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Obec Ladná hledá
spoluobčany, kteří by
měli zájem o práci
v kulturní a stavební
komisi obce.
Zájemci se mohou přihlásit
na obecním úřadě.
Děkujeme

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
vychází letošní poslední číslo Lanštorfského zpravodaje, dovolte mi tedy na závěr roku pár slov. Nejprve bych se ráda vyjádřila k výsledkům komunálních voleb v naší obci. Chtěla bych
poděkovat všem, kteří dali našemu sdružení důvěru a rozhodli tak, že mají ve své práci pokračovat další čtyři roky. Jako nejdůležitější záměr v tomto období jsem si vytýčila vybudování
multifunkčního objektu v prostoru u základní školy, který bude
sloužit zároveň jako tělocvična i kulturní dům.
Je mi naprosto jasné, že ne všem se volební výsledek líbí.
Myslím si, že se ukázalo, že negativní kampaň, kterou některé
subjekty použily, se ve výsledku obrátila proti nim.
Tady bych se ráda zastavila u trestního oznámení, které také
bylo součástí předvolebního „boje“, podané na mou osobu, a to
za levný prodej lokality Ovčačky. Především bych ráda zdůraznila, že o prodeji nerozhoduji sama, ale celé zastupitelstvo, které tento prodej schválilo. A pokud se vrátím k historii celého
záměru, tak už v květnu 2007 byla schválena změna územního
plánu, kde se s výstavbou v lokalitě Ovčačky počítalo i za cenu,
že pozemky k výstavbě by obec poskytla zdarma, protože jinde v obci se stavět víceméně nedá. Postup, který zastupitelstvo
zvolilo, je běžný v mnoha dalších obcích, kde se snaží podpořit
výstavbu nových domků. Pokud výstavba nebude realizována
do pěti let, tak se pozemky vrátí do vlastnictví obce. Po vyvěšení záměru na úřední desku se k prodeji přihlásil pouze jediný
zájemce. Takže pro mě sečteno a podtrženo z toho jasně vyplý-

vá pouze něčí záměr o poškození pověsti „protivníka“v očích
spoluobčanů a potažmo zviditelnění vlastní osoby.
Dále bych se chtěla zastavit u „rozprodávání obecního majetku“. Jak jsem se doslechla někteří ze spoluobčanů se takto vyjadřují, aniž by znali přesná čísla nebo alespoň sledovali, co se
prodává a v jakém stavu, a co nového do vlastnictví obce přibývá. Takže Vám předkládám čísla za roky 2007 – 2010. Obec
prodala majetek /pozemky/ za 644 528,- Kč o celkové výměře 4
511 m² /není zde započítána lokalita Ovčačky/ a do svého vlastnictví nabyla pozemky o výměře 5 339 m² za cenu 344 084,- Kč.
Další pozemky o výměře 11 476 m² v hodnotě 350 329,- Kč získala obec bezúplatným převodem. Takže o rozprodávání obecního majetku zde nemůže být v žádném případě řeč, ba právě naopak.
Tak jako pokaždé chci poděkovat všem, kteří se starají o zvelebení okolí svého bydliště, ať už úklidem nebo výsadbou zele-

ně. Všem, kteří se pravidelně starají o úklid prostranství u hřbitova a kostela. Zvlášť bych poděkovala panu Josefu Martuškovi, který pro obec zajistil další keramické koše a kvalitní písek
na hřbitov. Paní Emílii Tewoltové za květinovou výzdobu pro
obec. Panu Františku Brhelovi, panu Janu Struhárovi st., paní
Jitce Jílkové a panu Josefu Vaškovičovi za darování odrostlejších stromů na výsadbu v intravilánu obce. Děkuji také paní
Marii Ženaté za její činnost v kulturní komise obce.
Srdečně Vás zvu 27. prosince do kostela na Hradilovu Vánoční mši v podání Slováckého krůžku Charvatčané a začátkem března na fašank a zabíjačkové dobroty.
Na závěr bych Vám chtěla všem popřát pohodové Vánoce,
v roce 2011 přiměřenou dávku štěstí, optimismu a hlavně dostatek pracovních příležitostí.
Renáta Priesterrathová, starostka

Tříkrálová sbírka 2011 v Ladné
Oblastní charita Břeclav, paní Ludmila Střelská a Obecní
úřad Ladná pořádají ve dnech 2. 1. – 14. 1. 2011 tradiční charitní sbírku. V těchto dnech budou po obci chodit koledníci,
kteří budou pod dohledem dospělé osoby koledovat po domácnostech. Otevřete jim dveře a přispějete darem pro potřebné
např. zasažené povodněmi nebo jinými živly.

Pokud Vás koledníci nezastihnou doma a chcete přispět,
můžete svůj dar přinést p. Střelské, Sportovní ul. 35, která za
sbírku v Ladné zodpovídá.
Mysleme na ty, kteří jsou na tom hůř než my a potřebují naši
pomoc. Děkujeme!

Předhodové zpívání
V sobotu 18. 9. 2010 se konalo již 12. předhodovní zpívání, které uspořádalo Slovácké sdružení Lanštorfčané. Velký úspěch zaznamenalo vystoupení taneční skupiny národopisného souboru Břeclavan, dále se představily mužské sbory z Josefova a Poštorné a CM Břeclavan s primášem Františkem Blažkem.

Hody a hodky
Tradiční krojové hody a hodky se tentokrát konaly v parku Rasovna, což se u většiny návštěvníků setkalo s kladným ohlasem.
K tanci i poslechu hrála dechová hudba Skaličané. Poděkování za uspořádání hodů zaslouží občanské sdružení Chasa Ladná, především pak stárci Roman Kaňa a Michal Uher s rodinami.
fotografie na http://ladna.rajce.idnes.cz
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Odhalení Busty T.G. Masaryka
Součástí letošních hodů bylo odhalení nové busty T. G. Masaryka na opraveném pomníku padlým a zemřelým vojínům za
I.světové války. První popud k vybudování tohoto pomníku vzešel od místního sboru dobrovolných hasičů, kteří v roce 1928 věnovali výtěžek z divadelního představení. K iniciativě hasičů se přidal Osvětový kroužek a učitelský sbor z místní školy. Radou
obce byl vybrán pomník od sochaře p.Petra z Kyjova, který „nejlépe vyjadřoval myšlenku našeho státního národního osvobození“.
Pomník s bustou T.G.M., českým lvem a pietní vzpomínkou na padlé vojíny byl slavnostně odhalen 28.10. 1931.
Pomník v průběhu léta 2010 opravil kameník p.Bořivoj Čech z Moravského Žižkova, který je také autorem nové busty. Sponzorský dar ve výši 10.000,- Kč věnoval ladenský rodák, Ing. Josef Juračka, který většinu svého dospělého života prožil v zahraničí,
ale na svou rodnou obec nikdy nezapomněl.
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Posvěcení poklony sv. Vendelína
V neděli 24. října 2010 posvětil Mgr. Pavel Křivý poklonu sv.Vendelína. Několik desítek farníků a občanů se sešlo u této drobné
památky, aby byli při příležitosti generální opravy přítomni jejímu znovuvysvěcení. Aktu svěcení dodalo slavnostní ráz vystoupení místního mužského sboru Lanštorfčané, který na závěr zazpíval tři písně.
Projekt byl realizován za podpory Nadace OKD, která na opravu přispěla 90.tisíci Kč, 15.tis.Kč. se podílela obec Ladná

