Základní škola v Ladné je opět otevřena. Její uzavření před čtyřmi lety vyvolalo nevoli rodičů a občanů naší obce a vedlo
k osamostatnění obce.
Slavnostního otevření školy 3.září 2007 se kromě nových žáků školy a jejich rodičů zúčastnil i ředitel Krajského úřadu
Jihomoravského kraje Ing. Crha, který dětem i pedagogickým pracovníkům popřál mnoho úspěchů v novém školním
roce.
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TAK JSME SI JI ZNOVU OTEVŘELI
Ptáte se co? No přece školu.
V pondělí 3.9.2007 slavnostně zahájila výuku staronová základní škola. Otevření se zúčastnil ředitel
Krajského úřadu v Brně Jiří Crha, zástupci tisku i občané Ladné. Ve třídě bylo víc dospělých než dětí. Otvíráme
jednu třídu s 12 dětmi, ale k otevření jedné třídy by nám stačilo dětí 6. Věříme, že se do budoucna škola znovu
začne naplňovat, že i škarohlídi, kteří jsou vždy a všude, nakonec uznají, že to byl krok správným směrem.
Došlo také ke sloučení základní a mateřské školy do jednoho subjektu tak, jak je to už téměř na všech
vesnicích. Mateřská škola má 32 dětí ve dvou třídách, takže celou školu navštěvuje 44 dětí.
Obracíme se na rodiče, kteří mají zájem, aby jejich děti navštěvovaly po vyučování školní družinu v
Ladné, i když ladenskou školu nenavštěvují, aby se kontaktovali u ředitelky školy. Za docházku do školní
družiny není vybírán žádný poplatek.
V odpoledních hodinách budou od října fungovat zájmové kroužky a výuka náboženství pro všechny
děti 1. stupně z Ladné. Pokud budete mít zájem i o tyto činnosti, je možné dítě přihlásit ve škole v Ladné.
Pravidelně se budou pořádat výlety a různé kulturní i sportovní akce, kterých se můžete i Vy zúčastnit.
Od ledna 2008 by měla školní jídelna vařit pro důchodce i veřejnost.
Na závěr si ještě jednou troufám říct, že věřím, že se škola stane znovu pevnou součástí života naší
vesnice.
Renáta Priesterrathová
ředitelka ZŠ a MŠ Ladná

SLOVO STAROSTY
V poslední době se stále častěji objevují dotazy, jakou akci bude chystat obec. V minulém měsíci jsme věnovali
většinu času znovuotevření naší školy, která byla jedním z nejdůležitějších úkolů, které bylo potřeba řešit. To se
nám za velké pomoci ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje a pracovníků Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy podařilo. Také patří poděkování ředitelce školy Renátě Priesterrathové za spoustu času,
které strávila nad přípravou všech potřebných dokumentů, které bylo potřeba nachystat.
Nyní se chystají podklady pro zpracování projektové dokumentace na dodělání kanalizace a vybudování ČOV.
Ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, jako vlastníkem komunikace Masarykova,
připravujeme možnosti rekonstrukce této vozovky, která rozhodně nedělá čest ani naší obci, ani jejímu jménu.
Dalším z „otevřených“ projektů je postupná výměna obecního rozhlasu, kterému v současné době náleží místo
v některém z technických muzeí. Cílů, které ještě obec čekají, je samozřejmě mnohem více. V přípravě jsou
další projekty, jako např. sběrný dvůr a rekonstrukce školy.
Zdeněk Juračka
starosta

