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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
je před hody, mája, muzika, koláče, zelené, víno, kolotoče a další je zařízené, to
všechno už mám v malíčku, protože nějaký
ten rok už stárkuju. Chlapi zajeli ve středu
uřezat máju, v pátek ju dovezú, v pondělí a
úterý ostrúhajú, Bartošík ju v úterý spójí,
Michal Uher zarapantuje, jeřáb ve čtvrtek
postaví a můžete juchat. Vyslechla jsem
povzdechy některých občanů, že by měly
hody být zpět v neděli a pondělí, rady jak
by se co mělo a tak dále. Na tyto připomínky je moje reakce jediná. Pokud jste s něčím
ohledně hodů nespokojení, máte možnost
se jich ujmout a zorganizovat si je sami.
Obec ráda na hody přispěje, tak jak to dělávala a zbaví se všech ostatních povinností
a starostí. Vždycky platí, že kdo organizuje,
ten určuje, jak bude akce vypadat. Z pohledu obce se hody vždycky vydařily. Holt se
musí někteří starší občané smířit s tím, že
doba si vyžaduje změny.
Bohužel nedošlo během letních prázdnin ke generální opravě budovy školy.
K Úřadu pro hospodářskou soutěž se odvo-
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lala jedna z firem a obec byla nucena zrušit
výběrové řízení. K novému výběrovému
řízení se chystá po 1.10., kdy nabude účinnosti novela zákona k veřejným zakázkám.
Takže snad se nového kabátu a oprav dočká
škola v létě příštího roku.
V areálu TJ Sokol Ladná se buduje nové
víceúčelové hřiště nákladem 1,3 mil. Kč,
mělo by být do konce září hotovo a snad
ještě někteří nedočkavci vyzkoušejí jeho
kvalitu.
Pro JSDH byla ve výběrovém řízení
vysoutěžena nová dodávka značky Ford za
bezmála milion korun. Na větší část této
sumy byla získána dotace.
Chtěla bych se zastavit u hluku v době
neděl a jakýchkoliv svátků. Je přece normální, že člověk musí i odpočívat /že to
někteří neumí, je jiná věc/. Den odpočinku
bývá neděle, dřív se chodilo do kostela a
v dědině byl klid. Dnes tomu tak mnohdy
bohužel není. Chtěla bych požádat některé
naše „pracovité“ spoluobčany, aby v době
neděl a svátků neřezali dřevo, nesekali trávu, nebrousili něco, nehulákali na dvoře,
nepouštěli hlasitě hudbu, nepálili cokoliv
atd. Mohla bych ještě pokračovat. A na-

opak chci požádat ohleduplné občany, kteří mají souseda, jenž musí i v neděli něco
pilně pracovat, aby šli a požádali ho, aby
hlučné činnosti zanechal. Věřím, že jsme
v rámci obce schopni se domluvit bez toho,
abychom museli vydávat vyhlášku o hluku.
Každý určitě jednou za čas je něco schopný
tolerovat, ale pokud se hluk stává pravidelným, musíme se proti němu účinně bránit.
Stačí, že nám nad obcí neustále a obzvláště
v neděli přelétají letadla.
Po několika dalších stížnostech žádám
majitele psů, aby je, pokud se pohybují
v obci, měli uvázány na vodítko. V lokalitě
k Podivínu přibyla další ulice, a proto se psi
musí pouštět na volno až za touto ulicí, která se jmenuje Ovčačky. Obec bude na příštím zastupitelstvu vydávat novou vyhlášku,
která právě zohlední, že přibyla nová ulice.
Na závěr bych Vás pozvala na podzimní
výlet, návštěvu Prahy a Stavovského divadla a předvánoční nákupy do Polska.
Příjemné prožití doby hodové, spoustu
odtančených písniček, zdravý žlučník, pevná játra a mnoho podzimního optimismu.
Priesterrathová Renáta,
starostka obce

DĚNÍ V OBCI
FOTBALOVÝ TURNAJ ULIC - 5. ročník
Letošního Fotbalového turnaje ulic, který se konal 23. 7. 2016, se zúčastnilo celkem
7 týmů. Ulice Úlehlova, Ořechová, Masarykova, Sportovní, Lipová, Anenská, Růžová.
Ulice Sportovní se spojila s Lužní pod názvem Spolu a k nim se přidali i hráči z ulice
Mlýnské a Na Trkmance. První zápasy začaly na hřišti TJ Sokol Ladná v deset hodin.

Hrálo se 5 + 1 hráč a každý zápas na 10 + 10
min. Při systému každý s každým vzájemné
turnaje skončily až kolem třetí hodiny odpolední. Letošním vítězem se stala opět ul.
Masarykova, v celkovém pořadí následovaly
ulice Ořechová, Anenská, Úlehlova, Růžová,
Spolu a Lipová. Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravách a průběhu turnaje.

Druhá ulice Ořechová

Spolu

vítězná ulice Masarykova

ulice Růžová

třetí ulice Anenská

Ulice Lipová

část ulice Úlehlovi
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KOUPÁNÍ VE VELKÉM MEDERU
V sobotu 27. srpna jsme opět vyrazili
k našim slovenským sousedům do termálního koupaliště Velký Meder nebo chcete-li
Čalova. V areálu termálního koupaliště jsou
k dispozici dva vyhřívané bazény, dva kryté s atrakcemi a tobogány pro děti, několik

bazénů venkovních, obrovské venkovní tobogány, dětská hřiště, hřiště na plážový volejbal, lanové centrum, spousta občerstvovacích zařízení, masáže, sauna a další služby.
Počasí nám přálo, takže si každý užil. Příště
pojedeme zase až na konci května.

Venkovní bazén

VÝLET SENIORŮ DO BRATISLAVY
V sobotu 3. září 2016 jsme s Klubem seniorů a dalšími zájemci
vyrazili do hlavního města Slovenska Bratislavy. První naší zastávkou byl Bratislavský hrad, který byl bohužel na dva dny uzavřen
z důvodu konání sumitu evropských poslanců. Měli jsme ale možnost si projít okolí hradu a podhradí, které bylo velmi pěkné a všude
bylo vysazeno velké množství zeleně. Přes židovskou čtvrť a zbytky
městských hradeb jsme došli ke konkatedrále sv. Martina. U nejstarší univerzity v Uhrách Academie Istropolitány jsme si pochutnali na
haluškách s bryndzou. V celém historickém centru probíhaly dny

Pod Bratislavským hradem

řemesel, takže jsme se mohli pokochat paličkováním, drátováním,
dřevořezbou a dalšími řemesly z celého Slovenska. Na hlavním náměstí byl přichystán folklorní program, tak jsme při kávičce a zákusku měli možnost sledovat vystoupení malých dětí ve folklorních
souborech. Závěr výletu jsme strávili na nábřeží Dunaje, odkud
byl také odjezd. Všichni byli s výletem spokojení a senioři pro Vás
připravují zájezd do dalšího hlavního města sousedního Německa.
V měsíci březnu se vydáme do Berlína na dvoudenní výlet. Přidejte
se k nám a pojďte poznávat…
foto LaNo

Pod Bratislavským hradem

Slovenský parlament

OPRAVY KOMUNIKACÍ
Během měsíce srpna provedla společnost Stavba a údržba silnic s.r.o. opravy
asfaltu na místních komunikacích. Šlo především o opravy na ul. Sportovní u jazér-

Dopravní sloupky na mostě přes železnici.

ka, kde byl asfalt narušen kořeny stromů,
dále na ul. Mlýnská u sběrného dvora, ul.
Trkmanka, několik propadlých míst na ul.
Úlehlova, na ul. Růžová u studny a poblíž

Pokládka asfaltu u Jazérka

křižovatky s ul. Mlýnskou a vjezd na hřbitov od ul. Lipová. Určitě se najde mnohem
více problémových míst, a proto se počítá
s další vlnou oprav v následujícím období.
Dále byly instalovány dopravní zábrany
na most přes železnici u Alby, který je ve
špatném technickém stavu a bohužel značka „zákaz vjezdu“ nezabránila některým
řidičům v průjezdu.
Všechny tyto opravy a značení vyšly
obec na 701 718,- Kč.
Martin Vlk

VÝSTAVBA SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ
Mnozí z Vás určitě pečlivě sledujete výstavbu sportovního hřiště v areálu TJ Sokol
Ladná. Hřiště by mělo být hotovo během
dvou měsíců. V tuto chvíli je natažen polyuretanový povrch a mělo by poté dojít
k oplocení celého areálu, nalinkování hřišť
/volejbal, košíková, malá kopaná/ a můžete
jej začít používat.
Nebude zde instalováno osvětlení. Pokud bude ze strany sportovců a veřejnosti
zájem využívat hřiště i ve večerních hodinách, přidělá se i osvětlení. Hřiště nebude
uzamykatelné, bude sem volný přístup.
Uvidíme, jak se nám toto osvědčí. Pokud
bude docházet k vandalismu a poškozová-

ní, začneme areál zamykat.
Pro rezervaci hřiště bude vytvořen na
webových stránkách obce podobný rezervační formulář jako na sportovní halu. Ten
kdo bude mít hřiště rezervované, bude mít

přednost před příchozími bez rezervace.
Po vybudování tohoto hřiště bychom
chtěli pomoci vybudovat vedle něj lukostřelcům střelnici.
Priesterrathová Renáta
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AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
Přinášíme Vám pohled na novou autobusovou zastávku, kterou bychom chtěli vybudovat místo stávající plechové. Na obrázku
si ji můžete prohlédnout. Jedná se o dřevo v kombinaci se sklem.
Boční stěny zastávky budou sloužit jako vitríny pro spolky. Dojde
k výměně zábradlí a nové budou i úřední desky u obecního úřadu.
Snad se Vám bude líbit.

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Ceník pronájmu haly od 1.9.2016
Tělocvična
Foyer
Kuchyň
Celý objekt

Den

1 h/kurt badminton

1h

1 100,-

110,-

275,-

Kompostéry
Upozorňujeme zájemce o kompostéry, že je k dispozici posledních 50 kusů kompostérů. Tyto se dávají do výpůjčky zdarma na dobu 5-ti let. Jejich pořizovací cena v obchodě se pohybuje okolo 4 tisíc korun. Zájemci o kompostér se dostaví na obecní
úřad k podpisu smlouvy o výpůjčce a poté jim bude kompostér
vydán na sběrném dvoře v řádné provozní době. Kompostér má
objem 1 m3. Pokud bude z Vaší strany zájem, můžete obdržet
kompostérů více.

