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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
prázdniny utekly jako voda a na dveře
začíná klepat barevný podzim. Dovolte mi v
předhodovní době pár slov a postřehů z dění
v naší obci.
Nejčastějším dotazem v poslední době je
„kde budú hody“. Slyšela jsem opět spoustu
variant, včetně té, že hody nebudú. Já opravdu obdivuji bohorovnost lidí, kteří trousí své
názory a vydávají je za skutečnost. A když se
zeptám, kdo Vám to říkal, kde jste to slyšel,
nebo slyšela, tak odpověď zní, oni říkali, říkalo sa v hospodě atd. Doporučuji všem, pokud nemáte v něčem jasno, přijďte se zeptat
na obecní úřad a tam se dozvíte, jak to bude
a pak můžete říkat pravdu.
Hody budou i letos u sportovní haly, i
když kolem budovy školy bude lešení a staveniště. Kdo chce, určitě se pobaví i v tomto
prostředí a kdo se nechce bavit, ten stejně nepřijde a bude jenom pomlouvat, co se mělo
udělat. Já Vás všechny samozřejmě srdečně
zvu, abyste se nenechali odradit a opravdu
na hody přišli. Upozorňuji, že v neděli bude
hrát muzika pouze do 21.00 hod. Již jsme to
dvakrát zkrátili a pochopení a spokojenost
byla i u občanů.
Dalším tématem je oprava základní školy. Velmi mě zaskočilo podivování se nad
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tím, proč se škola opravuje a proč nadstavuje. Generální oprava školy se jednou za několik desítek let musí provést. Musí se vyměnit rozvody vody, elektřiny, topení, výměna
zdravotechniky atd. atd.. Při této příležitosti
jsme se na zastupitelstvu shodli, že se využije půdní prostor školy a nadstaví se nejen
pro potřebu školy - multimediální učebna,
polytechnická a hudební učebna, ale i pro
potřeby spolků v obci. V nejbližší době se do
školy přesunou žáci a obecní úřad, ale bude
ještě pokračovat výstavba podkroví a zateplení fasády. A ještě jedna připomínka, dělníci
na stavbě pilně pracovali i o víkendech. A
opravdu jich byla plná škola. Že nebyli vidět
venku, neznamená, že na stavbě nikdo není,
nebo že jich pracuje málo. Myslím si, že škola
bude novou pěknou dominantou obce.
V souvislosti s opravou školy bylo nutno
rozhodnout, co se sirénou na budově školy.
Je to zařízení, které vyžaduje dost prostoru a
již na něj na škole nebude místo. Rozhodlo
se, že bude siréna instalována do obecního
rozhlasu, takže až první středu v měsíci v poledne uslyšíte houkání z místního rozhlasu,
nelekněte se, je to pravidelná měsíčně zkouška sirén v celé republice.
Před kostelem byla opravena původní
červená dlažba a položena nová zámková
dlažba, která bude protažena až k vozovce.
Taky bude dokončeno po hodech.

V době pohodovní se začne budovat
parkoviště před prodejnou Jednota a dojde
k výměně autobusové zastávky a vybudování
nového nástupiště autobusu. Budou zrušeny
vývěsní tabule u zastávky a budou nahrazeny
už instalovanými novými vitrínami u prodejny Jednota.
Možná ještě letos začneme s výstavbou
chodníku a veřejného osvětlení na ulici
Mlýnské k Albě.
Tím výčet akcí prozatím končí. Dál se
pokračuje v projektování areálu nové mateřské školy, věřím, že v příštím roce začne její
výstavba.
Chtěla bych Vás pozvat k volbám do sněmovny, které se konají v říjnu a poté k prezidentským volbám, ale ty budou až v lednu.
A co jsme pro Vás nachystali? Podzimní
výlet na Znojemsko, zájezd do Prahy na muzikál, zájezd za nákupy do Polska, koncerty k
adventním nedělím a mnoho dalších.
Na jaře příštího roku budeme pořádat
dvoudenní zájezd do polského Krakowa a
Varšavy. Vzhledem k zajištění ubytování v
Polsku, žádám zájemce o tento zájezd, aby se
přihlásili již teď, a to nejpozději do 31. října
2017.
Všem Vám přeji veselé hody, příjemný
podzim, neutuchající energii a dostatečné
množství pokory a tolerance.
Priesterrathová Renáta, starostka obce

DĚNÍ V OBCI
Fotbalový turnaj ulic
Obec Ladná uspořádala v sobotu 15. 7. 2017 tradiční Fotbalový turnaj ulic. Zahájení bylo naplánováno na 10:00 hodin. Letošního klání se zúčastnilo 5 týmů: ulice SpoLu (Sportovní +
Lužní), Anenská, Masarykova, Růžová a Úlehlova. Počasí
připravilo pro hráče malé osvěžení v podobě vydatného
deště. Celý turnaj probíhal hladce i přes nepřízeň počasí.
Vítězem turnaje se stala ul. Anenská, na druhém místě
se umístila ul. Masarykova, 3. místo ul. Růžová, 4. místo
ul. Úlehlova a na posledním místě mužstvo SpoLu. Novinkou pro příští rok budou mužstva např. maminek na
mateřské dovolené, řidičů, zaměstnanců obce a podobně.
Můžete se rok na turnaj připravovat na víceúčelovém hřišti nebo ve sportovní hale.Myslím si, že výlet se podařil,

a tak kdo má zájem, může se připravit na příští jaro na návštěvu
polského hlavního města Varšavy a asi královského města Krakow.
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Koupání ve Velkém Mederu
V sobotu 2. září jsme s milovníky termálních vod již poněkolikáté vyrazili do slovenského Velkého Mederu. V areálu termálního koupaliště jsou k dispozici dva vyhřívané bazény, dva
kryté bazény s atrakcemi a tobogány pro děti, několik bazénů
venkovních a také obrovské venkovní tobogány, dětská hřiště,

hřiště na plážový volejbal, lanové centrum, spousta občerstvovacích zařízení, masáže, sauna a další služby. I když tentokrát
bylo chladnější počasí, tak se nám koupání líbilo a v příštím
roce pojedeme určitě opět.

Výtokový stojan
Obec Ladná nechala opravit výtokový stojan u parku Rasovna. Celková
oprava vyšla na 24 648,- Kč. Dle technika společnosti VaK Břeclav, došlo k
poškození původního stojanu patrně
celkovým stářím zařízení, ale nevyloučil

také neodborný zásah během zimních
měsíců. Dále upozornil, že v zimních
měsících, z důvodu mrazu, bude přívod
vody uzavřen. V případě neodborného
zásahu a následného poškození v tomto
období bude tento stojan zrušen.

Oprava dlažby před kostelem
Obec Ladná nechala zrekonstruovat a rozšířit dlažbu na prostranství před kostelem.
Celkové náklady se vyšplhaly na 55 870,- Kč. Následně dojde k dobudování dlažby až
po vozovku. Na opravě se podílely firmy Mibag Šmíd, Stavebniny Vajbar a pan Stanislav
Krůtil.
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Rekonstrukce základní školy
Od konce května 2017 probíhá rekonstrukce základní školy a obecního
úřadu. V rámci demoličních prací došlo
k odstranění omítek v kotelně, kde byla
provizorně demontována technologie,
demontáž veškerého ústředního topení,
kompletní vybourání WC včetně svodů,
vysekání podlah v 1. nadzemním podlaží, podhledy a záklop stropů ve 2. nadzemní podlaží, odstranění střešní krytiny
a krovů a osekání omítek.
Došlo k podřezání obvodových konstrukcí, v kotelně odvětrání příčky a zde
nové omítky a následně montáž elekt-

roinstalace, zpětná montáž technologie
ústředního topení. V 1. NP a OÚ vybudování nových podlah, obkladů a dlažeb,
zastěrkování a malby stěn a stropů, na
podlahy nové PVC, rozvody ústředního
topení, elektroinstalace a zdravotechniky. V 2. NP došlo k zesílení konstrukce podlah a jejich srovnání, obklady a
dlažby. Dále omítky včetně maleb, stěn a
stropů. Instalováno nové ústřední topení,
zdravotechnika, elektroinstalace. Rekonstrukce schodiště do 3. NP, kde došlo k
položením nových podlah, vyzdění štítů
a atik, nový komín, montáž krovů s laťo-

váním. Na části 3. NP zateplení vnitřního
traktu s fasádou. Děti by se do nového
měly vrátit koncem září.
V půdních prostorách vzniknou nové
učebny, které budou dokončeny do prosince letošního roku. Celkové dokončení
se zateplením fasád a položením střešní
krytiny se počítá v červnu příštího roku.
Toto už by ale nemělo mít vliv na probíhající výuku.
V současné chvíli je proinvestováno
cca 10 milionů korun. Věříme, že se obci
podaří získat dotaci, a tím se náklady na
generální opravu a nádstavbu školy sníží.

Oznámení obecního úřadu
Volby do
Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Ve dnech 20. 10. a 21. 10. 2017 se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V pátek 20.10. bude
volební místnost otevřena v době od 14.00 - 22.00 hod. v sobotu
21.10. v době od 8.00 do 14.00 hod. Volební místnost bude v budově základní školy.
Volič se musí prokázat platným osobním dokladem. Voliči
mohou volit kdekoliv v Jihomoravském kraji, je ale nutno si vyřídit tzv. voličský průkaz.

Ceník pronájmu sportovní haly
Den
Tělocvična

1 h/kurt badminton
1 100,-

Foyer

550,-

Kuchyň

550,-

Celý objekt

110,-

1h
275,-

2 200,-

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

Propagační materiály obce
Na obecním úřadě si můžete pro svoji potřebu zakoupit tyto
propagační materiály:
Pexeso
15,pohlednice
6,Samolepka se znakem obce
15,mapa Břeclavsko
50,Oficiální mapa LVA
32,info brožurka Ladná
25,Pamětní mince
180,Cyklostezky
40,Sklenice
71,mapa Podluží
15,CD Lanštorfčani
150,Almanach školy
100,Výletní noviny
zdarma
propisovací tužka
25,Kniha Obec Ladná v proměnách času
250,tužka s obalem
30,-

Ceník inzerce v Lanštorfském
zpravodaji
Strana A4
Strana A5
Strana A6

400,200,100,-
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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

Kompostéry
Upozorňujeme zájemce o kompostéry, že je k dispozici posledních 40 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 je z Vaší strany zájem, můžete obdržet kompostérů více.

Hody, hodky
Pořadatelem letošních hodů bude opět obec. Upozorňujeme
všechny milovníky této tradiční akce, že se uskuteční v sobotu 23.
9. a v neděli 24. 9. Hodky proběhnou o týden později v sobotu 30.
9. Hrát Vám bude dechová hudba Legrúti. Důležité upozornění!!
Nedělní program bude 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.

VÝPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání zastupitelstva č. 19/2017 se konalo 7. srpna 2017
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce na
pozemku parc.č. 658 v k.ú. Ladná za jednorázovou úplatu 2
000,- Kč
• Smlouvu o právu provést stavbu - přípojku vody - na pozemku parc.č. 658 v k.ú. Ladná, stavebníků manželů Jaroslava a
Zdenky Luckých
• Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 1360 v k.ú.
Ladná o výměře 26 m² v hodnotě 3 270,- Kč s paní Libuší
Zháňalovou, panem Luborem Zháňalem a panem Richardem
Zháňalem
• Smlouvu o právu provést stavbu - úprava místní komunikace
na pozemku parc.č. 656/4, 1279/24, 656/1, 656/2 v k.ú. Ladná
- se stavebníkem F&K&B, a.s., Na Valtické 756/89, Břeclav 4
• Smlouvu o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 656/2 v
k.ú. Ladná - komunikace a technická infrastruktura - se stavebníkem F&K&B,a.s.,Na Valtické 756/89,Břeclav 4
• Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Ladná - splašková kanalizace“ a vybrala jako dodavatele firmu AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 12, Brno, za cenu 1 550 000,- Kč

•
•

•
•

•

•

•

Smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci splaškové kanalizace s firmou AQUA PROCON za cenu 1 550 000,- Kč
Směnnou smlouvu s firmou Greeninvest energy a.s., Příkop
843/4, Brno na pozemky parc.č. 1292/13 o výměře 436 m² a
parc.č. 1292/15 o výměře 703 m² a pozemek firmy Greeninvest energy, parc.č. 1279/24 o výměře 1276 m²
Smlouvu o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 658 v
k.ú. Ladná pro stavebníka E.ON Distribuce
Rozpočtové opatření č. 4/2017 s příjmy ve výši
390 200,- Kč, výdaji ve výši 391 300,- Kč a financováním ve
výši - 1 100,- Kč
Dodatek č. 1 s firmou Trepart s.r.o., Pištěkova 782/3, Praha 4,
kterým se mění ustanovení o přenesené daňové povinnosti a
navýšení ceny díla o 1 034 180,- Kč bez DPH za vícepráce na
základní škole
Zvýšení počtu zaměstnanců obecního úřadu o jednoho pracovníka na 7 osob, a to z důvodu potřeby pracovníka pro Poštu Partner
Smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. s Českou
poštou, s.p., a to od 1.1.2018
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Zasedání zastupitelstva č. 20/2017 se konalo 24. srpna 2017
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Smlouvu o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 703 v k.ú. Ladná - přípojka vody - stavebníků paní Ludmily
Černé, pana Ladislava Černého, pana
Ondřeje Černého a pana Radka Černého
• Smlouvu o právu provést stavbu na
pozemku parc.č. 253 v k.ú. Ladná - vodovodní přípojka - stavebníka Daniela
Pažouta
• Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na zpracování žádosti o dotaci na
kanalizaci a ČOV a vybralo jako dodavatele firmu AP INVESTING, s.r.o.,
Palackého třída 12, Brno za cenu 349

