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Vás srdečně zve na

Předhodovní zpívání pod májů,
které se koná v pátek dne 21. 9. 2012
v 19.00 hodin
na prostranství u Pohostinství U parku.
Mimo domácí mužský sbor Lanštorfčanů se
představí mužské sbory z Prušánek, mužský
a ženský sbor Spinek ze Vnorov, folklórní soubor
Svéráz se svou cimbálovou muzikou Lužice.
O hudební doprovod se postará
cimbálová muzika Jožky Severina.
Hostem pořadu bude Vojtěch Račický
z Dolních Bojanovic
Vstupné 80,- Kč.

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
dovolte mi několik slov k dění v obci. Během letních prázdnin
došlo k výměně oken v budově základní školy, opravě kostelní
zdi, opravě chodníku a především k započetí výstavby tělocvičny.
Její výstavba by měla být ukončena k 31.7.2013, takže snad už
opravdu ty příští hody budou pod střechou, i když nikdy nevíme,
co se nám postaví do cesty.
V říjnu začne oprava hřbitovní zdi, včas upozorníme majitele
hrobů, aby si uschovali věci, které by mohly být ukradeny, protože po dobu výstavby bude hřbitov otevřen.
V měsíci srpnu jsme podali žádost o dotaci na výstavbu kanalizace a ČOV, výsledek budeme vědět někdy na konci letošního
roku a v měsíci září budeme podávat žádost o dotaci na výstavbu
sběrného dvora.
Obec uspořádala letní výlet do Znojma a Vranova nad Dyjí,
čtyři dny u nás promítal kinematograf bratří Čadíků, proběhl
první ročník uličního turnaje ve fotbale a na konci prázdnin vystoupilo Divadlo Bedřicha Kaněry.
A teď z jiného soudku. Někteří z Vás si stěžují na neposečenou
trávu, volně pobíhající psy, obtěžování kouřem. Ke všem těmto
neřestem se vyjadřuji uvnitř Zpravodaje. Vždy se snažím jednat
s jednou i druhou stranou. Strana, která si stěžuje, chce okamžitě
vidět výsledky, jak se jejich stížnost vyřešila. To ale bohužel není
vždy možné. S některými lidmi totiž není možno se domluvit,
určitě je znáte ze svého okolí, mají vždycky pravdu, vždy jsou
v právu, jim se ubližuje, ostatní se musí přizpůsobit jim atd. Dovolím si je nazvat někdy až sobeckými a bezohlednými k potřebám ostatních. Takže závěr je, že nelze vždycky všechno vyřešit
a ještě k tomu teď hned. Myslím si, že by nám neškodilo více
snášenlivosti, tolerance a nadhledu, i když na druhou stranu odsud posud.
Nezapomeňte se zúčastnit ve dnech 12. a 13. října voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva kraje. Přeji
Vám ve volbách šťastnou ruku.
Chtěla bych Vás všechny srdečně pozvat na Lanštorfské hody,
které jsou posunuty na sobotu a neděli a za týden na to na hodky.
Výletníky zvu na podzimní výlet do Telče a Jihlavy.

Děkujeme všem lidem dobré vůle, kteří přispěli a přispívají
do kasičky pro naši dceru Evu Karolínu Bartošovou. V současné chvíli máme za sebou další odběr krve v Bratislavě. Čekáme
na výsledky odběru, zda jsou v krvi přítomni paraziti a těžké
kovy, jako jsou rtuť a hliník. Kromě toho jsme byli na vyšetření
krve v Praze, kde jsme nedopadli dobře, a proto jedeme za dva
měsíce znovu.
Veškeré faktury za dosavadní léčbu jsme předložili na obecním úřadě, pokud bude mít někdo z občanů zájem, vše Vám
mohu ukázat osobně. Všechno, co jsme obdrželi do kasičky, je
určeno k financování léků a rozborů krve. Někteří lidé si totiž
myslí, že jsme si za to koupili fasádu, s tím přišel syn ze školy, kde to slyšel od spolužáků, cituji:“to se vám to staví, když
vám obec pomáhá…“. Takto to není, materiál máme z loňského
roku, byl uložený u paní Hladíkové, práci jsem si dělal skoro
sám a obklady jsem dostal od švagra. Každá koruna jde na Evino konto u Nadace ADRA, ze kterého hradíme vše potřebné.
Nyní nás čeká detoxikační kúra, dcera musí držet bezlepkovou dietu a její speciální strava nás stojí 1.000,-Kč měsíčně.
Za školku platíme 4.-5.000,-Kč měsíčně, terapie už si nemůžeme dovolit, tak se musíme pořádně otáčet, abychom to zvládli.
Proto děkujeme všem lidem, kteří toto chápou a pomáhají nám.
Co se týče Eviných výsledků, tak můžeme říct, že malé
zlepšení registrujeme, i když pro někoho se může zdát nepatrné-sama zkouší jíst i její hyperaktivita je pro nás snesitelnější.
Chceme pro naše dítě udělat maximum a tak ještě jednou děkujeme za Vaši pomoc.
rodiče Evy Karolíny Bartošové

Priesterrathová Renáta

DĚNÍ V OBCI

Uliční turnaj ve fotbale
V sobotu 25. srpna se uskutečnil první ročník fotbalového turnaje ulic, který pořádal obecní úřad. Turnaje se zúčastnilo
8 uličních týmů. Od desáté ráno do páté hodiny odpolední mezi sebou ulice systémem každý s každým svedly urputné boje. Každý tým odehrál tedy sedm zápasů dvakrát 10 minut na hřišti na malou kopanou. V družstvech se vystřídali všichni - muži, ženy,
děti, důchodci i psi. Většinu zápasů odpískali pánové Gajda a Mrázik, za což jim patří poděkování. Vítězem l. ročníku se stala
ulice Lipová, druhá se umístila ulice Mlýnská a na třetím místě skončila ulice Masarykova. Putovní pohár je uložen na obecním
úřadě.
Turnaje se nezúčastnila ulice Anenská a Na Trkmance, ale někteří obyvatelé z těchto ulic se přidali k ostatním týmům. Odměnou pro všechny byla dobrá zábava, setkání se svými spoluobčany, pro děti byl skákací hrad a večer zábava s DJ Italem, která
se protáhla až do brzkých ranních hodin. Věříme, že i přes některá drobná zranění a nutnosti vyhledat následující den lékaře, se
příštího ročníku zúčastní všechny ulice a budou během celého roku poctivě trénovat, aby si putovní pohár v příštím roce vybojovala právě jejich ulice. Poděkování patří především všem hráčům, rozhodčím a TJ Sokol Ladná.
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ulice Růžová

ulice Lužní

ulice Úlehlova

ulice Sportovní

V sobotu 25. srpna se uskutečnil první ročník fotbalového
turnaje ulic, který pořádal obecní úřad. Turnaje se zúčastnilo
8 uličních týmů. Od desáté ráno do páté hodiny odpolední
mezi sebou ulice systémem každý s každým svedly urputné
boje. Každý tým odehrál tedy sedm zápasů dvakrát 10 minut
na hřišti na malou kopanou. V družstvech se vystřídali všichni - muži, ženy, děti, důchodci i psi. Většinu zápasů odpískali
pánové Gajda a Mrázik, za což jim patří poděkování. Vítězem l.
ročníku se stala ulice Lipová, druhá se umístila ulice Mlýnská
a na třetím místě skončila ulice Masarykova. Putovní pohár je
uložen na obecním úřadě.

ulice Mlýnská

ulice Lipová

ulice Masarykova

ulice Ořechová
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Zelňačka Cup
V sobotu 1. září 2012 se uskutečnil v parku Rasovna druhý
ročník soutěže ve vaření zelňaček, který pořádalo Pohostinství U Parku. Kuchařského klání se zúčastnila čtyři družstva
– Ženy v pokušení, Fotbalisti, Tenisti a Obecní úřad. I když
téměř celé odpoledne mírně poprchávalo, přišlo ochutnat
navařené zelňačky značný počet spoluobčanů. První místo si

právem zasloužilo družstvo Žen v pokušení. Příjemné ochutnávací odpoledne pokračovalo večerní zábavou s country
skupinou Čtyřlístek. Děkujeme organizátorům a všem soutěžícím, kteří nesli svou kůži na trh a předvedli své kuchařské
umění.

