka Čermáka a od roku 1884 na mnichovské akademii. V Mnichově spoluzaložil spolek „Škréta“, jehož dalšími členy byli třeba Alfons Mucha, Antonín Slavíček a
Luděk Marold.
Po tříletém pobytu v Mnichově se nejdříve vrátil do Prahy a
v roce 1888 přesídlil zpátky do rodného kraje, který ho inspiroval náměty a kde také vznikla stěžejní část jeho díla. Témata čerpal z každodenního života prostého lidu, práce, obyčejů a
slavností, zachycoval podobu lidových krojů i krajinu Moravského Slovácka.
Na přelomu let 1892 - 1893 pobýval díky stipendiu v Paříži, kde
studoval díla starých mistrů a seznámil se se současným uměleckým děním, zejména s impresionistickým stylem. Jeho obraz „Pouť u svatého Antonínka“ obdržel na pařížském Salonu
v roce 1893 ocenění Mention honorable a získal Uprkovi známost v zahraničí.
Uprka byl představitelem tzv. romantického historismu a secesního dekorativismu. Jeho dílo je národopisným dokumentem folklóru jižní Moravy. Byl plenérista ryzího zrna, pracoval skoro výhradně pod širým nebem, nejraději v plném slunečním jasu, což mu přivodilo několikrát prudkou oční chorobu. – „Když on i ten pouhý šátek na hlavě vypadá mnohem
krásněji, když naň svítí slunko, a jak se teprve vrapení rukávců
plastičtěji prokresluje,“ říkával. [Václav Frolec: Slovácko 1905.
Regio Brno 1991, str. 17]
Nedaleko rodného Kněždubu, v Hroznové Lhotě, koupil Uprka
malý domek jako ateliér. Ten nechal roku 1904 přestavět podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče na patrovou vilu s dřevěnými prvky inspirovanými lidovou architekturou. Hostil zde
osobnosti ze světa kultury, jako například spisovatele Aloise a
Viléma Mrštíkovy, malíře Herberta Masaryka (syna pozdějšího
prezidenta Tomáše Masaryka) a Zdenku Braunerovou, hudební skladatele Leoše Janáčka či Vítězslava Nováka. V roce 1902
přivedl Uprka na Slovácko slavného francouzského sochaře
Augusta Rodina - jednoho z největších sochařů 19. století.
Joža Uprka zemřel 12. ledna 1940 v Hroznové Lhotě, kde je pochován vedle svého bratra Františka a svého někdejšího žáka
Antoše Frolky.
Při cestách za inspirací zavítal Joža Uprka i na Podluží, které
jej zřejmě velmi zaujalo. Důkazem toho jsou mimo jiné obrazy Lanžhotské hody a Lanštorfské hody. Jeho dcera vzpomíná:
Z větších obrazů dokončoval v roce 1898 obrazy Do Rakús,
Na panském – jindy s názvem V poli nebo i Plečky, které podle menší studie, prodané na vánoční výstavce roku 1896 u Topiče, si Topič objednal ve větším formátu. Hlavní zájem otcův
byl však soustředěn k Lanštorfským a Lanžhotským hodům.