550,550,2 200,-

Sběrný dvůr v letním období
Upozorňujeme všechny občany, že v období letního času je
sběrný dvůr otevřen ve středu v době od 16.00 hod. do 18.00
hod. a v sobotu v době 9.00 – 11.00 hod. Na sběrném dvoře je
třeba dbát pokynů zaměstnanců obecního úřadu. Děkujeme

Ceník stavební suti
na sběrném dvoře
Vzhledem k tomu, že občané mají velký zájem o likvidaci
stavební suti na svěrném dvoře a obec není povinná tuto odebírat, zvolila kompromisní řešení a stavební suť je možno na sběrném dvoře uložit za poplatek, který stanovilo zastupitelstvo obce
takto:
Vozík za auto
100,- Kč
Kára
30,- Kč
Kolečka
10,- Kč

E-BOX na obecním úřadě
Do E-boxu na obecním úřadě můžete odkládat nefunkční
drobné elektrozařízení, mobily, MP3, přehrávače, žehličky apod.
a použité baterie.

Propagační materiály obce
Na obecním úřadě si můžete pro svoji potřebu zakoupit tyto
propagační materiály:
Pexeso
pohlednice
Samolepka se znakem obce
mapa Břeclavsko
Oficiální mapa LVA
info brožurka Ladná
Pamětní mince
Cyklostezky
Sklenice

15,6,15,50,32,25,180,40,71,-

mapa Podluží
CD Lanštorfčani
Almanach školy
Výletní noviny
Kniha Obec Ladná
v proměnách času
propisovací tužka
tužka s obalem

15,150,100,zdarma
250,25,30,-

Lanštorfské hody
Vzhledem k tomu, že ani letos nebyl zvolen stárek, bude pořadatelem letošních hodů opět obec. Upozorňujeme všechny milovníky této tradiční akce, že se uskuteční v těchto dnech sobota 17. 9.
a neděle 18. 9. Hodky proběhnou o týden později v sobotu 24. 9.
Hrát Vám bude dechová hudba Legrúti. Upozornění! V neděli 18.
9. bude hrát dechová hudba pouze do 21.00 hod.

Pro potěšení
V místním rozhlase můžete nechat zahrát přání s písničkou. Je potřeba si nachystat text přání /k narozeninám, sňatku,
ukončení školy atd./, píseň na CD a zaplatit poplatek 20,- Kč. Pro
informace o hlášení se obracejte na referentku obce paní Janu
Balgovou na mail balgova@obecladna.cz ,telefonu 519 324 502
nebo osobně na obecním úřadě.

Volby do krajských zastupitelstev 2016
Ve dnech 7. a 8. října 2016 se budou konat volby do zastupitelstva kraje. Volební místnost bude v budově základní školy
otevřena v pátek 7.10. v době 14.00 – 22.00 hod. V sobotu 8.10.
v době 8.00 – 14.00 hod.
Pokud by někteří občané měli zájem volit a nemohou se ze
zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, nahlásí na
obecním úřadě zájem volit a členové volební komise navštíví nemocného občana v domácnosti s volební urnou.

Ceník inzerce ve zpravodaji
Strana A4

400,-

Strana A5

200,-

Strana A6

100,-
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VÝPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání zastupitelstva č. 14/2016 se konalo 30. srpna 2016
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Výpůjčku pozemků parc.č. 955, 956 a
část pozemku 957/2 v k.ú. Ladná o výměře 100 m2 od ÚZSVM pro potřeby
vzdělávací a klubovní činnosti Mysliveckého kroužku při ZŠ a MŠ Ladná na
dobu neurčitou
• Kupní smlouvu na pozemky parc.č.
1182/107, 1292/92, 1292/114, 1332/6,
1333/6, 1334/3 a 1330/20 v k.ú. Ladná s paní Janou Ivičičovou za cenu
141 225,- Kč
• Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
HO-014330038878/001 s E.ON Distribuce a.s. na pozemek parc.č. 948 v k.ú.
Ladná za jednorázovou úplatu 4 000,- Kč
• Smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci, získání územního rozhodnutí
a stavebního povolení na akci „Mateřská škola, jídelna a komunitní centrum“
s ing.arch. Janem Hellerem za dohodnutou cenu 813 543,- Kč

•

•

•
•

•

Smlouvu o dílo č. 75/16 na zpracování projektové dokumentace s firmou
Modrý projekt s.r.o. na akci „Ladná prodloužení kanalizace v ul. Mlýnská“
za cenu 77 000,- Kč
Darovací smlouvu s Mikroregionem
Hodonínsko na autorské dílo s názvem
„Studie erozních a odtokových poměrů
a návrh ochranných opatření na území
obcí Hodonínska a Podluží“, které byly
dárcem pořízeny v rámci realizace projektu s názvem „Retence a akumulace
vody v krajině na Hodonínsku a Podluží. Touto smlouvou se na obdarovaného
převádí vlastnická práva
Pořízení územní zastavovací studie na
lokalitu Palašovské příděly
Starostku Renátu Priesterrathovou
jako určeného zastupitele pro pořízení
územní studie na lokalitu Palašovské
příděly
Zpracovatele územní studie na lokalitu

REGION PODLUŽÍ
ZPĚVÁČEK SLOVÁCKA 2016
V neděli 26. Června proběhlo v kulturním domě ve Starém
Poddvorově oblastní kolo této soutěže pro děti z kategorie 6
- 10 let. 39 nejlepších dětí z regionálních kol přijelo zazpívat
odborné porotě. Podluží reprezentovali Šárka Salajková, Pavlína Tomčalová a Klára Kopečková z Dolních Bojanovic, Jana
Baránková z Tvrdonic a Elena Čechová z Nového Poddvorova.
Malé zpěváky doprovázela CM Friška z Kyjova a CM Matěje
Kůrečky.
Zvítězila Dorota Brůčková z Velkých Bílovic, druhá byla
Pavlína Tomčalová z Dolních Bojanovic a třetí Jan Pavlík z Hrubé Vrbky. Cenu předsedy Regionu Podluží získala Mia Katcheva
z Bánova.

•

•

•

•
•

Palašovské příděly firmu F&K&B a.s.,
ing. Libor Foukal
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na realizaci projektu „Pořízení
nového dopravního automobilu pro
JSDH“ ve výši 285 000,- Kč
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Pořízení dopravního
automobilu pro JSDH Ladná“ a vybírá jako dodavatele automobilu firmu
TECHSPORT s.r.o. za cenu 778 100m.
Kč bez DPH
Kupní smlouvu s TECHSPORTEM
s.r.o., Brno na pořízení dopravního automobilu pro JSDH za cenu
778 100,- Kč
Projednané a upravené Zadání změny
č. 1 ÚP Ladná
Rozpočtové opatření č. 4/2016 s příjmy ve výši 389 700,- Kč, výdaji ve výši
2 081 100,- Kč a financováním ve výši 1 691 400,- Kč
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Z HISTORIE LADNÉ
Příběhy ze života
Život je plný příhod. Někdy jsou to
příhody veselé, někdy bohužel zase smutné. Na některé se po krátké době zapomene, na některé se naopak dlouho vzpomíná. Několik málo těch druhých si Vám
dovolím nabídnout k přečtení.

Drama lásky, květen 1930
Krásný májový večer se snesl nad
lanštorfský les. Bylo po veřejném cvičení
v Charvátské Nové Vsi. Dvojice Františka Č. a její přítel Ludvík M. se rozhodla
odejít ze zábavy domů přes les k Lanštorfu. Jmenovanou Františku beznadějně miloval i 26letý stolařský pomocník
František S., taktéž z Lanštorfa. Přesto,
že Františka žádnou naději Františkovi
nedávala, doufal tento, že nějakým způsobem si ji získá. Rozhodl se, že spáchá
sebevraždu. S touto myšlenkou opustil
hostinec v Charvátské Nové Vsi a pustil
se za zmíněnou dvojicí. Když tuto v lese
dostihl, předstoupil před Františku,
uchopil ji za ruku, odtáhl ji od Ludvíka
a chtěl, aby s ním šla do Lanštorfa. Tato
se zdráhala. František, když viděl marnost svého počínání, jí pravil: “Tak se se
mnou aspoň rozluč“. Františka se chvíli
zdráhala vyhovět jeho přání, avšak když
viděla rozrušeného Františka, podala mu
pravici a dala mu s Bohem. Ruku Ludvíka však již František nepřijal. Po tomto
rozloučení prchal František domů, kde
otci ve skříni vzal bubínkový revolver
ráže 7 mm, sedl na bratrovo kolo a jel
zpět do lesa naproti Františce a Ludvíkovi. Přijel k nim, seskočil z kola a namířil
na Ludvíka se slovy: “Dovol“. Po tomto
slově cvakl kohoutek, rána ale nevyšla a
Ludvík velmi rozrušený uskočil za blízký
strom a v zoufalství zvolal: “Blázne, snad
nechceš střílet?“. V tom však vyšla rána
a projektil se zaryl do stromu. V zápětí se ozvala tichým lesem druhá rána a
Ludvík zasažen do ruky se skácel k zemi.
Františka chtěla zatím utéci. František
ji však dohonil, namířil na ni revolver
a zase dvakrát stiskl. Vyšla střela, která
uvízla Františce v hrudi. Druhá rána selhala. Zraněná po několika krocích upadla a pozbyla vědomí. Když se probrala, byl
u ní František a velmi naříkaje pravil, že
by se také zastřelil, ale že již nemá náboje.
Na to odběhl, namočil kapesník, obložil jí

hlavu a roztrhaným pulovrem pokusil se
jí obvázat ránu. Františku vzal František
na kolo a vezl jí domů. Brzy však potkal
sestru postřelené se svým snoubencem
a tito žádali po něm vydání oběti. Ten
však pravil, že čin spáchal on a že on také
jediný ji dopraví domů. Teprve na zakročení strážníka Michlovského, vydal František postřelené děvče.
František S. byl dopraven do Podivína
a tam zatčen. Předtím ještě sdělil strážníku Michlovskému, aby šel do lesa, že tam
leží mrtvý Ludvík M., což však naštěstí
neodpovídalo skutečnosti. Těžce zraněná Františka byla převezena do Brna,
kde byla ihned úspěšně operována, Ludvík byl po ošetření ponechán v domácím
ošetřování.
V listopadu téhož roku probíhal
v Brně soud s Františkem S. obviněným
z pokusu o vraždu. Ten se hájil tím, že
nemínil nikoho zastřelit, pouze postrašit a sebe pak zastřelit. Uzdravená hlavní
svědkyně Františka Č. na otázku obhájce,
zda obviněnému odpouští, prohlásila:“Odpouštím mu všechno a prosila bych,
aby byl propuštěn“. Stejně mu odpustil i
druhý korunní svědek Ludvík M., avšak
s podmínkou úhrady vzniklé jemu škody.
Obviněný František S. byl nakonec soudem uznán vinným pouze neopatrným
zacházením se zbraní, kdy jednal v ukvapení a afektu ve střídavém pominutí mysli. Obžalovaný byl propuštěn ihned na
svobodu.
(Tento příběh nakonec skončil happy
endem, společnou svatbou Františky Č.
s Františkem S.)