Výlet Vranov nad Dyjí, Znojmo
Letní výlet se uskutečnil 23. června. První zastávka byla ve
Slupi u Jaroslavic, kde se nachází národní technická památka
vodní mlýn, který je plně funkční. Obzvláště pánům se tento objekt velmi zamlouval. Poté jsme se vydali do Vranova
nad Dyjí na prohlídku barokního zámku na skále. Celý výlet
jsme zakončili ve městě Znojmě, kde se někteří vydali do zno-

jemského podzemí a ostatní si prohlíželi historické centrum.
Snímky z výletu jsou pořízeny panem Ladislavem Novotným.
Všechny vás zároveň zveme na podzimní výlet do Telče
a Jihlavy. Bližší informace najdete na plakátku ve zpravodaji.
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Divadlo Bedřicha Kaněry
V pátek 31. srpna vystoupilo v parku Rasovna Divadlo
Bedřicha Kaněry při Obchodní akademii Břeclav s hrou
Williama Shakespeara Veselé paničky windsorské. Mladí
ochotničtí herci publikum, které se i přes nepřízeň počasí dostavilo v hojném počtu, zaujali touto veselou komedií. Výkony některých herců lze hodnotit jako téměř profesionální. Za
zorganizování a zajištění děkujeme Ondrovi Černému, který
sám s tímto divadýlkem jako student akademie vystupoval.

Realizované akce

Základní škola se po dlouhých letech dočkala výměny starých a nevyhovujících oken. Výměnu realizovala firma H&M Břeclav
za 326.335,-Kč, což byla nejnižší cena z pěti podaných nabídek. Následovala výmalba tříd a chodby, vymalovány byly také třídy
v mateřské škole.

V srpnu byla započata stavba multifunkční haly vedle budovy školy. Práce byly zahájeny demolicí stávajících budov a odstraněním dlažby ve školním dvoře, které provedli zaměstnanci obce s brigádníky a pracovníky veřejně prospěšných prací. Stavbu
haly zahájil v druhé polovině srpna dodavatel stavby - firma Keltex Brno. Bylo zřízeno stanoviště a provedeny výkopové práce.

Během léta opravili zaměstnanci obce chodníky u kostela a autobusové zastávky. Chodníky v tomto místě byly již ve špatném
stavu, na některých místech chyběly dlaždice a to komplikovalo pohyb chodcům v tomto frekventovaném místě. Akce ve výši
31.000,-Kč byla financována z obecního rozpočtu.
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Vzhledem ke stáří a také kvůli častému poškozování kostelní zdi místními malými vandaly se obec rozhodla pro její opravu.
Opravena byla zeď za poštou v ceně 135 tis. Kč, z vnitřní strany kostelní zahrady bude zeď natřena stejnou barvou, jakou má
fasáda kostela.

Výpisy ze zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva č. 12/2012 se konalo dne 21. června
2012.

• Žádost o dotaci na Státní fond kultury na knihu o Ladné
• Smlouvu o dílo s firmou Stavosur na likvidaci separovaného
a nebezpečného odpadu

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu finančního výboru, který dne 22.5.2012 kontroloval hospodaření příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Ladná.

Zasedání zastupitelstva č. 13/2012 se konalo dne 30. srpna
2012.

Zastupitelstvo obce schválilo:
• Záměr prodeje pozemku parc.č. 1156 v k.ú. Ladná k bytové
zástavbě
• Vyjímku z počtu žáků ve třídách mateřské školy, počet dětí se
zvyšuje na 24 v jedné třídě
• Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou GreeninvestEnergy na pozemek parc.č. 1279/22 v k.ú. Ladná
• Závěrečný účet obce za rok 2011 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce bez výhrad, výsledek hospodaření za rok 2011 ve výši 9 869 313,98 Kč
• Rozpočtové opatření č. 3/2012 s příjmy ve výši 126 400,- Kč,
ve výdajích 357 900,- Kč a financování ve výši 231 500,- Kč
• Smlouvu o dílo na knihu o Ladné

Zastupitelstvo obce schválilo:
• Smlouvu na odvoz a likvidaci komunálního odpadu s firmou
Megawaste spol. s r.o.
• Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na hřbitovní zeď
• Dodavatele stavby hřbitovní zdi firmu VHS Břeclav s.r.o.
• Kupní smlouvu na pozemky parc.č. 459/1, 461/43, 462/4,
1261/91, 459/4, 460/50, 461/42, 462/3, 1261/90
• Smlouvu o smlouvě budoucí na pozemek parc.č. 50/1
• Zrušovací obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012
• Nařízení obce Ladná č. 3/2012
• Koupi přístřešku posezení u nemovitosti č.p. 416
• Rozpočtové opatření č. 4/2012
• Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou JMP NET

Zajímavosti ze schůzí obecního zastupitelstva
v letech 1920–1927
Z HISTORIE OBCE
		
		
		

•

•
•

•
•
•

Občan byl do obce přijat až po desetiletém žití v obci.
Obecní zastupitelstvo neustále jednalo o koupi, prodeji a chovu obecních plemen
ných býků, kance a kozla. To proto, že poplatky za jejich využívání k „připouštění“
byly jedním z nejvyšších obecních příjmů.
V roce 1921 bylo rozhodnuto, že obec bude žádat o zřízení železniční
zastávky v Lanštorfě. Bylo odpovězeno, že se zřízením by byly velké problémy.
Zřízení zastáky se podařilo až v roce 1942.

14.1.1923 „Obecní výbor usnáší se jednomyslně vyhověti žádosti zál. poškozence Jiřího Luckého
o povolení k postavení místnosti pro trafiku. Jako nevhodnější se mu navrhuje místo na pravém 		
břehu Svodnice u mostu u radnice (dnešní Pohostinství U Kapličky). Žadatel si však musí předem
opatřiti povolení Vodního družstva v Podivíně. Ze strany obce povoluje se mu na vykázaném místě
k použití ke svému účelu 3x2m obecního místa za jistý roční poplatek, jenž mu bude stanoven 		
později.“ V dubnu téhož roku byla trafika postavena a zbourána byla až v roce 1958 v rámci 		
zatunelování Ladenské strouhy.
16. 1. 1927 obecní zastupitelstvo nejeví zájem o provedení „elektrizace obce“
20. 2. 1927 bylo instalováno telefonní spojení pro listonoše Františka Floruse.
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•

1. 5. 1927 Tělovýchovná jednota Sokol žádá na obecní radě o přidělení pozemku vhodného pro hřiště a cvičiště
o výměře 2000m2. Důvodem je příliš malé cvičiště ve školní zahradě.
zdroj: Památní kniha obce Lanštorfa 1925 -1937