Mikulášská nadílka u kostela
Tradiční nadílka u kostela tentokrát proběhla v poměrně mrazivém počasí, přesto byla hojně navštívena dětmi i dospělými.
Sdružení občanů Ladné ji uspořádalo za pomoci sponzorů a drobných dárců z řad občanů. Před příjezdem Mikuláše vystoupily
děti ze základní školy a koledy zazpívali členové Slováckého sdružení Ladná

VÝPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
-předsedou finančního výboru paní Věru Šúňovou
-předsedou kontrolního výboru pana Stanislava Krůtila
-členy finančního výboru: paní Natašu Málkovou a pana Ondřeje Černého
-členy kontrolního výboru: pana Kamila Štolla a pana Ivana
Áče
-odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši 300,-Kč měsíčně
-odměnu za výkon funkce člena kontrolního a finančního výboru ve výši 300,-Kč
-odměnu za výkon funkce předsedy kontrolního a finančního

Ustavující zasedání zastupitelstva obce
Zasedání se konalo dne 10. října 2010
zastupitelstvo obce schválilo:
-zvolení jednoho místostarosty
-uvolněnou funkci starosty obce
-veřejnou volbu starosty a místostarosty
-starostkou obce paní Renátu Priesterrathovou
-místostarostkou obce paní Bohumilu Tesaříkovou
-zřízení finančního a kontrolního výboru, oba výbory budou
3-členné
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výboru ve výši 700,-Kč měsíčně
-odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši
21680,-Kč hrubé mzdy měsíčně
-odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty ve výši
23300,-Kč hrubé mzdy měsíčně. Tuto odměnu bude starosta
pobírat do té doby, dokud nebude ve funkci jako starosta uvolněný
-přísedícího u Okresního soudu v Břeclavi: paní Janu Laubovou

-bezúplatný převod pozemků parc.č.48, 304/2, 839, 957/3,
1100/2, 1106 a 1118 od ÚPZVVM do vlastnictví obce Ladná
(p.č.48 ulička u pošty, p.č.304/2 chodník ul. Lužní, p.č. 839 parkoviště u hřbitova, p.č. 957/3 část pozemku ul. Na Trkmance u nemovitosti p. Ptačovské, p.č. 1100/2, 1106 a 1118-uličky Na Trkmance a část pozemku u stavidla ul. Na Trkmance)
-vypsání výběrového řízení na funkci ředitele/ky příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Ladná
B.Tesaříková

ZASTUPITELSTVO A VÝBORY OBCE
PRO OBDOBÍ 2010-2014
Členové zastupitelstva obce
1. Stanislav Krůtil, Sdružení občanů Ladné
2. Renáta Priesterrathová, Sdružení občanů Ladné
3. Josef Pulkrábek, Sdružení občanů Ladné
4. Bohumila Tesaříková, Sdružení občanů Ladné
5. Martin Vlk, Sdružení občanů Ladné
6. Ing. Věra Šúňová, Sdružení Pro Ladnou
7. Zdeněk Juračka, ODS
8. Ing.Václav Vrtal, ODS
9. Mgr. Jan Struhár, KDU-ČSL
Zvolený zastupitel MUDr. Jaroslav Daniel ze zastupitelstva odstoupil, na jeho místo byl nominován Občanskou demokratickou stranou následující kandidát s největším počtem hlasů, pan
Václav Vrtal.

Finanční výbor:
předseda: Ing. Věra Šúňová
členové: Nataša Málková, Ondřej Černý
Finanční výbor kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, hospodaření příspěvkových organizací
obce, předkládá návrhy na zlepšení hospodaření obce, organizačních složek obce a příspěvkových organizací, kontroluje dodržování rozpočtu obce.
Kontrolní výbor:
předseda: Stanislav Krůtil
členové: Kamil Štoll, Ivan Áč
Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva v
oblasti rozpočtu obce, rozvoje obce, dodržování obecně závazných přihlášek a kontroluje hospodaření s majetkem obce.

Účast na zasedání zastupitelstva v období 2006 - 2010
Celkem se konalo 44 zasedání zastupitelstva
Zastupitelé

celková účast

omluven

neomluven

Ing. Vít Černý

40

4

0

Stanislav Holub

29

15

0

Zdeněk Juračka

33

3

8

Stanislav Krůtil

42

1

1

Renáta Priesterrathová

42

2

0

Josef Pulkrábek

42

2

0

Mgr. Jan Struhár

37

5

2

Bohumila Tesaříková

42

2

0

Martin Vlk

39

5

0
připravila Petra Svobodová

PŘEHLED PROVEDENÝCH AKCÍ V ROCE 2010
ZAŘAZENÍ

AKCE

DODAVATEL

NÁKLADY

Opravy
obecního
majetku

Rekonstrukce hasičské
zbrojnice
II.fáze

Stavební firma Ladislav do 30.11.2010:
Černý, Ladná; členo769.795,-Kč
vé SDH

Péče o kulturní dědictví

Oprava kaple sv. Michala (oplocení,
žaluzie, nátěry)

Zámečnictví Radim
Uher,Petr Dřevěný
-výroba nábytku,
Malířství Petr Baránek

130.852,-Kč;
obec: 80.852,-Kč

Pozemní komunikace

Parkoviště u pošty

Stavba a údržba silnic
Břeclav

357.000,-Kč

Péče o kulturní
dědictví

Oprava pomníku u
školy

Kamenictví Čech,
Moravský Žižkov

40.000,-Kč;
obec: 30.000,-Kč
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DOTACE

KÚ JMK
50.000,-Kč

Ing.Josef Juračka
10.000,-Kč

Opravy
obecního
majetku

Oprava veřejného
osvětlení (park Rasovna,ul.Masarykova)

Elektro Filípek, Ladná

123.277,-Kč

Veřejná prostranství

Mobiliář a zeleň u Jednoty

obec

25.555,-Kč;
obec: 10.555,-Kč

Pořízení obecního
majetku

Hodiny venkovní

obec

33.960,-Kč

Veřejná zeleň

Výsadba v parku u
kaple sv. Michala

obec

24.664,-Kč;
obec:
4.664,-Kč

Sport

Závlaha hřiště TJ Sokol 3K TRADE s.r.o.
Elektro Filípek

300.000,-Kč

Pozemní komunikace

Čištění kanálů

VaK Břeclav

9.548,-Kč

Komunální služby

Sekačky, veřejná zeleň

obec Ladná

117.550,-Kč žací stroj;
69.240,- Kč pohonná
jednotka

Pozemní komunikace

Oprava výtluků-vozov- SÚS JMK
ky + nové značky

11.920,-Kč

Školství

Dětské hřiště v MŠ

Floraservis Brno

150.000,-Kč

Péče o kulturní
dědictví

Oprava písma na
pokloně sv. Anny

Kamenictví Čech, Moravský Žižkov

10.000,-Kč

JMKN, Jednota
Mikulov
15.000,-Kč

Nadace Partnerství
Brno
20.000,-Kč

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
SBĚRNÝ DVŮR O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
Oznamujeme občanům, že sběrný dvůr bude od 23.12 2010 do
3.1.2011 uzavřen.