•

•

•

000,- Kč bez DPH
Příkazní smlouvu na zpracování žádosti o dotaci na akci Ladná - kanalizace a ČOV s AP INVESTING s.r.o. za
cenu 349 000,- Kč bez DPH
Kupní smlouvu na pozemky parc.č.
1182/66, 1182/87 v k.ú. Ladná s manžely Josefem a Zdeňkou Suchánkovými za cenu 27 420,- Kč
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene se Státním pozemkovým úřadem ČR a investorem stavby F&K&B, a.s., Na Valtické 756/89,
Břeclav 4 na pozemku parc.č. 656/4 v
k.ú. Ladná v rámci stavby „Obec Ladná - Palašovské příděly, komunikace a

•

•

technická infrastruktura“ za jednorázovou úplatu stanovenou na základě
budoucího znaleckého posudku
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene se Státním pozemkovým úřadem a investorem stavby
F&K&B, a.s., Na Valtické 756/89, Břeclav 4, na pozemku parc.č. 656/4 v k.ú.
Ladná v rámci stavby „Obec Ladná úprava místní komunikace a technická infrastruktura na pozemku parc.č.
656/4“ za roční úplatu ve výši 4 400,Kč
Podání žádosti o poskytnutí dotace z
OPŽP na akci „Ladná - kanalizace a
ČOV“

Z HISTORIE OBCE
Fotbalová pohádka (1. část)
Každý člověk má v životě období, na
které během svého dalšího žití rád vzpomíná. To proto, že v této etapě života prožil něco, co není až tak obvyklé a samozřejmé, většinou však krásné či příjemné.
Často se tyto životní příběhy podobají pohádkám. Jsem nesmírně rád, že i já jsem
spolu se svými kamarády, dnes již letitými kmety, prožil takovou jednu pohádku,
v tomto případě „fotbalovou“. Hezky se
usaďte a čtěte, rád Vám ji povyprávím.
Bylo, nebylo, za devatero horami a devatero lesy, byla malá vesnička jménem
Ladná. V ní, tak jako v každé jiné vesnici,
se chlapci vyhráli nejvíce na hřišti s fotbalovým míčem. Soutěživost a touha po

vítězství jim vrozená, je přivedla do fotbalového mužstva žáků místního TJ Sokol.
Základ mužstva tvořili chlapci narození v
roce 1952, kdy do Ladné přiletěl čáp celkem osmnáctkrát! Protože čas letěl i těmto
mladým fotbalistům jako voda, než se nadáli, museli tuto věkovou kategorii opustit
a přejít do kategorie dorostenecké. Dorostenecké mužstvo však v naší malé TJ tou
dobou nebylo, takže pokud jsme chtěli pokračovat ve fotbalovém soutěžení, museli
jsme toto mužstvo nově založit a přihlásit
se do soutěže okresního fotbalového svazu
(OFS).
Dorosteneckou kategorii jsme začali
sezónou 1966-67, kdy nás OFS zařadil do

Foto č. 1 - 1967
V podřepu zleva: Sýkora, Ševčík, Fr. Čápek, Beneš, L. Cenek, J. Čápek
Stojící zleva: Florus, Kašník, Kališ, Osička, Beránek.

okresní soutěže III. třídy skupiny C, což
byla nejnižší dorostenecká soutěž na okrese. V této skupině byli kromě nás jenom
mužstva Šitbořic, Poštorné „B“ a Charvatské N. Vsi. Z důvodu nízkého počtu mužstev ve skupině jsme hráli během sezóny
s každým soupeřem šestkrát! Od samého
počátku byl naším trenérem Zdeněk Ferbar, rodák z Rakvic (posledně bytem Břeclav), který se do naší obce přiženil. I když
to ve fotbale jako hráč nejvýše dotáhl do
„B“ mužstva Sokola Rakvice a kopal pouze „englišem“, nikterak mu to nebránilo v
tom, aby nás vzal hned od začátku „pěkně
od podlahy“. Všechny nás do fotbalu zdravě „zbláznil“. Podařilo se mu vytvořit par-

Foto č. 2 – 1968 – předzápas Hrušky:
Dukla Jihlava, hokejový mistr ČSSR
Sedící zleva:J. Čápek, Čech, Ševčík, Ivančic, Fr. Čápek, Sýkora, V.
Sadílek. Stojící zleva: Ferbar, L. Cenek, Helešic, Rajnošek, Kališ, Beránek, Florus, Kašník, Beneš.
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tu mladých kluků, kteří žili pro fotbal. Tréninky, které bývaly dvakrát v týdnu, byly
fyzicky velmi náročné, ale zajímavé. I proto se málokdy stalo, že by se jich některý
hráč nezúčastnil. Protože tělocvična nebyla k dispozici, trénovalo se i v zimních měsících jen venku, ve sněhu a mrazu, kdy na
nerovném a zmrzlém terénu hrozilo nebezpečí zranění. „Parťáka“, jako vedoucího mužstva, mu dělal vždy svědomitý Slávek Mlátilík. K zápasům na hřišti soupeře
jsme jezdili buďto na kole, nebo veřejným
dopr. prostředkem. Základ mužstva tvořili
hráči ročníku 1952, posíleni staršími spoluhráči Laďou Osičkou a Laďou Kališem,
rychlými a tvrdými obránci, kteří vzadu
„tvrdili muziku“ v rámci pravidel (viz
foto č. 1). V souvislosti s Laďou Kališem
si vzpomínám na moudro, které vyslovil
poté, co mu trenér vytýkal, že mohl zabránit nám vstřelenému gólu. „Přece ho kvůli
gólu nezraním“, odvětil Laďa trenérovi.
Tehdy jsme s jeho odpovědí moc nesouhlasili, postupem věku jsme však nabyli
přesvědčení, že měl naprostou pravdu, že
nad všechny góly a vítězství stojí zdraví, a
to jak naše, tak soupeřovo.
Posledním zápasem v této skupině s
Charvatskou N. Vsí odstartoval svoji úspěšnou fotbalovou kariéru Vašek Čech, rychlé,
běhavé a technické pravé křídlo s tahem
na branku, kterého chtěl svého času ligový
rozhodčí František Mitrič z Charvatské N.
Vsi „dostat“ do ligové Trnavy. Již málokdo
si dnes vzpomene, že za toto mužstvo hráli
i Jožka Krůtil (nyní bytem Bulhary), Olin
Lucký (nyní bytem Vranovice) či Staňa Cenek. Nakonec jsme tuto skupinu vyhráli s
celkovým ziskem 26 bodů (vítězství bylo za
2 body) při skóre 49:32, devět bodů před
Šitbořicemi, a postoupili hned první rok
našeho soutěžení do okresního přeboru.
Plni elánu a nadšení jsme zahájili soutěž okresního přeboru pro léta 1967-68,
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kde hrála mužstva dorostu Hrušek, Kostic, Mor. N. Vsi, Pohořelic, Valtic, Hustopečí, Klobouk, V. Pavlovic, V. Bílovic,
Podivína, Vranovic a Mikulova. Tak jak
to bývá ve všech mužstvech, někteří hráči odešli, jiní zase přišli. Základ mužstva
však zůstal nezměněn (viz foto č. 2). Tréninky byly stále náročné, ne-li ještě náročnější jako v roce předešlém. Do bojů
nás vedl již od žákovských zápasů kapitán
Fana Florus, který měl u nás plnou autoritu a kterého jsme jako kapitána všichni
plně respektovali. Byl to tvrdý a nekompromisní střední obránce, výborný ve hře
hlavou. Byl skutečnou spojkou mezi mužstvem a trenérem. Když bylo třeba, uměl
na nás patřičně zvýšit hlas (slušně řečeno).
Protože mužstvo dospělých hrálo v tomto
roce taky okresní soutěž, hrávali jsme ladenskému „A“ mužstvu často předzápasy.
To umožnilo většinou využívat společné
cestování autobusem k zápasům na hřiště
soupeře. I když jsme byli nováčkem v této
skupině, opět jsme ji vyhráli s 39 body a
impozantním skóre 110:34, pět bodů před
druhými Hustopečemi. Za pozornost stojí
4,6 vstřelených branek v průměru na zápas. V době, kdy se hrával systém 4:2:4,
bylo potřeba vskutku šikovných útočníků
a záložníků ke vstřelení tolika branek. My
jsme takové hráče v mužstvu měli. Kromě Vaška Čecha to byl především Slávek
Beránek (nyní bytem Břeclav), urostlý,
produktivní forward, ve své době jeden z
nejlepších útočníků v krajské soutěži dorostenecké kategorie. Jemu sekundoval
Jenda Čápek, nejrychlejší hráč našeho
mužstva. V neposlední řadě to byl i Pavel
Kašník (posledně bytem Pavlov) na levé
straně útoku, který byl technicky velmi
dobře vybavený a měl velmi tvrdou a přesnou střelu, kterou využíval hlavně při
trestných kopech. Bohužel problémy s
kolenem mu v pozdějším věku zapříčinily

Foto č. 3 – 1969 - po rozhodujícím utkání s Jiskrou Kyjov
Sedící zleva: Florus, Čech, Sýkora, Denemark, J. Čápek, Beránek, F. Čápek.
Stojící zleva: Ferbar, Helešic, Černý, Bačuvčík, Ševčík, Kašník, Mlátilík

7

předčasné ukončení kariéry.
Po vítězství v soutěži okresního přeboru jsme postoupili v sezóně 1968-69 do
krajské soutěže I. třídy skupiny B, kde byly
již poměrně těžší soupeři, jako byla mužstva Mutěnic, Hrušovan u Brna, Rakvic,
Poštorné, Dubňan, Lanžhota, Loděnic,
Svatobořic, Hovoran, Mor. Žižkova, Mor.
Krumlova, Lok. Břeclav a Kyjova. Abychom uspěli v bojích s těmito soupeři, posílili jsme post brankáře, kdy k nám z Lednice přestoupil Franta Denemark. Franta
špatně viděl do dálky, nedovedl dobře odhadnout vzdálenost. Kontaktní čočky ještě
nebyly, takže při nakopnutých míčích na
naši branku jsme na něj volali, jestli má
vyběhnout pro míč, nebo zůstat v brance.
I přes tento handicap byl Franta spolehlivý
a dobrý brankář, který po ukončení brankářské dorostenecké anabáze u nás, odešel
na vojnu do Pohořelic, kde chytal za místní VTJ a kde se i oženil a zůstal bydlet. Od
začátku bojů v této skupině jsme se usadili
na špici tabulky, sledováni Kyjovem. Bylo
jasné, že vítěz této skupiny vzejde z těchto
dvou týmů. Tři kola před koncem soutěže
jsme měli náskok čtyř bodů a rozhodující
zápas s Kyjovem na domácí půdě k dobru. Když jsme tohoto soupeře porazili 5:1,
bylo „vymalováno“ a mohli jsme slavit
třetí postup za sebou (viz foto č. 3). Naše
„spanilá jízda“ pokračovala způsobem, co
rok, to postup. V okresních novinách vyšlo kratičké oznámení o našem úspěchu
(viz foto č. 4). Velký výkon v tomto zápase
odvedl Franta Čápek (nyní bytem Podivín), který hrával často osobní obranu na
nejlepšího hráče soupeře. Tak tomu bylo i
v tomto zápase, kdy svým důrazem zcela
vymazal z hřiště „špílmachra“ soupeře. Po
ukončení soutěže nám TJ uspořádala, na
počest našeho postupu, taneční zábavu.
Konec 1. části
J. Ševčík

Foto č. 4 – článek v Novém životě ze dne 19. června 1969
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AFRICKÝ MOR PRASAT
Postup při nálezu uhynulého divokého prasete V ZAMOŘENÉ OBLASTI
1. Nález uhynulého divokého prasete „civilní“ osobou
− v žádném případě se podezřelého, uhynulého nebo při autonehodě usmrceného divokého prasete (dále jen „kadáveru“) nedotýkat, ani s ním jinak manipulovat
− udržovat bezpečnou vzdálenost cca 2 m od uhynulého zvířete
− oznámit (telefonicky/osobně) Krajské veterinární správě Státní
veterinární správy (dále jen „KVS“) místo nálezu kadáveru (viz
příloha č. 2 - krizové telefonní linky KVS) nebo kontaktovat Hasičský záchranný sbor ČR (dále jen „HZS“), Policii ČR, Městskou policii (viz příloha č. 1 – nouzová telefonní čísla)
2. Nález uhynulého divokého prasete uživatelem honitby
− oznámit nález KVS (krizové telefonní linky KVS)
− dohodnout se o dalším postupu s KVS (v závislosti na přístupnosti terénu, velikosti kadáveru, vybavení)
− v žádném případě nezahrabávat kadáver na místě ná lezu
− v případě sběru kadáveru postupovat dle bodu č. 3
− nálezné za odevzdané kadávery divokých prasat činí 1.000,- Kč
3. Postup při sběru uhynulého prasete divokého uživatelem honitby
− informovat KVS a postupovat dle dohodnutého postupu (sběr,
zajištění kadáveru pro další vyšetření)
− sběr je nutné provést tak, aby nedošlo ke kontaminaci oděvu,
obuvi a pomůcek, tzn. provádět sběr v rukavicích, gumové obuvi, zástěře, nejlépe lopatou nebo nástrojem, který lze dezinfikovat
− předat kadáver v uz avře né m vyde zi nfik ova né m neprotrhnutelném plastovém pytli o tloušť ce min. 200 μm nebo v big-bagu
podle pokynů KVS k vyšetření, či likvidaci
− při sběru kadáverů je třeba zajistit prevenci možného přenosu
nákazy na domácí prasata
− veškeré materiály a pomůcky, které přišly do kontaktu s kadáverem a místem nálezu ( zů stá vá infe kčn í po dobu až 6 mě
síců), musí být důkladně vyčištěny a vydezinfikovány (přípravky
na bázi chloru – chloramin, SAVO, Biocid 30, Virkon S).
− dezinfekci místa nálezu provede KVS nebo uživatel honitby dle
pokynů KVS
4. Činnost KVS po oznámení nálezu kadáveru uhynulého prasete
− úřední veterinární lékař se dostaví do místa nálezu vybaven potřebnými osobními ochrannými prostředky (Tyvec, rukavice, dezinfikovatelná obuv, ústenka), desinfekčním přípravkem a ručním
postřikovačem, big bagem, či neprotrhnutelnými plastovými pytli
o tloušťce min. 200 μm pro uložení kadáveru, dále jen „nádobou“
− odběr vzorků a pitva se na místě nálezu neprovádí