VÝPIS Z 11.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání se konalo 19.července 2007.
1. Schválení záměru výkupu pozemků v k.ú. Ladná 560/1,561/1,561/2,561/3,561/4,562/1,
562/2,562/3,563/1,563/2,563/3,564/1,564/2,564/3,565/1,565/2,566/1,566/2,566/3,
567/1,567/2,567/3,568,569/1,569/2,569/3,570/1,570/2,570/3,571/1,571/2,572/1,
572/2,573/1,573/2,573/3,574/1,574/2,574/3,575/1,575/2,576/1,576/2,573,/3,576/4,
576/5,577/1 až 577/27, 578/1,578/2,579,580/1,580/2,581,582/1,582/2,583/1,583/2,
584/1,584/2,585/1,585/2,586/1,586/2,587,588/1,588/2,588/3,589,590/1,590/2,
591/1,591/2,592/1,592/2,593,594/1,594/2,594/3,595/1,595/2,596/1,596/2,597/1,597/2
To vše v lokalitě mezi ulicí Mlýnská a polní cestou Trnková, od obce po zahrádky u ALBY
Starosta Juračka vysvětlil, že obec může získat dotace na vybudování inženýrských sítí
Hlasování: 5-0-3, zdrželi se: Zdeněk Juračka, Mgr.Jan Struhár a Stanislav Holub
Usnesení č.4/07/Z11: zastupitelstvo obce schválilo záměr výkupu pozemků v k.ú. Ladná
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2.Schválení prodeje: pozemek p.č. 939/1 o vým. 208m2 , pozemek p.č. 939/2 o vým. 29m2 , pozemek p.č. 939/3 o
vým. 141m2 na ulici Za Hřištěm
Starosta Juračka sdělil, že Obec Ladná tyto pozemky nepotřebuje, navrhl cenu 70,-Kč/m2
Celková výměra pozemků je 378m2, celková částka za prodej by měla být 26.460,-Kč
Usnesení č.5/07/Z11: zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemků p.č. 939/1 o vým. 208m2
p.č. 939/2 o vým. 29m2, p.č. 939/3 o vým. 141m2 za cenu 70,-Kč/m2
3.Schválení pronájmu nebytových prostor (objekt občanské vybavenosti, č.p.1, pošta)
Usnesení č.6/07/Z11: zastupitelstvo obce schválilo pronájem nebytových prostor (objekt občanské vybavenosti, č.p.1,
pošta
4. Schválení pronájmu bytových prostor (objekt k bydlení, Na Trkmance 20/15)
Usnesení č.7/07/Z11: zastupitelstvo obce schválilo pronájem bytových prostor (objekt k bydlení, Na Trkmance 20/15)
5. Schválení Žádosti o pronájmu části pozemku (A.Dundová, Masarykova 35, část p.č. 149)
Starosta Juračka vysvětlil, že obec zamýšlí v brzké době na tomto pozemku budovat kanalizaci, bylo by nutné dělat
nákladná opatření
Z.Juračka: zvažuje se možnost převodu pozemků pod silnicí a oprava vozovky, na podzim 2007 proběhne monitoring
kanalizace, splňujeme podmínky pro výzvy MŽP na budování ČOV, obec může získat až 95% nákladů. Starosta Juračka
navrhl tuto žádost zamítnout.
Usnesení č.8/07/Z11: zastupitelstvo obce zamítlo žádost Anny Dundové na pronájem části pozemku (Masarykova 35, část
p.č. 149)
6.Schválení žádosti firmy ENERGEO na pronájem části pozemků,p.č. 1279/22
Starosta Juračka vysvětlil záměr soukromé firmy ENERGEO, která hodlá v obci vybudovat solární elektrárnu. Navržená
cena pronájmu: 50. 000,-Kč/rok/4ha pozemku
Usnesení č.9/07/Z11: zastupitelstvo obce schválilo pronájem části pozemku p.č.1279/22 (4ha) firmě ENERGEO za
50.000,-Kč/rok
7. Odvolání ředitelky MŠ
Z.Juračka vysvětlil, že současná ředitelka MŠ povede toto zařízení až do zvolení nového ředitele/ky ZŠ a MŠ Ladná
v srpnu 2007.
Usnesení č.10/07/Z11: zastupitelstvo obce odvolalo z funkce ředitelku MŠ Ladná Karlu Důbravovou
8. Vyhlášení konkurzu na místo ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy Ladná, jmenování předsedy a členů
konkurzní komise
Usnesení č.11/07/Z11: zastupitelstvo obce schválilo vyhlášení konkurzu na místo ředitele/ky Základní školy a Mateřské
školy Ladná, schválilo jmenování Zdeňka Juračky za předsedu konkurzní komise a do konkurzní komise jmenovalo
Bohumilu Tesaříkovou, Svatavu Bradávkovou a Marcelu Juřenovou.
9.Schválení rozpočtu Základní školy a Mateřské školy na rok 2007
Usnesení č.12/07/Z11: zastupitelstvo obce schválilo rozpočet ZŠ a MŠ Ladná na rok 2007 ve výši 1.050 000,-Kč
10. Schválení vstupu obce do svazku obcí Čistý jihovýchod, schválení stanov a jmenování zástupce obce ve svazku
obcí Čistý jihovýchod
Starosta Juračka vysvětlil výhody vstupu obce do svazku (úspora na projektech-sběrný dvůr a další možnosti úspor
v ekologických akcích).
Výše vstupního poplatku: 3.000,-Kč
Výše ročního poplatku: 2.400,-Kč
Usnesení č.13/07/Z11: zastupitelstvo obce rozhodlo o založení Dobrovolného svazku obcí Čistý jihovýchod a schvaluje
Smlouvu o založení Dobrovolného svazku obcí Čistý jihovýchod včetně Stanov dobrovolného svazku obcí Čistý
jihovýchod a pověřuje starostu Zdeňka Juračku k zastupování obce v tomto svazku.