Vidle v zádech, listopad 1930
V Kuffnerově cukrovaru se Josef L.
z Lanštorfa, který sloužil jako kočí u J.
Grombíře, hajného v Lanštorfě, porval se
zaměstnancem cukrovaru Met. Dohnálkem.
Důvodem této rvačky byla skutečnost, že řepu, kterou přivezl Josef L. do
cukrovaru, shazoval místo do kanálu na
jiné místo na zem. Kočí Josef L. byl pro
toto napomenut zaměstnancem Dohnálkem, za což jej lanštorfský kočí udeřil vidlemi do zad. Toto si napadený Dohnálek
nenechal líbit a ránu vidlemi ihned Josefovi L. vrátil. To kočího Josefa L. rozčílilo

tou měrou, že po Dohnálkovi hodil vidlemi, které nešťastně dopadly na jeho záda
a zde se mu zabodly. Lanštorfský kočí
měl ještě tolik odvahy, že tomuto vidle
z těla vytáhl.
Dohnálka ošetřil Dr. Löwy a ponechal
ho v domácím ošetřování. Lanštorfskému
kočímu Josefovi L. byl zakázán přístup do
cukrovaru.

Lesní pych, říjen 1931
Šest nezaměstnaných dělníků z Lanštorfa bylo v lese překvapeno dvěma hajnými při pytláctví. Hajní stříleli a čtyři
pytláky postřelili. Tito byli zatčeni a souzeni pro lesní pych. U soudu vypovídali:
“Měl jsem doma bídu … Proti hajným
nikdo z nás nevystřelil … Dostal jsem
brok do krku a hned jsem si ho vymáčkl
… Na bažanty jsme šli, ježto jsme chtěli
v národní svátek (bylo to v předvečer 28.
října) mít maso … Byl jsem skoro celé
léto bez zaměstnání a chtěl jsem si tímto
způsobem opatřit nějaké maso“.
Obžalovaní dostali každý jeden měsíc
vězení s jedním postem týdně a všichni
ztratili volební právo.
Hůře dopadl nezaměstnaný dělník
Helešic, který byl hajným L. zastřelen,
když si za nadjezdem u Široké aleje řezal
na stromě suchou větev.

Exekuce, září 1932
Když v Lanštorfě dne 6. září 1932 prodal exekutor v dražbě u rolníka F. Č. dvě
pěkné krávy řezníkovi, kterého si přivedl
z Břeclavi, obě za 1 100,- Kč, ačkoliv měly
cenu nejméně trojnásobnou, shromáždil
se během dražby před domem velký zástup domkařů a malých rolníků. Protestovali proti odvedení krav, což by znamenalo úplné ožebračení rolníka F. Č.
Exekutor a jeho doprovod byli rolníky, sousedy postiženého napadeni, takže
byli nakonec rádi, že ujeli na kolech bez
krav. Advokátní koncipient byl při tom
zraněn hozenou cihlou. Exekuce se nakonec musela konat později znovu, za asistence četnictva.
Příběhy občanů Lanštorfa, uvedené
v regionálním tisku minulého století
vybral J. Ševčík.
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
Zahájení nového školního roku v mateřské škole
Poslední týden v srpnu zůstaly sice
děti doma, ale za zavřenými dveřmi mateřské školy probíhaly přípravy na začátek školního roku – stěhování nábytku,
úklid všech prostor a dezinfekce hraček,
přípravy a výzdoba tříd, šaten, nástěnek.
K letošnímu 1. září proběhly u nás
větší změny. Rozhodli jsme se vytvořit
třídy věkově smíšené. Pro děti je takto
uspořádaná třída přirozenější. Jedná se o
rodinný model, který odpovídá trendům
moderní výchovy a vzdělávání. Umožňuje, aby spolu byli ve třídě sourozenci
a kamarádi. Věkově smíšená skupina vý-

razněji probouzí v dětech potřebu něčeho
dosáhnout (lepší uspokojení základních
sociálních potřeb). Děti se navzájem učí
způsobem, který nemohou nahradit ani
učitelé, ani rodiče. Mohou si předávat poznatky znatelně jednodušeji. Ve věkově
smíšené skupině se děti rychleji vyvíjejí,
mají v sobě navzájem vzory. Učí se přirozeně toleranci a ohleduplnosti, (rozvoj
prosociálního chování). Takto nastavený
model nabízí větší prostor pro spolupráci a individuální přístup učitelek, jejich
lepší přehled o získaných dovednostech a
znalostech všech dětí.

Ve třídách jsme vytvořili útulné prostředí s hracími koutky. Ty děti podněcují ke skupinovým námětovým hrám. Do
jedné třídy jsme zakoupili nové stolky a
židličky, které splňují normy pro věkově
smíšenou třídu. Letos do mateřské školy
nastoupilo 48 dětí, v každé třídě je tedy
zapsáno 24 dětí. Ve třídě Kuřátek učí paní
učitelka Kobrová a Vojteková, Berušky má
na starost paní učitelka Žáková a Laubová.
Podle zkušeností prvních dnů máme pocit, že jsme se vydali správným směrem.
Adaptace nových dětí je mnohem klidnější než dříve, starší děti nováčkům ochotně
pomáhají, cítí se důležitě,
jsou sebevědomé.
Celkově v mateřské
škole panuje pohodová
atmosféra. Pevně věříme,
že i rodiče si rychle na
změny zvyknou…neboť
pro každou mámu, tátu
je nejdůležitější spokojené dítě….
Za kolektiv pedagogů
Iveta Žáková,
vedoucí učitelka MŠ

A opět je tady nový školní rok – rok 2016/2017
Dva měsíce letošních prázdnin jsou nenávratně pryč a
máme před námi znovu další školní rok. Deset následujících
měsíců, během kterých naši žáčci získají nové vědomosti, prožijí se svými kamarády legraci, nové zážitky a možná i nová dobrodružství.
1. září jsme se my, pedagogové a žáci, sešli v předsálí sportovní haly, abychom přivítali prvňáčky, kteří v letošním školním
roce nastoupili do prvního ročníku. Jsou sice jenom čtyři, ale
do školy se moc těší. Děti přišla pozdravit i paní starostka, která
prvňáčkům předala kytičku a jejich rodičům malou pozornost
od obce v podobě finanční podpory na zakoupení základních
školních potřeb a současně svými slovy podpořila i nás, pedagogy.
V letošním školním roce základní školu navštěvuje celkem
32 žáků ve třech třídách. V první třídě je společně vyučován
první a třetí ročník, ve třídě druhé žáci druhého ročníku a třetí
třídu tvoří ročník čtvrtý a pátý. Došlo také ke změnám v pedagogickém sboru. Vzhledem k tomu, že paní učitelka Lucie Bartošová se stala v srpnu maminkou syna Šimonka a paní učitelka
Pavlína Kolářová se na roli maminky připravuje, bylo nutno
pedagogický sbor na čas obměnit. Třídní učitelkou první třídy
je Mgr. Jitka Vydrová, třídní učitelkou třetí třídy Mgr. Jana Malinová a třídní učitelkou druhého ročníku je paní učitelka Mgr.

Radka Navrátilová. Školní družinu povede tak jako v loňském
školním roce naše akční paní vychovatelka Marie Střelská a o
pořádek ve škole bude opět dbát paní Ludmila Hrabcová.
V tomto školním roce se zaměříme na přírodu - na její
kouzlo, její ochranu a péči o ni. Hned v září navštívíme v Čejkovicích bylinkový ráj Sonnentor, chystáme se zapojit do soutěže ve sběru papíru, péči o zvířátka, rostlinky atd. Kromě výuky
budou pro žáky připraveny i zájmové kroužky. Školní docházka
bude zpestřena divadelními představeními, exkurzemi, turistickými zážitky a spoustou dalších akcí, na které v našem školním
plánu práce teprve přijde. V tomto školním roce máme v plánujeme i školu v přírodě. K životu obce přispějeme opět mnohými
prezentacemi jako např. předhodovní zpívání, adventní neděle,
vystoupení pro seniory, výstavy, jarmark a jistě i něco navíc.
Těchto pár řádků je jen malý nástin toho, čím bude základní
škola letos žít. Přeji všem – pedagogům, dětem i rodičům, ať
jsou spokojeni, ať mají spoustu elánu do školní práce a spoustu
radosti z dobrých výsledků. V neposlední řadě se také těším
na spolupráci s obcí Ladná, která všemožně dlouholeté školství
v Ladné podporuje.
Pokud budete chtít být s námi, nejrychleji nás najdete na
www.zsamsladna.cz.
Jana Mrázová, ředitelka školy
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SPOLKY A SDRUŽENÍ
Slovácké sdružení Ladná Lanštorfčané
Tak, půl roku a prázdniny máme za sebou a je tu zase malé
ohlédnutí. Od posledního vydání Zpravodaje jsme se zúčastnili
dne 27.8.2016 Předhodovního zpívání v Hruškách, kde nás doprovázela cimbálová muzika Matěje Kůrečky ze Starého Poddvorova.
Veselo bylo jak na Hody, kromě domácího sboru se zde prezentovaly sbory z Moravské Nové Vsi, Hovoran a Hrušecká děvčata.
Dále Jan Huňař ze St. Břeclavi verbíři Podluží.
Hned na druhý den v neděli 28.8.2016 jsme dojeli zazpívat do
Zaječí ke kapličce sv. Vavřince. Hudební doprovod zajistil Tomáš
Svačina se svou cimbálovou muzikou. Po úvodní mši s poděkováním za úrodu zazněly naše lidové písně. Připraveny byly vzorky
zaječských vín a domácí koláče.
Hned v pátek 2.9.2016 se uskutečnil pořad Večer plný duet
v Charvátské Nové Vsi, kde náš sbor prezentovali Stanislav Jílek a
Zdenek Vrbík se svou další novou písní.
Na další den v sobotu 3.9.2016 jsme byli pozváni do Týnce na
Předhodovní zpívání. Hudební doprovod opět zajistila Cimbálová
muzika Matěje Kůrečky ze Starého Poddvorova. Kromě mužských
sborů z Týnce a Lanštorfčanů zde zaverbovali zástupci snad všech
věkových skupin od těch nejmladších po dospělé a bylo se na co
dívat.
U nás doma v Ladné již je pomalu vše připraveno na Předhodovní zpívání. Zde se kromě domácího sboru Lanštorfčanů představí sbory ze Žabčic, Týnce, Prušánek a ženský sbor z Moravské
Nové Vsi. Hostem pořadu bude pan Jan Zaviačič se svou dcerou
Janou z Brumovic, který je znám jako umělecký vedoucí Cimbálové muziky Vonica. Hudební doprovod zajistí CM Jožky Severina.