(V roce 1898 byly dokončeny malé i velké hody Lanštorfské a
v roce 1899 hody Lanžhotské.) K obojím měl v ateliéru mnoho studií. V té době otce navštívili někteří jeho přátelé, a když
prý se ho jeden z nich ptal, kdy budou Lanštorfské hody hotovy, odpověděl mu:
„To sám ešče nevím, ešče mně to nehraje tú pěsničku, kerú bych
chtěl. Ešče v tem néni veselosť, tá slovácká veselosť“ – zdůraznil
a rozpovídal se o ní takto: „Víte, slovácká veselosť, to néni enom
tak. Néni to búření, má to svoje zvláštní formy, ceremoniel, já
temu říkám styl. Každý krok, každý výskok je tu odměřaný, vypočítaný, je tu vědomá snaha utvořit lahodný celek. Veselost je
teda jaksi přidusená a záleží v tem, že jedni sa radujú z krásy a
síly druhých. Dyž takový šohaj ide mezi děvčatama, ví, že všecí
naň hleďá, že celá přízeň je na něho hrdá, že sa teda nesmí ,zahodit´, že si nesmí zadat.“ [Božena Nováková-Uprková: Besedy
s Jožou Uprkou. Nakladatelství Chagall Ostrava 1996, str. 147]
Bohužel dnes není zcela jasné, který z obou výše zmiňovaných
obrazů, tj. Lanžhotské a Lanštorské hody, je který. Pokud bychom obraz identifikovali na základě autentické zmínky, že
Lanštorfské hody existují ve dvou variantách (malé a velké),
pak by Lanštorfské hody měl být ten obraz, na kterém starší
muž vpravo v popředí vede za ruce dvě malé děti. Tento obraz
opravdu existuje ve dvou variantách, jeden vlastní Národní galerie v Praze a druhý Galerie výtvarného umění v Hodoníně.
Oba dva obrazy jsou originály, Uprka se k některým námětům
vracel a vytvářel jejich variace s drobnými změnami v detailech. Stejně tak existuje Pouť u sv. Antoníčka v Moravské galerii
v Brně a starší v Muzeu umění v Olomouci. (Podobně existuje
ve dvojím provedení – realistickém a impresionistickém – patrně nejznámější Uprkův obraz „Jízda králů“ z roku 1897.)
Obě instituce vlastnící originály obrazů oněch hodů, tj. jak Národní galerie v Praze, tak Galerie výtvarného umění v Hodoníně, vedou tyto obrazy jako Lanžhotské hody. Skutečnými Lanžhotskými hody by ale mohl být jiný obraz, který je dochován
pouze na reprodukcích a ani odborné veřejnosti není známo,
kde se nachází jeho originál.
Identifikovat oba obrazy podle krojů není snadné. V obou obcích se nosí podlužácké kroje, které se místně liší pouze v detailech, které nejsou na Úprkových obrazech patrné. Poznávacím znamením šohaja z Lanžhota by mohl být specifický emblém na čižmách, ale ani na jednom z obrazů není žádný em-
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(přichycené k opasku, tzv. pintě), lanžhotská nikdy. U obrazu,
u nějž i jiné indicie naznačují, že se jedná o Lanštorfské hody,
se zdá, že druhé děvče zleva (nejvíce v popředí) právě takovou
mašli na boku sukně má.
Veřejnost bude mít možnost vidět jeden z originálů domnělých Lanštorfských hodů na Uprkově výstavě, která se bude konat od 25. května do 28. srpna 2011 v Hodoníně. Při zhlédnutí barevného originálu, nebo třeba už při četbě tohoto článku si možná někdo vzpomene na nějaký detail, který by mohl
přispět k bližší identifikaci obrazu. Možná se v některé ladenské nebo lanžhotské domácnosti nacházejí nějaké Uprkovy přípravné studie, nebo se traduje nějaká příhoda, případně někdo
ze starších si pamatuje, že na obraze je jeho dědeček (kmocháček, stařenka, tetička …), nebo se dokonce najde nezvěstný originál jednoho z obrazů. To vše by mohlo přispět ke správné
identifikaci názvů uvedených obrazů.
Děkuji PhDr. Iloně Tunklové – kurátorce sbírky Galerie výtvarného umění v Hodoníně za cenné informace a podněty k napsání tohoto článku i za poskytnutí reprodukcí obou obrazů.

blém na černých holínkách vidět.
Podobně obtížná je jednoznačná identifikace podle kroje dívčího - v Lanžhotě se nosí rožky, v Lanštorfě kokeš. Bohužel děvčata nejsou zejména na druhém obrazu až tak dominantní, aby
byl tento detail dívčí pokrývky hlavy jasně patrný. O něco nadějnější se zdá být identifikace podle jiného detailu na dívčím
kroji: Lanštorfská děvčata nosí někdy mašle po stranách sukně