− umožňuje-li to lokalita nálezu (přístupnost terénu) a velikost kadáveru, uloží kadáver do nádoby; pokud nelze vlastními silami
manipulovat s kadáverem, vyžádá si KVS součinnost s HZS
− povrchově desinfikuje nádobu (např. 1 % Virkonem S, 1% Biocidem 30)
− zajistí odvoz do Státního veterinárního ústavu (dále jen
„SVÚ“) v Jihlavě nebo do asanačního podniku v závislosti na
velikosti kadáveru a dohodě s laboratoří a opatří kadáver objednávkou vyšetření (vzor č. 1)
− vzorky kadáverů z obla sti za moře ní s e v yšet řu jí pou ze v
Národní referenční laboratoři pro africký mor prasat v SVÚ
Jihlava
− po sběru kadáveru je nutno místo nálezu a okolí desinfikovat
(např. 1 % Virkonem S, 1% Biocidem 30) popřípadě posypat
chlorovaným vápnem (z důvodu zviditelnění místa nálezu)
− v asanačním podniku bude proveden odběr vzorků a zajištěn
jejich transport do SVÚ, k transportu vzorků z asanačních podniků do SVÚ lze využít svozové linky SVÚ
− pokud je nález kadáveru mimo oblast zamoření, lze vzorky zasílat do SVÚ Praha, Jihlava a Olomouc
Příloha č. 1 Nouzová telefonní čísla
Organizace
Telefonní číslo
HZS
150
PČR
158
Městská policie
156
Nouzové telefonní číslo
112
Příloha č. 2 Krizové linky KVS
KVS
Městská VS v Praze
KVS pro Středočeský kraj
KVS pro Jihočeský kraj
KVS pro Plzeňský kraj
KVS pro Karlovarský kraj
KVS pro Ústecký kraj
KVS pro Liberecký kraj
KVS pro Královehradecký kraj
KVS pro Pardubický kraj
KVS pro Kraj Vysočina
KVS pro Jihomoravský kraj
KVS pro Olomoucký kraj
KVS pro Zlínský kraj
KVS pro Moravskoslezský kraj

Telefonní číslo
720 995 214
720 995 204
720 995 212
720 995 205
720 995 208
720 995 202
720 995 207
720 995 210
773 851 053
720 995 209
720 995 213
720 995 206
720 995 201
720 995 203
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Program rozvoje obce Ladná na období 2018–2025:
Dotazník pro obyvatele

Lanštorfský zpravodaj

Vážení spoluobčané,
naše obec zpracovává program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit představu o budoucnosti obce a rozvrhnout jednotlivé
rozvojové činnosti na následujících 7 let.
V rámci tvorby programu rozvoje považujeme za velmi důležité
zjistit vaše názory a prosíme proto o zodpovězení následujících
otázek. Vedle vyjádření k situaci v obci bychom chtěli rovněž
ověřit některé konkrétní podněty.
V případě, že je vás v domácnosti více, než jste obdrželi dotazníků, můžete si vyzvednout další dotazník na obecním úřadě.
Dotazník můžete vyplnit i elektronicky na odkazu na webových
stránkách obce (www.obecladna.cz).
Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě
vyhodnoceny. O výsledcích budete informováni na internetu a
na obecní vývěsce.
Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.
Zastupitelstvo obce Ladná

4. Jak hodnotíte dostupnost obce veřejnou
dopravou?

Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených
odpovědí. Pokud si žádnou nevyberete, formulujte svůj názor
do volného prostoru k otázce.

1. velmi dobré
2. docela dobré
3. ne moc dobré

1. Jak se Vám v Ladné žije?

7. Jak by se měla obec dále rozvíjet?

1. velmi dobře
2. spíše dobře
3. ani dobře, ani špatně

1. měla by zůstat přibližně stejně velká
2. měla by se postupně rozrůstat výstavbou nových ulic
3. nedovedu posoudit

4. spíše špatně
5. velmi špatně

2. Co se Vám na naší obci nejvíce nelíbí?
(zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. špatný stav místních komunikací
2. špatný stav chodníků
3. chybějící cyklostezky do okolních obcí
4. nedostačující veřejná doprava
5. nedostatečné možnosti pro výstavbu domů a bytů
6. vztahy mezi lidmi
7. nezájem lidí o obec
8. nedostatek pracovních příležitostí
9. nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
10. nedostatečný kulturní a společenský život
11. málo kvalitní životní prostředí
12. jiné:…………………………………………………………

1.
2.
3.
4.
5.

dobrá
ucházející
špatná
nedovedu posoudit
Pokud máte výhrady k dostupnosti veřejné dopravy, uveďte
jaké:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

6. Mezilidské vztahy v Ladné považujete za:
4. špatné
5. nedovedu posoudit

8. Na co byste přednostně využil/a finanční
prostředky obce?
(zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

rekonstrukce stávajících místních komunikací
dobudování chybějících místních komunikací
oprava a oživení nevyužívaných budov
zkvalitnění podmínek pro činnost základní a mateřské školy
rekonstrukce stávajících / vybudování nových sportovišť
zlepšování vzhledu obce
rozšiřování a zkvalitňování zeleně
podmínky pro činnost spolků
Máte další návrhy, jak by se mohly využít finanční prostředky obce?

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………
………………………………………………………………

3. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

10. Měla by se obec zaměřit na rozvoj cestovního ruchu?
1. ano
2. ne
3. nedokážu posoudit

11. Měla by obec
do výstavby
Září investovat
2017
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bytů pro mladé lidi?
1.
2.
3.
4.
5.

určitě ano
spíše ano
spíše ne
určitě ne
nedokážu posoudit

19. Typ Vaší domácnosti: Lanštorfský zpravodaj
1. domácnost bez dětí
2. domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)
3. jiné: …………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

12. Měla by obec investovat do výstavby
bydlení pro seniory?

………………………………………………………………
………………………………………………………………

určitě ano
spíše ano
spíše ne
určitě ne
nedokážu posoudit

………………………………………………………………

13. Měla by obec navázat spolupráci s některou obcí v Česku nebo v zahraničí?
1.
2.
3.
4.
5.

určitě ano
spíše ano
spíše ne
určitě ne
nedokážu posoudit

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

velmi dobře
dostatečně
ne moc dobře
velmi špatně
vůbec
nevím

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

velmi silně
silně
slabě
vůbec
nedokážu posoudit

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

16. Jste?
1. muž

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

15. Jak intenzivně vnímáte činnost letiště
Břeclav?
1.
2.
3.
4.
5.

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

14. Jak je slyšet obecní rozhlas u vašeho
domu?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

20. Vaše další náměty, připomínky a komentáře:

2. žena

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

17. Váš věk?

………………………………………………………………
1. 15–29 let
2. 30–49 let

3. 50–64 let
4. 65 a více let

18. V obci:
1.
2.
3.
4.

žiji od narození
přistěhoval/a jsem se v dětství spolu s rodiči
přistěhoval/a jsem se v dospělosti před více než pěti lety
přistěhoval/a jsem se v dospělosti v posledních pěti letech

Děkujeme za vyplnění.
Vyplněný dotazník prosím odevzdejte do 15.10.2017 buď do
příslušných schránek na obecním úřadě nebo elektronicky.

Zde odstřihněte

1.
2.
3.
4.
5.

Lanštorfský zpravodaj
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AGRO MARYŠA
Vážení občané,
Od roku 2014 v katastru obce Ladná
hospodaří pro Vás zřejmě neznámá společnost AGRO Maryša SE, se sídlem Brno –
Královo Pole, majetkově propojená se společností Farma Hrušky. Využíváme tímto
možnost představit se Vám blíž.
Jsme zemědělská společnost, která provozuje zemědělskou výrobu nejen v katastru obce Ladná, kde vlastníme a užíváme
53 ha zemědělské půdy, z toho 38 ha je
využíváno jako pastva pro chov skotu masného typu. Ale hospodaříme i v okolních
katastrech a to konkrétně v Podivíně, Velkých Bílovicích, kde jsme loni vysadili 13
ha sadu meruněk, v Břeclavi, Moravském
Žižkově a Hruškách. Také hospodaříme na
pozemcích v okrese Brno - venkov a v Čechách – konkrétně v okolí Plzeňska. Většinu užívaných pozemků vlastníme. Celkem
hospodaříme na 880 ha zemědělské půdy.
Součástí zemědělské výroby je i tvorba
a ochrana krajiny, kdy se naše společnost
snaží ohleduplnými metodami aplikovat
na námi užívané pozemky pro pěstování
plodin mimo jiné i kvalitní organické hnojivo – digestát, které vzniká jako vedlejší
produkt naší bioplynové stanice. Víme, že
tato aplikace je ze strany Vás občanů citlivě
vnímaná, a proto bychom Vás chtěli ujistit,
že tato aplikace bude prováděna dvakrát do
roka a že je šetrná nejen k životnímu prostředí, ale má pozitivní vliv na půdní strukturu, zvyšuje obsah humusu v půdě a tím se
dosahuje i větší úrodnosti pozemků a většího zadržování vláhy v půdě. Pozemky, na
kterých je digestát aplikován, jsou písčité,
a proto je zde takové hnojivo velmi vítané.
Samozřejmě nemá digestát žádné negativní dopady na chov skotu v blízkém okolí.
Abychom omezili obtěžování při převozu
digestátu na komunikacích, zvolili jsme v
letošním roce plán vývozu na pozdní odpolední a noční hodiny.

Bioplynová stanice, ze které se digestát
na pozemky v Ladné vyváží, je v obci Uherčice a pouze asi 5% digestátu vyvážíme na
pastviny v Ladné, ostatní digestát odebírají
zemědělci do dalších obcí, především v okolí
stanice. Na naší bioplynové stanici používáme k provozu pouze kukuřičnou siláž a cukrovarnické řízky, nezkrmujeme žádné další
suroviny a tak ani nevzniká žádný zápach,
pouze z kukuřičné siláže. Bioplynová stanice
vyrábí elektrickou energii spalováním bioplynu v motoru, který je připojen na generátor a bioplyn vzniká rozkladem energeticky
bohaté siláže za pomoci bakterií v reaktorech stanice. Obrazně lze říct, že takto vyrobená elektřina je opravdu zelená, protože
slunce s pomocí fotosyntézy uloží energii do
kukuřice a na bioplynové stanici ji zpět umíme přeměnit na energii, tentokrát v podobě
elektřiny a dodat v síti až k Vám domů. Pro
představu, naše stanice vyrábí tolik elektřiny, která stačí pro zásobování města velikosti
Hustopečí. Při spalování bioplynu v motoru
vzniká také tepelná energie, jistě jste si všimli, že nedaleko Velký Němčic vzniká skleník,
a právě v tomto skleníku teplo z bioplynky
bude sloužit k produkci rajčat a doufáme, že
již o letošních vánocích je budete mít i u Vás
doma. Tak to totiž bylo vždy, že zemědělci
měli odpovědnost za výrobu potravin pro
obyvatelstvo v nedalekém okolí. Od nás tak
můžete očekávat příspěvek v produkci rajčat, meruněk a jak jste si jistě všimli, tak i v
produkci hovězího masa.
Před nějakou dobou získala naše společnost AGRO Maryša SE cca 38 ha pozemků
v katastru obce Ladná. Po první roce hospodaření jsme zjistili, že tento pozemek je
méně úrodný. Chtěli jsme ho ale dál zemědělsky využívat, proto padlo rozhodnutí, že
na tomto pozemku budeme pást dobytek,
konktrétně skot masného plemene. Zaseli
jsme zde tedy trávy s přísevkem jetelovin
a připravili tím pro letošní rok základ pro

pastvu zvířat. V letošním roce jsme vybudovali kolem pozemku elektrický ohradník
a vyřešili napájení zvířat.
Na konci května jsme přivezli na naši
pastvu zvířata. Z Čech k nám přicestovalo 20 kusů jalovic, jedna kráva a 4 volci,
všichni plemene Charolais. Toto plemeno
je masné, nevyužívá se pro tržní produkci
mléka. Vyznačuje se výbornou růstovou
schopností s nízkým ukládáním tuku, výbornou schopností k pastvě a velmi vysokou odolností k vysokým teplotám, výbornou jatečnou výtěžností, maso je jemné a
díky nízkému podílu tuku i velmi dobře
stravitelné.
Jako chovatelům nám ale dělal trošku
vrásky na čele fakt, že telata tohoto plemene se rodí velká – to znamená komplikované porody, neboť základ našeho stáda
tvoří jalovice, proto jsme z chovné stanice v
polovině června dovezli plemenného býka
Českého červenostrakatého skotu. Jeho
předností jsou naopak snadné porody, vitalita telat, bezproblémový odchov i schopnost k pastvě. Tímto křížením bychom měli
problém s porody vyřešit a doufáme, že v
měsících duben, květen 2018 přivítáme na
svět naše první telátka.
I když je momentálně parné léto, tak
my už se připravujeme na zimu. Budujeme
přípojku elektrického proudu, abychom
mohli v zimě vyhřívat napajedla, budujeme
přístřešek, vlastně takové závětří, aby se zvířata měla kam schovat v době nepříznivého
počasí. Podrobný popis pastvy a chovaných
zvířat je na informační tabuli u pastvy.
Věříme, že jsme Vám občanům tímto
krátkým představením objasnili naše podnikání a že pochopíte naše způsoby hospodaření, šetrné k životnímu prostředí a že i
umístění skotu na pastvě je pro Vás vítanou
změnou vzhledem k běžným lánům tradičních plodin.
Zdeněk Huták, ředitel