Letošní ročník Dne za Moravu připadl na termín 1.10.2016,
kam jsme byli opět pozváni obohatit program lidovou písničkou.
Do Zaječí na tradiční akci Mladá vína Zaječí pojedeme letos
5.11.2016 zazpívat a ochutnat nová letošní vína. Již nyní se do oslav
zapojilo 10 vinařství. Předpokládám, že letošní úroveň mladých
vín bude vysoká.
Mužáci ze Žabčic nás opět pozvali na Svatomartinské zpívání,
které se koná 12.11.2016. Programem bude provázet Petra Eliášová, moderátorka Českého rozhlasu Brno.
Dále připravujeme vystoupení na 1. Adventní neděli, kam si
opět pozveme zajímavé hosty.
Závěrem roku budeme zpívat koledy na Mikulášské nadílce a
na Štědrý den na místním hřbitově.
Připravil Martin Vlk

Předhodovní zpívání v Hruškách
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SDH a Mladí hasiči Ladná
Po prázdninové přestávce jsme se opět sešli s Mladými hasiči. První schůzka se konala na hřišti. Bylo třeba
po dvouměsíční přestávce oprášit formu, protože hned
3.září jsme vyrazili do Vlasatic. Tamní memoriál Jana
Valenty uzavírá závodní sezónu mladých hasičů. To
však neznamená, že naše činnost končí, ale právě naopak. Zahájením sportovní sezóny 2016/2017 bude
branný závod. Je tedy třeba oživit všechny znalosti a
dovednosti. Doufáme že nám bude přát počasí, protože
střelbu a další disciplíny v klubovně trénovat nejde a ani
samotný závod ve vlhkém a deštivém počasí není úplně
ideální.
V září čeká vedoucí obnovení kvalifikace pro činnost s mládeží. Školení se tentokrát koná ve Strachotíně.
Přejeme všem pěkný a slunečný podzim.
Za SDH a Mladé hasiče M. Nešporová

A je po sezóně
Druhá polovina fotbalového roku 2015/2016 je za námi. A i
když to někdy opravdu nevypadalo, naši fotbalisti A mužstva udrželi dobré výsledky a celkově se umístili na slušném 5 místě. V prvních dvou kolech proti Moravskému Žižkovu a Mikulovu se nám
bohužel bodovat nepodařilo a vypadalo to, že se bude opakovat
jarní část předchozí sezóny, kde jsme postupně klesali až na samé
dno tabulky. Ale už ve třetím a čtvrtém kole jsme v Bulharech a
na domácím hřišti proti Velkým Bílovicím získali všechny možné
body. Po zbytek sezóny to bylo jako na houpačce a prohra střídala
výhru. Ale i tak to byla solidní podívaná a nakonec to pro nás dopadlo velice solidně.
Rk. Družstvo

Záp.

+

0

-

Body

1

Lednice B

24

19

3

2

60

2

Drnholec

24

16

5

3

53

3

Charvátská Nová Ves B 24

13

2

9

41

4

Moravský Žižkov

24

11

6

7

39

5

Ladná

24

12

2

10

38

6

Mikulov B

24

11

3

10

36

7

Lanžhot B

24

11

2

11

35

8

Bulhary

24

10

4

10

34

9

Velké Bílovice B

24

10

3

11

33

10

Pavlov

24

8

5

11

29

11

Šakvice

24

6

4

14

22

12

Týnec

24

7

1

16

22

13

Perná

24

2

0

22

6

I přes dobrý start do jarní části kdy to vypadalo, že B mužstvo
bude bojovat o horní pozice v tabulce, se v posledních kolech štěstěna odklonila. Šesté místo sice není špatné, ale věřili jsme si na
víc. První kola se opravdu vydařila. Po pěti odehraných zápasech
naše B mužstvo neztratilo ani jeden bod a patřila mu přední místa
v tabulce. Poté ale přišel zlomový domácí zápas s Valticemi a prohra 1:2. Od té doby naši hráči nezískali jediný bod. A v posledních
čtyřech kolech tabulkou klesali. Naštěstí jsme měli dost nahraných
bodů a pád nebyl až tak strmý.

Rk. Družstvo

Záp.

+

0

-

Body

1

MSK Břeclav C

18

11

3

4

36

2

FAK Břeclav

18

10

5

3

35

3

Kostice B

18

11

1

6

34

4

Tvrdonice B

18

10

2

6

32

5

Zaječí B

18

9

0

9

27

6

Ladná B

18

8

2

8

26

7

Podivín B

18

8

2

8

26

8

Hlohovec B

18

7

3

8

24

9

Valtice B

18

3

3

12

12

10

Dolní Věstonice

18

2

1

15

7

Teď nás čekají zhruba dva měsíce přípravy na sezónu 2016/2017
a v srpnu začínáme bojovat na novo. Věřím, že se nám v následující sezóně povede podobně nebo lépe než v té co už je za námi.
Rád bych poděkoval všem našim věrným fanouškům, kteří nás
podporují nejen na domácím hřišti, ale cestují s námi i po okolních stadionech. A doufám, že naše výsledky přilákají i nové příznivce sportu. Pokud nejste úplní sportovní nadšenci, ale máte prostě o víkendu chuť vyrazit na pár hodin někam na čerství vzduch a
nechcete zrovna nikam jezdit. Tak se na domácí zápasy A mužstva
můžete stavit na jedno vychlazené a rukou naší usměvavé výčepní.
Které bych také rád poděkoval.
A ještě jedno poděkování. Chci poděkovat obci Ladná a jejím
zaměstnancům, za jejich pomoc. Bez jejich podpory by se tady
tento cirkus jenom těžko udržel.
Abych nezapomněl. Stadion je vám pro vaše sportovní aktivity
otevřen 24 hodin denně. Tak toho využijte a udělejte pro sebe něco.
Na závěr jeden citát.
„Sport je poezie pohybu a činu.“
Dominik Pecka
Takže pokud máte rádi poezii, hurá sportovat.Na shledanou
v příští sezóně. Sportu zdar a fotbalu zvlášť.
Ondřej Černý
Tento článek byl doručen pozdě, a proto nemohl být vytištěn
v červnovém Lanštorfském zpravodaji.
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Podzim v ladenské honitbě
Chladná rána, mlhavé opary a zkracující se den jsou neklamnými znameními příchodu podzimu a s ním také hlavní lovecké sezony. Pro nás myslivce je to
období plné náročných příprav na zimní
období, kdy zajištujeme krmení pro naši
drobnou a spárkatou zvěř.
Září představuje pro veškerou zvěř
opravdu razantní změnu ve výživě. Z polí
definitivně mizí zbytky úrody, zelené části
rostlin a stonky bylin dřevnatí a v jídelníčku se postupně začnou objevovat energeticky hodnotné plody stromů a keřů. Na
jejich konzumaci je zvěř nyní připravena
a začne si po nich vytvářet dostatečné tukové rezervy, které jí umožní přežít měsíce zimního strádání. Pro nás myslivce to
znamená počátek přikrmování. Právě z
uvedených důvodů potřebuje zvěř již nyní
nacházet v krmných zařízeních kvalitní
jadrné krmivo. Jak praví stará myslivecká
tradice ,, Poslední klas z polí, první zrno
do krmelce!” V našem MS se snažíme
opravovat a přemístovat krmná zařízení tak, aby byla co nejvíce účelná v době
nouze. Nakupujeme obiloviny, pozadky,
plevy a objemové krmivo, které v průběhu
zimního období nosíme do krmelců. Přikrmování provádíme dle potřeby a braní
pochutin zvěří. Minimálně jednou týdně
kontrolujeme krmelce.
V poslední době jsou mírné zimy a tak
se může zvěř pást v průběhu celého roku,
a naše pohostinství navštěvuje jen sporadicky. I vy můžete přispět sběrem žaludů,
kaštanů a kukuřičných klasů. Tato krmiva

musejí být kvalitně uskladněna, aby nepodléhala hnilobným procesům, což by
u zvěře mohlo způsobit dietetické problémy. Dále se začíná srnčí zvěř stahovat do
tlup uprostřed polí a více času odpočívá,
protože šetří tukové rezervy. Tak je při
návštěvě honitby nerušte volně pobíhajícími pejsky. Při úprku zvěř spaluje tuk,
který potřebuje jako energetické palivo
při nepřízni počasí, dále může dojít k pozdějšímu zápalu plic. Zvěř najdeme po pár
dnech uhynulou. Černá zvěř se po sklizni obilovin koncentruje v kukuřičných
lánech, kde budou pochopitelně vznikat
škody. Bachyně teď vodí selata, tak může
být nebezpečné pokud je v ohrožení. Tak
je třeba být obezřetnější v místech kde je
vysetá kukuřice, řepa atd. / za dálnicí směrem na Žižkov, okolí staré silnice na Břeclav/, ale hodně divočáků se vyskytuje i v
našem ladenském lese a okolí.
Nesmím take zapomenout na začínající loveckou sezonu, která začíná lovem
drobné pernaté a ted obzvlášt lovem kachen. Chodíme lovit každou sobotu a
středu při setmění tzv. na ,, zábrk”. Za sebe
můžu říci, že tento lov miluji nejvíce. Poněvadž je to o rychlosti kachny a postřehu
lovce, a dále práci dobrého loveckého psa,
který musí tuto kachnu dohledat a přinést.
Což není tak jednoduché pokud je kachna
postřelená, ta se umí dlouho potápět a pes
ji pronásleduje do samého konce.
Jinak, při dnešní intenzivně zemědělsky
obhospdařované krajině a co její největší
výtěžnosti zemědělci, úplně vymizela drob-

ná pernatá a srstnatá zvěř / bažant, zajíc, koroptev, křepelka /!!! Nepomůže ani umělé
zazvěřování těchto druhů, poněvadž dnešní vyspělá technizace, chemizace zemědělství, skladba technických plodin /kukuřice,
řepka, slunečnice / v naší krajině, schválené EU jsou začátkem konce naší přirozené
fauny a flory. V těchto podmínkách se daří
jen černé zvěři, liškám a jiným predátorům,
kteří nemají přirozeného nepřítele. Proto
se snažíme na honech tuto zvěř / bažanty
a zajíce/ šetřit a spíše se zaměřujeme na lov
škodné / lišky, prasata /.
Nevím jak ostatní myslivci, ale v poslední době když vidím ten velký úbytek
veškeré zvěře v naší ladenské honitbě, tak
raději tuto zvěř opečovávám a snažím se
lovit jen škodnou, která byla vždy pro mě
velká výzva. Máme jednu velkou výhodu v
naší honitbě a to jsou slepé ramena staré
Dyje, a veškeré vodoteče které jsou oázou
pro zvěř po celé roční období. Kde není
voda, není život. A to by nám ještě chybělo, při dnešní negativně laděné životní
době řízené směrnicemi EU.
Aktuálně jsme dodělali dvě kazatelny,
které čekají k odvozu do honitby. Dále v
průběhu podzimu budeme instalovat třetí část naší myslivny, tak doufám, že to
všechno zvládnem. Plánů a úkolů hodně,
ale opět se musím opakovat - čas je náš silný protihráč a tomu se nedá konkurovat.
Děkuji za pochopení a ukázněnost všem
rozumným návštěvníkum naší honitby.
Za MS Ladná v úctě
MVDr.Jindřich Nešpor

Letní taneční soustředění N.C.O.D.
Tak jako každý rok vyjeli jsme s dětmi na týdenní tábor plný
tance, hudby, her a zábavy. Děti trénovaly na plný plyn, 5 hodin
denně, a večer je čekal program složený taktéž z tanečních aktivit
a činností rozvíjejících jejich fantazii a tvořivost – soutěž dvojic,
battle, světlušková párty, večerníčky a mnoho dalšího. Účastníci
si také mohli vyzkoušet jízdu na koni či ve volných chvílích řá-

dit v bazénu. Soustředění se účastnili také děti a mládež z Ladné.
Doufáme, že se všem líbilo a už se moc těšíme zase příště.
I Vaše děti můžete přihlásit k nám do tanečků – street dance pro děti a mládež – každý čtvrtek od 8. září ve sportovní hale
Ladná – mladší děti od 17:00, starší děti od 18:00. Více info na
www.ncod.cz, emailu: ncod@seznam.cz či tel: 723 665 935
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Klub seniorů Ladná
V době letních prázdnin jsme se rozhodli sejít se vždy jednou
za měsíc a častější činnosti se pak věnovat po „hodech“.