Zdeněk Vrbík

SPOLKY A SDRUŽENÍ
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ LADNÁ
Činnost za rok 2010
2. Ročník stolního ocenění králíků v Ladné (aktivní účast cca
15 chovatelů a 51ks králíků)
Řady členů ZO Ladná se rozrostly o dva nové členy, kteří k nám
přestoupili z upadající ZO Břeclav.
Účast na Dni pro Ladnou v podobě ukázkové expozice svěřen-

ce před svátky na konci roku vypravili do Rakouska na tamní
největší výstavu, setkali se zde s mnoha známými tvářemi z ČR
i zahraničí.
V tomto roce nebyla pořádána výstava v Ladné z osobních důvodů členů ZO (maturita, přijímací zkoušky a následně nástup
na VŠ velké části organizace)
Návštěvnost www stránek ZO byla 5.000 (resp. 12.900)
Plán činnosti na rok 2011
Stolní ocenění králíků (3. Ročník)
Rádi bychom navázali užší spolupráci s mládeží při MŠ a ZŠ v
obci Ladná za účelem bližšího seznámení mládeže nejen s chovem drobných zvířat.
Členové ZO Ladná se usnesli, že pro lepší orientaci, propagaci a zviditelnění organizace pořídí vesty s výšivkou s tématikou
chovatelství a obce Ladná. K tomu by bylo vhodné nejprve vytvořit několik grafických návrhů a vybrat několik variant vest,
které by se všem členům pořídily totožné.
Rádi se zúčastníme nám nabídnutých doprovodných akcí jako
v uplynulých letech.
V červnu roku 2011 bude po tříletém přípravném kurzu skládat závěrečné zkoušky na posuzovatele králíků přítel Hellinger.

ců našich členů, ukázkové tabule s historií ZO Ladná a možností malování a kvízových otázek pro děti a mládež.
Aktivní účast členů ZO Ladná na výstavních akcích (výstavy
okresní, krajské, celostátní, klubové s celostátní působností).
Na těchto akcích byli naši členové také velmi úspěšní, když získali mnohá ocenění, např. několik čestných cen z 1. Jihomoravské krajské výstavy v Hodoníně, kde členové naší ZO vystavili
na 50ks králíků (největší účast jedné ZO z celého našeho okresu), na speciálních klubových výstavách s celostátní působností byli úspěšní naši členové Adam Hellinger (čestná cena na 3.
nejlepšího králíka), Ervín Jäckl (čestná cena na holuby rakovnické kotrláky modré sedlaté) a Jindřich Gajdoš (nejlepší králík
výstavy, nejlepší kolekce králíků výstavy). Členové ZO se krát-
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Výstava drobného zvířectva v Ladné
Zažádali jsme si o svěření okresní soutěžní výstavy. Rozhodnutí o pořadateli této výstavy bude rozhodnuto pravděpodobně
na zasedání okresní konference na jaře 2011. I v případě neudělení statusu okresní soutěžní výstavy bychom rádi akci uskutečnili. Očekáváme početnější účast jak vystavovatelů, vystavených zvířat tak i návštěvníků.
Členové naší ZO se budou účastnit výstavních akcí vyšších

stupňů jako okresní, krajské, celostátní, klubové s celostátní
působností.
Činnost organizace je a bude pravidelně uveřejňována v chovatelských periodicích jako např. Chovatel, Fauna, atd.
I nadále informovat zájemce o naší ZO a činnosti na internetových stránkách www.csch-zo-ladna.webnode.cz. V uplynulých
letech byla návštěvnost vždy přes 5.000 unikátních návštěv.
Adam Hellinger, Jindřich Gajdoš, ZO ČSCH Ladná

POZVÁNKY

Jarní výlet
Obec Ladná pořádá pro občany „Jarní výlet“. Pojede se 16. dubna 2011 v 7.00 hod. od obecního úřadu. Cílem
výletu je zámek Kunštát, Boskovice, arboretum v Boskovicích a pivovar Černá hora s možností prohlídky
a ochutnávky piv.