oznámení obecního úřadu

Oznámení obecního úřadu

Pořízení nového územního plánu

Pořízení nového územního plánu

ták Vám bude doručen i do poštovní schránky. Firma nabízí
bezplatný pronájem popelnicových nádob. Pokud máte o tento
Obec
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plánu obce.
povinnost
obci nádob
vyplývá
zájem, Tato
nahlaste,
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č. 183/2006
o územním
plánování
a stavebním řádu (stavební zákon). Nový
obce.ze
Tato
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obci vyplýváSb.
ze zákona
č. 183/2006
Sb. úřadě.
územní
plán bude
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Nový platného) územního plánu obce a jeho změn.
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plán
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vycházet
z
původního
(dosud
platného)
Vyzýváme proto občany, aby své návrhy a podnětyPropagační
na řešení materiály
rozvoje obce
území obce předali na
územního
plánu
obce
a
jeho
změn.
Vyzýváme
proto
občany,
Obecní úřad Ladná nejpozději do 30.září 2012. Doručené podněty zastupitelstvo obce
Na obecním
úřadějesi firma
můžete AR
pro svoji
potřebu
zakoupit tyto
aby své
návrhy a apodněty
na řešení
rozvoje
území obceúzemního
předali
projedná
následně
předá
zpracovateli
plánu,
kterým
projekt
s.r.o.,
na Obecní úřad Ladná nejpozději do 30.září 2012. Doručené propagační materiály:
Brno, Ing.arch. Milan Hučík. Zahájení projednávání Pexeso
nového územního plánu se 15,předpokládá v
podněty zastupitelstvo obce projedná a následně předá zpracotohotokterým
roku.je firma AR projekt s.r.o., Brno,
pohlednice 			
6,vatelilistopadu
územního plánu,
Samolepka se znakem obce
15,Ing.arch. Milan Hučík. Zahájení projednávání nového územníSvoz
odpadu
mapa Břeclavsko 		
50,ho plánu
se komunálního
předpokládá v listopadu
tohoto roku.
Oficiální mapa LVA 		
32,info
brožurka
Ladná
25,-a likvidaci
Svoz
komunálního
odpadu
Od 19. října 2012 dojde ke změně firmy, která pro obec zajišťuje svoz
Pamětní mince 		
180,komunálního odpadu. Novou firmou poskytující tyto služby je firma Megawaste
s.r.o. Tato
Cyklostezky 			
40,Od 19. října 2012 dojde ke změně firmy, která pro obec zafirma
bude
mít
svozové
dny
vždy
jednou
za
dva
týdny
v
pátek.
V
níže
přiloženém
letáčku
Sklenice			
71,jišťuje svoz a likvidaci komunálního odpadu. Novou firmou
jsou nové
svozové
dny Megawaste
vyznačeny.
leták Vám
bude
doručen		
i do poštovní
mapa
Podluží
15,- schránky.
poskytující
tyto služby
je firma
s.r.o.Tento
Tato firma
nabízí
bezplatný
popelnicových
nádob.
Pokud máte o tento
CD
Lanštorfčani		
150,- pronájem
bude Firma
mít svozové
dny vždy
jednou zapronájem
dva týdny v pátek.
V níže
Almanach
školy
		
100,přiloženém
letáčku
jsou
nové
svozové
dny
vyznačeny.
Tento
lezájem, nahlaste, prosím, počet nádob na obecním úřadě.

Vážení občané,
s platností od 19. 10. 2012 bude na základě výsledku výběrového řízení provádět svoz
směsného komunálního odpadu ve Vaší obci firma MEGAWASTE spol. s r.o.
Svoz odpadu z popelových nádob bude prováděn vždy v pátek v sudý týden od 6,00 hod. dle
následujícího rozpisu:

říjen
listopad
prosinec

Svozové dny v obci LADNÁ od 19. 10. 2012
19
2, 16, 30
14, 28

MEGAWASTE spol. s r.o.
Partyzánská 3009/34
695 04 HODONÍN
www.megawaste.cz
e‐mail: petrasek@megawaste.cz
tel.: +420 734 332 766

Propagační materiály obce

7

Sečení trávy

Obecní úřad není lhostejný k chování psíčkařů, apeluje na
dodržování vyhlášky a snaží se o pokojnou domluvu. Bohužel
ale v některých případech bude nutno přistoupit i k odchytu
psů a jejich umístění v útulku pro psy v Bulharech.

Během léta si několik spoluobčanů na obecním úřadě stěžovalo na pozemky ve svém sousedství, na kterých nebyla posečena tráva. Upozorňujeme všechny majitele pozemků, že ze
zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a občanského
zákoníku vyplývá povinnost udržovat pozemek v takovém stavu, aby nedocházelo k obtěžování sousedních pozemků, čímž
je myšleno i sečení trávy a plevele. Tím, že někteří takto nekonají /trávu nesečou/ se vystavují udělení pokuty až do výše
30 000,- Kč. Dle některých zdrojů je nutno trávu posekat alespoň dvakrát za rok.

Pálení odpadu
Začíná podzim a s ním přichází začátek topné sezóny a úklid
na zahradách před zimou. Žádáme všechny spoluobčany, aby
byli ohleduplní a ve svých kamnech a kotlích spalovali pouze
palivo k tomu určené. Ti, kteří na svých pozemcích likvidují
pálením nepořádek ze svých zahrad vyzýváme, aby tak činili
pouze v míře nezbytně nutné, a to co je určeno ke spálení, aby
bylo řádně proschlé. Množí se stížnosti na toto konání a obec
bude zřejmě nucena vydat obecně závaznou vyhlášku, která
bude jasně vymezovat určitý den a hodinu, kdy se bude moci
odpad ze zahrad likvidovat pálením. Spalování plastů, pneumatik a jiných odpadů je zákonem zakázáno a ten kdo tak činí,
se vystavuje možnosti udělení pokuty. Uvádíme přesnou citaci
zákona o odpadech a zákona o ovzduší.
Podle zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) jsou fyzické osoby povinny nakládat s odpadem podle systému stanoveného
obcí. Obce musí zajistit pro své obyvatele systém sběru nebezpečných odpadů a dle svých možností i třídění komunálního
odpadu.
Podle zákona o ovzduší (č. 86/2002 Sb.) jsou fyzické osoby
povinny jako palivo pro ohniště, grily a krby používat pouze
dřevěné uhlí, čisté dřevo, suché rostlinné materiály nebo plynné palivo, předepsané výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo
materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami.
Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit podmínky pro
spalování rostlinných materiálů nebo jejich spalování zakázat,
pokud zajistí jiný způsob pro jejich odstranění podle zvláštního
právního předpisu.

Volby 2012
Ve dnech 12. a 13. října 2012 proběhnou volby do Senátu
Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů. Druhé
kolo senátních voleb – pokud se uskuteční – pak o týden 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.
Výzva pro majitele psů
Opakovaně se na obecním úřadě množí stížnosti na chování
majitelů psů. Proto si znovu dovolujeme upozornit, že pes musí
být na veřejnosti na vodítku a majitel je povinen po svém psu
uklízet exkrementy.
Na podnět spoluobčana, který poskytl i fotodokumentaci,
bude postupováno dle platné obecní vyhlášky, majitelé některých psů budou předáni k šetření přestupkové komisi, která jim
může vyměřit pokutu. Fotodokumentace zachycuje volně pobíhajícího psa a psa, který znečišťuje okolí domu.

ekokútek

ODPADY - Třídění odpadu v obci za rok 2011
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ODPADY

Třídění odpadu v obci za rok 2011
V tabulce je uvedeno množství odpadu, které obec Ladná vytřídila v roce 2011 a předala
V tabulce
je uvedeno
množství odpadu, které obec Ladná vytřídila v roce 2011 a předala k dalšímu využití.
k dalšímu
využití.
Období
1.kvartál 2011
2.kvartál 2011
3.kvartál 2011
4.kvartál 2011
Rok 2011 celkem

Tuny
9,493
13,623
9,906
8,978
42,000

Částka v Kč
26 185,50
35 000,50
29 728,00
20 115,00
111 029,00

Osvědčení o úspoře emisí
Osvědčení
úspoře
emisí
Ve srovnání
s rokemo 2010
snížili
občané Ladné v roce 2011 „uhlíkovou stopu“ o 1,214t a uspořili energii 14 535MJ.