Přinášíme alespoň několik snímků z výletu do Bratislavy a návštěvy pivovaru v Moravském Žižkově.

Senioři v Bratislavě

Výlet do pivovaru v Moravském Žižkově

Lukostřelci Ladná
Lukostřelecký oddíl Lukostřelci Ladná
vás zve na zkušební střelby ze sportovního luku, které se konají na louce u Kovo
Prudík každou neděli od 14.00 a ve čtvrtek
od 18.00. Více informací na tel. čísle 775
158 936 (p. Stančík), nebo na stránkách
www.lukostrelciladna.cz či Facebooku.

KNIHOVNA
V knihovně byly znát prázdniny. U mládeže zájem upadl na
minimum. Návštěvnost drželi jen stálí čtenáři senioři, v průměru
kolem 20 čtenářů ve výpůjční den.
Přesto jsem přivezla nový VF a nové knihy. Pro inspiraci uvádím seznam zakoupených knih:
• Abulhawa, Susan, 1967 - Modrá mezi nebem a vodou
• Byrd, Sandra Strážkyně tajemství
• Dahl, Kjell Ola, 1958 - Černý anděl
• Enger, Thomas Instinkt dravce.
• Ham, Rosalie, 1955 - Švadlena
• Hansen, Dörte, 1964 - Starý kraj
• Hlavatá, Dana, 1957 - Přiznání
• Jakoubková, Alena Miluju tě ... i s natáčkama
• Kearsley, Susanna, 1966 - Zimní moře
• Keleová - Vasilková, Táňa, 1964 - Touhy
• Klevisová, Michaela, 1976 - Štěstí je zadarmo
• Mawer, Simon, 1948 - Provazochodkyně
• Müllerová, Alena, 1962 - Muž ve střídavé péči

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Robotham, Michael Amnézie
Třeštíková, Radka, 1981 - Bábovky
Tursten, Helene, 1954 - Revír
Vavřík, Vavřík, Jan, 1978 - Návrat z pekla
Vyroubal, Jan Poslední evangelium
Weaver, Tim Bez slitování
Kratochvíl, Ivan Život není jen náhoda
LM Ellen, Tom Krabáci
LM Robošová, Barbora, 1973 - Kdo políbí Terezu
LM Russell, Rachel Renée, 1945 - Deník mimoňky.

Zároveň prosím čtenáře o vrácení VF, abych mohla obměnit
za další zajímavé knihy. Čtenáři již poznali, že knihy vozím po částech což je výhodnější. Je lepší výběr, knihy se točí po celém okrese.
Dále upozorňuji čtenáře : v knihovně bude v týdnu od 10.10. –
14. 10. probíhat po pěti letech revize knižního fondu. Výpůjční den
11.10.2016 bude zavřeno. Děkuji za pochopení.
Florusová Vojtěška

KOSTEL SV. ARCHANDĚLA MICHAELA
Pozvání na bohoslužby do našeho kostela a poohlédnutí se za létem
Doba prázdnin a dovolených skončila.
V našem kostele byly o prázdninách bohoslužby tak jako během roku. Někteří farníci
se zúčastnili poutí, které se hlavně o prázdninách konaly na různých místech naší vlasti, ale i v zahraničí. Na začátku prázdnin to
byly Podivín, Mikulčice, Velehrad, Sv. Hostýn, ale i Šaštín nebo Turzovka. Mladí celého

světa putovali na Světové setkání mládeže
do Krakova, kde se při bohoslužbách setkali
i s papežem Františkem, který do Polska přicestoval. Od nás se tohoto setkání zúčastnil
Vojta Struhár s mladými z naší diecéze.
V neděli 17.7. jsme si při mši svaté připomněli blahoslaveného mučedníka P.P.Gojdiče, jehož ostatky byly při svěcení kostela

uloženy do oltáře. Mimořádnými událostmi
byly svatby. Čtyři snoubenecké páry mladých lidí si přišli říci své „ANO“ a slíbit si
lásku, úctu a věrnost až do konce života,
před Bohem a církví. Ať jim tak láska a věrnost vydrží na celý život! Svátost křtu přijaly
dvě děti, ať rostou v lásce a k radosti rodičů
i všech lidí.
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Velkým překvapením bylo náhlé odejítí
z tohoto světa k Pánu paní Alžběty Krůtilové, ženy plné elánu, energie, radosti a obětavosti, takovou ji známe téměř do posledních
dnů života.
Velkou událostí jsou nové schody hlavního vchodu kostela. Konečně jsme se jich
dočkali. Po dobu asi 14 dnů jste mohli vidět
dělníky Kamenictví p. Čecha, kteří staré
schody odstranili, podbetonovali a usadili

schody nové. Cena za nové schody včetně
prací je 123 000,- Kč. Z rozpočtu obce 60 000,- Kč, 63 000,- Kč je financováno ze
sbírek a darů farníků. Poděkování patří tedy
všem dárcům i OÚ. Poděkování také za velký úklid v kostele i úklid schodiště. Vždyť
v pátek odpoledne 26.8. skončili dělníci kamenictví svou práci a v sobotu po nových
schodech mohli vstoupit do kostela svatebčané. Díky tedy všem i za všechny úklidy.

Pozvání na bohoslužby
Hody - neděle 18.9. mše svatá už tradičně s poděkováním za
letošní úrodu s přinášením darů úrody - v 9.30 hod.
V pondělí 19.9. v 18 hod. mše svatá za naše zemřelé a padlé,
tak jak si je připomínali i naši předkové /bývala vždy v PO ráno/.
Hodky - neděle 24.9. - 9.30 hod.
29.9. - svátek patrona našeho kostela sv. arch. Michaela, mše
svatá z této slavnosti v 18 hod.
V měsíci listopadu hned na začátku měsíce vzpomínáme na
naše zemřelé. Pobožnost na hřbitově i přesný čas mší svatých 1. a
2.11. bude oznámen při bohoslužbách, také na nástěnce u kostela.
V roce 2014 - 9. listopadu byl posvěcen náš kostel. Slavnost
posvěcení kostela si připomeneme v neděli 6. listopadu a také 9.

listopadu při mši svaté. 20. listopadu - Slavnost Ježíše Krista Krále - při této mši svaté už tradičně letošní jubilanti /50, 60, 70,780,
90, 100/ přicházejí poděkovat Pánu Bohu za dar života v 9.30 hod.
27.11. začíná doba adventní - budou požehnány adventní věnce
a zapálíme l. svíci. Žehnání přinesených věnečků - při mši svaté.
Upozornění! Nedělní bohoslužby budou v 9.30 hod., tedy o
čtvrt hodiny dříve.
V měsíci říjnu proběhne už tradičně charitní sbírka oblečení.
Přesný termín ještě není dán. Informováni budete místním rozhlasem a na nástěnce. Díky za naše dary.
Ludmila Střelská

PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE
O subsidiaritě a jiných cizích slovech
Kde si zmokel, tam si zmokel,
tam sa suš,
mé srdénko zarmútěné
netrap už
„Proč povrchní mluvkové užívají za každou cenu cizích slov?
Domnívají se, že kdo takovému slovu a jazyku rozumí, má ho za
sobě rovného. Kdo mu nerozumí, má ho za vzdělaného. Existuje
ještě třetí možnost, že ho totiž ti i oni budou považovat za blázna.“
Tato slova napsal nizozemský renesanční a humanistický učenec
Erasmus Rotterdamský (1469 - 1536), autor satiry nazvané Chvála
bláznovství (1509), v níž se s výsměchem i vážností věnoval hluboce
zakořeněným omylům své doby.1
Proč tedy používat cizí slova? Někdy to prostě jinak nejde, protože daný jazyk nemá pro ten či onen termín ekvivalent. Německý
filozof Arthur Schopenhauer (1788 - 1860) k tomu ve své eseji O
jazyku a slovech (1851) napsal: „…zdaleka ne pro každé slovo určitého jazyka se najde v ostatních jazycích přesný ekvivalent. Nejsou
tedy všechny pojmy označené slovy jednoho jazyka přesně tytéž, jež
jsou vyjádřeny slovy jazyka jiného. Znázorníme-li postupem, který
je obvyklý v logice, pojmy pomocí kruhů, mohli bychom tuto penidentitu2 vyjádřit kruhy přibližně se překrývajícími, avšak nikoli zcela
soustřednými:
Občas v nějakém jazyce pro určitý pojem chybí slovo, zatímco
1

2

Evropská unie pojmenovala podle Erasma Rotterdamského program, který podporuje zahraniční mobilitu vysokoškolských studentů a pedagogů a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v
Evropě. (Tento název ovšem lze vykládat i jako akronym European
Action Scheme for the Mobility of University Students.)
penidentita - téměř stejnost

ve většině, či snad ve všech ostatních se
vyskytuje … Občas také cizí jazyk vyjadřuje nějaký pojem v takovém odstínění, jaké mu náš vlastní neumožňuje
…“ Takovým cizím slovem (které nemá
výstižný český jednoslovný ekvivalent)
je např. slovo subsidiarita.
Běžný slovník cizích slov definuje subsidiaritu jako „respektování pravomocí organizačně nižších úrovní“. Podle etymologického
slovníku vzniklo toto slovo v roce 1936 a to z německého (die) Subsidiarität parafrázujícího latinský termín „subsidium“3 z encykliky4
papeže Pia XI. Quadragesimo anno z roku 1931 k 40. výročí vydání
3