koček patří Škrkavka psí, Škrkavka kočičí, Měchovec psí, Tasemnice psí, Tasemnice liščí, Měchovec zhoubný. Málo se ví o
možnosti přenosu parazitů ze zvířat na lidi. Léčba je složitá a
zdlouhavá. Řešení je jednoduché, stačí tak málo!
Nejjednodušší a zároveň nejdůležitější úkol je na majitelích psů
a koček!
1. Nenechávejte po obci bez dozoru volně pobíhat svého psa
2. Sbírejte po něm trus!
3. Pravidelně odčervujte a odblešujte svého čtyřnohého přítele!
(blechy jsou mezihostitelé tasemnic)
Pro všechny samozřejmě platí dodržování základních pravidel
hygieny!
Perlička k zamyšlení?!
V Ladné žije asi 260 psů a za jeden den vyprodukují asi 35 kg
trusu. Dle statistických studií by mohlo být až 31 z nich pozitivních na vnitřní parazity a to představuje cca. 4 kg trusu za den
s vajíčky parazitů. Z toho asi polovina obsahuje vajíčka škrkavek = 2 kg trusu ( 1g trusu obsahuje průměrně 10 000 vajíček
škrkavek ).
Čerstvý trus sice neobsahuje infekce schopná vajíčka, ale ty se
infekčními stávají zhruba za 14 dní ( to záleží na podmínkách
vnějšího prostředí ). Vajíčka škrkavek jsou ve vnějším prostředí extrémně odolná a jsou infekce schopná i několik let! Dešťovou vodou mohou být vajíčka spláchnuta a roznášena i na
vzdálená místa.
Člověk se může nakazit kdekoli a kdykoli a hlavně vůbec nemusí být chovatelem domácího zvířete. A přitom by opravdu
stačilo tak málo, aby byly naše ulice, zahrádky, parky, hříště a
pískoviště bezpečnější - sbírejte po svém psovi trus!
Věra Šúňová

POPLATKY NA ROK 2011
Poplatek za odpad
Výše poplatku: 450,-Kč/osoba
Termín zaplacení: 31.březen 2011
Způsob placení: -na obecním úřadě, pondělí-čtvrtek: 8.0017.00 hod.-bankovním převodem na účet obce: KB Břeclav
35-6979690237/0100, variabilní symbol: rodné číslo poplatníka
Upozornění: při platbě převodem z účtu si vyzvedněte na
obecním úřadě pytle na separovaný odpad a nálepky na popelnici. Pokud si je nebudete z časových důvodů moci vyzvednout, zavolejte na číslo 519 324 502, nálepky i pytle Vám dodáme do domu.
Poplatek za psy
Výše poplatku: 100,-Kč/1 pes
Termín zaplacení: 31.březen 2011
Způsob placení: -na obecním úřadě, pondělí-čtvrtek: 8.0017.00 hod. -bankovním převodem na účet obce: KB Břeclav
35-6979690237/0100,
variabilní symbol: rodné číslo
poplatníka
Informace pro majitele psů
Vážení spoluobčané, problém je
vážný!
Mezi nejčastější parazity psů a
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PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Na obecním úřadě jsou občanům k dispozici k prohlédnutí projektové dokumentace k akcím: Sběrný dvůr, Kanalizace a
ČOV, Vegetační úpravy na hřbitově, Oprava hasičské zbrojnice
a Revitalizace Ladenské strouhy.

ní odpady a další materiál, způsobující ve vzduchu při spalování vznik značného množství škodlivých látek. Spalování těchto
materiálů vede k uvolňování zdraví silně škodlivých sloučenin.
Poblíž topeniště pak dýcháme například oxid uhelnatý, dioxin,
chlorované uhlovodíky a další látky, které navíc masivně podporují i tvorbu přízemního ozonu (letní smog). Novinový papír
lze při topení pevnými palivy používat jen k podpálení, ostatní
papír bychom měli raději odnést do sběru.
Buďte tedy ohleduplní ke svému okolí, vzduch plný škodlivin
dýcháme my všichni, i Vaše děti či vnuci.

ŽÁDOST O INFORMACE
Prosíme občany, kteří mají informace o panu Janu Ivanu Lukáškovi, působícím v naší vesnici během války v letech 1944 -1945
ve špionážní skupině, aby navštívili obecní úřad.
Materiály a informace sbírá pan Michal Počta, který spolu s režisérem Miroslavem Kačorem připravuje o panu Lukáškovi dokument. Děkujeme.

KONEC TELEVIZNÍHO ANALOGOVÉHO VYSÍLÁNÍ
Ke dni 30.6.2011 bude v naší obci a okolí vypnuto analogové
vysílání. Více informací získáte na www.digitalne.tv nebo na telefonu 800 90 60 30.

STÍŽNOSTI OBČANŮ
Množí se stížnosti občanů, kteří jsou obtěžováni zápachem od
svých sousedů, kteří ve svých kamnech a krbech pálí kromě
dřeva i jiné, nevhodné materiály.
Zákon praví, že v otevřených ohništích, zahradních krbech
nebo otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo,
dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva k tomu
určená výrobcem, přičemž paliva nesmějí být znečistěná toxickými látkami. Z toho vyplývá, že spalovat se nesmějí: obaly od
mléka, sáčky z umělé hmoty, pestře potištěný papír, chemicky ošetřené zbytky dřeva, dřevotřískové desky, vlhké zahrad-

INFORMACE O JÍZDNÉM PRO OBČANY NAD 65 LET
Na společnosti BORS a.s. Břeclav jsme obdrželi informace o
tom, že občané po dosažení věku 65let mohou po Břeclavi jezdit zdarma. Znamená to tedy, že pokud ladenský občan jede z
Ladné (zastávka u školy) třeba na náměstí či autobusové nádraží do Břeclavi, koupí si jízdenku na zastávku Křižovatka Ladná (Tesco) za 14,-Kč, dále po Břeclavi jede zdarma. K prokázání
dosažení věku 65 let postačuje platný občanský průkaz.
Bohumila Tesaříková

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011
PŘÍJMY

VÝDAJE
Deratizace

50 000

Poplatek za likvidaci komu- 562 000
nálního odpadu

Oprava silnic a značení

175 000

Chodníky

40 000

Poplatek za psy

Výdaje na dopravní obslužnost 63 000

Daňové příjmy

8 935 000

26 000

Poplatek za užívání veřejné- 30 000
ho prostranství

Projekt-kanalizace a ČOV

275 000

Příspěvek MŠ + ZŠ

1 000 000

Poplatek za provoz VHP

100 000

Výtěžek z VHP

50 000

Platba za žáky II.stupně
200 000
(žáci v břeclavských školách)

Správní poplatky

100 000

Knihovna

150 000

Příjmy z dobývacího prostoru 3 000 000

Zpravodaj

40 000

Příjmy z kultury

Kultura

300 000

40 000

Příjmy z pronájmu nebyto- 154 000
vých prostor

TJ Sokol provoz+opravy v 200 000
kabinách

Příjem z pronájmu pozemků

Hřiště Rasovna-opravy, revize 20 000

1 060 000

Příjem za svoz a sběr odpadů 90 000
Příjmy z úroků

200 000

Příjmy z prodeje pozemků

50 000

Veřejné osvětlení+opravy a 250 000
udržování
Pohřebnictví+hřbitovní zeď+ 4 000 000
úpravy hřbitova

Příjmy celkem vč. neuvede- 14 469 000
ných drobných položek
Změna stavu na bankov- 10 674 000
ních účtech
Příjmy celkem

Územní plánování

150 000

Multifunkční objekt

10 000 000

Komunální služby, mikrore- 439 600
giony, alej Podluží

25 143 000

Sběr a svoz komunálního od- 857 000
padu
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Projekt - sběrný dvůr