Ve srovnání s rokem 2010 snížili občané Ladné v roce 2011 „uhlíkovou stopu“ o 1,214t a

Češi ušetřili
uspořilipřírodu
energii 14 535MJ.
V roce 2011 firmy a domácnosti v České republice odevzdaly k recyklaci zhruba pět milionů kusů úsporných zářivek. Nejvíce
úsporných zářivek sebrali v Praze a Moravskoslezském kraji, v přepočtu na obyvatele je bezkonkurenčně nejlepší Praha, Královehradecký a Jihočeský kraj. Jihomoravané odevzali 70 tun úsporných zářivek. Do přírody se tak díky odborné recyklaci úsporek
nedostalo 25 kilogramů toxické rtuti, která by jinak mohla znečistit vodu o objemu 80 Máchových jezer.
zdroj: časopis Profit

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Dva měsíce prázdnin uteklo jako voda a opět je tu začátek nového školního roku. Třetího září usedlo do školních lavic 30 dětí,
z toho 4 prvňáčci. Druhý ročník navštěvuje 11 dětí. První a druhou třídu vyučuje paní učitelka Kobrová. Žáci třetího, čtvrtého
a pátého ročníku mají společnou třídní učitelku, paní Uhrovou. Na výuce se podílí i paní učitelka Vlastimila Bartošíková a asistentka pedagoga Petra Laubová. Do školní družiny nastoupila nová vychovatelka Klára Prajková.

Do mateřské školy je zapsáno 48 dětí. Děti jsou rozděleny do dvou tříd. Třídní učitelkou Berušek je paní učitelka Iveta Žáková.
Pracuje sČeši
pomocí
asistentky
pedagoga Jitky Konšelové. Ve třídě Kuřátek máme paní učitelky LibušiVojtekovou a Lucii Střelcovou.
ušetřili
přírodu
V době
letních
prázdnin
se
školách pilně
pracovalo.
V mateřské
škole se malovalo
v obouzhruba
třídách. pět
Na dvoreček
V roce 2011 firmynaaobou
domácnosti
v České
republice
odevzdaly
k recyklaci
milionůpřibyla
nová skluzavka
s
průlezkami.
Na
základní
škole
proběhla
výměna
oken
a
také
se
zde
ve
všech
třídách
malovalo.
Žáky třetího až
kusů úsporných zářivek. Nejvíce úsporných zářivek sebrali v Praze a Moravskoslezském
pátého ročníku potěšila ve třídě nová tabule. V neposlední řadě došlo k zakoupení nového koberce do mateřské školy, pomůcek
kraji, v přepočtu na obyvatele je bezkonkurenčně nejlepší Praha, Královehradecký a
a knih. Děkujeme obci za nová okna, dále panu Baránkovi a panu Ševčíkovi, kteří se na úpravách podíleli.

Jihočeský kraj. Jihomoravané odevzali 70 tun úsporných zářivek. Do přírody se tak díky
odborné
recyklaci
úsporek
nedostalo
kilogramů toxické rtuti, která by jinak mohla znečistit
V prvních
podzimních
měsících
plánujeme
tyto 25
akce:
vodu
o
objemu
80
Máchových
jezer.
Středa 12. září Muzeum Břeclav – interaktivní výstava Koloniál pana Bajzy
Profit – pohádka na uvítanou pro děti MŠ
Středazdroj:
12. záříčasopis
divadlo Radost
Středa 19. září dopravní soutěž ve spolupráci s Policií ČR
V pátek 21. září ředitelské volno z důvodu konání hodů v Ladné
Ve čtvrtek 27. září exkurze na nádraží ČD v Břeclavi
Dýňová slavnost na dvorku MŠ (termín upřesníme)
Sobota 6. října od 15.00 hodina „Drakiáda“ s táborákem na hřišti
Úterý 9. října divadlo Rolničky pro děti MŠ a žáky 1. a 2. ročníku
Pátek 19. října preventivní akce „Zdravé zoubky“ v ZŠ s paní Hrdovou
Pondělí 22. října ekologický program „Kdo zde žije“ – ekocentrum Dúbrava Hodonín
Čtvrtek 1. listopadu – „Kamarádi v divadle“ kino Koruna v Břeclavi
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Dva měsíce prázdnin uteklo jako voda
a opět je tu začátek
nového školního roku.
Třetího září usedlo do
školních lavic 30 dětí,
z toho 4 prvňáčci.
Druhý ročník navštěvuje 11 dětí. První a
druhou třídu vyučuje
paní učitelka Kobrová. Žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku mají společnou třídní učitelku, paní Uhrovou. Na výuce se
podílí i paní učitelka Vlastimila Bartošíková a asistentka pedagoga Petra Laubová. Do školní družiny nastoupila nová vychovatelka Klára Prajková.

Úterý 9. října divadlo Rolničky pro děti MŠ a žáky 1. a 2. ročníku
Pátek 19. října preventivní akce „Zdravé zoubky“ v ZŠ s paní
Hrdovou
Pondělí 22. října ekologický program „Kdo zde žije“ – ekocentrum Dúbrava Hodonín
Čtvrtek 1. listopadu – „Kamarádi v divadle“ kino Koruna
v Břeclavi
Organizace školního roku 2012/2013
•
První pololetí je ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2013
•
Druhé pololetí je ukončeno v pátek 28. června 2013
•
Podzimní prázdniny 25. a 26. října 2012
/čtvrtek, pátek/
•
Vánoční prázdniny od soboty 22. prosince 2012 do
středy 2. ledna 2013, vyučování začíná ve čtvrtek
3. ledna 2013
•
Pololetní jednodenní prázdniny v pátek 1. února 2013
•
Jarní prázdniny 11. – 17. února 2013 /týdenní/
•
Velikonoční prázdniny   28. a 29. března   2013
/čtvrtek, pátek/
•
Hlavní prázdniny od soboty 29.6.2013 do neděle
1. 9. 2013
•
Školní rok 2013/2014 začne v pondělí 2. září 2013

Do mateřské školy je zapsáno 48 dětí. Děti jsou rozděleny
do dvou tříd. Třídní učitelkou Berušek je paní učitelka Iveta
Žáková. Pracuje s pomocí asistentky pedagoga Jitky Konšelové.
Ve třídě Kuřátek máme paní učitelky LibušiVojtekovou a Lucii
Střelcovou.
V době letních prázdnin se na obou školách pilně pracovalo. V mateřské škole se malovalo v obou třídách. Na dvoreček
přibyla nová skluzavka s průlezkami. Na základní škole proběhla výměna oken a také se zde ve všech třídách malovalo.
Žáky třetího až pátého ročníku potěšila ve třídě nová tabule.
V neposlední řadě došlo k zakoupení nového koberce do mateřské školy, pomůcek a knih. Děkujeme obci za nová okna, dále
panu Baránkovi a panu Ševčíkovi, kteří se na úpravách podíleli.
V prvních podzimních měsících plánujeme tyto akce:
Středa 12. září Muzeum Břeclav – interaktivní výstava Koloniál
pana Bajzy
Středa 12. září divadlo Radost – pohádka na uvítanou pro děti
MŠ
Středa 19. září dopravní soutěž ve spolupráci s Policií ČR
V pátek 21. září ředitelské volno z důvodu konání hodů v Ladné
Ve čtvrtek 27. září exkurze na nádraží ČD v Břeclavi
Dýňová slavnost na dvorku MŠ (termín upřesníme)
Sobota 6. října od 15.00 hodina „Drakiáda“ s táborákem na
hřišti

Zápis do mateřské školy proběhne v průběhu měsíce března
nebo dubna
Zápis do základní školy proběhne v termínu od 15. 1. – 15.
2.2013
Státní svátky a ostatní svátky v průběhu školního roku
2012/2013
•
•
•
•
•
•
•

28. září – pátek
21. září – ředitelské volno – hody                
24.,25.,26. prosince
1. leden – úterý                                                  dny volna         
1. duben – Velikonoční pondělí
1. květen – středa
8. květen – středa

Závěrem bych chtěla do nového školního roku popřát dětem
hodně úspěchů a samé hezké známky a kolegyním skvělé děti.
Mgr. Blanka Uhrová, ředitelka školy

Spolky a sdružení
SLOVÁCKÉ SDRUŽENÍ LADNÁ LANŠTORFČANÉ
Krátce z činnosti sdružení
V uplynulých dnech se náš sbor účastnil, kromě avizovaných
akcí, také vystoupení v Lázních Hodonín na Večeru při cimbálu, kde lidové písničky v podání Lanštorfčanů doplnil vyprávěním jeden z členů sboru Stanislav Jílek. Tento pořad měl takový
úspěch, že nás organizátoři pozvali ještě jednou a to 1. 10. 2012.
V uplynulém víkendu jsme se účastnili Vinobraní v Moravské Nové Vsi, kde spolu s námi vystupovali kromě jiných
také Horňácký soubor Kotár pocházející z Velké nad Veličkou
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a okolí. Netajili se tím, že již o nás slyšeli z dřívějška a pozvali nás na Vánoční koncert do Velké nad Veličkou v sobotu
15.12.2012. V rámci „družby“ jsme je zase na oplátku pozvali
na následující Předhodovní zpívání v Ladné 2013.
V současné době se připravujeme na Předhodovní zpívání
pod májú, které proběhne v pátek 21. 12. 2012. V tomto pořadu
se představí kromě domácího sboru Mužácký sbor z Prušánek,
jehož historie se začala odvíjet již v druhé polovině 20. století od roku 1953 a to pod vedením učitele základní školy pana
Jakuba Redka. Prušánecký krúžek tedy patří mezi jedny z nejstarších v regionu.