Cena zájezdu: 170,-Kč.
Vstupy:
- zámek Kunštát: 90,-Kč/ důchodce 60,-Kč
- pivovar Černá hora: 60,-Kč/ ochutnávka piv: 40,- nebo 80,-Kč
- arboretum Šmelcovna Boskovice: bez vstupného
Přihlásit se můžete na obecním úřadě.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Obec Ladná a Pohostinství U Parku srdečně zvou všechny
děti i dospělé na Pálení čarodějnic.

Akce se koná v parku Rasovna v sobotu 30. dubna od
16.00 hodin. Připraveny jsou soutěže pro děti i pro dospělé, od 18.00 hodin táborák a od 19.00 hodin bude
hrát k tanci i poslechu DJ Oldies (hudba 70.-90.let).

GULÁŠ CUP NA RASOVNI
11. 6. 2011
Pohostinství U Parku pořádá v sobotu 11. června 2011 Guláš cup.
Soutěži ve vaření guláše se zúčastní tyto týmy: fotbalisté, tenisté, hasiči, mužácký sbor, členové chasy, Pohostinství U
Parku a obec Ladná.
Konzumace pro zájemce začne kolem 17.00 hodiny, večer
bude následovat taneční zábava se skupinou The Teachers.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILEA

ÚMRTÍ

Blahopřejeme našim spoluobčanům a přejeme vše
nejlepší:

Rozloučili jsme se s občany:

LEDEN
85 let Jarmila Krůtilová, ul. Masarykova
65 let Marie Lysáková, ul. Lipová
60 let Jaroslava Pochylá, ul. Anenská
Josef Blata, ul. Úlehlova
Miroslav Hovorka, ul. Ořechová
Vojtěch Sadílek, ul. Mlýnská

LEDEN
Josef Helešic, ul. Masarykova
ÚNOR
Stanislav Král, ul. Ořechová

NAROZENÍ

ÚNOR
80 let Ludmila Zrůnová, ul. Za hřištěm
65 let Jiřina Mendlová, ul. Sportovní
Věra Masaříková, ul. Na Trkmance
60 let Jana Novotná, ul. Anenská
Jaroslav Frolich, ul. Ořechová
BŘEZEN
80 let František Svoboda, ul. Mlýnská
70 let Alžběta Krůtilová, ul. Anenská
Františka Příbranská, ul. Lužní
65 let Růžena Červíčková, ul. Na Trkmance
60 let František Uher, ul. Svobody
Josef Vaněk, ul. Anenská

Přivítali jsme mezi sebou tyto občánky:
ČERVENEC 2010
Julie Polláková, ul. Mlýnská
LEDEN 2011
Melánie Michalovičová, ul. Svobody
ÚNOR 2011
Anna Kočíbová, ul. Lipová
Žádáme občany, kteří si nepřejí zveřejnění svých osobních
údajů, aby to nahlásili na obecním úřadě. Děkujeme.
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REALITY PRORADOST s.r.o.

BĢetislavova 33, BĢeclav
tel.: +420 608 600 008
info@reality-proradost.cz













Ref.ē.:LAD418
Popis:PƎizemníRD3+1vLadné

sedvoremazahradou.
PƎipravenokekompletni
rekonstrukci

ZP:140m2,CP:457m2.
Návrhceny:578.000,ͲKē
Tel.:775334870



Ref.ē.:POD371 
Popis:RD4+kksedvorema
garážívPodivínĢ.ásteēnĢ
podsklepen,napojennavešk.
IS.
ZP:112m2,CP:140m2
Návrhceny:898.000,ͲKē
Tel.:608600008

Ref.ē.:LAD222
Popis:RD3+1sezahrádkoua
dvorkemvLadnékekompletní
rekonstrukci.
ZP:89m2,CP:230m2. 
Návrhceny:600.000,ͲKē
Tel.:775334870