Probační a mediační služba pomáhá obětem trestných činů
Stali jste se obětí trestného činu? Kladete si otázku, proč se to
muselo stát zrovna Vám? Ovládají Vás pocity smutku, strachu,
vzteku či nespravedlnosti? Nevíte, kam přesně se s Vaší tíživou
situací obrátit o radu anebo o pomoc? Nejste v tomto sami! Právě
pro Vás je tu poradna pro oběti Probační a mediační služby v
rámci projektu „Proč zrovna já? II“, který po celé ČR pomáhá
obětem trestné činnosti. „Poradny, které budou nabízet pomoc
v 55 městech po celé ČR, jsou financovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. Pomoc se zaměřuje zejména
na poskytování právních informací a psychosociální podporu. Je
důležité zdůraznit, že služby jsou poskytovány naprosto anonym-

ně, bezplatně a jsou určeny všem, kteří se cítí byť i subjektivně
obětí trestné činnosti, nehledě na svůj věk, pohlaví, způsobenou
újmu či fázi trestního řízení. Každá oběť, ať závažného či bagatelního skutku, si totiž zaslouží adekvátní a individuální péči, neboť
prožívání újmy může být velmi osobité“, komentuje činnost poraden Tomáš Kellner, regionální koordinátor.
Poradna funguje nově také v Břeclavi, konkrétně v ulici Národních hrdinů, v prvním patře budovy č. p. 1336/10. Poradna je
bez nutnosti objednání otevřena v pondělí od 14 do 17 hodin a v
úterý od 9 do 12 hodin. Poradce lze zkontaktovat také telefonicky
na telefonu 727 873 218 či přes mail tucek.pms@gmail.com.
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Kostel sv. archanděla Michaela v Ladné
Malé poohlédnutí za končícím se létem, prázdninami, cestováním a putováním po různých místech naší vlasti či v zahraničí,
za poznáním a odpočinkem. I naší obcí prošlo či projelo dosti
turistů. Někteří se zastavili i v našem kostele, někteří přišli i na
bohoslužby nebo jen se na chvíli zastavili a obdivovali krásu a
jinakost našeho kostela.
V neděli 16.7. byla možnost v doprovodu manželů Miroslava
a Markéty Nešporových vystoupat do věže kostela až ke zvonům.
Vidět jste mohli i hodinový stroj. Této akce využilo asi 10 skupinek. Návštěvníci, kteří měli zájem, dostali i výklad o historii
kostela. Manželům Nešporovým patří dík za ochotu a čas za tuto
akci a nejen za ni, ale hlavně za udržování chodu věžních hodin
a zvonů.
Zajisté jste si všimli nově vydlážděného prostoru před kostelem. Z podnětu pana faráře Bedřicha a za finančního přispění
obce, byl prostor před kostelem upraven a vydlážděn. Byla rozebrána a očištěna a znovu položena stará historická dlažba panem
Stanislavem Krůtilem, kterému pomáhala i manželka. Byla opravena i část chodníku. Díky.
V srpnu si řekli své ANO slečna Lenka Uhrová a pan Radek
Sedláček. Gratulujeme a vyprošujeme od Pána hodně lásky, zdraví, štěstí a Božího požehnání na jejich nové společné cestě životem.
V tomto letním čase jsme se rozloučili s paní Zdislavou Čechovou. Pán si ji k sobě povolal v téměř 94 letech, byla naší nejstarší farnicí.
Začíná doba barevného podzimu, doba sklizně ovoce a zeleniny, celá příroda mění svou barevnost. O první zářijové neděli
si přišly děti pro požehnání do nového školního roku. Při mši
svaté jsme prosili za děti, učitele, vychovatele a rodiče. Na závěr
mše jim pan farář udělil požehnání a přidal něco do aktovek pro
zábavu i poučení.

HODY - v kostele. V našem kostele oslavíme 24.9. mší svatou
v 9.30 hod. s poděkováním za letošní úrodu s přinášením darů
země, za farníky a všechny spoluobčany, mladé i staré, zdravé i
nemocné. Po mši svaté už tradičně hodový přípitek. V sobotu
23.9. i v neděli 24.9. odpoledne bude kostel otevřen , pokud bude
služba. 25.9. v 18 hod. bude sloužena mše svatá za naše zemřelé,
ale také za padlé spoluobčany ve válkách, tak jak si ji připomínali
i naši předkové.
Patronem našeho kostela a naší obce je svatý archanděl Michael na jehož svátek hody slavíme. Mše svatá z jeho svátku bude
v pátek 29.9. v 18 hodin a slavnostní v neděli 1.10. v 9.30 hod.
V říjnu už tradičně probíhá v našem kostele charitní sbírka
oblečení. Bude v týdnu od 16. do 22.10. Přesný rozpis, kdy můžete věci darovat, bude na nástěnce.
Listopad - MĚSÍC DUŠIČKOVÝ - připomínáme si více naše
zemřelé. Mše svatá za zemřelé bude 2.11. v 17 hodin. Pobožnost
na hřbitově bude v neděli 5.11. odpoledne, čas bude upřesněn,
bude zveřejněn na nástěnce.
Významným dnem našeho kostela je 9.11.2014, kdy byl kostel
vysvěcen otcem biskupem Vojtěchem. Tento významný a slavný
den si připomeneme v neděli 12.11. mší svatou v 9.30 hod. Život
je velký dar, už tradičně bude 26.11. v 9.30 hod. mše svatá za letošní jubilanty, kteří se dožili a oslavili 50, 60, 70, 80, 90 let života.
3.12. začíná ADVENT - 1. neděle adventní - mše svatá v 9.30
hod. s žehnáním přinesených věnečků, připomínají nám blížící
se vánoční svátky, svátky lásky a radosti.
Pozvání na velkou pouť - putování milostiplné sochy P. Marie Fatimské, a to v neděli 17.9. v Brně po celý den, 30.9. Žarošice od 16 hodin, dále Velehrad, sv. Hostýn a zakončení 7.10. v
Koclířově.
Připravila Ludmila Střelská

Druhý ročník
LEDNICKO / VALTICKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALU 2017
zahájí světoznámý Pavel Haas Quartet
– hudba se opět vrátí do krásných staveb rodu Liechtensteinů
Druhý ročník LEDNICKO / VALTICKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALU 2017
(LVHF) proběhne letos od 30. září do
14. října a vdechne tak život nádherným
stavbám Lednicko-valtického areálu. Záměrem zakladatele a ředitele festivalu,
houslisty Jiřího Partyky, je navázat na
odkaz rodu Liechtensteinů, který v tomto
čase pořádal tradiční slavnosti a hony a
zval při té příležitosti na svá panství hudební soubory z Vídně a Brna. Autorem
několika staveb v areálu byl geniální architekt rodu Liechtensteinů Josef Hardtmuth – současník, obdivovatel a později
i donátor Wolfganga Amadea Mozarta a
Franze Schuberta. Poctu těmto skladatelům během osmi koncertů složí špič-

kové soubory jako PhilHarmonia Octet
Prague, Janáčkův komorní orchestr, Barocco sempre giovane, s nimiž vystoupí
mladí sólisté: Kateřina Javůrková – lesní
roh, Jan Mráček – housle nebo Patricia
Janečková – soprán. Festival zahájí světoznámý Pavel Haas Quartet a ukončí ho
Filharmonie Bohuslava Martinů pod taktovkou Vojtěcha Spurného s vynikajícím
violoncellistou Jiřím Bártou.
Významnou historickou postavou
jihomoravského regionu byl kapelník
dechového souboru knížete Liechtensteina, Josef Triebensee, jenž objednával
z Vídně nemalé množství komorních
skladeb a oper pro tehdejšího majitele
panství Aloise I. Na objednávku pro to-

hoto milovníka umění zkomponoval jeden ze svých opusů i Wolfgang Amadeus
Mozart a to v rekordním čase 48 hodin.
Serenáda c moll zazní v neděli 1. října v
Dianině chrámu během koncertní Pocty
Alosi I. Liechtensteinovi. Dianin chrám
přezdívaný Rendez-vous vznikl v letech
1810–1813 podle plánů architekta a knížecího stavebního ředitele Josefa Hardtmutha. Reliéfní výzdoba odkazuje na
antickou mytologii. Jednotlivé příběhy
mají společný atribut, a to bohyni lovu
Dianu, potažmo i jejího bratra – boha
slunce Apolla. Tato romantická stavba
parafrázuje římské triumfální oblouky a
původně sloužila k letním a podzimním
loveckým slavnostem, koncert v rámci
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Lednicko / Valtického hudebního festivalu je výjimečnou příležitostí k návštěvě
jejího interiéru.
Ředitel festivalu Jiří Partyka by chtěl
kvalitně obsazené koncerty nabízet návštěvníkům festivalu každý rok v říjnu.
Rád by opět z Lednicko-valtického areálu
udělal kulturní centrum regionu, tak jak
tomu bylo v minulosti. První ročník festivalu v loňském roce představovaly dva
koncerty, které navštívilo tisíc diváků, po
skončení pořadatelé obdrželi mnoho pochvalných ohlasů.
Jiří Partyka v současné chvíli již plánuje třetí ročník festivalu, chtěl by se zaměřit na skladby vídeňského klasicismu,
které zněly ve Valticích a Lednici na za-
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čátku 18. století. Návštěvníci tohoto podmanivého regionu se tedy mají nač těšit i
do budoucna.
Vstupenky na festival lze pořídit na
www.lvhf.cz nebo v síti Ticketportal.
Jiří Partyka
Jiří Partyka se narodil ve Valticích v
okrese Břeclav. Absolvoval obor housle
na konzervatoři v Brně (prof. J. Besperát)
a poté na AMU v Praze ve třídě prof. Jindřicha Pazdery. V roce 1998 jako sólista
vystupoval na turné Brněnského komorního orchestru po USA. Jako koncertní
mistr působil v Talichově komorním orchestru a jako hostující koncertní mistr
také v Salzburské komorní filharmonii.
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Aktuálně působí na témže postu v orchestru St. Gellert Academy v maďarském Szegedu. Je členem Symfonického
orchestru Českého rozhlasu v Praze jako
1. zástupce koncertního mistra. S těmito
soubory vystupoval mimo jiné ve Francii, Španělsku a Japonsku. V roce 2014
vystoupil společně v oktetu se světoznámým Pavel Haas Quartetem na festivalu
v Glasgow.
Oficiální stránky festivalu: www.
lvhf.cz
Malá douška na závěr - pan Jiří Partyka má své kořeny i v naší obci, jak s
potěšením zjistil při sestavování historie rodu, a to z matčiny strany.
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
Zahájení nového školního roku v mateřské škole
Poslední dny v srpnu zůstaly děti
doma, ale v mateřské škole naplno probíhaly přípravy na začátek školního roku
– úklid všech prostor a dezinfekce hraček,
přípravy a výzdoba tříd, šaten a nástěnek.
Do obou tříd jsme nakoupili kvalitní
knihovničky a vytvořili čtenářské koutky. Knihy jsou umístěny v zorném poli
dětí tak, aby k nim měly snadný přístup.
Našim záměrem je vytvářet u dětí hezký
vztah k literatuře a vštípit jim základy dovedností pro rozvoj čtenářské gramotnosti. Na školní zahradě se mohou děti těšit
na opravdický dřevěný ponk s nářadím,
kde mají možnost vyzkoušet si zručnost
a práci se dřevem. Věříme, že především
u chlapců sklidíme úspěch. Hned v září
jsme pro děti naplánovali divadlo v mateřské škole. Herci nám zahrají pohádku „Loupežníci a Třeštipírko“. Byli jsme

informováni, že pohádka je moc hezky
a efektivně zpracovaná. Doufáme, že dětem s ní uděláme radost. Začátkem října
nás navštíví lektorka Centra ekologické
výchovy „Dúbrava“ z Hodonína s programem „Zvířátka divoká a domácí“. Hravou
formou děti seznámí s různými druhy
zvířátek. Dále chystáme ve spolupráci se
základní školou tradiční podzimní tvoření jako dílničku pro rodiče s dětmi. Pro
rodiče také plánujeme oblíbenou „Bylinkovou čajovnu“, kde si budeme povídat
o dětech nad šálkem bylinkového čaje.
Letošní školní rok bude naši mateřskou
školu navštěvovat 40 dětí, v každé třídě
je zapsáno 20 dětí. V Beruškách se o ně
starají paní učitelky Žáková a Laubová.
K integrovanému dítěti v této třídě nově
nastoupila asistentka Petra Uhrová. Ve
třídě Kuřátek učí paní učitelka Kobrová

a pomáhá jí asistentka Lenka Šošková,
která je u nás rovněž nová personální
posila. Z mateřské školy odešla paní učitelka Vojteková a školní asistentka paní
Bartošíková. Zahajujeme tedy školní
rok zčásti v novém personálním obsazení. Doufáme, že se již děti těší na kamarády, hračky a svou paní učitelku. Jak
jsme se přesvědčili, i naše nové kolegyně
mají práci s dětmi moc rády, a proto věříme, že si brzy získají dětská srdíčka.
Přejeme všem dětem, aby se jim u nás ve
školce líbilo. Těm novým, které jdou do
mateřské školy poprvé, aby si rychle u nás
zvykly a našly mezi ostatními dětmi hodně kamarádů. Jejich rodičům pak klidné
dny bez stresů z nadcházejícího adaptačního období.
Za kolektiv pedagogů
Iveta Žáková, vedoucí učitelka MŠ