1 100 000

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň vč.platů

1 395 000

SDH vč.opravy budovy

2 160 000

Zastupitelstvo

927 000

Činnost místní správy

1 178 000

Pojištění obce

50 000

Převod do sociálního fondu

30 000

Výdaje celkem včetně neu- 25 143 000
vedených drobných položek
Komentář k rozpočtu:
* projekt kanalizace + ČOV: platba převedena z roku 2010
* projekt sběrný dvůr: platba převedena z roku 2010
* multifunkční objekt: celkové náklady přibl. 23.mil.Kč, z rozpočtu uvolněna necelá polovina pro případ zahájení stavby
v roce 2011
* podrobný rozpočet najdete na webových stránkách obce

Plán pro rok 2011:
* dokončení oprav hasičské zbrojnice
* dokončení projektové dokumentace na multifunkční objekt,
zpracování žádosti o dotaci
* vegetační úpravy hřbitova a hřbitovní zeď-zahájení
* oprava povrchu dvora v mateřské škole
* dlažba a osvětlení na hřbitově
* vybavení JSDH elektrocentrálou
* oprava silnice ul. Mlýnská (u parku Rasovna)
Bohumila Tesaříková

ČINNOST OBCE
ním prostorem s malebnou krajinou
- dávají konkrétní podobu krajině a to jak podrobným uspořádáním vlastnických vztahů k pozemkům, tak pomocí nezbytných společných opatření v podobě nových polních cest, prvků územního systému ekologické stability, protierozních a vodohospodářských opatření

Změna č.2 územního plánu obce
Byla zahájena změna č.2 územního plánu obce. Termín na
podání návrhů na změny byl stanoven na 30.4.2010, od místních občanů ani firem nebyly tentokrát podány žádné návrhy
na změnu.V současné době probíhají jednání s úřady a bude
následovat veřejné projednání s občany. Změna by měla být
ukončena na jaře 2011.
Obec Ladná zadala tyto požadavky na rozvoj území obce:
návrh na bydlení v rodinných domech-rozšíření plochy v lokalitě Ovčačky (prodloužení místní komunikace, rozšíření zastavitelné plochy)
návrh na bydlení v rodinných domech: lokalita Padesátky
-změna funkčního využití (místo fotovoltaické elektrárny bydlení v rodinných domech)
návrh bydlení v rodinných domech: lokalita na konci ul. Za
Hřištěm, změna funkčního využití (místo občanské vybavenosti bydlení v rodinných domech)
návrh technické infrastruktury: umístění přečerpávací stanice
kanalizace, lokalita „u mlýna“

Pracovní četa
Obec získala prodloužení dotace od Finančního úřadu na dva
zaměstnance obce do konce roku 2010. Zaměstnanci obce se
během podzimu věnovali zejména úklidu obce, výpomoci při
pořádání hodů a opravám propadlých kanálů. Pracovní četa
opět začlenila do své náplně práce připomínky od občanů: byl
opraven chodník v uličce u pošty, nájezd do uličky za ul. Na
Trkmance, v lokalitě u zastávky ČD byly prořezány keře a proveden celkový úklid a dále bylo odváženo občanům listí ze stromů před jejich nemovitostmi.
Na žádosti občanů se také kácely staré stromy; 18 stromů bylo
vysazeno u zastávky ČD, 2 stromy u budovy MŠ na ul. Mlýnská, 8 stromů na ul. Za Hřištěm a za finanční podpory Nadace
Partnerství bylo podle projektu Ing. Jany Drochytkové vysázeno 12 stromů v parku u kaple sv. Michala.

Zahájení pozemkových úprav
Obec plánuje zahájení pozemkových úprav. Nejprve projde
záměr projednáním na zasedání zastupitelstva obce, poté bude
žádost podána na Pozemkový úřad v Břeclavi. K žádosti je nutné přidat souhlas nadpoloviční většiny vlastníků pozemků v
extravilánu obce. Vyřízení a dokončení úprav trvá 2-3roky.
Důvody pro pozemkové úpravy:
-zápis historického majetku obce
-ujasnění vlastnických vztahů
-odstranění duplicitních zápisů vlastnictví
-pořádek v nájemních vztazích
-možnost zlepšení ekologické stability krajiny
- jsou cílevědomým souborem opatření, která zavádí do života
venkova zásadní změnu v chápání vztahu ke krajině, způsoby
jejího užívání a správy majetku, činí venkov přívětivým sociál-

Revitalizace Ladenské strouhy
1.prosince se uskutečnila informativní schůzka, na které byl
občanům představen projekt s názvem Revitalizace údolní nivy
Ladenské strouhy. Projekt představil Ing. Tomáš Havlíček z
Agentury FONTES Brno, který se zpracováním projektové dokumentace zabývá.
Obec Ladná k tomuto projektu přistoupila poté, co Agentura ochrany přírody a krajiny Brno oslovila tři obce ležící na
toku Ladenské strouhy-Rakvice, Podivín a Ladná, aby do tohoto projektu přistoupily. Nabízí se zde totiž možnost získání
100% dotace z Operačního programu životní prostředí (evropské strukturální fondy), kde jsou právě tyto typy tzv. liniových
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záměru, starostka obce řekla, že zastupitelé přihlédnou při
svém rozhodování k názoru občanů. Přítomní zastupitelé se
tedy hned na konci schůze rozhodli, že hráz se bourat nebude, zůstane ve stejném stavu jako teď a na hrázi bude místo toho provedeno kácení starých stromů a nová výsadba podél hráze. Na schůzce také starostka jasně řekla, že obec nebude souhlasit s takovým opatřením, po kterém by se někteří občané mohli cítit ohroženi.
Takto upravený projekt se nijak nebude týkat spodní vody,
kterou má 90% občanů ve sklepech, v žádném případě nemohou výsadby stromů a prohloubení již stávající podmáčené půdy v místě u tzv. Hlubokého koutu výšku hladiny spodní
vody ovlivnit. Není cílem tohoto projektu spodní vodu řešit.
Poznámka na závěr: před třemi lety bývalý starosta oznámil
některým občanům, že se bude bourat hráz za ul. Ořechová.
Zastupitelé tuto záležitost nikdy neprojednávali a nikdy neschvalovali na zasedání zastupitelstva, jednalo se pouze o
soukromý názor pana Juračky, o kterém ostatní zastupitelé
vůbec nevěděli.
Bohumila Tesaříková