4

Quare sibi animo persuasum habeant, qui rerum potiuntur: quo
perfectius, servato hoc «subsidiarii» officii principio, hierarchicus
inter diversas consociationes ordo viguerit, eo praestantiorem fore
socialem et auctoritatem et efficientiam, eoque feliciorem laetioremque rei publicae statum. - Proto je třeba, aby ti, kdo řídí státy,
měli na paměti, že čím dokonaleji se tato zásada subsidiarity zachovává, čím dokonaleji budou jednotlivá sdružení seskupena do hierarchické soustavy, tím bude společenská autorita a vliv státu silnější
a tím lepší a šťastnější budou poměry ve státě. (sledované slovo - ve
tvaru genitivu, v hlavním textu je uveden nominativ, v obou případech singulár - je v tzv. francouzských uvozovkách již v originále)
encyklika – oběžník (všem biskupům); toto cizí slovo latinského
původu (do latiny bylo odvozeno z řečtiny / en – do; kýklos – kruh,
okruh / tedy „do oběhu“) svůj český jednoslovný srozumitelný ekvivalent na rozdíl od slova subsidiarita má
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zásadní sociální encykliky Rerum novarum.
Politicky vzato, princip subsidiarity staví vlastní zodpovědnost
před zásahy státu. Podle církevního výkladu subsidiarity má stát
a společnost poskytovat občanům a malým společenstvím podporu
a pomoc, ale ponechat jim svobodu. Koncepce subsidiarity v politickém a sociálním systému je ovšem stará. Objevuje se ante litteram5
už u Aristotela a ve staré řecké filozofii. Byla dále rozvíjena Tomášem Akvinským a středověkými scholastiky a posléze formulována
a modernizována doktrínou katolické církve - viz např. výše zmíněná encyklika.
Základní myšlenkou principu subsidiarity je, že vyšší entita má
přebírat jen takové úkoly, které přesahují možnosti nižší entity a zahrnují širší, případně obecné zájmy. Abstrahovat jakýkoliv přesnější
obsah této koncepce je obtížné. Podle některých výkladů jde o jen
stěží uchopitelný, vysoce abstraktní myšlenkový konstrukt, který
vyvolává značně různorodé interpretace. Existuje tu velké množství
pojetí, která se navzájem liší.
Zjednodušeně lze říct, že problémy se mají řešit tam, kde vznikly.
I když ne vždy to jde. Pokud člověk zmokne na dešti, těžko může na
dešti uschnout. (Nepomůže mu ani, dostane-li se z deště pod okap.)
Chce to buď změnu prostředí, nebo počkat, až přestane pršet a výrazně se venku oteplí. Přesně opačným případem, kdy je potřeba
řešit problém tam, kde vznikl, je situace ze scénky českého komika
Felixe Holzmanna (1921 - 2002) s Karlem Gottem, v níž pan Holzmann hledá aluminiový klíč jinde, než ho ztratil, protože tam, kde
ho ztratil, je tma, a na světle se mu lépe hledá. V tomto případě ale
platí, že pro řešení problému je ráno moudřejší večera a bylo by tudíž
vhodné počkat, až se rozední.
Z právního hlediska je subsidiarita „respektování pravomocí
organizačně nižších úrovní - nevměšování se“.6 Ani zde to není nic
nového. Právní zásadu, podle níž místo, kde se skutek stal, rozhoduje
o soudu, do jehož kompetence skutek připadne, vystihuje staré latinské Locus regit actum – Místo řídí čin, případně Ibi debet quis puniri,
ubi quis deliquitur - Tam má být každý potrestán, kde zločin spáchal.
V současné době je princip subsidiarity jedním z institutů, který přinesla do procesu evropské institucionální integrace Maastritská smlouva a který sehrál při její ratifikaci velmi významnou roli.
5
6

ante litteram - než se tak začalo říkat
Ono „nevměšování se“ připomíná Chamberlainovu zahraniční politiku ústupků protivníkovi z 30. let minulého století – tzv. appeasement.
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Maastritská smlouva dokonce označila princip subsidiarity za základní zásadu evropského práva. (Její nedůsledné dodržování by
mohlo být jednou z příčin výsledku nedávného britského hlasování
o vystoupení z EU.)
Jakousi (abstraktní) reinterpretací principu subsidiarity - totiž hledání řešení problémů právě tam, kde vznikly - by mohla být
věta z antiutopistického románu s prvky sci-fi britského spisovatele
George Orwella (1903 - 1950) z roku 1949 nazvaného podle letopočtu, v němž se měl jeho děj odehrávat, 1984. Zde najdeme zdánlivě
absurdní větu „Konec je obsažen v začátku“ (The end is contained
in the beginning.) To lze volně interpretovat jako „řešení (tj. konec)
problému7 je obsažen (obsaženoo) už v jeho správné formulaci (tj.
při jeho počáteční analýze příčin vzniku)“.
Otázkou, zda řešit problémy na úrovni, na které vznikly nebo na
vyšší (případně na nižší), se zabývá i teoretický a praktický management. Názory jak u teoretiků, tak u praktiků nejsou jednoznačné.
Obecně lze říct, že převažuje mínění, že nadřízení by měli řešit jen ty
problémy, které nejsou schopni vyřešit pracovníci na nižším stupni
organizační hierarchie. Zde by ale mohlo snadno dojít k situaci, kterou v roce 1969 popsal kanadský pedagog Laurence J. Peter (1919
- 1990) a sice, že zaměstnanec, který se projeví jako schopný, je povyšován tak dlouho, dokud nedosáhne pozice, na kterou nestačí. Na
tomto místě se pak jeho kariérní postup zastaví a on na něm setrvá
až do odchodu do penze. V praxi to znamená, že dlouhodobě pracují lidé ve funkcích, na které svými schopnostmi nestačí. A pak buď
nedělají nic (kdo nic nedělá, nic nepokazí), nebo se zabývají problémy z nižší úrovně, na které kdysi stačili (a možná stále ještě stačí). To
je ovšem proti zásadě subsidiarity!
Před podobným problémem, totiž – Jaké problémy řešit? – stojí i
vědci. V Brazílii narozený britský biolog Peter Brian Medawar (1915
- 1987), nositel Nobelovy ceny z roku 1960 za objev imunologické
tolerance, tvrdil, že: „Dobrý vědec se zabývá jen takovým důležitým problémem, o kterém si myslí, že jej dokáže vyřešit.“ Platí to i
pro politiky. Ovšem jistého rozdílu mezi vědci a politiky si povšiml
britský filosof, logik a matematik, Bertrand Russell (1872 - 1970),
když svůj postřeh formuloval slovy: „Vědci se snaží učinit nemožné
možným. Politici se snaží učinit možné nemožným.“ Docilují toho
hledáním problémů tam, kde nejsou.
Zdeněk Vrbík
7

nebo přinejmenším klíč k nalezení řešení problému

Pistolník
Hubert Weismann se narodil v roce
1907, v nepříliš utěšené době C. K. Rakouské monarchie, kdy válka byla na spadnutí a
mnohým lidem se nevedlo zrovna nejlépe.
Protože však jeho otec Leopold Weismann
byl zaměstnán jako lesní správce na jednom
knížecím velkostatku majetných šlechticů
v podhůří Jeseníků, jeho rodina zase nouzí
tolik netrpěla a Berti, jak mu doma říkali, si
užíval spokojené dětství. Jak už jsme napsali,
tatínek byl lesníkem, ale ne jen tatínek, také
děd a praděd – Weismannové byli zkrátka
lesnická dynastie a rodina pocházela z Rakouska, tak jako šlechtický rod, u něhož
sloužili. V rodině se mluvilo německy a
stejně tak i v otcově úřadu. Bertiho mateřštinou byla tedy Němčina, ale nijak to mnoho
nevadilo, protože tehdy se na Zábřežsku a
Šumpersku mluvilo víc německy, než česky.

Vyrůstal na myslivně v Jedlí, kde se
také narodil a do obecné školy začal chodit
v Šumperku, kam ho otec dovážel. Protože se narodil v staré lesnické rodině, doma
jaksi ani nikdo nepředpokládal, že by Berti
snad mohl mít jiné povolání než – lesník.
A tak, sotva co se naučil chodit, začal s tatínkem nejdříve jezdit, později i chodit –
do lesa. Jezdil s otcem, kočím a bryčkou
taženou koňmi na příjmy dříví, kontroly
lesních dělníků při kácení a výchově lesních kultur, díval se, jak tatínek loví srnce
a jeleny, chodil s ním večer na čekanou,
na tetřeví „zábrk“, někdy, když nemusel
do školy, i ráno na tetřívky, nebo jeřábky.
Později až byl starší, bral ho otec i na selské,
polní hony na drobnou zvěř, kde se lovily
koroptve, bažanti a zajíci, což se mu začalo obzvláště líbit. Někdy se u toho i zapotil,