Nový školní rok v základní škole
Není to tak dlouho, co jsme se loučili s uplynulým školním rokem a je to zase tady. V pondělí 4. září jsme vstoupili do školního
roku 2017/2018. Zahájili jsme ve vestibulu sportovní haly, protože
budova základní školy ještě nebyla připravena k výuce. Práce s rekonstrukcí byla spousta, od počátku června se pracovníci na stavbě téměř nezastavili. Jak jsme se ale s kolegyněmi přesvědčily, brzy
nastane ta chvíle a naši žáci a paní učitelky se přestěhují do krásné
zmodernizované budovy, která bude schopna konkurovat jiným školám v našem okrese. Prozatím výuka probíhá stále ve vestibulu haly,
kde se učí žáci prvního, druhého a třetího ročníku, starší žáci čerpají
vědomosti v hasičské zbrojnici. Zde je umístěna i školní družina.
V letošním školním roce bude navštěvovat naši školu celkem
35 žáků. V první třídě a současně v prvním ročníku zasedlo do
školních lavic deset žáčků. Jejich třídní učitelkou je paní učitelka Jitka Vydrová. Tak jako každý rok je při slavnostním zahájení přivítala kromě zaměstnanců školy i paní starostka, která jim
na uvítanou mimo povzbuzujících slov předala kytičku a rodiče
potěšila milou pozorností ve formě příjemné finanční podpory. Všichni jistě víme, že vybavit prvňáčka do školy není dnes
jednoduchá a levná záležitost. Ve druhé třídě jsou sloučeny dva
ročníky – druhý a třetí, kde je třídní učitelkou paní Radka Navrátilová a ve třetí třídě jsou sloučeny ročník čtvrtý a pátý, které

povede paní učitelka Jana Malinová. Ve školní družině se bude
věnovat dětem v jejich volném čase paní Marie Střelská a o pořádek ve škole, svačinky pro děti a technickou údržbu školy bude
dbát paní Ludmila Hrabcová. Letos byla zřízena i pozice asistenta
pedagoga.
I když letošní školní rok nezahájily děti ve svých třídách a svých
školních lavicích, přesto budou mít školní rok pestrý. Samozřejmě
kromě jejich „studijních“ povinností, je čeká spousta legrace a zážitků. V plánu činnosti naší školy a školní družiny je připraveno mnoho
kulturních zážitků, vycházek, výletů, v červnu opět škola v přírodě a
také široká nabídka zájmových kroužků. Zapojíme se i do soutěží, jednou z nich je již tradiční soutěž ve sběru starého papíru, zapojíme se
do výtvarných, matematických, pěveckých soutěží a letos bychom se
chtěli zapojit i do soutěží sportovních. K poměrně větším akcím, které
naše škola připraví, bude patřit vystoupení dětí z folklorního kroužku na předhodovním zpívání, adventní vystoupení a v červnu školní
akademie. Určitě nezapomeneme ani na spolupráci s klubem seniorů.
Víme, jak je vždy vystoupení našich školáčků potěší. A to možná zdaleka ještě není všechno. Každý den nám do školy přichází nabídky na
akce pro děti, na které reagujeme vždy aktuálně. Kdybychom je však
měli všechny absolvovat, nezbyl by nám čas na to hlavní, proč do školy
chodíme. Takže zase na druhou stranu: všeho s mírou.
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A jak vidí začátek školního roku žák pátého ročníku Vojta Julínek? Asi takhle:
Vstávám brzy z rána, škola to je rána.
Pomůcky si musím chystat, vědomosti musím chytat.
Potom půjdu na oběd, nasytím si břicho hned.
Udělám si úlohy, nedělám si trampoty.
Potom půjdu do postele, nemyslím na učitele.
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V závěru chci popřát všem našim žáčkům v základní škole,
dětem v mateřské škole a všem zaměstnancům, aby si nastávající
školní rok užili v klidu, pohodě, ale i v nadšení, elánu a uspokojení ze své náročné práce. Více informací o práci naší školy naleznete na našem webu www.zsamsladna.cz.
Jana Mrázová,

SPOLKY A SDRUŽENÍ
Slovácké sdružení Ladná Lanštorfčané
Přes prázdniny sice moc akcí nebylo,
nicméně hned začátkem července jsme zavítali do Přítluk na akci Otevřené sklepy.
Počasí nám přálo a mnoho hostů si s námi
zazpívalo lidové písničky.
Koncem srpna, 27.8.2017 jsme již tradičně navštívili Zaječí na Svatovavřineckou
neděli. Po krátkém zahájení paní starostky
Jany Hasilíkové následovala mše svatá za
zdejší vinaře. Na tento obřad plynule navázaly písničky v podání Lanštorfčanů. Ani
bouřka, která se vzápětí přehnala, neodradila zpěváky a hosty a tak se zpívalo až do
18:00h.
Za týden v sobotu 2.9.2017 jsme byli pozváni na Hornobojanovské vinobraní. Program ve 14:00 hodin zahájila domácí dechová hudba Hornobojani dále folklorní soubor
Hanýsek ze Šakvic, náš sbor Lanštorfčané,
Cimbálová muzika z Milotic, Mužáci z Vrbice a večer Skupina Stone. Součástí programu
byla také soutěž o nejlepší výpěstek. Pro děti
bylo připraveno divadélko a skákací hrad.
Okoštovali jsme výborný burčák a třeba i
Hornobojanovský přesňák.
Následující týden v pátek 8.9.2017 nás
pozval náš dlouholetý kamarád Libor Vymyslický na slavnostní zahájení své vernisáže Krajinou staletých dubů do Galerie Aviatik v Pršticích.
A nyní nás čeká již 19. ročník Předhodového zpívání v Ladné. Program bude pestrý.
Kromě domácích Lanštorfčanů se představí
sbory z Přibic, Rohatce, Hroznové Lhoty a Prušánek. Nebude také chybět zdejší
folklorní kroužek při ZŠ Ladná a hosté pořadu letos budou sourozenci Sára a Michal

Dvořáčkovi z Kostic. Hudební doprovod již
tradičně zajistí Cimbálová muzika Jožky Severina.
Hned na to v sobotu 30.9.2017 pojedeme opět do Brna na Pochod Za Moravu. Zde
zazpíváme v kostele U sv. Tomáše, na Jakubském náměstí, Nám..Svobody, Moravském
nám. a u staré radnice.

Vinaři Zaječí z.s. pořádají již tradičně
akci Zaječské mladé víno 2017, kde budeme
doprovázet hosty lidovou písničkou. Letošního ročníku se zúčastní 6 vinařství. Vyvrcholením bude volba krále mladých vín.
První adventní neděli 3.12.2017 připravujeme Adventní koncert. Naše pozvání
přijali zpěváci z Horňáckého sboru Chotár.
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Doufáme, že důstojně naladíme všechny diváky na tento předvánoční čas.
Dne 5.12.2017 zazpíváme u kostela koledy a přivítáme tak příjezd sv. Mikuláše se
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svou družinou. Akci pořádá Sdružení občanů Ladné. Součástí akce bude i Mikulášský
jarmark, kde je možno zakoupit výrobky
místních šikovných občanů.

Na Štědrý den, jako každý rok, se sejdeme na hřbitově, kde zazpíváme našim kamarádům, kteří už nejsou mezi námi.
Zpracoval: Martin Vlk

SDH Ladná - Mladí hasiči
Mladí hasiči se začali po prázdninách scházet opět v úterý od
17-18hodin v hasičce. Pokud by měl někdo z malých dětí zájem
se do hasiče přihlásit, stačí buď přijít v úterý s ostatními dětmi,
anebo přihlásit ve škole u paní Střelské Marie. Podá Vám bližší
informace, popř. přihlášku.
V sobotu 9.9.2017 se chystáme na letošní předposlední závody v požárním útoku do Vlasatic. Poslední závody nás čekají
v říjnu. Jsou to závody požární všestrannosti, kde se soutěží v
běhu, topografii, zdravovědě, šplhu na laně, střelbě ze vzdu-

chovky, apod.. Jsou to disciplíny, které se děti učí v hasiči po
celý rok.
Od podzimu jsme zahájili hasičský DOROST, kam patří hasiči od 15 do 20 let. A protože mladí hasiči vyrostli a „zestárli“, tak
dnes máme 10 mladých dorostenců různého věku. Někteří jsou
natěšení a chtěli by udělat závodní družstvo, které by soutěžilo v
okrese za dorost, nebo i za dospělé. K tomu je však nutné mít jiný
sportovní materiál než mají malí hasiči, který prozatím nemáme.
Starosta SDH Ladná Rostislav Střelský

Aktuálně MS Ladná
A máme tu zase podzim, dětem skončily
prázdniny a rodičům nastaly starosti s dětmi, které se musí zase přepnout do režimu
povinností. I pro nás myslivce je to jakým
si signálem, kdy nám začne myslivecká péče
o zvěř. Ke konci léta začala sklizeň obilovin,
řepky a kukuřice, tím se radikálně změní
životní podmínky všem živočichům a zvěři,
kteří pobývají v této krajině. Zvěři se změní
krajina a chybí jí základní životní podmínky, a to klid, kryt a potrava.
Proto jsme přes léto opravovali, sanovali stávající krmná zařízení a postavili jsme
nové krmelce, které budou lépe vyhovovat
při krmení zvěře. Nasušili jsme zvěři na
zimu vojtěškové seno, které je v období zimy
velmi dietetické, protože srnčí zvěři funguje trávící systém na 30%, a proto se nesmí
zatěžovat energeticky náročnou skladbou
potravy. Dále jsme nakoupili obiloviny, sůl
a odčervení pro spárkatou zvěř. A celé zimní
krmení bude jen na nás a na naší zodpovědnosti.
Poslední srpnový víkend jsme strávili
přípravou a umístěním umělých nor pro
škodnou zvěř, kterou je pro myslivce liška

a jezevec. Zakoupili jsme dvě umělé nory,
které nám umožní rychlejší a příjemnější
lov, kdy odpadá tak složité kopání někdy i
tři metry hluboké šachty. Dále můžeme pomoci psovi, který musí čelit těžkému soupeři
jako je liška a již zmíněný jezevec.
Dále jsme postavili i několik přenosných
loveckých sedaček, které jsou mobilní a můžeme je dle potřeby přemisťovat. Hlavně
tam, kde jsou technické plodiny - kukuřice,
řepka, slunečnice a kde prasata páchají velké
škody. Máme ještě jeden rest, a to je naše kazatelna u Myslivny. Jednu se nám podařilo
odvézt a tu druhou skrze plodiny na poli, ne.
Ale teď je posečeno, tak se chystáme na její
odvoz, než nám tam zakoření.
Musím se taky zmínit a pochválit moji
kynologickou aktivitu se svými fenami a to
německý ohař krátkosrstý Hessie Špalíček.
S kterou jsem absolvoval všechny lovecké a
vrcholné zkoušky ohařu jak v ČR tak zahraničí. Umístěna byla vždy v první ceně a první místo. A tím jsem se s ní dostal na jednu
z nejprestižnějších vrcholných zkoušek jakým je Memorial Richarda Knolla. To samé
na poli exterieru, kdy se stala Šampionkou

krásy ČR. Skloubit výborný exterier a pracovní vlohy se podaří málokdy. Dále fenka
patterdala teriéra Kira ze Smolinky, vítězka
Intercanis a na loveckých zkouškách teď pracujeme, vyborná norařka. Jinak v MS Ladná
máme ještě čtyři české fousky s podzimníma zkouškama a jednoho patterdala teriera
Hero, taky nadějný norař a ochota na pobarvené stopě, dále fenku něm. dlouhosrstého
ohaře která se ted připravuje na podzimky.
Jinak všechny psy co máme v MS jsou lovecky vedení a jsou to naši nepostradatelní kamarádi při výkonu práva myslivosti.
Jinak se taky musím zmínit o ukončení
mysliveckého kroužku pro začínající mladé myslivečky. Je to velká škoda, poněvadž
vychovávat si budoucí mladé myslivce jako
pokračovatele, byl velmi dobrý nápad Kamila Štolla. Vzhledem k odlivu mladých
myslivečků do městských škol, se snížil jejich počet, a nebylo to již k udržení. Tímto,
bych chtěl jemu a Ivanovi Ačovi poděkovat
za ochotu se věnovat dětem na úkor vlastního osobního času.
Naše Myslivna byla dokončena přístavbou dalšího bloku, a tím se zvětšil její prostor
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a pohodlí. Neustále se snažíme zvelebovat
interier. Již se tam můžeme scházet ve větším počtu a pořádat různé akce - narozeniny, schůze, poslední leče. Současný stav myslivců v našem MS je deset členů, včetně dvou
nově přijatých - ti jsou plní elánu a nadšení,
kterého musíme využít. I v tak malém počtu
se nám daří obhospodařovat honitbu jak po
stránce krmení, lovu a obnovy mysliveckého
zařízení.