projektů podporovány. Každá obec však vytvoří vlastní žádost,
projekční firma je společná.
Zájem o schůzku projevilo 25 občanů, kteří po představení
projektu mohli klást dotazy a dávat k projektu připomínky. Návrh projektu byl rozdělen do částí:
1. větrolam (hráz od Ranče ke stavidlu ul.Na Trkmance): výsadba vhodných dřevin (přínos: izolační zeleň, ochrana půdy
proti erozi).
2. tůň s výsadbami (bývalé rameno Moravské Dyje, napravo
po toku Ladenské strouhy, při pohledu od obce tedy na levé
straně): zbudování tůně podlouhlého tvaru s různou hloubkou
dna, dotována bude výhradně podzemní a dešťovou vodou, doplnění výsadbou dřevin a zatravněním (přínos: vytvoření stanovištních podmínek pro obojživelníky, ptactvo a zvěř).
3. úprava směrového vedení koryta spojené s výsadbami (od
stavidla po hranice katastru s Podivínem ), v rámci této části
projektu bylo navrženo srovnání levé části hráze (při pohledu
od obce na pravé straně), jedná se o úsek asi 700 m dlouhý, kde
by část hráze byla srovnána a v tomto místě by byly vytvořeny
tůně. Občané se na schůzce 1. 12. 2010 vyjádřili proti tomuto
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
Plavecký kurz
17. září byl zahájen plavecký výcvik pro žáky 2.a 3. tříd, který jsme v deseti lekcích absolvovali v krytém bazénu v Břeclavi. Děti měly výcvik zdarma a všichni ho absolvovali s výborným hodnocením.
Drakiáda
2. října se konala na místním fotbalovém hřišti v Ladné drakiáda. Letos nám opravdu foukalo a bylo hodnoceno téměř 50
draků. Všechny děti byly za účast odměněny diplomem a sladkostmi. Na závěr se konal tradiční táborák.
Dýňová slavnost
11. října se konala „Dýňová slavnost“. Jako každý rok si děti i
rodiče mohli vyřezat nejenom dýně, ale i vyrobit podzimní dekorace. Součástí byl i táborák s opékáním špekáčků a na závěr
lampiónový průvod obcí.
Mikulášská besídka
V pátek 3.12. navštívil MŠ i ZŠ v Ladné Mikuláš s čertem. Děti
byly v tento den obzvlášť hodné, ale nemusely se ničeho bát,
protože čert je moc nestrašil a ty mladší se ho nakonec nebály
ani pohladit. Všichni se snažili Mikuláši zazpívat nebo zarecitovat. Starší děti ve škole Mikuláše překvapili bláznivými účesy,
takže měl co dělat, aby je vůbec poznal.
Další akce:
5.10. Ekologický program „Zvířata na naší planetě“ v centru
ekologické výchovy Dúbrava v Hodoníně
9.11. „Tetiny v ZOO“ – divadelní představení v kině Koruna
Marie Střelská, ZŠ Ladná

10

Vánoce
Za dveřmi jsou Vánoce,
jenom jednou po roce.
Stromeček si ozdobíme,
dárečky si zabalíme,
ať si říká kdo ví co ví,
napečeme si cukroví.
Večer zase
ve své kráse
stromeček stojí,
krásně svítí, hodně svítí
jako hvězda na nebi.
Jana Zháňalová, 4.třída

SPOLKY A SDRUŽENÍ
SLOVÁCKÉ SDRUŽENÍ LANŠTORFČANÉ
S blížícím se koncem roku 2010 nastává opět čas malého bilancování našich aktivit. Pro naše sdružení byl letošní rok neméně
úspěšný jako rok 2009, kdy jsme účinkovali na Pálavském vinobraní v Mikulově nebo třeba Předhodovním zpívání pod rozhlednou Slunečná ve Velkých Pavlovicích.
V únoru letošního roku jsme se podíleli s Chasou Ladná na
nové tradici, kterou byl Fašank v Ladné. Součástí této akce byla
kromě průvodu masek také obecní zabíjačka se spoustou tradičních dobrot.
Rok 2010 byl pro nás jubilejním, neboť letos jsme oslavili již
15 let své existence. A tak již od začátku roku náš sbor trénoval, aby mohl ve dnech 20. – 21. 2. 2010 v nahrávacím studiu
Vojty Herky v Ratíškovicích natočit v pořadí již druhé CD pod
názvem „Lanštorfská kaplička dlúho stójí“. Jednou z nových
písní na tomto CD je i „Lanštorfská kaplička“ složená jedním
ze členů, Jendou Vymyslickým. Hudební doprovod zajistila
Cimbálová muzika Jožky Severina, která nás už několik let doprovází. Tento projekt vznikl za finanční podpory obce Ladná, místních podnikatelů a dalších příznivců folklóru, za kterou jim patří velké díky.
• 1. 5. 2010 jsme se podíleli na akci „Den pro Ladnou“.
Představení našeho sboru byla hojně navštívena diváky,
což nás velmi potěšilo.
• 4. 5. 2010 vystoupení v Blučině na pozvání sboru z Chrlic
• 15. 5. 2010 zpívání mužských sborů v Poštorné ve farské zahradě.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

22. 5. 2010 vystoupení v Javorníku (Jeseníky)
29. 5. 2010 Zpívání v Prušánkách a areálu Nechory
12. 6. 2010 Folklórní festival mužských pěveckých souborů v Šardicích
12. 6. 2010 Zpívání mužských sborů v Moravské Nové Vsi
3. 7. 2010 Svěcení obecních symbolů Ladné, kde došlo také
ke slavnostnímu křtu výše uvedeného CD.
17. 7. 2010 Předhodovní zpívání v Josefově
24. 7. 2010 Předhodovní zpívání ve Valticích
8. 8. 2010 Tradiční zpívání v Zaječí u kapličky
14. 8. 2010 Zpívání na hodech v Přítlukách
27. 8. 2010 Večer plný duet v Charvátské Nové Vsi, kde nás
reprezentovali Josef Šíl, František Tesařík, Leopold Morávek a Jan Vymyslický.
18. 9. 2010 Předhodovní zpívání v Ladné
25. 9. 2010 Pochod Moravanů v Brně
13. 11. 2010 Zpívání v Žabčicích
27. 11. 2010 Zpívání ve folklórním programu adventního
jarmarku ve Starovicích
5. 12. 2010 Zpívání před kostelem v Ladné na Mikulášské
nadílce
18. 12. 2010 Zpívání v kostele
24. 12. 2010 Vánoční zpívání na hřbitově v Ladné

Za sdružení Martin Vlk

SDRUŽENÍ OBČANŮ LADNÉ
SÁZENÍ U KAPLIČKY
V rámci projektu Stromy místo letáků vysázeli členové Sdružení občanů Ladné za pomoci Sboru dobrovolných hasičů Ladná a dalších občanů dvanáct stromů, dvacet keřů a patnáct růží
v parku u kaple sv. Michala. Tento projekt byl vytvořen v rámci programu Strom života za finanční podpory SFŽP ČR, MŽP a
společnosti Makro.
Peníze získalo sdružení v internetové soutěži, celkově skončilo
na druhém místě a získalo tak na výsadbu 20.tisíc korun, 5 tis.Kč
přispěla obec Ladná. Vysazeny byly původní druhy stromů podle
návrhu Ing. Jany Drochytkové, absolventky MZLU Lednice.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách letošní Mikulášské nadílky u kostela.
Sponzoři Mikulášské nadílky 2010:
Mudr. Hana Albrechtová, paní Katarína Morvayová, Ing. Josef Juračka, paní Anna Hromková, paní Zdena Skočíková, pan
Stanislav Krůtil, pan Josef Bílský, paní Jaroslava Prášilová, paní
Marta Tesaříková, paní Hana Morávková, paní Marie Lysáková,
paní Zdeňka Vrtalová, paní Eva Vrbová
Dárci Mikulášské nadílky:
pan Ladislav Kubát, pan Kamil Štoll, pan Libor Vymyslic-
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paní Anna Struhárová, paní Ludmila Nešporová
Poděkování za spolupráci:
paní Ludmila Střelská, paní Marie Hrdličková, paní Anna
Struhárová, paní Marie Kobrová, Slovácké sdružení Lanštorfčané, pan Petr Vlašic, paní Prudilová - Domov seniorů Břeclav,
Ondřej Černý, Gréta Nešporová, Martina Vlková, David Morávek, Jozef Gubáň, Libor Hůrský, paní Anna Holubová, paní Jaroslava Zálešáková, paní Marta Tesaříková, paní Věra Janulíková, paní Stanislava Fabičovicová, paní Kateřina Nešporová.