Premiéru bude mít na letošním předhodovním zpívání soubor Spinek ze Vnorov. Tento soubor vznikl v roce 1987 a sdružuje
asi 80 členů, tanečníků, muzikantů, zpěváků mužského a ženského sboru. Nám se představí zpěvácká část.
Nejmladším uskupením je bezesporu Folkórní soubor Svéráz, který vznikl na podzim roku 2011 ve Tvrdonicích. Pro svůj název si propůjčili označení lidového ornamentu, který můžeme vídat ještě dnes na malbách některých starších sklepů, krojových
mašlí, či výšivkách. Svou činnost zaměřili převážně na zvyky a tance regionu Podluží, dále také Kyjovsko a další.
Hostem pořadu bude známý lidový zpěvák Vojtěch Račický z Dolních Bojanovic. V minulosti především spjat s DH Bojané.
Dle obsazení letošního ročníku předhodového zpívání v Ladné usuzuje, že půjde o zajímavý večer s lidovou písničkou.
Připravil Martin Vlk

Fotbalové
TJSokol
Sokol
Ladná
Fotbalovézápasy
zápasy TJ
Ladná
kolo

domácí

vs.

hosté

výsledek

datum

den

čas

1.

Ladná

vs.

Podivín B

8 : 2

12.08.2012

neděle

16:30

2.

Týnec

vs.

Ladná

3 : 4

19.08.2012

neděle

16:30

3.

Ladná

vs.

Mikulov B

0 : 0

26.08.2012

neděle

16:30

4.

Valtice

vs.

Ladná

2 : 2

02.09.2012

neděle

16:30

5.

Ladná

vs. Tvrdonice B

-----

09.09.2012

neděle

16:30

6.

Bavory

vs.

Ladná

-----

16.09.2012

neděle

16:00

7.

Ladná

vs.

Drnholec

-----

22.09.2012

sobota

10:30

8.

Ladná

vs.

Sedlec

-----

30.09.2012

neděle

16:00

9.

Lanžhot B

vs.

Ladná

-----

07.10.2012

neděle

15:30

10.

Ladná

vs.

Lednice B

-----

14.10.2012

neděle

15:00

Ladná

-----

21.10.2012

neděle

15:00

11.

Hustopeče B vs.

12.

Ladná

vs.

Perná

-----

28.10.2012

neděle

14:30

13.

Přítluky

vs.

Ladná

-----

04.11.2012

neděle

14:00

14.

Podivín B

vs.

Ladná

-----

11.11.2012

neděle

14:00
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Sbor dobrovolných hasičů Ladná
22.8.2012 naše výjezdová jednotka zasahovala u požáru travního porostu u železniční trati mezi Břeclaví a Zaječím.
Od 4.září opět funguje kroužek mladých hasičů:
• družstvo mladší (od 6 – 10 let):
KAŽDÉ ÚTERÝ OD 16 – 17 HODIN V HASIČSKÉ ZBROJNICI.
• družstvo starších (od 10 – 15 let):
KAŽDÉ ÚTERÝ OD 17 – 18 HODIN V HASIČSKÉ ZBROJNICI.
Děti, které by měly zájem tento kroužek navštěvovat, se mohou přihlásit buď v úterý od 16-18 hodin v hasičce, anebo kontaktovat
některého z vedoucích: Rostislav Střelský, Veronika Sadílková, Vlastimil Polášek.

Příspěvek čtenáře
Soused milionář aneb omyl Karla Marxe?

Nad Myjavú sú dvě hvězdy jasné
u súsedú majú dívča krásné
Ked ho vidím, mosím horekovat,
su chudobný, nesmím ho milovat
Tato stará lidová písnička má docela zajímavou, třebaže jednoduchou, formální stavbu A | B, přičemž díl A se skládá z dílů
a | b, zatímco díl B se (zrcadlově) skládá z dílů b | a. Neméně
zajímavým tématem pro hlubší rozbor je také její text.