Září 2017
Co považuji za důležité se zmínit, je že
v ČR byl v minulých týdnech potvrzen historicky první výskyt afrického moru prasat
( AMP) v populaci černé zvěře. Jedná se o
velice závažné virové onemocnění s vysokou
mortalitou nakažených kusů, které bude mít
dalekosáhlé následky na stavy černé zvěře a
myslivost jako takovou. Vyšetření provedená SVS prokázala nákazu u několika desítek
kusů divočáků v okrese Zlín. Naše honitba
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je na okraji druhého pásma s mimořádným
vet. opatřením (MVO). Pro představu - je
ohnisko 10 km ( Zlín ), nárazníková zona
40 - 70 km (MVO). Budeme doufat a dělat
vše proto, aby se nákaza nešířila po celé ČR.
Nákaza není přenosná na člověka, ale bude
mít i dopad ekonomický, a to dovozem vepřového masa ze zahraničí.
Děkuji za pozornost a ukázněnost v naší
honitbě.
V úctě MVDr.Jindřich Nešpor

Klub nejen pro důchodce - Program září - prosinec
6.9.

Setkání po prázdninách v nové hospůdce

13.9.

Cvičení na workoutovém hřišti a jiné sporty

27.9.

Historie kostela - paní Ludmila Střelská

4.10.

Sušení bylinek, ovoce a zeleniny

11.10.

KLAS - Den české státnosti

18.10.

Kavárnička

21.10.

Vystoupení sourozenců Baťkových s CM Slovácko - mladší
od 19.00 hod.

25.10.

Beseda s hajným panem Ladeslavem Novotným - „Vy, zelení hájové“

8.11.

Pochoutky z mrkve - ochutnávka

15.11.

KLAS - Kavárnička - 17. listopad

22.11.

Vánoční výzdoba - strojení stromečku

29.11.

Výroba zdravotních obkladů

6.12.

Mikuláš - Ladenští trubači

13.12.

Výroba vánočních dárečků

26.12.

Štěpánský výlet na Janohrad

29.12.

Ukončení roku 2017
Setkání probíhají vždy ve středu od 15.00 hod.
ve foyeru sportovní haly
Srdečně všechny zveme

Výzva našim dětem
a spoluobčanům
Na 3. října připravuje
Klub seniorů
v naší obci akci

„Rozsviťme
Ladnou“.
Připravme si u svých domků
dekorace z dýní,
které navečer rozsvítíme.
Nejlepší dekorace vyhodnotíme
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Tanečníci studia N.C.O.D. se stali více mistry světa
Taneční studio N.C.O.D. si dovezlo ze
světového šampionátu „Wolrd dance masters 2017“, který se konal 22. – 28.5.2017 v
Chorvatské Poreči, celkem 3 trofeje:
• 2. místo a titul více mistra světa v kategorii MTV commercial – juniors v lize A
• 3. místo v kategorii MTV commercial –
juniors v lize B
• 2. místo za společnou choreografii se
skupinou E.M.Dancers v kategorii Production number v lize B

Konkurence byla obrovská a kromě titulů jsme si dovezli také spoustu krásných
zážitků a nových zkušeností.
Děkujeme všem sponzorům včetně
obce Ladná za podporu. Moc si vážíme
toho, že jste nám dali možnost reprezentovat Českou republiku, která v celkovém
pořadí skončila na krásném 9. místě.
Také jsme si o prázdninách užili spoustu tance, soutěží a zábavy na letním tanečním soustředění, tentokráte v Chotěboři,

kde jsme se připravovali na novou soutěžní
sezónu.
Pokud i vy se k nám chcete přidat, od
14. září máme opět tréninky ve sportovní
hale Ladná – každý čtvrtek 17:00 až 18:00
mladší děti, 18:00 až 19:00 starší děti, mládež a dospělí.
Více informací na www.ncod.cz
emailu: ncod@seznam.cz
či tel: 723 665 935

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
O divení (se)
Ty velické zvony
pěkně vyzváňajú
ludé sa čudujů
co to znamenajú
V předchozí úvaze zmíněný a citovaný uherský vinařský
odborník Franz Schams (1780 - 1839), publikoval již v roce
1830 knihu nazvanou Úvahy o uherském vinařství, v níž
mimo jiné popisuje pověrčivost římsko-katolického obyvatelstva jedné nejmenované obce na Slovensku v první třetině 19.
století. Sedláci tehdy prý věřili, že zvoní-li se umíráček před
blížící se bouřkou, přivolávají se kroupy, které poškodí vinný
porost. Schams se pak doslova ptá a konstatuje: „Nebylo by už

na čase moudrým ponaučením zbavit chudý, politováníhodný
lid jeho pověr, které nám ještě na mnoha místech obvyklým
zvoněním proti bouřce tak často připomínají jeho mylné názory? Je nemožné spočítat smutné následky, které měla pověrčivost na lidskou bezúhonnost a blahobyt od jejího vzniku.
Znamení zvony při blížící se bouřce mělo v dřívějších dobách
význam svolávání k modlitbám. Jak tehdy dobře míněný úmysl mohl od té doby sklouznout do klamné představy, že hluk
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zvonů zahání mračna s kroupami, to nevím.“ V podání skupiny Čechomor velické zvony vyzváňajú pěkně, nicméně vyskytuje se i varianta, v níž velické zvony vyzváňajú smutně.
To je do balady vhodnější, protože balada (italsky ballata od
slovesa ballare - tančit) je lyrická pochmurně laděná píseň,
která popisuje příběh nešťastné lásky zpravidla s tragickým
koncem.2 (Podle toho se zdá, že původní - nejstarší tance byly pomalé.)
Tato úvaha (a její příští pokračování) ovšem nebude ani o
zvonech a/nebo zvonařství či historické komunikační funkci
zvonů, ani o pověrách a dokonce ani o písňových hudebních
formách, nýbrž o divení (se) a věcech nebo lépe řečeno jevech
s tím souvisejících.
Italský římskokatolický teolog scholastické tradice, Tomáš
Akvinský (1225 - 1274), považovaný za jednoho ze 33 učitelů
římskokatolické církve a v roce 1323 prohlášený za svatého, napsal ve svém obsáhlém spise nazvaném Somma teologica3 (Svazek 2 – Druhá část, První oddíl, Otázka 32: O příčinách radosti,
článek 8): „Dnes je divení se jakousi touhou po vědění, která
se rodí v člověku, když vidí něco, čehož nezná příčinu, nebo
pokud tato příčina přesahuje jeho znalosti a možnosti poznání.
Dále divení se vyvolává radost, pokud je spojeno s nadějí, že
znalosti, o kterou nám jde, bude dosaženo.“ (vlastní překlad)
Už před Akvinským řecký filozof Aristotelés ze Stageiry
(384 - 322 př. n. l.) o divení se napsal: „Neboť jak dnes, tak
v dřívějších dobách lidé začali filozofovat, protože se něčemu
divili.“ Naopak po Akvinském velebil divení se v Německu narozený teoretický fyzik, jeden z nejvýznamnějších vědců všech
dob a možná vůbec největší vědec 20. století, Albert Einstein
(1879 - 1955), když napsal: „Kdo se už neumí divit, neumí žasnout, ten je takříkajíc mrtev a jeho oko je vyhaslé.“
V češtině říkáme: „Laik se diví, odborník žasne.“ V němčině je tomu přesně naopak, tam se diví odborník a laik žasne. (Der Laie staunt und der Fachmann wundert sich.4) Podle
Akvinského, podle něhož je divení se vyjádřením touhy po vědění, je ovšem správnější naše, českojazyčná, varianta, protože
odborník se nemá co divit5 a vyjadřovat tím touhu po vědění,
a tudíž neznalost. On má veškeré (nebo alespoň základní) teorie spadající do jeho oboru prostě znát!
1

Zvonění „proti mračnům“ se datuje od první poloviny 16. stol. Původním
účelem bylo opravdu vybídnutí věřících k modlitbě za odvrácení pohromy.
Lidé se však domnívali, že otřesy vzduchu způsobené zvoněním odnímají
mrakům zlou sílu, a proto se před bouří zvonilo velkými zvony a zvláště hlasitě. To připomíná i latinský nápis, který se často objevuje na pláštích zvonů:
"Vivos voco. Mortuos plango. Fulgura frango." – Svolávám živé, oplakávám
mrtvé, zaháním (dosl. "drtím / lámu") blesky, který cituje i německý básník
a dramatik Friedrich Schiller (1759 - 1805) jako motto své Písně o zvonu.
V němčině, angličtině, španělštině, francouzštině a italštině existuje rčení,
které říká: „Zvon svolává lidi do kostela, ale sám se mše neúčastní.“ Je to
zřejmě obdoba našeho: „Čert spolky zakládal, ale je nemiloval.“

2

Nejlépe možná vystihl podstatu balady výše zmíněný Schiller, když napsal:
„Vše, co nesmrtelné má zůstat v písni, zhynout musí v reálném životě.“

3

V úvodu spisu, který vznikal v letech 1265/1266 - 1273, Tomáš Akvinský
uvádí, že je to spis pro ty, kdo v teologických otázkách nepatří mezi pokročilé, nýbrž mezi začátečníky. Text je členěn proto jednoduše a jasně v článcích,
otázkách a odpovědích.

4

5

S němčinou ale nachází čeština jakousi etymologickou podobnost slov „divit
se“ a „obdivovat“ - sich wundern a bewundern. V jiných jazycích taková
podobnost neexistuje, např. v angličtině: be surprised / wonder × admire;
v italštině: meraviagliarsi × ammirare (Od toho také název rostliny divizna.
Není to proto, že by se něčemu divila, ale proto, že jako léčivá bylina dělá
divy.)
může pouze (pozitivně nebo negativně) žasnout (nad myšlením a konáním
laika)
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Položíme-li si otázku, kdo je vlastně odborník, pak odpověď
na ni najdeme u různých autorit různou: Hned dva čeští literáti
se shodují, že odborníci mohou nejen žasnout, ale mohou se
také mýlit. Básník František Gellner (1881 - 1914) se domnívá,
že: „Jsou jisté hlouposti, kterých se může dopustit jen odborník.“ a slavný literární kritik a spisovatel František Xaver Šalda
(1867 - 1937) doplňuje: „Jsou jisté hlouposti, kterých se může
dopustit jen takzvaný odborník. Prostý člověk o zdravém rozumu se jim vyhne.“
Naopak dva světoví fyzikové, přičemž oba dva jsou nositeli
Nobelovy ceny za tento obor, se ve svých názorech mírně rozchází. Zatímco německý fyzik Werner Heisenberg (1901 - 1976)
tvrdí, že: „Expert je někdo, kdo zná některé nejhorší chyby, které je možno udělat v jeho oboru, a ví, jak se jim vyhnout.“, jeho
starší kolega, dánský fyzik Niels Bohr (1885 - 1962) se domnívá, že odborník by se chybám záměrně vyhýbat neměl. Bohr
totiž tvrdí, že: „Expert je člověk, který udělal všechny chyby,
jichž se lze vůbec dopustit, na velmi úzkém poli.“6
To, že se názory dvou odborníků někdy i zcela diametrálně
liší, by nás nemělo překvapovat. Jeden z tzv. Parkinsonových
zákonů, jejichž autorem je britský historik a spisovatel (satirik)
Cyril Northcote Parkinson (1909 - 1993), říká, že: „Na každého
experta připadá jiný expert s opačným názorem.“
Za asi nejlepší definici odborníka považuji definici maltského filozofa a psychologa Edwarda de Bona (*1933): „Odborník
je někdo, kdo správně usuzuje a snáze se rozhoduje díky vědění,
čemu je třeba věnovat pozornost a co ignorovat.“ O odvěkém
nedostatku kvalitních odborníků všude na světě vypovídá přísloví: „Je mnoho povolaných a málo vyvolených.“ Konstatuje to
totiž už evangelista Matouš ve 14. verši 22. kapitoly (latinsky:
Multi sunt vocati, pauci vero electi).7 Toto přísloví ale existuje
také v němčině (Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt.), v angličtině (Many are called, but few are chosen.),
ve francouzštině (Beaucoup d’appelés, peu d’élus.) či italštině
(Molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti.)
A proč je vlastně dobré být odborníkem? Americký matematik maďarského původu, George Pólya (1887 - 1985), ve své
knize Jak to vyřešit (How to Solve It, 1945) napsal: „Je obtížné
mít nějaký dobrý nápad, pokud máme málo znalostí o daném
předmětu, a nemožné, pokud o tom nevíme vůbec nic. Dobré
nápady jsou založeny na minulých zkušenostech a dříve získaných znalostech.“
Naději „neználkům“, že by mohli na něco originálního, neřku-li geniálního, přijít, ale dává americký spisovatel, nositel
Pulitzerovy ceny a Nobelovy ceny za literaturu, John Steinbeck
(1902 - 1968), který napsal: „Odborníci se vždy zlobí, když laika napadne něco, co je by nikdy nenapadlo.“ Ještě větší naději
laikům dává ještě větší autorita, již výše zmiňovaný Albert Einstein, mimochodem také nositel Nobely ceny za fyziku, který
řekl: „Každý ví, že určité věci jsou nemožné, dokud nepřijde
někdo, kdo to neví a vymyslí to.“8
pokračování v příštím čísle
Zdeněk Vrbík
6

Podobně český vědec (statistik), spisovatel a aforista, Stanislav Komenda
(1936 - 2009) definoval odborníka jako „především znalce možných chyb a
rizik.“

7

Abychom byli objektivní, musíme zmínit (alespoň v poznámce pod čarou),
že Matouš to ve svém evangeliu uvádí v poněkud jiném kontextu.