ký, pan Radim Sláma-Velké Bílovice, pan Miroslav Hrabec, pan
Petr Dřevěný, paní Božena Zálešáková, pan Ivan Áč, paní Vojtěška Florusová, paní Jana Balgová, paní Milena Duhonská, paní
Jiřina Mendlová, M+M aneb Lihovar u svaté Kateřiny, kolektiv
prodavaček Jednoty Ladná, paní Mathilde Čechová, paní Marta Trávníčková, paní Marie Kosíková, paní Monika Vintrlíková,
paní Jitka Lůcká, paní Věra Šúňová, paní Hana Šílová, paní Kateřina Bajarová, paní Bohdana Rabušicová, paní Zdenka Povolná,
paní Renata Kučerová, paní Božena Bajarová, paní Ludmila Černá, paní Jiřina Holubová, paní Anna Duroňová, paní Zdena Demčilová, paní Gabriela Bachmanová, paní Ludmila Frolichová,

KLUB MAMINEK
Zveme všechny maminky s dětmi, které si chtějí zpestřit
všední dny něčím novým, na pravidelná setkávání.
Program pro děti je zajišťován ochotou docházejících maminek nabídnout druhým něco ze svých dovedností.
Přijďte mezi nás každý čtvrtek do družiny Základní školy
Ladná, 1.patro, od 9:40 do 11:40hod a podělte se o své zkušenosti, radosti i starosti.
Snažte se prosím přijít včas, ať nenarušujeme vyučování.
(Vezměte s sebou pár hraček pro děti).
Rády bychom také poděkovaly vedení obce za bezplatné poskytnutí prostor.
Přejeme všem krásné Vánoce a do nového roku vše nejlepší a hlavně zdraví.
Klub maminek

KNIHOVNA
NOVÉ KNIHY

John Irving: Rok vdovou
Mika Waltari: Temný anděl
Pamuk Orhan: Bílá pevnost
Amos Oz: Černá skříňka
Mariane Pearl: Síla srdce
Dan Brown: Anatomie lži
Ian McEwan: Pokání
Anna Blažičková: Psí víno
Magda Váňová: Kukaččí mládě
Ivanka Devátá: Koukám a co nevidím, Mezi nebem a peklem
Simona Monyová: Krotitelka snů
Eva Urbaníková: Stalo se mi všechno
Věra Fojtová: Zemřeš-li dřív než já
Michal Viewegh: Román pro muže, Biomanželka
Ilona Hilliges: Volání Afriky
Nicole Vosseler: Jižní vítr
Neimi Salwa Al: Chuť medu
Jaroslav Kuťák: První cena za samotu
Jan Bauer: Císařova poslední vůle
Jerzy Kosinski: Kokpit
Miloš Hubáček: Odsouzená loď
Barbara Cherish: Můj táta, velitel Osvětimi

Wilson F.Paul: Ground Zero
Leo Kessler: Jatka u Palerma
Petr Šmolka: Jak zachránit manželství
Leoš Šimánek: Austrálie křížem krážem
Co se dělo v naší knihovně

O letních prázdninách proběhla soutěž pro děti ,,Přečti
jednu i více knih a namaluj obrázek oblíbeného hrdiny“.
Do soutěže se zapojilo 11 dětí. Za pěkné obrázky byli odměněni všichni vítězové.
V ,,Týdnu knihoven“ jsme upořádali: pro všechny seniory DEN OTEVŘENENÝCH DVEŘÍ s možností se seznámit s prací na PC. Posezení s rodiči a dětmi, kde se všichni zájemci mohli seznámit s knihovnou a vidět, co všechno naše knihovna nabízí. Na závěr si děti poslechly čtenou pohádku.
Od začátku školního roku probíhala soutěž ,,O nejpilnějšího čtenáře“. V kategorii dětí je nejpilnějším čtenářem
Michaela Babocká a mezi dospělými paní Ludmila Grünwaldová Za odměnu obdržely malou knihu. Gratulujeme.
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tiskárna, za níž patří velký dík. Také děkujeme všem, kteří nám darovali knihy.

Roční statistika knihovny do listopadu 2010 :
*registrováno je 109 čtenářů, s toho 42 dětí
*knižní fond obsahuje celkem 11 954 knih
*zakoupeno bylo nových 187 knih, darováno občany bylo
120 knih
*2x byl obměněn výpůjční fond z regionálních služeb
Obec každým rokem přispívá částkou 30.000,-Kč na pořízení nových knih a časopisů.
Do knihovny byla zakoupena nová kvalitní multifunkční

Den se krátí a večery jsou dlouhé,
s dobrou knihou budou příjemné.
Přijďte si k nám zapůjčit hezkou knihu a časopis.
Možnost připojení k internetu zdarma.
Otevřeno každý čtvrtek 10.00 - 12.00, 13.00-18.00 hod.
Vojtěška Florusová

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2011
Měsíc

Název akce

Datum

Pořadatel

Místo konání

únor

Obecní zabíjačka

5. března

obec Ladná

prostranství u školy

Fašank s CM Notečka

5. března

obec Ladná
OS Chasa Ladná

obec

Pálení čarodějnic

29.dubna

ZŠ a MŠ Ladná

dvůr MŠ

Den pro Ladnou

30. dubna

obec Ladná a spolky

obec

duben
červen

Dětský den

1.června

ZŠ a MŠ Ladná

dvůr MŠ

září

Předhodovní zpívání

září

Slovácké sdružení
Lanštorfčané

park Rasovna

Hody

září

OS Chasa Ladná

park Rasovna

Hodky

září

OS Chasa Ladná

park Rasovna

Drakiáda

1.října

ZŠ a MŠ Ladná

hřiště TJ Sokol

Dýňování
a lampiónový průvod

10.října

ZŠ a MŠ Ladná

dvůr MŠ
obec

Mikulášská nadílka

5.prosince

Sdružení občanů Ladné prostranství u kostela

Koncert v kostele

17.prosince

obec, ZŠ a MŠ

říjen

prosinec

kostel

Pozn.: výčet akcí není úplný, termíny i místa konání se mohou v průběhu roku změnit