NAŠIM KLIENTĩM NABÍZÍME ZDARMA:
x

Ladná - RD urþený ke kompl.rekontrukci nebo k demolici s velkou
zahradou. CP 3.000 m2.
Cena: 1.490.000,-Kþ k jednání
Tel.: 608 600 008



PRÁVNÍ A PORADENSKÝ SERVIS

Podivín – RD 6+1 podsklepený, se dvorem a zahradou, v klidné
lokalitČ, po þást.rekonstrukci. ZP: 110 m2, CP: 873 m2
Cena: 2.200.000,-Kþ
Tel.: 775 33 48 70


x

NEZÁVAZNÉ OCENĎNÍ VAŠÍ NEMOVITOSTI

x

ŠIROKÁ PREZENTACE VAŠÍ NEMOVITOSTI



Podivín – RD 7+2 se dvČma bytovými jednotkami, kvelb.sklepem,
bazénem, okrasnou zahradou. ZP 179 m2, CP 2010 m2.
Cena: 4.500.000,-Kþ
Tel.: 775 33 48 70

(WEBOVÉ
PORTÁLY, REGIONÁLNÍ TISK,

VÝVĎSKY, KBT, ROZHLAS, …)
x

Velké Bílovice – RD 3+1 se dvorem, þást.podsklepen, po celkové
rekonstrukci. ZP: 100 m2, CP 198 m2.
Cena: 1.790.000,-Kþ
Tel.: 774 105 875



VÝMAZ OMEZENÍ VLASTNCKÝCH PRÁV VAŠÍ
NEMOVITOSTI



x

BĜeclav – Byt v centru 1+kk v osobním vlastnictví, sklep, skladovací
prostor, pĤvodní stav. CP: 26 m2
Cena: 499.000,-Kþ
Tel.: 775 33 48 70

OCHRANA FINANÿNÍCH PROSTġEDKĩ FORMOU



ADVOKÁTNÍ ÿI NOTÁġSKÉ ÚSCHOVY KUPNÍ

BĜeclav – Družstevní byt 2+1 na sídlišti Valtická , sklep, nová plastová
okna. CP: 46 m2.
Cena: 620.000,-Kþ
Tel.: 775 33 48 70

CENY



x

x

ZNALECKÝ ODHAD PRO FINANÿNÍ ÚġAD,


PODÁNÍ
DAĚOVÝCH PġIZNÁNÍ

BĜeclav – Byt 4+1 v centru v osobním vlastnictví,plast.okna,dva
balkony,sklep. CP: 78 m2
Cena: 1.150.000,-Kþ
Tel.: 775 33 48 70


PġEPISY
ENERGIÍ A MÉDII (EL. ENERGIE, VODA,

BĜeclav – Novostavba 6+kk vþásti Poštorná, krb, okrasná zahrada,
studna. ZP: 121 m2, CP: 348 m2.
Cena: 3.680.000,-Kþ
Tel.: 775 33 48 70

PLYN, KBT, INTERNET, …



x

100% OCHRANA VŠECH TRANSAKCÍ PRÁVNÍM
ODDĎLENÍM


x



Z naší nabídky dále vybíráme:


PRODEJ
A PRONÁJEM VAŠÍ NEMOVITOSTI ZA
NEJVYŠŠÍ MOŽNOU CENU.

x



Ref.ē.:BVA122 
Popis:RD2+1sedvorem
vBƎeclavipocelkové
rekonstrukci.Možnost
vybudovánípodkroví.
ZP:80m2,CP:110m2 
Návrhceny:1:250.000,ͲKē
Tel.:775334870


BĜeclav – RD 2+1 se dvorem,nová plast.okna, rekonstrukce stĜechy,
napojen na vešk.IS. ZP: 110 m2, CP: 178 m2.
Cena: 1.500.000,-Kþ.
Tel.: 608 600 008

POJIŠTĎNÍ KAŽDÉHO OBCHODNÍHO PġÍPADU
NA 13.000.000,-Kÿ.