Chlapec si naříká na svoji nemajetnost, kvůli níž nemůže
milovat (zřejmě je třeba chápat ve smyslu vzít si za ženu) děvče ze sousedství, které se mu líbí. Není ale zcela jasné, zda je
ono děvče z vyšší třídy a onen chlapec by se mu rád vyrovnal
- sousedství bohatého sedláka s méně majetným chalupníkem
či domkářem není nic neobvyklého, milionářské čtvrti či alespoň ulice, jak je známe dnes, v dřívějších dobách na vesnicích
nevznikaly, spíše kolonie chudých – nebo zda jsou oba ze stejné (chudobné) třídy (může se také jednat o děvečku sloužící
u sedláka) a nemají tudíž nic do společného začátku. (Možná
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je to děvče bohaté v duchu německého přísloví: „Schöne Jungfrau hat ihren Brautschatz im Angesicht.“ – Hezká panenka má
své věno ve tváři.) Ať už je pravděpodobnější první nebo druhá (případně třetí) teze, jaké má onen mladý muž možnosti a
hlavně šance, aby dosáhl pozitivní změny své sociální pozice?
V případě nenadálého dědictví či jakékoliv jiné formy rychlého zbohatnutí (z legálních např. výhra v loterii apod., z nelegálních např. dobře utajený podvod) by jeho problém byl vyřešen pravděpodobně pouze v případě druhé teze, v případě teze
první by jakožto novozbohatlík nemusel být do vyšší společnosti tak snadno a rychle přijat. Mimo jiné i z tohoto důvodu
nebude zřejmě praktická realizace oné známé pragmatické rady
„co za den vyženíš, za celý život nevyděláš“, tak snadná. Jedno
staré německé přísloví říká: „Wer wegen des Geldes heiratet,
verdient jeden Pfennig.“ - Kdo se žení (nebo vdává) pro peníze,
zaslouží si každý fenik.
Sociologická teorie tvrdí, že sociální pozice se může během
života každého člověka měnit vertikálně i horizontálně, což se
v sociologii označuje pojmem sociální mobilita. Ta může být
vzestupná i sestupná. Sociologové, kteří sledovali závislost postavení dětí na sociálním statusu rodičů, tímto empirickým
sledováním dospěli k závěru, že ačkoliv taková závislost není
absolutní, vystupuje jako statisticky spolehlivě prokazatelná
tendence k sebereprodukci statusu.
K podobnému závěru dospěl významný francouzský historik Fernand Braudel (1902 - 1985), když ve svém spise nazvaném Dynamika kapitalismu konstatuje: „Pozvolný vznik
rodinných jmění vedoucí jednoho krásného dne k úžasným
úspěchům je pro nás v minulosti i v současnosti něčím tak
známým, že si jen těžko uvědomujeme, že se vlastně jedná
o zásadní rys západních společností. Pořádně si toho všimneme teprve, když je nám dáno vidět odlišnou situaci v mimoevropských společnostech.“
Nejen k mimokontinentálnímu ale také k historickému
srovnání nabádá v této souvislosti americký ekonom a sociolog norského původu Thorstein B. Veblen (1857 - 1929), který se do ekonomické teorie nesmazatelně zapsal zejména svou
knihou Teorie zahálčivé třídy, jenž vyšla v roce 1899 a stala se
jednou z nejčtenějších vědeckých knih za posledních sto let.
Veblen v ní podrobil zdrcující kritice materialistická kritéria
úspěchu v americké „kultuře peněz“ a konzumní způsob života. Za zahálčivou třídu považuje ty, kteří, ačkoliv pracují, nejsou ekonomicky produktivní. (Mají zajištěnou životní úroveň
bez nutnosti fyzické práce.) Hned v úvodu první kapitoly své
knihy Veblen píše: „Největší rozkvět instituce zahálčivé třídy
můžeme zaznamenat ve vyšších stádiích barbarské kultury,
jako například ve feudální Evropě nebo ve feudálním Japonsku. V těchto společnostech jsou rozdíly mezi třídami zachovány velmi přísně.“
Veblen byl představitelem tzv. (neformálního) institucionalismu. Název tohoto směru ekonomického myšlení je odvozen
od hlavního předmětu bádání - neformálních institucí ve slova
smyslu navyklých způsobů myšlení, které ovlivňují život lidí.
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Tento navyklý způsob myšlení pochází z minulosti, jedná se
tak o „produkty“ dřívějšího vývoje, přizpůsobené dřívějším
podmínkám, které tudíž nikdy plně neodpovídají požadavkům
přítomnosti, neboť prostředí, situace, naléhavé potřeby života,
které si vynucují přizpůsobení a provádějí selekci, se mění každým dnem.
Veblen upozorňující na jakousi „sociální strnulost“ jakožto
opak sociální mobility by tedy pro našeho chlapce toužícího
po dosažení vyššího společenského postavení na základě peněz
asi narozdíl od některých sociologů přesvědčených o dynamice
sociální mobility (ti, jenž si povšimli oné dědičné sebereprodukce statusu, k nim jistě nepatří) neměl dobrou zprávu. Náš
mladý muž to nebude mít jednoduché, protože mu nebudou
dány stejné šance kvůli předsudkům a konzervativnímu uvažování lidí. Jinými slovy de facto totéž konstatoval americký
sociolog, čelní představitel strukturálního funkcionalismu, Talcott Parsons (1902 - 1979), když vyjádřil svůj názor, že zajistit
rovnost šancí není možné, protože nelze zajistit stejné výchozí
podmínky. Jiný americký sociolog, Ian Robertson (*1944), dodává, že rovnost příležitostí nemůže zajistit sociální a ekonomickou rovnost, protože lidé jsou různě vybaveni k využívání
příležitostí. Parsons navíc tvrdí, že taková nerovnost postavení
a šancí (např. dosáhnout určitého vzdělání) je dokonce funkcionálně nezbytná. Také Platón se ve své Ústavě (kolem roku 370
př.n.l.) domnívá, že původ státu je v přirozené nerovnosti lidu,
která je příčinou dělby práce.
Karl Marx (1818 - 1883) rozlišoval dělbu práce ze sociálních
a technických důvodů. (Zjednodušeně lze hovořit o dělení na
příjemnou a nepříjemnou práci.) Věřil v dočasnost dělby práce
a zřejmě i v dynamickou sociální mobilitu. Jeho tezi o „materiální základně a intelektuální nadstavbě“ totiž lze vykládat tak,
že základem k intelektuálnímu růstu, jež zapříčiní růst sociální, tj. růst společenského postavení, je kapitál (v tomto případě
ono zprofanované společné vlastnictví výrobních prostředků).
Dnes se domníváme, že je to přesně naopak: základem jsou intelektuální schopnosti a dovednosti a kapitál (coby tzv. „odvozený výrobní faktor“) je nadstavbou. Docela jednoduše a přitom velmi přesně to vystihuje švýcarský aforista a novinář Fritz
E. Vollmar (*1926), když říká: „Člověk může s moudrostí přijít
k penězům, ale nikdy ne naopak.“ Ono „může“ ale neznamená
jistotu.
Opět tedy máme pro našeho mladého zamilovaného muže
špatnou zprávu, co se týče jeho nadějí. A to i v případě, že je
přirozeně inteligentní. Vyjdeme-li ale z druhé teze z úvodu této
úvahy - totiž, že milovaná osoba je rovněž nemajetná, pak by
třeba mohla být autorkou vrtěné „Kdybych byla tak jak nejsu
bohatá“, v níž je ten zlatý řetěz zřejmě pouze metafora; bohatství je zde jakýmsi virtuálním prostředkem k „připoutání si“
milované osoby k sobě. A pak tedy přece jen máme pro našeho
mladého muže nějakou dobrou zprávu. Jeho láska, třebaže je
nemajetný, je opětována. Je to ale pouze domněnka. Ani zde
nelze vyloučit, že se ono děvče zamilovalo do někoho jiného –
majetnějšího.
Zdeněk Vrbík

Knihovna
Místní knihovna
Léto končí, nastává podzimní počasí. V nepohodě jistě přijdou vhod pěkné knihy.
V srpnu jsme nakoupili ve spolupráci s Útvarem regionálních služeb další nové knihy: 36. týden – Sarenbrant S., Co mi život
přichystal – Řeháčková V., Můj život s Reinhardem - Heydrich L., Naboso – Hilderband E., Ve stínu sestry –Fallon J., Zády
k sobě – Francková J., Devatero vílích pohádek – Disney, Hra na třetího – Francková z., Vojáci a válečníci.w
Prosím čtenáře o vráceni knih z VF - výpůjčního fondu, abych mohla vyměnit co největší počet knih za nové. Děkuji.
Letošní Týden knihoven proběhne od 1. 10. do 7.10. jehož motto zní
„Čti a žij zdravě“.
V naší knihovně budou probíhat akce pro děti i seniory.
Děti z MŠ pozveme do knihovny namalovat svého hrdinu z knihy, kterou četly s p. učitelkou ve školcenebo rodiči doma. Obrázky
vystavíme v knihovně, kde si je mohou rodiče i prarodiče prohlédnout.
Jak to chodí v knihovně? Ve spolupráci se ZŠ seznámíme žáčky z 1. a 2. třídy s provozem knihovny a představíme knihy pro začínající čtenáře.
Pro čtenáře 3., 4. a 5. tříd vyhlašujeme od října soutěž „O nejpilnějšího návštěvníka knihovny a čtenáře“. Vyhodnocení soutěže se
uskuteční koncem školního roku.
Knihovna nejen dětem ale i seniorům, uspořádáme výpůjční výstavu knih na téma: Léčím se sám a půjčuji si zdravotní literaturu.
V naší knihovně naleznete velké množství knih a časopisů k odpočinku i poučení, nových i starších. Dostupnost konkrétního
titulu lze zjistit v katalogu na naších webových stránkách.
Upozornění: dne 18. 10. bude knihovna z technických důvodů uzavřena, náhradní termín je již v úterý 16. 10. 2012.
Florusová Vojtěška

týden plný tance
TANEČNÍ STUDIO N.C.O.D. VYJELO NA SOUSTŘEDĚNÍ
PRÁZDNINOVÝ TÝDEN. Více než 40 dětí a mladistvých
z celého Břeclavska vyrazilo 21. 7. 2012 na týdenní taneční
soustředění. Akce se zúčastnily také děti z LADNÉ. Ať už někdy tancovaly nebo byly úplnými začátečníky, trénovaly každý
den okolo pěti hodin tanec zvaný STREET DANCE. Vyzkoušeli si spoustu tanečních stylů, jenž pod tento obor patří, jako
jsou například: hip-hop, house, dancehall, dubstep, vogue
a další. Taneční vypětí vystřídaly nejen hry a soutěže, ale také
odpočinkové aktivity, jako třeba koupání v bazénu a jízda na
koni. To vše jim nabídl krásný rodinný penzion „Ranč u Řeky“
v Tavíkovicích. Teplé večery zaplnily další zajímavé programy
– táborák, taneční souboje, večerníčky (scénky, které si hrály
děti navzájem), diskotéka, stezka odvahy a další. Za všechny
můžu říct, že to byl báječný prázdninový týden, ať už na pohyb,
zábavu či odpočinek, tak k utužení přátelských vztahů a lásky
k tanci.
Taneční studio N.C.O.D. pořádá i tento rok taneční kurzy v tělocvičně ZŠ Ladná:
		