KOSTEL SV. ARCHANDĚLA MICHAELA
CHARITA
V září proběhla v kostele charitní sbírka oblečení. Darovali jste oblečení, obuv, deky, hračky v 76 krabicích a 152 pytlích,
na odvoz jste věnovali 1720,-Kč. Všem dárcům patří velké díky.
Chci Vás také zároveň poprosit, abyste nenosili žádné věci
mimo vyhlášenou sbírku! V kostele nejsou žádné skladovací
prostory. Další sbírka oblečení bude včas oznámena, je závislá
na svozu Diakonie Broumov v dané oblasti.
Mimořádná sbírka, kterou vyhlašuje místní farní charita z podnětu Hodonínské charity, je sbírka nepotřebných autolékárniček, které se dle nové vyhlášky mění. Nepotřebujete-li tyto autolékárničky pro domácí potřebu, přineste je do kostela v Ladné do 15.ledna 2011, předejte je paní Střelské. Budou darovány do Bulharska, kde má charita družbu s našimi krajany, a do
Albánie.
Jako místní farní charita máme nabídku pro občany. Paní
Ludmila Frolichová je ochotna v rámci bezplatné dobrovolné
charitní služby posloužit aplikacemi injekcí doporučených lékařem, poradit v ošetřování starých a nemocných, popř. pomoci s převazy, abyste nemuseli do Břeclavi.
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PODĚKOVÁNÍ ZA PRÁCI PRO KOSTEL
Rok se s rokem sešel a jsme rázem na konci roku 2010. Čím
vším nás tento rok překvapil a co přinesl? Každému něco jiného. Dnes patří poděkování za všechny služby a práce pro kostel
a úklidy kolem kostela.
Od září se podařilo několik věcí. U bočního vchodu do kostela je pamětní deska, nápis na této desce byl pozlacen. Pozlacení
provedl pan Petr Baránek, dárce si nepřeje být jmenován. Děkujeme dárci za tento finanční dar.
Další velké poděkování patří za sponzorský dar panu Františku Prudíkovi – nerezový svícen do kostela a dalších kostelů
v naší farnosti.
Už delší dobu se uvažovalo o větší opravě varhan. Letos přišel ten správný čas a správný impuls a generální oprava varhan
se podařila. Oprava v částce 80.000,-Kč trvala tři týdny, všechny píšťaly byly vyčištěny a chybějící doplněny. Sponzorsky se o
opravu zasloužili naši občané: paní Katarína Morvayová, paní
Marie Struhárová, pan Cyril Čapka, Ing. Josef Juračka a pan Jaroslav Čech.Velké díky.
Nyní probíhají ve věži kostela malířské a natěračské práce na-

vazující na opravu varhan.
MALÉ OHLÉDNUTÍ
Malé ohlédnutí v našem společenství v kostele:
12.září měly děti mši svatou k zahájení školního roku, 19.září
jsme slavili hody, 26.září byla sloužena mše svatá za patrona
našeho kostela. 3.října byla sloužena mše svatá na poděkování
za úrodu, 2. a 5. listopadu jsme vzpomínali na naše zemřelé a
22.listopadu byla sloužena mše svatá za letošní jubilanty.
28. listopadu si někteří přinesli posvětit požehnat adventní věnec a tak jsem zahájili dobu adventní.
V neděli 24.října jsme prožili menší slavnost – posvěcení poklony sv.Vendelína. Kapličku posvětil P. Pavel Křivý, sešlo se
nás asi osmdesát. Tato poklona byla opravena díky dotaci z Nadace OKD a příspěvku obce Ladná.
Začátkem října se někteří z nás zúčastnili velké slavnosti ve
farním kostele v Podivíně, kde byly posvěceny 3 nové zvony.
Světitelem byl biskup Mons. Pavel Posád. Jeden zvon darovalo město Podivín, druhý byl darem podivínských farníků a třetí
zvon je darem drobných i cizích dárců. Finanční dar (1 milion
Kč) zvládli sehnat během měsíce – takový malý zázrak.

POZVÁNÍ NA VÁNOČNÍ SVÁTKY DO KOSTELA V LADNÉ
24. 12. 2010 budou večerní mše svaté pouze ve farních kostelech, v Rakvicích ve 20.00 hodin a v Podivíně ve 22.00 hodin.
25. 12. 2010 Boží hod vánoční-slavná mše svatá v 10.45 hod.
26. 12. 2010 o svátku sv. Štěpána bude mše svatá za chlapce a
muže v 9.30hod.
30. 12. 2010 na ukončení roku pobožnost v 15.00 hod.
1. 1. 2011 Nový rok-slavnost Matky Boží P.Marie-mše svatá za
dívky a ženy v 9.30 hod.
2. 1. 2011 mše svatá v 9.30 hod. ze slavnosti zjevení Páně – svěcení vody, kadidla, křídy, popř. zlata
9. 1. 2011 mše svatá v 9.30 hod., slavnost Křtu Páně –konec
doby vánoční
Rozpis mší svatých o svátcích bude vyvěšen na nástěnce.
Přijďte načerpat to, co nenačerpáte v každodenním shonu života-lásku, světlo, radost, klid a mír do srdce od znovuzrozeného Ježíše, které nás všechny budou provázet do všech dnů všedních i svátečních.
připravila Ludmila Střelská

STATISTIKA OBYVATEL ZA ROK 2010
Počet obyvatel

1252 občanů

Přistěhováno

23 občanů

Odstěhováno

44 občanů

Narozeno

4 děti

Zemřelo

14 občanů
Petra Svobodová

JÍZDNÍ ŘÁDY
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BĜeclav - Ladná - Podivín

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Linka 729574: PĜepravu zajišĢuje: BORS BĜeclav a.s.,Bratislavská 26,690 62 BĜeclav
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Platí od 12.12.2010 do 10.12.2011

PRACOVNÍ DNY (nejede 31. 12.)
ýíslo spoje:
Úsek Zóna

575
575
575
575
575
575
575
575
565
565
565
565
565

Zastávka
BĜeclav, Gumotex
BĜeclav, aut.nádr.
BĜeclav, poliklinika
BĜeclav, nám.TGM MČÚ
BĜeclav, cukrovar
BĜeclav, Skopalíkova
BĜeclav, Stará BĜeclav, kult.dĤm
BĜeclav, kĜiž.Ladná
Ladná, Mlýnská (z)
Ladná, žel.st.
Ladná, škola
Podivín, Tylex (z)
Podivín, Besední dĤm

SOBOTA + NEDċLE

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

V
6:05
6:10
I
6:13
6:15
6:17
I
6:18
6:25
6:26
6:28

V

VdeF

VF

VF

VF

V

V

V

V

V

V

6:54
I
6:57
6:59
7:01
I
7:02
7:09
7:10
7:12
7:17
7:19

7:13
I
7:16
7:18
7:20
I
7:21
7:28
7:29
7:31

8:10
8:14
8:17
8:19
8:21
I
8:22
8:29
8:30
8:32

10:10
10:14
10:17
10:19
10:21
I
10:22
10:29
10:30
10:32

12:55
I
12:58
13:00
I
13:02
13:05
13:12
13:13
13:15

14:05
14:09
14:12
14:14
14:16
I
14:17
14:24
14:25
14:27

V
14:25
14:30
I
14:33
14:35
14:37
I
14:38
14:45
14:46
14:48
14:53
14:55

15:10
I
15:13
15:15
I
15:17
15:20
15:27
15:28
15:30

16:10
16:14
16:17
16:19
16:21
I
16:22
16:29
16:30
16:32

17:10
17:14
17:17
17:19
17:21
I
17:22
17:29
17:30
17:32

18:10
18:14
18:17
18:19
18:21
I
18:22
18:29
18:30
18:32

20:10
I
20:13
20:15
20:17
I
20:18
20:25
20:26
20:28
20:33
20:35

V
22:25
22:30
I
22:33
22:35
22:37
I
22:38
22:45
22:46
22:48
22:53
22:55

¯ 555 Lednice
¯ 556 Hodonín

565 Podivín, žel.st.
¯ R5 Brno
¯ 555 Rakvice

101

103

105

4)`f 4)`f 4)`d
7:20
I
7:23
7:25
7:27
I
7:28
7:35
7:36
7:38

12:30
I
12:33
12:35
12:37
I
12:38
12:45
12:46
12:48

17:30
I
17:33
17:35
17:37
I
17:38
17:45
17:46
17:48

7:23
20:48

7:20

14:56

20:36 22:56
20:48

14:57

VysvČtlivky:
¯ spoje navazující na linku 574
(z) zastávka celodennČ na znamení
V jede v pracovních dnech
4 jede v sobotu
) jede v nedČli a ve státem uznávané svátky
`d jede také 31.12., nejede 24.12.
`f jede také 31.12.
de nejede od 23.12. do 31.12. a od 1.7. do 31.8.
F zpravidla nízkopodlažní vozidlo

101110
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Podivín - Ladná - BĜeclav

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Linka 729574: PĜepravu zajišĢuje: BORS BĜeclav a.s.,Bratislavská 26,690 62 BĜeclav

Informace a podnČty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz

Platí od 12.12.2010 do 10.12.2011

PRACOVNÍ DNY (nejede 31. 12.)
ýíslo spoje:
Úsek Zóna

565
565
565
565
565
565
575
575
575
575
575
575
575

SOBOTA + NEDċLE

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

Zastávka
Podivín, žel.st.
Podivín, Besední dĤm
Podivín, Tylex (z)
Ladná, škola
Ladná, žel.st.
Ladná, Mlýnská (z)
BĜeclav, kĜiž.Ladná
BĜeclav, Skopalíkova
BĜeclav, Stará BĜeclav, kult.dĤm
BĜeclav, cukrovar
BĜeclav, nám.TGM MČÚ
BĜeclav, poliklinika
BĜeclav, aut.nádr.