I Vám PRORADOST zdarma poradí a pomĤže
j
ší
i
i

www.realityͲproradost.cz
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Aloe Vera Gel Drink od spoleþnosti Blue Nature (NWA) patĜí k tČm nejkvalitnČjším na našem trhu.
Jedná se o tekutý doplnČk stravy, neobsahuje aloin a barviva.
Certifikáty kvality: IASC, Kuhlmann Institut, TÜV.

ALOE VERA GEL DRINK – BROSKEV – 1000 ml
Obsah gelu: 95% Aloe Vera Barbadensis Miller

AKCE 2+1 ZDARMA
Cena: 598,-Kþ/ks

Celková cena za 3 ks: 1196,-Kþ
ÚýINKY ALOE VERA NA LIDSKÝ ORGANISMUS:
x
x
x
x
x
x
x

x

Posiluje imunitní systém
CelkovČ detoxikuje (þistí) organismus
FunkþnČ stabilizuje trávící soustavu
Snižuje vysoký krevní tlak
Snižuje vysokou hladinu cholesterolu
Snižuje hladinu cukru v krvi
Pomáhá pĜi kožních problémech: akné, lupénka, ekzémy, popáleniny,
plísnČ
Pomáhá pĜi problémech se zažíváním: zácpa, prĤjem, žaludeþní
problémy, žaludeþní vĜedy, hemeroidy

ZAREGISTRUJTE SE.
SPOLUPRACUJTE S NÁMI.
Registrace
Vám
doživotnČ
zabezpeþí spolupráci resp. nákup
za velkoobchodní ceny u všech
spoleþností, které patĜí
do sítČ
znaþek NWA.
Pasivní þlen
Proti
cenám
pro
neregistrované
zákazníky ušetĜíte 40%. A ještČ za svĤj
nákup dostanete provizi 3% až 21%.
Aktivní þlen
PĜedstavte si ,že nemusíte vĤbec
nakupovat a mĤžete mít provize jen
tím, že oslovíte svou rodinu, známé,
kamarády a oni zaþnou také užívat našich výhod a samozĜejmČ budou také vydČlávat.
Nemusíte vĤbec prodávat, jen lidi nauþíte objednávat pĜes e-shop.
NWA Vás ve Vaší kariéĜe nijak neomezuje, a proto nemusíte naše produkty jako aktivní þlen prodávat
pouze systémem pĜímého prodeje, ale mĤžete je nabídnout i kamenným obchodĤm, velkoobchodĤm,
lékárnám, atd.
Nejste nuceni k žádným povinným nákupĤm þi povinné tvorbČ obratu. Vaše aktivita je jen na Vás. V nabídce jsou zajímavé výrobky s vysokým obsahem Aloe Vera Gelu: dČtská, pleĢová, tČlová, vlasová, sluneþní
a solární kosmetika. Dále kolostrum (kravské mlezivo), sladkovodní Ĝasa Spirulina, léþivé bobule Acai z
amazonského pralesa a další jedineþné doplĖky zdraví.
KromČ výše uvedeného najdete v nabídce NWA další unikátní spotĜebitelské produkty svČtových znaþek za
pĜijatelné ceny: rifle, vodní filtry, šperky, krmivo pro zvíĜata, léþiva, kosmetiku s nano stĜíbrem a
bezkonkurenþní Blue Box, díky kterému si klient/firma vytvoĜí svĤj vlastní parfém.

Informace, objednávky, poradenství:
Jana Polláková, tel. 723 817 519, mail: jana.pollakova@email.cz

Registrováno u MK ČR E 14585, odpovědný redaktor: Bohumila Tesaříková, vydává Obecní úřad Ladná;
tel: 519 324 502, příspěvky možno zasílat na info@ladna.cz, foto: M. Mikulášek, M.Střelská, B.Tesaříková.
Počet výtisků: 420, vydáno: březen 2011; příští číslo: červen 2011
Tiskne: Tisk Pálka Břeclav
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