VÝPIS Z 12.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání se konalo 30.srpna 2007.
1.Schválení Rozpočtového opatření č.4 a č.5
Starosta Z.Juračka vysvětlil, že tato rozpočtová opatření se týkají zvýšeného příjmu z poplatků, finančního dorovnání
s Městským úřadem Břeclav; změny byly doporučeny auditem KÚ JMK.
Usnesení č.4/07/Z12: zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č.4 a Rozpočtové opatření č.5
2. Schválení Směrnice k tvorbě a použití sociálního fondu
Starosta Juračka vysvětlil, že je možno čerpat 3% ročního objemu mzdových prostředků (stravné, ošatné, příspěvek na
dovolenou).
Usnesení č.5/07/Z12: zastupitelstvo obce schválilo Směrnici k tvorbě a použití sociálního fondu s účinností od 28.5.2007
3.Schválení záměru pronájmu p.č. 760
Jedná se o obecní pozemek vedle hřbitova o výměře 1481m2, využívaný k zemědělské činnosti
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Usnesení č.6/07/Z12: zastupitelstvo obce schválilo záměr pronájmu p.č. 760 o výměře 1481m2
4. Schválení výše finanční částky za výkup pozemků
Usnesení
č.7/07/Z12:
zastupitelstvo
obce
schválilo
výši
finanční
částky
120,-/m2 za
výkup
p.č.560/1,561/1,561/2,561/3,561/4,562/1,
562/2,562/3,563/1,563/2,563/3,564/1,564/2,564/3,565/1,565/2,566/1,566/2,566/3,
567/1,567/2,567/3,568,569/1,569/2,569/3,570/1,570/2,570/3,571/1,571/2,572/1,
572/2,573/1,573/2,573/3,574/1,574/2,574/3,575/1,575/2,576/1,576/2,573,/3,576/4,
576/5,577/1 až 577/27, 578/1,578/2,579,580/1,580/2,581,582/1,582/2,583/1,583/2,
584/1,584/2,585/1,585/2,586/1,586/2,587,588/1,588/2,588/3,589,590/1,590/2
5. Schválení záměru pronájmu a pozdějšího prodeje p.č. 691 a 701 firmě Energomat
Starosta z.Juračka doporučil zamítnutí záměru
Usnesení č.8/07/Z12: zastupitelstvo obce neschválilo záměr pronájmu a pozdějšího prodeje p.č. 691 a 701 firmě
Energomat
Bohumila Tesaříková