obzvláště na koroptvích honech, které začínaly už koncem srpna, kdy bylo ještě poměrně teplo a on nosil tátovi na ramenou
rance nastřílených koroptví. Tatínek na
něho za to vždy pamatoval při přestávkách
v obecním hostinci, kde mu vždy objednal
teplý párek s hořčicí, houskou a perlivou limonádou, na což se velmi těšíval.
Nikomu v rodině tento způsob výchovy nepřišel nijak divný, kromně Bertiho
maminky, která byla pořádkumilovná, bohabojná žena, měla o Bertiho stále strach a
často otci vyčítala, aby to s chlapcem nepřeháněl, že je ještě malý. Ale jak už to tak bývá,
nemělo to valné odezvy. Sama, ze samé lásky
k nejmladší ratolesti, Bertiho zase až rozmazlovala, protože ve škole se dobře učil a
měla z něho radost. A tak se rodičovská péče
mimoděk vyvažovala.
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Berti měl totiž ještě dva starší bratry, nejstarší byl Norbert o čtrnáct let starší, s ním se
Berti moc nevídal, protože pobýval většinou
ve Vídni na studiích Obchodní akademie a
domů jezdil jen na krátké návštěvy o prázdninách. Protože se málo vídali, trochu se
před ním ostýchal. Na jeho příjezdy se ale
velmi těšil, protože mu nikdy nezapomněl
přivézt z města na Dunaji nějaké moderní
hračky a později i různé potřebné věci do
školy, oblečení a hlavně dobrodružné knížky, které velmi rád čítával, jako třeba díla
Karla Maye, či Julia Vernea z kterých měl
doma celou svou malou knihovnu.
S prostředním bratrem, který dostal
jméno po dědečkovi Adolf, to bylo jiné, ten
mu byl věkově přece jen trochu bližší, přesto
že byl ještě o osm let starší a než odešel do
Štýrska na studia, čeho jiného, než lesnictví,
doma se ještě spolu potkali a navyváděli se
mnoha různých klukovských kousků. Berti
nejraději vzpomínal na několikeré prázdniny, které spolu prožili u dědečka, který
byl za jejich mládí ještě pár let v činné lesní
službě a vedl lesní správu na Janově Hradu
u Lednice na Jižní Moravě. Tam chodili s
dědečkem, který jim půjčil brokovnice, lovit
divoké kachny a Bekasíny na okolní mokřady, kam zapadaly při večerním tahu, nebo
divoké králíky, jichž tu bylo všude požehnaně, jindy vyráželi na Hřivnáče přilétající
večer z polí do lesa hřadovat - zkrátka byl
to tehdy pro ně ráj. Rád vzpomínal, jak na
dědově pramičce, kterou jim půjčil, jezdili
v meandrech Dyje, tekoucí skoro pod okny,
večer líčit „ vzpružiny“ na dravé ryby, což
nebylo nic jiného, než pevná rybářská šňůra šikovně připevněná na pružné větvi nad
vodou na jejímž konci, na rybářském háčku
sloužila jako návnada malá plevelná rybka Plotice nebo Okoun -které přes den nachytali na prut a v noci se pak ryba chytila sama.
Ráno museli časně vstávat, ještě před pátou
hodinou a znovu do loďky posbírat úlovky
a všechny prázdné nástrahy, které přes den
nesměly na řece zůstat. Úlovků bylo někdy
docela dost, kromně Štik a Candátů, někdy i
Bolenů se jim párkrát podařilo ulovit i několik parádních sumců, jeden byl dokonce tak
velký, že je málem s loďkou převrhl (s tím
se dědečkovi raději nesvěřili). Tady si také
Berti poprvé vystřelil z opravdové brokovnice - a naučil se to za dědečkovy asistence
výborně, za nějaký čas byl ve střelbě lepší,
než starší bratr Áda, kterému se to nelíbilo a
často se pro to škorpili.
Podle dosavadního průběhu života, vylíčeného v tomto úvodu,by se mohlo zdát, že
Bertiho život probíhal bezstarostně, ale ani
zdaleka tomu tak nebylo. Odvrácenou stranu osudu si měl zakusit o něco později.
Protože rodiče měli s Bertim velké plány
a chtěli mu dopřát vysokoškolského vzdě-
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lání, rozhodl otec, že dá Bertiho studovat
reálné gymnazium do Vídně, protože tam
mohl bydlet u svého strýce, jeho bratra, který ho zároveň ochrání od svodů velkoměsta
a také dohlédne na jeho studium.“Reálka“,
jak se tomuto gymnáziu tehdy běžně říkalo,
byla jednak ideální přípravou pro přestup na
vysokoškolské studium, jednak dá chlapci
všeobecné společenské vzdělání, které potřeboval. - A tak se Berti ocitl najednou ve
víru velkoměsta. Svého strýce si brzy oblíbil, ač byl na něho přísný, dovedl také vždy
ocenit jeho studijní úspěchy a dopřával mu
městských radovánek, za soustředěného dohledu ovšem. Vše se zdálo být v nejlepším
pořádku, když tu náhle Berti onemocněl. Z
počátku to vypadalo jen na nějakou banální chřipku, ale po týdnu se horečky začaly
hrozivě stupňovat a chlapec začal blouznit a
mluvit z „cesty“. Do Vídně spěšně přijeli oba
jeho rodiče a radili se s rodinným lékařem
co podniknout. Když ani téměř po čtrnácti
dnech horečky neklesaly, bylo rozhodnuto,
že Bertiho musí prohlédnout specialista.
Tím byl lékařův známý, nemocniční primař,
odborník na infekční onemocnění. Po něklika laboratorních zkouškách a vyšetřeních,
byl primářův verdikt jasný - Berti onemocněl, tehdy velmi těžce léčitelným infekčním
onemocněním, zvaným „ Dětská obrna“.
Vzal si otce stranou a řekl mu, že pokud Berti
přežije, aby se připravil na to, že to rozhodně
nebude bez následků a počítal s tím, že bude
postižen trvalým ochrnutím. To byl pro otce
šok, že se z něho dlouho nemohl vzpamatovat. Nicméně ženě o rozmluvě s primářem
raději nic neřekl, měla už dost velký šok z
toho, že Berti musí okamžitě do nemocnice.
Nebylo to jedinné neštěstí, které rodinu
potkalo v poslední době. Ještě před tím, než
odešel Berti studovat do Vídně, přišel o oba
své bratry, kteří museli narukovat a padli
oba v zákopech I. světové války, z čehož se
rodiče ani nestačili vzpamatovat a byla tu
nová hrozba, ještě snad těžší, protože Berti
byl poslední koho měli.
Bertiho stav se v nemocnici ještě dlouho
nelepšil, stále ležel v horečnatém kómatu a
blouznil, vyhublý na kost nemoha vůbec
pohnout dolní polovinou těla, v nesrozumitelné fantazii. Lékaři už vyzkoušeli všechna
tehdy dostupná léčení, ale stále bez výsledku. Primáře už docela opouštěl optimismus.
Maminka se kvůli němu přestěhovala ke
strýci do Vídně, aby ho mohla denně navštěvovat a byla mu na blízku. - Uplynulo dlouhých čtrnáct dnů, a přišel listopad a s ním
svátek Svatého Huberta - Berti měl svátek.
Maminka mu přinesla do nemocnice jeho
oblíbenou třenou bábovku, kterou doma tak
miloval a velkou kytici, kterou milosrdná sestra hned dala do vázy a postavila na stolek
u postele. Maminka ho hladila po vlasech a