8

Ze „stejného soudku“ je také známý Einsteinův výrok: „Podle aerodynamických propočtů čmelák vzhledem ke své hmotnosti a velikosti křídel nemůže
létat. Čmelák o tom naštěstí neví, a tak létá.“ nebo jeho výrok: „Pouze ti, kteří
usilují o něco absurdního, dosáhnou nemožného.“
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Služba v lesích protektorátu - pokračování z minulého čísla
Sotva do dvou dnů po první Rhönově
návštěvě přišla první německá, protektorátní nařízení, která přivezl v poště šofér z
kolenské zprávy, jenž měl na starosti dovoz pracovních pomůcek, nářadí, a všeho
důležitého k chodu provozu, mezi jiným
také pošty na všechna polesí. Nařízení
byla odeslána z „ Protektoratswaldverwaltung Böhmen und Mähren“, (tedy – Protektorátní lesní správa pro Čechy a Moravu), která, pro tento okrsek, byla zřízena
Němci ve městě Kladno, kde měl Rhön
také svoje služební sídlo.
První nařízení se týkalo uniforem. Ze
všech oděvních součástí lesních úředníků (včetně hajných) musí být okamžitě
odstraněny odznaky nesoucí republikové
státní znaky a na všech oděvních součástech také musí být odstraněny dosavadní
knoflíky, nesoucí označení SLS a nahrazeny knoflíky protektorátu dodanými v
zásilce (sice také šetrně pozlacenými, ale
nijak neoznačenými). Příkaz byl doplněn
rozkazem, který nařizoval, že všechny
úkony spojené s provedením této změny
jsou zaměstnanci povinni provést sami na
své vlastní náklady. - Dalším, ještě nepříjemnějším nařízením byla povinnost každého zaměstnance prokázat svůj „ Árijský
původ“ a to ne jen svůj, ale všech svých
rodinných příslušníků, který musí být
notářsky ověřený. To bylo velmi náročné
administrativně, vzhledem k tomu, že vše
bylo striktně vyžadováno u každé osoby
až do třetího pokolení zpět. Bylo k tomu
potřeba objíždět, nebo obesílat matriky,
magistráty a mnohé další úřady. Pokud se
u někoho prokázalo, že měl v rodokmenu někde židovské předky, byl okamžitě
ze služby propuštěn. Třetím nařízením, o
němž byla již výše zmínka, bylo, že s ustanovením Protektorátu se služebním, úředním jazykem stává Jazyk německý a zaměstnanci jsou povinní, se mu neprodleně
naučit, nebo si jeho znalost patřičně doplnit, jinak nebude možné, aby dále vykonávali službu. V poště byl dále ještě osobní
dopis pro správce, s oznámením, že ho
„Herr Oberforstmeister“ pozítří v devět
hodin ráno osobně navštíví, aby provedl
prohlídku celého revíru. Má ho očekávat
u vjezdu do myslivny, služebně ustrojen k
průchodu terénem a v uniformě, která již
splňuje nově nařízené požadavky.
Když fořt dočetl všechna ta nařízení,
zákazy a příkazy, odplivl si a procedil skrze zuby něco, co znělo nápadně jako „zasraní skopčáci“. Při tom ho napadlo, že ze
všeho nejdřív by měl někde sehnat učebnici němčiny, aby si mohl vylepšit nyněj-

ší „služební „ jazyk. Vzpomněl si při tom
na Vlastu Buriana, který v jedné jevištní
skeči o různých jazycích řekl: „ Takovej
Francouz vám ku příkladu řekne le étui
a Němec to samý - chrrrocht“ ,při čemž
zachrochtal, jako prase. - Hned na zítří se
rozjel do Rakovníka, do knihkupectví, kde
si koupil „Učebnici němčiny“ od Dr. H.
Augustina, vydanou nakladately Kvasničkou a Hamplem v Praze, k tomu německo – český a česko - německý slovník
UNIKUM s mluvnicí, pravopisem, frazeologií a přehledem německé mluvnice,
sestavený Karlem Kummprechtem a vydaný nakladatelem A. Neubertem v Praze
1940. Tímto se domníval, že pro začátek
učinil povinnosti zadost, a když už bude
před Rénem (jak mu budeme raději říkat)
ještě dál koktat, bude mu moci alespoň
ukázat, že něco udělal pro zlepšení. Jak
se však ukázalo dál, byl od přírody nadaný k učení cizích jazyků a koktání častým
používáním řeči brzy přestalo. - Rén byl
přesný, ručičky kapesních hodinek ukazovaly za dvě minuty devět, když u myslivny zastavil černý OPEL, z něho vystoupil
německý šofér a otevřel zadní dveře vozu,
aby Herr Oberforstmeister mohl vystoupit. Fořt mu opět po česku zasalutoval
a pozdravil ho myslivecky „Weidmannsheil“, k čemuž přidal ještě německy dobré
ráno. Rén mu odpověděl, ku podivu stejně
a hned od něho dostal instrukce na cestu.
Řekl mu, že od tohoto okamžiku je velitelem vozu on a celá prohlídka, na kterou
je vymezený čas do šestnácti hodin, je jen
v jeho vlastních rukou a pokud bude jeho
samotného něco zvlášť zajímat, dá mu vědět, načež ukázal na místo vedle řidiče a
vyjeli. Fořt byl na něco takového připravený už předem a měl naplánovanou svou
trasu, po níž se hned vydali. Předpokládal,
že středem všeho zájmu budou říjiště a
stav všech „kazatelen“ (tj. krytých, vysokých posedů pro lov s hosty) a v tom se
rozhodně nemýlil. Rén u každého posedu
vystoupil, prohlédl ho ze všech stran a dokonce na každý po žebříku vylezl nahoru,
aby se přesvědčil, zda je dost dobrý pro
říšské hosty. Se stavem byl ku podivu velmi spokojen, a když odpoledne prohlídku
skončili, řekl, že revír se mu líbí a jen připomněl, aby přístupové pěšiny ke kazatelnám byly vždy před doprovodem pečlivě
vymeteny z důvodu „zrazení“(vyplašení)
zvěře při příchodu. To mohl fořt s klidem
slíbit, jelikož o totéž se musel starat stejně
i za své dosavadní služby. S podivem zjistil, že Rén se z upjatého, komisního oficíra
najednou proměnil v povídavého tatíka,