EKOKÚTEK
•

Systém svozu odpadů funguje již několik měsíců a občané si již navykli na třídění odpadů do pytlů atd. Když se
tento systém rozjížděl, bylo občanům řečeno, že každá domácnost musí mít popelnici, ale pokud to nedostačuje,
tak i dvě nebo velkou a malou popelnici. K nim je možno ještě přiložit pytel /nejlépe jiné barvy než na tříděný
odpad/ s odpadem z domácnosti.
Pracovníci firmy Hantály, a.s. se však stále častěji potýkají s tím, že občané do pytlů dávají zeminu, shnilé brambory,
dají je před dům a očekávají jejich vyvezení. Tyto pytle jsou však příliš plné a potom se trhají, jsou také příliš těžké
pro pracovníky svozové firmy. Navíc rozhodně hlína, brambory a odpad ze zahrádek nejsou určeny k vývozu
svozovým vozem, patří do velkoobjemových kontejnerů. Není také možné dát před dům 10 plných pytlů, jako se stalo
15.srpna na ulici Anenská. Není možné vyprodukovat tolik komunálního odpadu za dva týdny, pokud tedy má občan
takové množství jiného typu odpadu, musí si objednat kontejner a zaplatit si ho. Na tyto spoluobčany pak doplácíme
my všichni.
• Prostor u kontejnerů u mlýna: do kontejnerů patří: odpad ze zahrádek, dřevo, starý nábytek
za kontejnery: větve, chvojí, réví, apod. /určeno ke štěpkování/
Na prozatímní místo, kam obec sváží posečenou trávu, prosím nedávejte žádné zbytky či odpad ze zahrádek/řepa,
dýně apod./, ty zde pak hnijí.
V současné době intenzivně pracujeme na tom, abychom našli vhodný způsob likvidace posečené trávy z veřejných
prostranství.
Sběrný dvůr:
Do doby vybudování sběrného dvora hodláme využít stávající prostory v areálu bývalé „přidružené výroby“ na ulici
Mlýnská na provizorní sběrné místo, kam by bylo možné ukládat stavební suť, dřevo, nábytek, okna apod. Chceme
tímto zamezit tomu, aby občané tyto věci vyváželi do lesa nebo zakládali skládky. Nájemce obecních pozemků pan
Bartošík postupně vyklízí plochu vybranou na zbudování dvora. Termín vyklizení byl určen na 30. září 2007.

SBĚRNÝ DEN FIRMY HANTÁLY
se bude konat ve čtvrtek 4.října 2007
od 10.00-17.00hodin
kontejnery budou přistaveny vedle budovy základní školy.
Zdarma můžete odevzdat:
• ledničky
• kompletní televize
• barvy a laky, obaly od barev apod.
• pneumatiky do velikosti Avia
• baterie
Vše ostatní (matrace, starý nábytek apod. se odvážet nebudou, patří do velkoobjemového kontejneru)
Bohumila Tesaříková

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD V LADNÉ

LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ 5/2007

AKTUALITY
DOPRAVNÍ ZRCADLO

Dne 10. září se v obci podařilo dokončit instalaci dopravního zrcadla na křižovatce ulic Masarykova a Anenská tak, že při
výjezdu z ulice Anenská je nyní možno vidět vozidla přijíždějící od vlakového nádraží. Od tohoto opatření očekáváme
zvýšení dopravní bezpečnosti křižovatky.
Zrcadlo nainstalovali dobrovolnou prací F. Kobr, J. Pulkrábek a M. Vlk, kterým touto cestou děkuji.
Zvažujeme také další bezpečnostní opatření jako jsou například informativní radar pro měření rychlosti vozidel, stavební
úprava vozovky na vjezdu do obce (vytvoření malého ostrůvku s objížďkou pro zpomalení vozidel) apod. Rozhodnutí a
realizace těchto opatření závisí na zvážení nákladů a možnostech financování pro jednotlivé varianty.

KANALIZACE

V uplynulých dnech provedli členové SDH Ladná vyčištění kanalizačních vpustí v naší obci. To bylo nutné jednak
z důvodu zabezpečení odtoku vody do kanalizace a jednak z důvodu zpřístupnění kanalizace.
Tuto akci provedli pod vedením velitele Jana Nováka:
Kolínek Jan
Král Stanislav
Uher Radim
Střelský Jan
Polášek Vlastimil
Střelský Josef
Kosík Radek
Sadílek Vojtěch
Podrazil Václav
Vrba Josef
Kobr Ondřej
Michlovský Radek
A proč zpřístupňovat kanalizaci? Z toho důvodu, že v současné době probíhá výběr společnosti, která provede monitoring
stavu stávající kanalizační sítě. Tento monitoring bude poté sloužit jako podklad pro přípravu projektu na čističku
odpadních vod (ČOV).
Celý projekt ČOV v sobě bude zahrnovat:
• Rekonstrukci staré kanalizace, respektive potřebných částí
• Vybudování nové kanalizace – ulice Masarykova, nově obydlené části obce
• Vybudování ČOV včetně napojení kanalizační sítě
Celý projekt bude připraven pro získání dotací v dalších letech a realizace proběhne právě po získání dotací.
Vít Černý

RENOVACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
Jak jsme Vás již informovali, získalo Sdružení občanů Ladné grant ve výši 50.000,-Kč od společnosti Moravské naftové
doly Hodonín na renovaci dětského hřiště na Rasovni. Plánovaná akce by se měla uskutečnit v první polovině října.
V plánu je odstranění staré skluzavky, na přání rodičů bude pískoviště posunuto dále od silnice a oploceno. Stávající
průlezka bude opravena a bude doplněna novou dopadovou plochou- vrstvou písku. Dodavatelem bude instalována nová
průlezka se skluzavkou, houpadlo a dvě lavičky. Do budoucna se počítá s nákupem dalších průlezek, hřiště je
koncipováno tak, aby se mohlo postupně rozrůst. Vše však bude záležet na finančních prostředcích.
Naší snahou je ušetřit finance, proto bude oplocení zbudováno dobrovolnicky. Určitě uvítáme zájemce o pomoc,
informace o brigádě budou uveřejněny na vývěskách.
Zkušenosti z okolních obcí a cena výrobků a oplocení nás vede k instalaci bezpečnostní kamery, která odhalí případné
záškodníky.
Na závěr budou v okolí hřiště vysázeny keře. Doufáme, že se toto místo stane oblíbenou odpočinkovou zónou všech
generací ladenských občanů.
Bohumila Tesaříková
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SLOVÁCKÉ SDRUŽENÍ LANŠTORFČANÉ
Dovolte mi, abych Vás obeznámil s činností našeho sdružení za první pololetí roku 2007. Byly provedeny změny stanov
v souvislosti s osamostatněním Ladné. Dále došlo k organizačním změnám ve vedení, a to na místě předsedy, kde
vystřídal pana Stanislava Jílka pan Luboš Cenek a novým uměleckým vedoucím našeho sboru je František Macinka
z Valtic.
Krátce z činnosti sdružení:
V sobotu 14.4.2007 jsme se zúčastnilI výsadby stromů v parku na Rasovni v rámci projektu Zelené srdce pro Ladnou.
Dále se někteří naši členové aktivně zapojili do akce „Přijď si obušit svůj metr čtvereční“ pořádané Obecním úřadem
v Ladné.
5.5. 2007 – spolupráce s OÚ na přípravě a vystoupení na Oslavě vstupu Ladné do LVA po boku Cimbálové muziky
Jožky Severina
11.5.2007 – Předhodkové zpívání v Hlohovci za doprovodu CM Longa, kde někteří naši členové pomáhali i s postavením
hodové máje.
9.6. 2007 – Předhodovní zpívání v Kobylí
16.6.2007 – Setkání mužských sborů v Charvátské Nové Vsi
30.6.2007 – Organizace Dětského dne v Ladné ve spolupráci s JSDH Ladná
14.7.2007 – Přehlídka mužských sborů v Pohořelicích
21.7.2007 – Předhodovní zpívání ve Valticích
4.8. 2007 – 4.8. 2007 – účast na dobročinné akci: Turnaj Bolkovy jedenáctky v Křepicích. Výtěžek z této akce putoval
dennímu stacionáři Biliculum pro děti s kombinovanými vadami a artismem v Mikulově.
11.8.2007 – Účast na 6. Slavnosti vína v Dolních Dunajovicích
18.8.2007 – Předhodovní zpívání v Hlohovci
8.9.2007 - Vystoupení na Vinobraní v Moravské Nové Vsi.
Také připravujeme Předhodovní zpívání pod májú v Ladné a další akce.
Martin Vlk

UPOZORNĚNÍ-nájmy na hrobová místa
Upozorňujeme občany, že si mohou od září 2007 v úředních dnech (pondělí a středa od 7.30 do 17.00hod.) na Obecním
úřadu podepsat nové nájemní smlouvy na hrobová místa.
Týká se to všech majitelů hrobových míst; všechny hroby byly přeměřeny a ceny přepočteny podle výše poplatku
schváleného zastupitelstvem.
Tzn., že se to týká i občanů, kteří mají např. zaplacené smlouvy ještě do roku 2013-každý majitel hrobového místa se
dostaví na Obecní úřad a podepíše smlouvu novou.