bylo jí do pláče. - Najednou se ozvalo: „Tak
mami, já už musím vstávat, když mám ten
svátek, tatínek mi slíbil, že půjdeme spolu
střílet, ..ale jak to? ... já nejsem doma, kde
teď vezmu flintu?“ a z ničehož nic se na posteli posadil. Dlouho sice sedět nevydržel a
s překvapeným výrazem ve tváři padl opět
na polštář. .. - A od té doby začalo vleklé a
vyčerpávající uzdravování. Celý jeden rok
musel zůstat doma ze školy a strýc, protože
byl gymnasijní profesor na penzi, ho učil ke
zkouškám, které skládal ve škole z veškeré
látky podle osnov. I přes dlouhou dobu horečného stavu, se jeho intelekt nezhoršil, ba
naopak, někteří jeho profesoři tvrdili, že se
snad ještě zlepšil. Z ochrnutí nohou se však
Berti nikdy docela nedostal, pravá noha mu
zůstala v kotníku navždy jen obtížně pohyblivá a při chůzi na ní mírně napadal. Ale dokázal se s tím smířit a protože byl optimista,
mnohdy si z toho dělal legraci a říkal, že to
má zranění z posledního osobního souboje.
Ze začátku musel chodit s hůlkou, ale později se naučil i bez ní.
Rychle se vracel do školního i společenského života s nadšením, kterým všechny
překvapoval a bylo mu to jen ku prospěchu.
Na vzdor svému „handicapu“ se naučil jezdit
na bicyklu, což byl tehdy nový výkřik technického pokroku a hojně toho využíval zejména k myslivosti, kterou miloval a k níž se
také vrátil, jak to jen šlo. Vlastní brokovnici
měl už od devíti let, kdy ji dostal k Vánocům
od dědečka i s brašnou na náboje, plnou patron, krásnou, novou „dvacítku“ od puškařské firmy „Jindřich Jiráček“ v Praze. Byly to
tehdy, do té doby, jeho nejkrásnější Vánoce.
S tátou ulovil svého „prvního“ srnce „ škůdníka“, kterého si sám obeznal a za dobrou
ránu dostal od otce také svůj první lovecký
„úlomek“(tehdy se říkalo „zálomek“, německy „Bruch“), na což celý další život nejraději
vzpomínal. Ve škole si vedl stále dobře a pomalu se blížila jeho maturita. Otec rozhodl,
že Berti po maturitě půjde studovat na tehdy
nedávno založenou brněnskou „Universitae
agriculturae“, kde byla také Lesnická fakulta,
podle něho i dalších, s nejlepšími lesnickými
odborníky, jako byli profesoři Konšel, Haša,
Dyk a mnozí další. - To mělo ovšem jeden
háček. Na škole se vyučovalo v Českém jazyce a Bertiho Čeština zatím dost pokulhávala,
protože česky do té doby chatrně mluvil jen
s kamarády z obecné školy. Vídeňský strýc
měl dobrého známého, vyučujícího Češtinu,
u něhož otec Bertimu zaplatil dva roky výuky a protože Berti měl talent, ovládal řeč po
dvou letech skoro perfektně. Ve Vídni bylo
kde trénovat, protože byla tehdy plná Čechů,
včetně jeho některých spolužáků.
Berti tedy přesídlil z města na Dunaji
do moravského Brna, tehdy ještě dost často
zvaného po staru „Brünn“, na soutoku řek
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Svratky a Svitavy v čerstvě nové Československé Republice. Na škole se mu začalo od
samého začátku velmi líbit. Ne jen proto, že
vědy, kterým se nyní učil, se stále víc začaly týkat lesa, jenž důvěrně znal od malička
a při zkouškách měl úspěch za úspěchem,
ale hlavně proto, že v Brně už nebyl konečně
pod žádným přímým vlivem svých příbuzných. Otec se sice čas od času jezdil informovat o jeho prospěchu ve škole a chování
na privátním ubytování u domácího, vždy
však slyšel jenom chválu a nebyl žádný důvod k znepokojení. Na bytě bydlel u starčích
manželů se svým ročníkovým spolužákem,
který byl ze Slezska od Třince, jmenoval se
sice Josef, ale protože doma byl pro všechny
Juzek, říkalo se mu mezi spolužáky stejně.
Také Bertimu se dostalo trochu jiného pojmenování, čeští spolužáci mu začali říkat
Bertek, to mu vůbec nijak nevadilo a rychle
si na to zvykl. Studenti tehdy zde měli, kromě odborné výuky také lekce společenského
chování, mezi jiným i společenského tance,
který mu trochu dělal problémy, vzhledem k
hendikepu, ale jistou topornost při tanci dovedl brilantně vyrovnat svou zábavnou konverzací, pro níž byl u děvčat velmi oblíbený a
o známosti neměl od začátu nikdy nouzi, při
tom však dovedl být velmi opatrný na závazky, poněvadž si dobře uvědomoval, že jeho
dosavadní, nádherný, volný život by tím rázem skončil.
Že byl Berti dobrý střelec z dlouhých
zbraní(loveckých), bylo zde již řečeno. Nyní
však přibyla nová disciplina, v níž se stal
přímo virtuosem. Téměř všichni studenti tehdejšího lesnického inženýrství směli
nosit svou osobní zbraň, což byl většinou
malý kordík, který se schoval pod sako
uniformy, již nosili, nebo někteří z majetnějších rodin nosili i malé revolvery, nebo
pistole. To samozřejmě Bertiho otec všechno dobře věděl, a protože Berti patřil k nejlepším studentům, měl u něho i důvěru.
K jedněm narozeninám tedy Berti dostal
nový šestiranný Browning- model 1906,
automatickou malou pistoli, ráže 6,35. Protože střelba byla od dětství pro něho vášní,
jeho radost neznala mezí. S Juzkem si hned
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v Brně našli soukromou střelnici, kde si třikrát týdně pronajali dvě hodiny na střelecký trening. Juzkovi střelba z takové malé
zbraně moc nešla, při stisknutí spouště pravidelně ránu strhával, ač z dlouhých zbraní
nebyl špatným střelcem, v této disciplině
na Bertiho absolutně neměl. Ten za půl
roku dosáhl takové jistoty, že na šest metrů dokázal destkrát za sebou trefit krabičku od sirek(což na zbraň s hlavní dlouhou
ani ne- 6cm- je výkon víc než úctyhodný)
a na dva metry dokázal přestřelovat špejle
zapíchané do země jednu za druhou. Na
střelnici byl za to velmi obdivován a brzy si
tak vysloužil novou přezdívku „Pistolník“,
zejména když začal trefovat i vyhozené
plechovky. Juzek se samozřejmě postaral
o reklamu a za chvíli se mu tak říkalo i v
řadách studentstva. Juzek byl vůbec muž
ducha podnikavého, jak sledoval Bertiho
úspěchy dostal nápad, jak nacvičit parádní
střelecké cirkusové číslo. Nabídl se, že bude
Bertimu na vzdálenost dva a půl metru držet krabičku od sirek vlastní rukou mezi
palcem a ukazovákem a hned dodal, že až
to dobře nacvičí, mohli by si předváděním
jeho umění i přivydělávat, jelikož to bude
jistě velmi atraktivní. Berti sice vydělávání
kategoricky odmítl, výzva ho ale lákala a
tudíž se pustili do treningu. Ono vlastně
natrenováno už bylo, nyní šlo Bertimu jen
o to, aby se dokázal zbavit pocitu trémy z
toho, že terč mu drží v ruce živý člověk. S
dávkou jisté autosugesce si to v duchu nejprve stále jen představoval, až to dokázal v
představě jasně vidět před sebou, řekl Juzkovi - „a jdeme nato“. neuplynul měsíc a
Berti při atrakci mačkal spoušť s ledovým
klidem. Juzek se ze začátku klepal víc, než
on, ale po pár roztřesených zkouškách pojal k Pistolníkovi plnou důvěru.
Studenti na fakultách školy pořádali
také různé zábavy, jako třeba každoroční
květnové Majales, či Hubertskou zábavu,
kterou měla vždy v režii Lesnická fakulta.
Jedna z těchto zábav byla pořádána zrovna
v době Bertiho největší střelecké slávy. Byli
tehdy jako uzavřená společnost, Berti, Juzek a pár dalších kamárádů a kamarádek v
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separátním salonku jednoho brněnského
kulturniího zařízení. Berti se na zábavách
vždycky dobře bavil a také dovedl dobře bavit společnost, proto měl vždy kolem sebe
vděčné posluchače, rád popíjel dobré víno,
ale měl vždy svou hranici, aby se neopil víc
než zvládal. Když už bylo hodně po půlnoci,
někoho napadlo, že by mohl Berti s Juzkem
(ten se později přiznal, že nápad byl z jeho
hlavy) předvést své parádní střelecké číslo.
Bertimu se do toho moc nechtělo, ale všichni ho přemlouvali, že rána nebude slyšet,
když hudba hraje tak hlučně, až se nakonec
nechal umluvit. V místnosti byl ozdobný
strop ze silných dřevěných trámů, když bude
střílet proti němu, tak se nemůže nic stát a
dirky po kulce si nikdo nevšimne, uvažoval
a začal jednat. Juzek si stoupl na stůl v rohu
místnosti a držel krabičku tak, aby Berti střílel proti dřevěnému stropu. Počkali až hudba začne hrát další kus, zavřeli dveře vedoucí
do tanečního sálu. Ranka zanikla v hlučných
tónech žesťů a zásah se povedl vítečně, krabička byla prostřelena přesně uprostřed.
Berti si oddechl, že už je to za ním. - To si
však jen myslel. Zpráva o atrakci se potichu
roznesla po osttatních saloncích a přísálí
a přišli další zvědavci, kteří chtěli exhibici
opakovat. Marně se Berti, který si uvědomoval co všechno by mohlo nastat, kdyby něco
nevyšlo, vymlouval, že kouzelník také přece
svůj trik nikdy po druhé neopakuje. Když se
s přemlouváním přidal i samotný Juzek, nakonec povolil a řekl jen- „ naposled“. Vyskytl se malý problém, že nikdo z přítomných
neměl krabičku od sirek, ale pohotový Juzek
hned sáhl po jedné ze skleniček od likéru a
pravil, že je to skoro stejná velikost a poslouží stejně. Berti si ji prohlédl, byla z tenkého
skla a předpokládal, že se rozprskne, proto
všechny upozornil ať si stoupnou kousek dál
kvůli střepům a řekl ještě Juzkovi, „ale střepy budeš uklízet ty, ne já!“, Juzek jen mávl
rukou. Počkali až bubeník udeřil do bubnů,
zavřeli dveře a stalo se. Sklenička se rozprskla, všchni začali v rozjařeném údivu tleskat a
Juzek skočil se stolu řka, že musí na toaletu...
Pokračování v příštím čísle!
LaNo

Operace Modrý štít
V době vrcholící druhé světové války působila na území Moravského krasu partyzánská skupina vedená ing. arch. Vladimírem
Richterem, majorem Čuprem, redaktorem JUDr. Kučerou a mnoha jinými.
Partyzánská skupina „Kras“ byla sice po válce řádně zaregistrována na partyzánském odboru Ministerstva národní obrany, ale po
únoru 1948 byla z rozhodnutí komunistických mocipánů „vítězců“
tato registrace zrušena.
Odbor proti nové totalitě tentokrát komunistické, nadále
pokračoval. Byla utvořena menší odbojová buňka s poetickým

názvem „Husí stehno“. Tuto skupinu vedl převor kláštera Milosrdných bratří v Brně Josef Hartl. Tato skupiny byla v září 1948
prozrazena a začalo zatýkání jejich členů.
Spojovacím článkem mezi prozrazenou skupinou „Husí stehno“ a ilegální organizací bývalých lidoveckých funkcionářů, kteří
se nesmířili s poúnorovými poměry byl jistý Josef Břoušek, syn
provozovatelů hotelu v proslulých Sloupsko šošůvských jeskyních.
V Brně zakládá spolu s dalšími lidmi novou odbojovou organizaci, pod názvem „Modrý štít“. Mají spojení s lidmi z exilu a část
jich odchází do Rakouska. Zde organizují kurýrní spojení přes ze-
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lenou hranici a budují síť důvěrníků.
Josef Břoušek dostává od JUDr. Kučera a ing. arch. Richtera za
úkol skrýt zbraně a vysílačku, které měli ještě z odboje proti fašistům. Břoušek zbraně odváží od brněnského obchodníka Vinčálka
vozem domů.
To osudové ráno Břoušek jen ve spodním prádle popíjí ke
snídani mléko. Najednou slyší přijíždět auta a po schodech dupot
estébáků. Na nic nečeká a utíká oknem z domu pryč. Rychle se
přesouvá do Brna, kde na Rostislavově náměstí bydlí jeho přítel
arch. Richter, zvaný Pontifles-Maximus. Ve svém ateliéru vyhotovuje projekty kostelů, má však ještě jedno poslání. Z pověření
„Modrého štítu“ organizuje převody určených osob do Rakouska.
K tomu má vytvořenou širokou síť spolupracovníků.
Přechodem Břouška je překvapen. Rozhoduje se však rychle.
Obleče ho, dá mu jídlo a večer ho na svém motocyklu po ved-

lejších cestách odváží lanštorfský rodák Prokop Střelský do místa
zvaného „šutrovna“ bývalého lomu poblíž obce Hlohovec.
V šutrovně na něj čeká bratr Prokopa Břetislav. Prokop se vrací
zpátky do Lanštorfa /nyní Ladná/ a Břetislav s Josefem Břouškem
odchází do Úval k domu učitele Mehrische.
Zde si je přebírá převaděč Štěpánek a odvede Břouška s Mehrischem do Rakouska. Nucený útěk Břouška však odstartoval
řetěz událostí, na jehož konci je rozbití organizace „Modrý štít“
Státní bezpečností v lednu 1949.
Předtím se útěkem zachraňují JUDr. Kučera, ředitel zbrojovky
Freiberger a 3. listopadu 1948 Prokop Střelský a ing. arch. Richter,
kteří za dramatických okolností přeplavali řeku Moravu. Členové
Modrého štítu, kteří neuprchli, si odseděli v komunistických lágrech desítky let, mnozí z nich ve vězení zemřeli.
František Nešpor

Společenská kronika
JUBILEA
Všem jubilantům přejeme vše nejlepší a mnoho
zdraví do dalších let
Červenec
85 let Popovičová Anna, ul. Na Trkmance
80 let Krůtilová Anna, ul. Na Trkmance
75 let Šimková Ludmila, ul. Anenská
Dacová Marie, ul. Masarykova
70 let Hladik Silvia Tomasovic, ul. Mlýnská
Vrbíková Zdenka, ul. Úlehlova
Srpen
85 let Šudrla Jaroslav, ul. Lipová
Podrazilová Božena, ul. Ořechová
70 let Štollová Libuše, ul. Lipová
65 let Horák Miroslav, ul. Ořechová
Vrtalová Zdeňka, ul. Lipová
60 let Prudík František, ul. Anenská
Holub Stanislav, ul. Úlehlova
Blatová Antonie, ul. Úlehlova
Září
91 let Čápková Vlasta, ul. Mlýnská
85 let Hartošová Libuše, ul. Masarykova
60 let Gajdoš Jan, ul. Ořechová
Kotový Antonín, ul. Masarykova

ÚMRTÍ
Rozloučili jsme se s občany:
Květen
Čapka Cyril, ul. Masarykova
Kašníková Marie, ul. Růžová
Srpen
Krůtilová Alžběta, ul. Anenská
NAROZENÍ
Červen
Blahopřejeme Grétě Nešporové
orové a BronislaBronisslavu Čapkovi z ul. Ořechové k narození dceryy
Emmy.
Blahopřejeme Jakubovi a Dagmar Podrazilovým z ul. Ořechové k narození dcery Laury.
Červenec
Blahopřejeme Blance Anthové a Janu Schoppelovi z ul. Úlehlové k narození syna Jana.
Omlouváme se paní Alžbětě Barančicové z ulice Úlehlovy za chyby v jejím jméně ve Společenské kronice v Lanštorfském zpravodaji červen 2016

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.
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