		
		
		

-

každé úterý – 19:00 až 20:00 – HOBBY DANCE pro širokou veřejnost
každý čtvrtek – 16:40 až 17:40 – STREET DANCE pro děti od 4 do 7 let
každý čtvrtek – 17:50 až 18:50 – STREET DANCE pro děti od 8 let
každý čtvrtek – 19:00 až 20:00 – AEROBIK pro širokou veřejnost
Srdečně zve a těší se
Ing. Lenka Žůrková
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KOLA PRO AFRIKU
Jsou na světě místa, kterým se můžete přiblížit jen pěšky nebo na kole. V Africe jsou pro děti obtížně dostupné i školy.
Darováním opotřebeného jízdního kola můžete i vy změnit život dítěte v Africe.
Obecně prospěšná společnost KOLA PRO AFRIKU Vás prosí o pomoc a spolupráci:
- darujte své nepotřebné jízdní kolo (horské, trekové nebo jiné širokoplášťové)
- darujte náhradní díly k těmto kolům
- darujte kolařské nářadí
Společnost spolupracuje s anglickou organizací Jole Rider, daruje dětem kola, na kterých mohou jezdit v Gambii do školy a pomáhá vzniku místních servisních dílen, které budou zajišťovat dobrý technický stav kol.

POKUD I VY MÁTE TAKOVÉ KOLO, KTERÉ JIŽ NEPOTŘEBUJETE A RÁDI BYSTE HO
DAROVALI, OZNAMTE TO PROSÍM DO KONCE ŘÍJNA 2012 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V LADNÉ,
NA TEL. ČÍSLE 519 324 502
nebo na e-mail: tesarikova@obecladna.cz.
DĚKUJEME.
Vybírat se budou pouze širokoplášťová kola, mohou být i nepojízdná, ale musí být opravitelná!!
Více informací o projektu na www.kolaproafriku.cz

Kostel sv. Archanděla Michaela
Pozvání do kostela sv. Archanděla Michaela v Ladné
Jako barevný je podzim, tak barevná je i duchovní nabídka
Hody – mše svatá v neděli 23. září v 9.30 hodin
v pondělí už tradičně za zemřelé v 8.30 hodin

Další pozvání je na sobotu 13. října. Zveme Vás v sobotu
13.10.2012 v 18 hodin do kostela, kde se koná koncert duchovní hudby v podání známého pěveckého sboru Virtuosi di
Mikulov. Vstupné činí 100 Kč. Rezervace je možná na tel. č.
720 518 280. Srdečně jste zváni.

Slavná mše svatá ze slavnosti patrona našeho kostela sv. Michaela archanděla bude v neděli 30. září v 9.30 hodin, odpoledne
pak bude svátostné požehnání a pobožnost k sv. Michaelu ve
14 hodin. V sobotu odpoledne 22. září a v neděli odpoledne 23.
září bude kostel otevřen, pokud bude dostatek dobrovolníků na
službu. Otevřeno bude od 14 hodin. Doufejme, že příští rok
budou hody, jak mají být – snad už bude kulturák a nejsme
součást Břeclavi!
7.10. v 9.30 hod. Vás zveme na už tradiční děkovnou mši svatou
za úrodu. Budeme děkovat i prosit za to, že máme co jíst, za
zdraví, za naše děti, za naše rodiny, prosit za nemocné, za dar
zdraví i života. Za věřící i nevěřící, za vedení obce i za církev.
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Nikdo z nás nezná délku svého života.
Další pozvání je na dušičkové dny – tedy první listopadové dny,
kdy více než jindy vzpomínáme na naše zemřelé. 2. listopadu
ráno bude mše svatá za zemřelé v 8 hodin. Od 7.30 modlitba
sv. růžence a po mši svatá pobožnost za zemřelé. Pobožnost za
zemřelé bude také v neděli odpoledne. „Odpočinutí lehké dej
zemřelým, Pane, …“
V listopadu taky už tradičně bývá sloužena mše svatá za letošní jubilanty, kteří se dožili v letošním roce 50, 60, 70, 80, 90
a více let. Přicházejí, aby děkovali za dar života i když někdy ne

zrovna lehký a snadný. Ale jak radosti tak i bolesti a kříže patří
k životu člověka. Tato mše svatá bude v neděli o slavnosti Ježíše
Krista krále 25. listopadu v 9.30 hodin.

Byla také na náklady OÚ zbourána a znovu postavena zeď vedle pošty.
CHARITA – služba potřebným
Na konci prázdnin 20. až 27. srpna se konala v kostele sbírka oblečení. Přinesli jste a darovali potřebným oblečení, obuv,
hračky, také dětský kočárek autosedačku. Tyto věci byly přineseny ve 40 krabicích a asi v 90 pytlích větších i malých, které
jsme přebalili do 75 pytlů. Na odvoz jste tentokrát darovali 1600
Kč. Díky za všechny Vaše dary věcné i finanční. Další sbírka oblečení bude pravděpodobně v únoru. Vše bude předem oznámeno jako vždy místním rozhlasem a na nástěnce u kostela.

A je tu doba předvánoční doba adventní. Na l. neděli adventní 2.12. budou na začátku mše svaté žehnány adventní věnce.
Mše svatá je v 9.30 hodin. Druhou neděli adventní 9. 12. 2012
bude sloužena slavná mše svatá ze slavnosti posvěcení kostela
/98 let/.
Pozvání na vánoční svátky budou na nástěnce. Případné změny
nebo další akce budou na nástěnce u kostela.
Nejeden z Vás si určitě všiml zahrady kolem kostela „Mařenčiny zahrádky“. Vysazeny byly keře, některé už kvetly, a stromky.
Střídavě se o tuto zahradu staraly jako zaměstnanci OÚ a brigádníci, tak ženy z našeho společenství. Ženám patří dík, i za
velký úklid kostela teď před hody.

Už dnes bych Vás chtěla poprosit o spolupráci na už tradiční
Tříkrálové sbírce, zapojení se do koledování. Prosím malé i velké koledníky, aby se nahlásili v prosinci do vánočních svátků,
aby mohly být zajištěny pokladničky a průkazky na koledování.

Společenská kronika
JUBILEA

ÚMRTÍ

Všem jubilantům přejeme vše nejlepší a mnoho zdraví do dalších let

Rozloučili jsme se s občany:

červenec
70 let
60 let

srpen
75 let
70 let
65 let
60 let

Věra Markovičová, ul. Ořechová
Jan Kolínek, ul. Růžová
Josef Kubík, ul. Anenská
Jan Ševčík, ul. Ořechová
Anna Morávková, ul. Ořechová
Anna Duroňová, ul. Mlýnská
Josef Poláček, ul. Sportovní
Hana Bartalová, ul. Mlýnská
Hedvika Černínová, ul. Masarykova
Zdenek Juračka, ul. Lužní
Jaroslava Danielová, ul. Masarykova
Olga Kališová, ul. Lipová
Stanislav Cenek, ul. Anenská

září
75 let
70 let
60 let

Miloslav Duhonský, ul. Masarykova
Ludmila Michlovská, ul. Masarykova 17
Miroslava Šlichtová, ul. Ořechová
Vojtěch Vozda, ul. Úlehlova

červen

Drahomír Čekal, ul. Za Hřištěm

červenec
srpen

Antonín Klimovič, ul. Úlehlova
Drahoslav Mik, ul. Sportovní

NAROZENÍ

duben

Blahopřejeme Marcele Stachovičové a Bronislavu Suchánkovi z
ul. Svobody k narození dcery Niny.

srpen

Blahopřejeme manželům Snovickým z ulice Mlýnská k narození syna Víta.