VÝZVA-označení domů
Česká pošta vyzývá kvůli zkvalitnění doručování zásilek majitele objektů, které nejsou označeny popisným a orientačním
číslem, k řádnému označení domů.
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INFORMACE Z KNIHOVNY
1. října – 5. října 2007
proběhne v Místní knihovně Ladná
Týden knihoven s mottem:

PROGRAM:

Celý týden:
• „Dny otevřených dveří“ – možnost seznámit se s knihovnou, jejími akcemi…
• „Surfujeme po Internetu s celou rodinou“ – základy zacházení s Internetem
• noví čtenáři budou mít příležitost přihlásit se do konce roku ZDARMA!!!
• „Amnestie pro zapomnětlivé čtenáře“ – kdo má nějaký dloužek a přijde v tomto týdnu do knihovny, nebude nic
platit!!!
• „Anketa o nejoblíbenější knihu“
• „Balíčková burza“ – výhodné koupě knih a časopisů na burze
Pondělí:
• beseda pro MŠ Ladná
• beseda pro ZŠ Ladná
• „Velké říjnové společné čtení“ – každý představí svou oblíbenou knihu, začátek v 17:00
Středa:
• „Podzimní kabát pro knihovnu“ – výtvarné odpoledne, začátek v 17:00
Čtvrtek:
• „Malí knihovníci za pultem“ – kdo bude chtít, může si vyzkoušet půjčování dokumentů
Pátek:
• „Večer s Milošem Macourkem“ – maškarní večer plný zábavy pro všechny děti, začátek v 17:00
Podrobnější informace o konaných akcích najdete v knihovně, na vývěsce OÚ a u obchodu.
Zváni jsou všichni – čtenáři i „nečtenáři“.
Neváhejte a přijďte se i vy namlsat do knihovny!!!
***************************************************************
Registrační poplatek na jeden rok:
Dospělí čtenáři
Děti do 15 let, studenti a důchodci
Dospělí nad 70 let

60,30,0,-

Služby:
půjčování beletrie, naučné literatury a časopisů pro děti i dospělé, meziknihovní výpůjční služba, katalog na www, tisk
černobílý a barevný, kopírování černobíle, besedy, exkurze, knihovnické lekce, tematické akce,….
DÁLE UPOZORŇUJEME ČTENÁŘE, ŽE SE BUDE OD ŘÍJNA MĚNIT OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY!!!
NOVOU OTEVÍRACÍ DOBU NAJDETE NA STRÁNKÁCH KNIHOVNY (WWW.LADNA.CZ), NA VÝVĚSCE
OÚ, U OBCHODU NEBO PŘÍMO V KNIHOVNĚ.
Veronika Čuková
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KOSTEL SV.ARCHANDĚLA MICHAELA
HODY V KOSTELE SV.ARCHANDĚLA MICHAELA V LADNÉ
23.9.2007 Mše svatá v 10.45hod za farníky
24.9.2007 Mše svatá v 9.00hod za zemřelé
29.9.2007 Slavnost sv. Michaela, patrona kostela-mše svatá v 9.00hod za dobrodince
30.9.2007 Mše svatá v 10.45hod s poděkováním za úrodu
SBÍRKA NA OPRAVU KOSTELA
Sbírka na opravu fasády kostela proběhne v neděli 23.9.2007 při hodovní mši svaté.
PODĚKOVÁNÍ
Poděkování všem, kdo přispíváte na opravu. Poděkování všem Vám, kdo jste přišli a pomohli se skládáním
trubek a podlážek na lešení, s otloukáním staré fasády, kdo jste přispěli na občerstvení, dík za odvoz a úklid
suti.
Vážíme si všech vás, kdo jste přišli a pomohli. Děkujeme.
CHARITNÍ SBÍRKA OBLEČENÍ V KOSTELE
Sobota 13.10.2007 od 8.00 do 9.00hod
Sobota 20.10.2007 od 8.00 do 9.00hod
Pondělí 15.10.2007 od 9.00 do 9.30hod
Pátek 19.10.2007 od 18.30 do 19.00hod
Darovat můžete: dámské, pánské a dětské oblečení a prádlo, deky, povlečení, ubrusy, záclony, hračky, nádobí,
obuv.
Vše balte do krabic od banánů nebo pevných pytlů.
Nenoste prosím mimo uvedenou dobu! Na jinou dobu je však možné se domluvit s L.Střelskou.
Děkujeme za potřebné.
POZVÁNKA NA POUŤ
6.října 2007 se pojede na pouť do Rajhradu a Tuřan.
Informace v kostele po mši svaté.
Ludmila Střelská