V
5:07
5:08
5:10
5:15
5:17
5:18
5:25
5:26
I
5:28
5:30
I
5:33

V

V
7:07
7:08
7:10
7:15
7:17
7:18
7:25
I
7:28
7:30
7:32
I
7:35

VdeF

VF

VF

VF

V

V

V

V

V

7:35
7:37
7:38
7:45
7:46
I
7:48
7:50
7:53
7:57

8:35
8:37
8:38
8:45
8:46
I
8:48
8:50
8:53
8:57

10:35
10:37
10:38
10:45
10:46
I
10:48
10:50
I
10:53

13:15
13:17
13:18
13:25
13:26
I
13:28
13:30
I
13:33

14:28
14:30
14:31
14:38
14:39
I
14:41
14:43
14:46
14:50

V
14:47
14:48
14:50
14:55
14:57
14:58
15:05
15:06
I
15:08
15:10
I
15:13

15:35
15:37
15:38
15:45
15:46
I
15:48
15:50
15:53
15:57

16:35
16:37
16:38
16:45
16:46
I
16:48
16:50
I
16:53

17:35
17:37
17:38
17:45
17:46
I
17:48
17:50
17:53
17:57

18:35
18:37
18:38
18:45
18:46
I
18:48
18:50
I
18:53

V
21:07
21:08
21:10
21:15
21:17
21:18
21:25
21:26
I
21:28
21:30
I
21:33

¯ 570 Lednice
¯ 571 Valtice
¯ 572 Hodonín

5:42
5:52
5:47

575 BĜeclav, Pohansko rozc.
575 BĜeclav, Gumotex

6:30
6:32
6:33
6:40
6:41
I
6:43
6:45
6:48
6:52

5:35
5:37

9:12
7:52
7:45

13:42

16:12

102

104

106

4)`f 4)`f 4)`d

7:40
7:42
7:43
7:50
7:51
I
7:53
7:55
I
7:58

12:50
12:52
12:53
13:00
13:01
I
13:03
13:05
I
13:08

17:50
17:52
17:53
18:00
18:01
I
18:03
18:05
I
18:08

18:12

15:22
13:47

14:57

13:35
13:37

21:35
21:37

VysvČtlivky:
¯ spoje navazující na linku 574
(z) zastávka celodennČ na znamení
V jede v pracovních dnech
4 jede v sobotu
) jede v nedČli a ve státem uznávané svátky
`d jede také 31.12., nejede 24.12.
`f jede také 31.12.
de nejede od 23.12. do 31.12. a od 1.7. do 31.8.
F zpravidla nízkopodlažní vozidlo

101110

ŠĨastnou cestu s IDS JMK

POZVÁNKY

HRADILOVA VÁNOČNÍ MŠE
Slovácký krůžek Charvatčané za doprovodu cimbálové muziky
Notečka v pondělí 27.prosince 2010 v 18.00 hodin v kostele
sv. Archanděla Michaela představí Hradilovu Vánoční mši.
Vstupné je 100,-Kč, výtěžek bude věnován na opravy kostela.
Srdečně zve obec Ladná.

OBECNÍ ZABÍJAČKA a FAŠANK
V sobotu 5. března 2011 se u budovy školy bude konat
obecní zabíjačka. Ve 13.00 hodin začne fašankový průvod
obcí, doprovázený cimbálovou muzikou Notečka.
Přivítáme co nejvíce účastníků v maskách a kostýmech!
Srdečně zve obec Ladná a Občanské sdružení Chasa Ladná.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILEA

ÚMRTÍ

Blahopřejeme našim spoluobčanům a přejeme vše nejlepší:

Rozloučili jsme se s občany:

říjen
75 let

září:
Ludvika Tesaříková, ul.Sportovní

65 let

60 let

Eliška Škarvodová, ul. Ořechová
Rudolf Morávek, ul. Lipová
Ludmila Králová, ul. Ořechová
Jitka Ničová, ul. Anenská
Stanislav Lysák, ul. Lipová
Stanislava Fabičovicová, ul. Sportovní
Ludmila Nešporová, ul. Sportovní
Jan Vymyslický, ul. Ořechová

říjen:
Alois Mrkva, ul. Na Trkmance

listopad
85 let Emilie Lucká, ul. Masarykova
70 let Růžena Michlovská, ul. Mlýnská
Emilie Tewoltová, ul. Ořechová
65 let Jaroslav Hříba, ul. Mlýnská
60 let Josef Černý, ul. Lipová
Svatopluk Helešic, ul. Masarykova
Josef Martuška, ul. Za Hřištěm

V
O
L
B
Y

prosinec
60 let Věra Koyšová, ul. Lipová
Jarmila Kubíková, ul. Anenská
Petr Baránek, ul. Anenská

Děkujeme voličům za účast ve volbách a
hlasy pro naše sdružení.
Ondřej Černý, lídr kandidátky Sdružení
Pro Ladnou
Rádi bychom tímto poděkovali voličům
za důvěru, kterou nám dali při hlasování ve volbách.
Martin Vlk za Sdružení občanů Ladné

TIP NA VÝLET
Plavby se svařákem v Lednickém parku
I po skončení hlavní turistické sezóny můžete plout se společností I. plavební Lednice zámeckým parkem v Lednici!
Od listopadu do března budou o víkendech a svátcích k vyhlídkovým plavbám po Zámecké a Staré Dyji vyplouvat lodě v zimní úpravě.
Pokud počasí dovolí a řeka nezamrzne, budete z vyhřáté lodní kajuty pozorovat krásy zimního zámeckého parku i lužního
lesa a pochutnávat si při tom na pohárku svařeného vína.
Lodě budou vyplouvat od přístaviště pod zámkem vždy v sobotu, neděli a o svátcích v: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 a 15:00 hod.
(k přístavišti pod zámkem se vrátíte za 40 minut plavby)
Cena plavby: dospělí – 120,–Kč (v ceně pohárek svařeného
vína) děti do 15 let – 60,–Kč (pro děti čaj nebo sladkost)
Rezervace a informace o plavbách na tel.: 603 516 358
Pro skupiny alespoň 10 dospělých lze plavbu rezervovat i mimo
víkend.

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.Duhonský, M.Střelská, B.Tesaříková.
Počet výtisků: 420, vydáno: prosinec 2010; příští číslo: březen 2011
Tiskne: Tisk Pálka Břeclav
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