Žádáme občany, kteří si nepřejí zveřejnění svých
osobních údajů ve zpravodaji, aby to nahlásili na
obecním úřadě nebo na telefonním čísle
519 324 502. Děkujeme.

Příspěvky, zajímavé články, připomínky, fotografie

- příspěvky do zpravodaje možno zasílat na info@obecladna.cz
Registrováno u MK ČR E 14585, odpovědný redaktor: Renáta Priesterrathová, vydává Obecní úřad Ladná;
tel: 519 324 502, příspěvky možno zasílat na info@obecladna.cz
Počet výtisků: 420, vydáno: září 2012; příští číslo: prosinec 2012
Tiskne: Tisk Pálka Břeclav
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Informace občanům k ohrožení jejich životů a zdraví v souvislosti
s výskytem metylalkoholu v alkoholických nápojích
Hejtman Jihomoravského kraje vyzývá všechny občany Jihomoravského kraje, aby nekonzumovali lihoviny a destiláty
s nejistým původem či složením, protože se tak vystavují nebezpečí ohrožení zdraví a života.
V souvislosti s aktuální situací ohrožení životů a zdraví obyvatel výskytem alkoholických nápojů obsahujících metylalkohol svolal dne 12. 9. 2012 hejtman Jihomoravského kraje jednání krizového štábu JMK.
Pro informování občanů zřídil Jihomoravský kraj prostřednictvím Nemocnice Kyjov zvláštní krizovouinformační
telefonní linku s číslem 518 601 335, která 24 hodin denně
poskytne zájemcům informace o příznacích otravy metylalkoholem a nutných postupech k léčbě postižených pacientů.
Informace občanům
ohrožení pro
jejichobyvatele
životů a zdraví
Testování
lihovin akdestilátů
JMK v

souvislosti
výskytem metylalkoholu
v seznam
alkoholických
Pro
obyvateles Jihomoravského
kraje byl vydán
subjeknápojích
tů, které jsou připraveny provést pro ně test na obsah zdraví
Hejtman Jihomoravského
škodlivých
látek. kraje vyzývá všechny občany Jihomoravského kraje, aby
nekonzumovali lihoviny a destiláty s nejistým původem či složením, protože se tak vystavují
nebezpečí ohrožení zdraví a života.

Testování lihovin a destilátů bude pro obyvatele JMK bezV souvislosti s aktuální situací ohrožení životů a zdraví obyvatel výskytem alkoholických
platné
a zabezpečují ho následující subjekty:
nápojů obsahujících
Název subjektu
Chemická laboratoř Salayová, Hřbitovní 1149, Velké
Bílovice

Kontaktní spojení
Telefonické spojení: +420 519
346 785

MND, a.s., Úprkova 807/6, Hodonín

e-mail: chem.lab@email.cz
Telefonické spojení: +420 518
315 118

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno

e-mail: urbanek@mnd.cz
Telefonické spojení: +420 549
493 041
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Základní informace o methylalkoholu
Synonymum: methanol, Carbinol, dřevěný líh
Co je to methylalkohol?
Dříve vyráběn destilací tvrdého dřeva, nyní průmyslově ze zemního plynu.
Užívá se jako průmyslové rozpouštědlo v barvách, lacích, šelacích, odlakovačích a tekutinách pro fotokopírování.
Vyskytuje se v nemrznoucích směsích (95%), odmrazovači skel automobilů (4 – 90%), umývacích roztocích čelních skel (17-99%), palivu do motorů.
Proč je methanol na rozdíl od etanolu toxický?
Odpovědí je různý způsob metabolizace obou látek.
Methanol totiž sám o sobě není příliš toxický, toxické jsou až jeho metabolity.
Etanol (lidově známý jako alkohol) je metabolizován enzymem zvaným
alkohol dehydrogenáza na acetaldehyd (látka zodpovědná za tzv. kocovinu) a ten je jiným enzymem přeměněn na neškodnou kyselinu octovou.
Methanol je rovněž metabolizován alkohol dehydrogenázou, ale na velmi
škodlivý formaldehyd a ten je opět jiným enzymem přeměněn na toxickou
kyselinu mravenčí (to je ta látka způsobující pálení po štípnutí mravencem).

Prevence: průmyslově vyráběný methanol je kapalina na první pohled
i ochutnání podobná alkoholu. Láhve musí být řádně označeny, některé
státy methanol barví modře.
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Druhou formou prevence je dát si pozor, jaký alkohol vlastně pijeme.
Bezpečné je pít alkohol z kolkovaných lahví a ze spolehlivých kontrolovaných palíren. Pít alkohol z neprověřené domácí palírny s sebou nese
velké riziko otravy.
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K zahájení a provádění bezplatného testování je nutné dodržet následující podmínky:

udělení souhlasu, že výsledky testu, v případě nálezu metylalko
holu či jiné škodlivé látky ve vyšší nežpřípustné koncentraci,
budou okamžitě předány orgánům činným v trestním řízení
(Policie ČR, Celní správa).

Jak může dojít k otravě methylalkoholem?
Vypitím průmyslového methanolu (tekutina do ostřikovačů, nemrznoucí směsi, ale i odlakovač,rozpouštědla).
Vypitím nekvalitně vypáleného alkoholu.
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•

K zahájení a provádění bezplatného testování je nutné dodržet následující
podmínky:
 před předáním vzorku je nutno se nejprve s daným pracovištěm spojit;
• službapřed
je bezplatně
poskytována
pouze
obyvatelům
s trvalýms pobytem
území
předáním
vzorku
je nutno
se nejprve
daným na
pracovištěm
Jihomoravského kraje;
spojit;
•
služba je bezplatně poskytována pouze obyvatelům s trvalým
pobytem na území Jihomoravského kraje;
•
test bude proveden na základní normy škodlivosti lihovin a de
stilátů na zdraví člověka;
•
služba není bezplatně poskytována podnikatelům;
•
každý žadatel musí vyplnit a podepsat písemný souhlas ke
zpracování a použití osobních údajů, v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů (přílohou dopisu);
•
s každým žadatelem musí být vyplněn formulář (přílohou dopi
su), kde na základě předloženého občanského průkazu bude
zaznamenáno jméno, příjmení, titul, adresa trvalého bydliště
a dále telefonický kontakt;

Příznaky akutní otravy
Za 1 hodinu od požití čistého methanolu pozorujeme zmatenost, poruchu
koordinace, ale nikoliv opilost, jako je tomu u etanolu.
Pak následuje období bez příznaků (čas nutný k tvorbě jedovatých produktů formaldehyd + kyselina mravenčí).
Za 6 – 30 hod. od požití jsou zjevné charakteristické symptomy jako zvracení, bolesti horní části břicha, průjem, bolesti zad, závrať, bolesti hlavy,
slabost, zmatenost, nesrozumitelná řeč, neklid, ztuhlost šíje, křeče, kóma.
Projeví se také poruchy vidění – nemocný má pocit, že se dostal do sněhové vánice, oči má jakoby zahaleny mlhou.
Pokud chybí údaj o požití podezřelého alkoholu, nebo látky s obsahem
methylalkoholu, je obtížné stanovit diagnózu v počáteční fázi.
První pomoc při požití
Do několika hodin od požití je nutný výplach žaludku. Navodit zvracení
po požití je vhodné.
Etanolová léčba: etanol soutěží s methanolem o enzym, který oba metabolizuje (alkohol dehydrogenáza) tím snižuje tvorbu toxických produktů
metabolizace metanolu tj. formaldehydu a kyseliny mravenčí.
Je tedy doporučeno vypití cca 2 až 4 panáků tvrdého alkoholu známé kvality.
Vždy je nutný transport do nemocnice. Zde se navazuje na etanolovou
léčbu, eventuálně se provádí očištění krve pomocí tzv. hemodialýzy.
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