OPRAVY KOSTELA V LADNÉ
Byl jsem požádán, abych napsal pár řádků o opravě našeho kostela. Kostel tvoří vždy dominantu města či
vesnice a jak jste si mohli všimnout, naše dominanta měla již notně potrhaný kabát a tak jsme se rozhodli letos
uskutečnit opravu fasády. Přes počáteční problémy s lešením (naslibováno bylo na více místech a nakonec je
úplně odjinud) se oprava rozbíhá. Zde patří velký díky všem, kteří přišli pomoct s jejím oklepáváním. Je to
velká pomoc. Nyní by měla již nastoupit stavební firma pana Škardy z Podivína, se kterou má farní úřad jen ty
nejlepší zkušenosti. Pracovali již na faře a také na fasádě kostela v Bulharech. Termín dokončení oprav je nyní
těžko říct, protože hodně záleží na počasí. Aby se fasáda mohla natřít, je třeba aby „vyzrála“ a to trvá alespoň
tři týdny. Každopádně letos by mělo být hotovo.
Chtěl bych touto cestou poděkovat také všem, kteří na tuto opravu přispěli. Bez vašich darů a pomoci by se
s tímto velkým dílem nemohlo ani začít.
Mgr.P.Křivý
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POZVÁNKY
PŘEDHODOVNÍ ZPÍVÁNÍ POD MÁJÚ
Obecní úřad a Slovácké sdružení Ladná-Lanštorfčané Vás srdečně zvou na
Předhodovní zpívání pod májú,
které se koná v sobotu 22.září 2007 od 20.00hodin před pohostinstvím U Zemčíků
Hraje CM Jožky Severina
Vystoupí Lanštorfčané a mužské sbory z Charvátské Nové Vsi, Poštorné a Prušánek

HODY A HODKY 2007
Obecní úřad a Chasa Ladná Vás srdečně zvou na
Tradiční krojované hody a hodky
Hody: neděle 23.září 2007, průvod od stárka Romana Kani,
a pondělí 24.září 2007 od 14.00hodin, průvod od stárka Radima Uhra,
hraje DH Ištvánci
Hodky: sobota 29.září 2007 od 14.00hodin
Hraje DH Pivoňka
před Pohostinstvím U Zemčíků

VÝSTAVA „LIBOR VYMYSLICKÝ OBRAZY“
Výstava obrazů Libora Vymyslického se koná
od pátku 7.září do středy 3.října 2007 v prodejně nábytku MEVA, Na Řádku 7, Břeclav

KONCERT HRADIŠŤAN
Obecní úřad Ladná pořádá charitativní koncert CM Hradišťan s Jiřím Pavlicou.
Koncert se koná v sobotu 3.listopadu 2007
v kostele Sv.Archanděla Michaela v Ladné
Výtěžek koncertu bude věnován na opravu kostela Sv. Archanděla Michaela.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Sdružení občanů Ladné Vás zve na tradiční
Mikulášskou nadílku u kostela,
která se bude konat ve středu 5.prosince 2007 od 17.15hodin
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UPOZORNĚNÍ
VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Řidičské průkazy vydané od 1.července 1964 do 31.prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31.prosince
2007 na Městském úřadu v Břeclavi. Výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILEA
srpen
80let Anna Beránková, Lipová
Marie Pochylá, Masarykova
70let Anna Morávková, Ořechová
60let Zdeněk Juračka, Lužní
NAROZENÍ
červen
Barbora Šimečková, Masarykova
Zuzana Černá, Lipová

září
70let Miloslav Duhonský, Masarykova

SŇATKY
Blažena Morávková a Petr Dobšák, Na Trkmance

ZEMŘELI
František Balga, Sportovní

INZERCE
KOSMETICKÁ PÉČE A PORADENSTVÍ

*čištění pleti
*úprava obočí
*barvení obočí a řas
*masáž-klasická (obličej a dekolt)
*depilace :stehna, lýtka, třísla, ruce, vrchní ret
*společenské líčení, denní i večerní
+semipermanentní řasy
+trvalá na řasy
+vizážistika

Chtějte více-plaťte méně

Jindřiška Lejsková
Mobil 721400749
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