který dokonce slušně požádal, jestli by
mu „ gnädige Frau“, tedy milostivá paní,
nepřipravila šálek kávy. Fořt by ho byl už
nejraději viděl zády k sobě sedět v autě
na silnici, ale dobře si uvědomoval, že do
budoucna bude dobré s tímto úředníkem
vycházet v míru, -mohl by přijít i mnohem
horší. Zašel tedy do kuchyně, aby řekl
ženě o skromném přání nového nadřízeného. Ta jen s kroucením hlavou spráskla ruce, protože do nynějška nedělala nic
jiného, než že přešívala knoflíky na všech
jeho uniformách. Přesto ale hned pochopila situaci, vzala si na sebe čistou bílou
zástěru a po chvíli už nesla kávu do kanceláře. Nadřízený se projevil jako zdvořilý
gentleman, při jejím příchodu se postavil
téměř do pozoru. Když položila podnos s
kávou na stůl s pozdravem jí obřadně políbil ruku a přizval ji ke stolu k popovídání.
Nevěděla vůbec, co by si s ním povídala,
ale posadila se, a nakolik jí stačila němčina, řekla mu, že jen na chvilku, protože má
ještě moc práce s přešíváním knoflíků na
manželových uniformách. Fořt vyvalil oči,
kde se v ní vzala ta troufalost, Rén se ale ku
podivu provinile přikrčil a řekl, že se moc
omlouvá, ale že on osobně za to nemůže,
že je to na rozkaz shora a že se jí ani trochu nediví. Místo dalších zdvořilých frází
se rozpovídal o sobě. A tak, než konečně
odjel, ještě se dověděli, že pochází z Magdeburgu, se svou ženou Hildou bydlí nyní
ve služebním bytě v Berlíně a mají spolu
sedmnáctiletou dceru Lilli. A zároveň se
velmi zdvořile zeptal, jestli by je nemohl
vzít někdy sebou, ukázat jim zdejší přírodu a kraj, že by to jeho paní velmi zajímalo.
Oba si mysleli své, ale těžko se dalo odmítnout, jen správcová podotkla, že budou
vítány, ale zcela jistě jeho paní s dcerou
budou zvyklé na vyšší standard a ona má
obavy, aby pak nebyly zklamány. Nad tím
jenom mávl rukou, poděkoval a konečně
se odporoučel k autu. Když se za ním zavřely dveře, správcová si jen povzdechla
„dobrý Bože, co nás tu ještě čeká“ a odešla
přešívat knoflíky. - K návštěvě celé rodiny
opravdu po čase došlo i s malou úsměvnou příhodou. Paní Rénová, asi pětačtyřicetiletá blondýnka, působila trochu neklidně a upjatě. Zato její dcera Lilly byla
všetečná, někdy až drzá a splňovala přesně
požadavky standartu „nordického“ typu
blondýny s modrýma očima. Fořt ji hned
v duchu odhadl termínem „rozmazlený
fracek“, ale to neventiloval. Když je toho
dne provedl lesem a zavedl ke studánce,
kde si nasbíraly zralé lesní jahody, napadlo
ho, že „ dámy“ by možná rády viděly i ně-
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jakou zvěř. Věděl, že nad myslivnou v pasece vychází touto dobou na pastvu mladý,
roční srneček, který tu byl na pohyb lidí
poměrně zvyklý a že by ho mohli alespoň
zahlédnout. Svěřil se s tím Rénovi, který
nadšeně souhlasil, že si dámy alespoň po
dlouhé chůzi chvilku odpočinou. Fořt mu
jen nesměle připomněl, že bude nutné,
aby slečna Lilly byla alespoň půl hodinky zticha. Rén řekl jen, „samozřejmě“,
ale pak mu trvalo čtvrthodinu, než to své
užvaněné dceři vysvětlil. Pak to ale vypadalo, že bude opravdu zticha. Fořt je vedl
k pasece oklikou, s dobrým větrem, až k
místu, kde bylo v okraji lesa několik dubových pařezů, od paseky krytých lískovými
keři, kterými bylo ven dobře vidět a tady
se rozesadili. Lilly zatím statečně držela
klapačku a dala si na pařez bílý kapesníček, aby se náhodou neušpinila. Neseděli
ani deset minut a srnec vyšel jako na objednávku. Chvíli jistil a pak se začal v klidu pást. – Ukousl si ale jen několik soust,
když ho vyrušilo něco, co tu ještě neslyšel.
Vypadalo to asi takto: „Iiiiiiiiiiiiiiiiíííííí,
mama.. mamááá iich hab Ameisen in Hooseeeéé!!! Iiiííí“(mama, mám mravence v
kalhotkách) – a chlapi nechlapi, sukýnka
letěla nahoru, krajkové kalhotky dolů a
nastal téměř šavlový tanec i s paní Oberforstmeisterovou, která hbitě přiskočila
na pomoc. Srnec se vylekal tak, že z místa
přeskočil skoro dvoumetrový dubeček vedle sebe a zmizel s rozčileným „bekáním“
v protější mlazině. Fořt sebou také trhl a
křik mu připomněl bojový pokřik Apačů-Meskallerů o kterých, jako kluk, čítal v
románech Karla Maye. Honem se otočil,
ani ne tak z diskretnosti, jako ze strachu,
že se neudrží smíchy. Prakticky to už stejně nemělo smysl, protože vše, co mohl vidět, už stejně viděl. Samotný Rén zůstal v
prvním momentu jako opařený a nevěděl,
jestli se má omlouvat, smát, nebo pomáhat
s hledáním mravenců. Nakonec ostře sjel
dámy „svého srdce“ a šlo se do myslivny,
kde je čekala káva a zákusek, u kterého jim
tentokrát nebylo příliš do řeči, ale tady už
se „představení“ smál i sám „Herr Oberforstmeister“ , při čemž Lilly civěla uraženě do země.
Rén na polesí fungoval zhruba do poloviny roku 1943, ulovil si tu několik jelenů a také jednoho srnce. Zdálo se, že si
kontroly docela oblíbil, protože, jak sám
jednou v dobré náladě prohlásil, se zdejším správcem se tu nejlépe domluví. Svého, vynuceně přiděleného nadřízeného
vedoucí polesí hodnotil, jako lidského,
vzhledem k tomu, že byl vlastně nacista
a měl propagovat příslušnou ideologii, se
naopak choval vždy velmi tolerantně, za
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omyl se dokázal i omluvit a nechoval se
nikdy povýšeně, nebo nadřazeně, což v
každém případě mohl, a dokonce i měl.
Koncem roku 43 se Hitlerovi přestalo
na frontách dařit a od těch dob tu jeho
(Réna), ani jeho rodinu nikdo nespatřil.
Stejně tak v tuto dobu skončilo doprovázení německých hostů, poněvadž už se
žádní neobjevili, Wehrmacht holt začal
mít jiné starosti. Co se týká loveckých hostů, byli mezi nimi někteří poměrně slušní lidé, od některých dostal , za úspěšný
doprovod i různé dárky s věnováním, jako
třeba mořskou mušli Tritonku, používanou k napodobování troubení jelenů v říji
od plukovníka Völkerse s vlastnoručním
věnováním, za úspěšný lov silného dvanácteráka, nebo od italského diplomata
Rutelliho knihu „ Jagdliches Brauchtum“
od Waltera Freverta – nestora německé
myslivosti (dávno před Hitlerem - od
jeho nohsledů ovšem na titulních deskách
označenou jelením parožím se svastikou).
To byly ale vzácné výjimky. Většina ostatních byli povýšení, upjatí a nafoukaní blbci, kteří nedovedli za dobře odvedenou
práci ani poděkovat a veškerou námahu
považovali za samozřejmou povinnost.
Zvlášť jeden zůstal fořtovi dlouho ležet
„v žaludku“- jediný generál Wehrmachtu, který se v tomto revíru objevil, říkal
si excelence Herr General Wildenbruch,
který když konečně ulovil svého desateráka (dva jeleny před ním chybil, čemuž byl
vinen samozřejmě, jak jinak, doprovod),
povolal rozkazem všechny úředníky lesni
správy Kolna, což bylo asi deset lidí +hajní
s polesným( potřeboval publikum) , pět
profesionálních trubačů s borlicemi, nechal všechny nastoupit do pozoru, sám se
ve slavnostní uniformě rozkročil u uloveného jelena a trubači mu museli zatroubit
„ Pozdrav nejvyššího pána“ a frevertovo
„Das grosse Halali“,se všemi jeho dalšími
signály pro jelena.
K správcovu štěstí se tu po celou dobu
neobjevil, jako lovecký host, žádný z příslušníků elitních jednotek SS, za což byl
prozřetelnosti vděčný už jenom proto, že
by musel přinejmenším heilovat. Ale čekala ho ještě jiná překvapení. Zmiňovaní
SS-mani se tu objevili po atentátu na Reinharda Heidricha, a to hned dvě čety na
dvou nákladních autech s dvěma německými ovčáky a předvedly se, jak se patří. S
namířenými pistolemi a samopaly vyhnali
ráno všechny obyvatele myslivny, včetně
dvou služek a čeledína, doprostřed dvora, kde u nich zůstali čtyři s odjištěnými
zbraněmi hlídat a ostatní prohledali se psy
všechno od sklepa po půdu včetně maštalí
a stodoly, načež, po podrobné, nevybíravé
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kontrole všech dokladů, bez vysvětlení, o
omluvě ani nemluvě, naskákali na korby a
odjeli. Zůstal po nich jen smrad z benzinu
a šílený nepořádek. Domácí si ale všichni
pořádně oddechli.
V roce 1939 a 1940 došlo na polesí Bušohrad k velké sněhové a větrné kalamitě v
již výše zmíněných smrkových porostech,
kde spadlo a bylo polámáno přes 33 tisíc
kubíků dříví, které bylo nutno zpracovat
z důvodů nebezpečí napadení kůrovcem.
Němci to vyřešili tak, že přikázali postavit u myslivny dřevěné ubytovny, do nich
nastěhovali čs. vládní vojsko, které dostalo
rozkaz kalamitu zpracovat. Po skončení
hlavních těžebních prací v roce 42 bylo
potřeba odlesněné plochy znovu zalesnit.
Protektorátní zpráva měla po ruce bleskově nové řešení. Do dřevěných ubytoven byly poslány dva turnusy po stovce
vězněných žen v pražských věznicích, z
nichž většina byly židovky a mezi nimi
prostitutky, pochytané gestapem ve městě
a okolí. To měl být potenciál příštích pěstebních prací. Na ostrahu byl k nim přidělen jeden oddíl českých policistů toho
času „ bez práce“. Bylo zkouškou trpělivosti pro personál naučit tyto ženy všem
nutným pracím, protože většina jich viděla motyku, rýč a sázení stromků poprvé
v životě. Proslýchalo se, že dalším cílem
obou transportů, měl být koncentrační tábor v Osvětimi.
Jedné noci v zimě roku 1943, ve dvě
hodiny po půlnoci, vzbudilo správce bušení na okno. Když se rozespalý rozkoukal, v
okně uviděl světlo petrolejové, vozové lampy, před ním hlaveň samopalu, kterou bušil
do okenního rámu člověk, kterému pravděpodobně patřil zarostlý obličej, který se míhal v blikajícím světle lampy. „ Davaj bistro
otkrýť dver, ili ty mjortvyj“ – zaznělo přes
zavřené okno. Hned mu došlo, že je to rusky. Nabitou pistoli raději nechal pod polštářem, protože usoudil, že chlap tam určitě
nebude sám a každý hazard v tomto směru
by mohl vyplnit vyřčená slova, hodil na
sebe přes pižamo jen hubertus a pospíchal
v nejčernějších obavách otevřít. Ještě stačil
na svou paní zavolat, ať se jdou hned s děvčaty schovat do sklepa, kde byla prádelna,
z které vedlo okno za stodolu, kudy se dalo
nepozorovaně utéct do lesa za myslivnou.
Tento „nouzový východ“ byl pak v dalším
vývoji válečné situace mnohokrát používán. - Když otevřel domovní dveře, přešel
mu po zádech mráz, protože teď na něho
mířil samopalů celý les a všiml si, že myslivna je asi celá obstoupená a kolem dokola
odhadoval nejmíň čtyřicet po zuby ozbrojených lidí. Před ním stál chlap, který s ním
mluvil přes okno, představil se pouze jako
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Sergej a kývl rukou za sebe. Uvědomil si, že
pokud budou vyžadovat, aby s nimi mluvil
rusky, mají v tom případě smůlu, poněvadž
rusky tehdy uměl opravdu jen pár slov. Na
štěstí, po kývnutí vystoupil ze tmy jiný člověk, mluvící česky, kterého, jako by už někdy viděl, teď ale nebyly myšlenky na pátrání v paměti kde a kdy. Od něho se teprve
dověděl, že má „tu čest“ hovořit s velitelem
sovětských partyzánů, kteří tu dnes přistáli
na padácích v počtu šedesáti bojovníků a
mají na něho zvláštní požadavky. Prvním
byla likvidace - beze stopy- všech padáků,
které se válí v lese za myslivnou a druhým,
že všem bude po dobu jejich protiněmecké
činnosti zde, zajišťovat obživu lovem zvěře.
Snažil se mu vysvětlit obrovské risiko, které tu je, poněvadž němci jsou tu stále jako
doma a přijíždí neplánovaně bez ohlášení,
i když jejich lovy už téměř skončily a Rén
už se dlouho neobjevil. Na to se mu dostalo
jen pokrčení ramen a lakonická odpověď „
všichni riskujeme, za svobodu to přece stojí, ne?“ Přesto, že fořtovi svoboda jakkoliv
nebyla lhostejná, při pomyšlení do čeho
se dostal nyní, ho mrazilo. Napadlo ho,
že pravděpodobně mluví s příslušníkem,
tehdy ilegální, komunistické strany, což se
také mnohem později potvrdilo, nic méně,
věděl, že teď nemá absolutně na vybranou.
Chlap mu vysvětlil, že o úkryt skupiny se on
starat nemusí, to je prý už zajištěno a také
o něm nebude a nesmí, z důvodů utajení,
nic vědět. Také mu řekl, že skupina bude
zásobována i z jiných míst a na něho přijde
řada jen jednou, nanejvýš dvakrát za měsíc.
Jeho úkol bude zajistit zvěřinu v množství
alespoň 50kg v jedné dávce, která bude rozbourána tak, aby se vešla do dvou ruksaků,
které od něho převezmou vždy dva lidé –
spojky -a budou předány podle instrukcí
zase dál. Pak dostal všechny informace o lidech, kteří budou spojkami, s kterými bude
komunikovat. Jednalo se o dva místní lesní
dělníky, které znal. K tomu obdržel v mapě
tři přesně určená místa, kde budou mrtvé
schránky, které musí denně kontrolovat,
v nichž budou nechávány vzkazy a kde se
také budou scházet k předávání zvěřiny. Po
strohém rozloučení všichni zmizeli v lesní
tmě. - Fořt šel s těžkou hlavou zavolat do
sklepa svou ženu a děvčata a říci jim, že
zatím je po všem, ale na spaní není ani pomyšlení, protože se bude „sbírat hedvábí“,
které musí zmizet, ještě než se rozední. Obě
služky, které se tu také schovávaly, poslal
pro trakaře. Po cestě jim všem vysvětlil, že
mlčení je tu podmínkou života a smrti, buď
budou při prozrazení postříleni hledajícími, nebo hledanými. Nebylo ještě ani šest
hodin, v lese byla ještě zimní tma a „sklizeň“ byla pod střechou. Problém byl, jak
by se dnes řeklo, téměř nerudovský „kam s
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ním“, poněvadž šedesát velkých vojenských
padáků se jen tak někde neschová, ještě že
se povedlo výsadek soustředit do poměrně malého pruhu v délce asi kilometru a
všechny padáky bylo možné v nízkých lesních kulturách poměrně lehce a rychle najít
a také vyprostit. Na štěstí si fořt vzpomněl,
že na půdě je složeno asi třicet velkých, dřevěných beden, které se používaly při stěhování k balení nejrůznějších věcí, do nichž
bylo všechno uloženo a založeno bednami
prázdnými, jichž zbylo k tomu účelu ještě
dost, aby zakryly několik plných. Jak později fořt zjistil, mělo to ku podivu i jednu
velkou materiální výhodu. Bílé padákové
hedvábí se dalo dobře podomácku obarvit
a paní správcová měla v Rakovníku známou švadlenu, která pak z něho stříhala a
šila děvčatům šaty a prádlo a dokonce i on
sám ještě dlouho po válce nosil k uniformě
zelené košile z pevného padákového hedvábí. Širokou škálu využití měly také pevné
padákové šňůry, od šňůr na prádlo, po nejrůznější úvazky, kde se jednalo o pevnost.
- Přes to, že na tuto riskantní „anabázi“
ilegálního zásobování, které, mimochodem, trvalo až do samého konce války, fořt
později vzpomínal poměrně s nadhledem,
byl si vědom obrovského rizika, jež tehdy
denně podstupoval při přenášení zvěřiny a
všech těch setkáních brzo ráno, nebo pozdě večer a tím vlastně vystavoval nebezpečí
celou svou rodinu. Němci už sem sice nejezdili lovit, ale za to tu často prováděli neplánované razie, když se jim doneslo, že by
se tu snad mohl skrývat nějaký oddíl odboje, jako by to cítili. Ale jako zázrakem, což si
nikdo nedovedl vysvětlit, se na nic po celou
dobu nepřišlo. Správce se sám nikdy nedověděl, kde vlastně měli tito lidé svůj úkryt, v
jeho revíru to rozhodně nebylo, ale domníval se, že to bylo v sousedním revíru, který
byl soukromým majetkem hraběte Koloredo – Mansfelda, ale chtít něco takového
zjišťovat v té době by bylo sebevraždou.
Vysoké tu bylo tehdy dostatek a tak ulovit
laň, nebo koloucha, nebyl problém, tím byl
vždy jen nebezpečný transport a předání.
Jednoho dne před koncem roku 44 zasedl fořt v poledne k talíři kouřící bramboračky a právě když nesl lžíci s polévkou
k ústům, začala se celá myslivna i se stolem třást a bylo slyšet ohlušující dunění,
při kterém se mu polévka vylila zpátky
do talíře. Vyběhl ven, nevěda zpočátku o
co vlastně jde. Když byl venku, najednou
mu to došlo, slyšel nad sebou v mracích
monotónní hukot těžkých spojeneckých
bombardérů, které shodily první bomby
na kladenské hutě. Od té doby to slýchali
často i několikrát týdně. Nad myslivnou
se svazy letadel vždy rozdělovaly, některé
nabíraly kurz na Plzeň, jiné nad Kladno,

Ústí a další průmyslová města, také tu stále přeletovali takzvaní „hloubkaři“, kteří
ostřelovali vlaky na trati Beroun – Plzeň
a Beroun – Praha. Kromě strachu, aby
bombardéry snad něco neupustily dřív
už nad myslivnou, to mělo i své pozitivum. Při zpátečních letech se letadla nad
lesem zbavovala zbytečné zátěže, hlavně
kanystrů od benzinu, z nichž některé ani
nebyly tak úplně prázdné, ba dokonce i
plné. Dlužno poznamenat, že tehdy ještě
letadla nelétala na petrolej, ale na kvalitní,
vysokooktanový, letecký benzin. Pokud se
některé pádem z výšky nerozbily, měl fořt
do svého Rapida kvalitní palivo, na které
jezdil jako čert a to zadarmo.
Nejtěžší doba však přišla až na jaře
roku 1945 s příchodem osvoboditelů. Paní
správcová chodila s outěžkem, měl se narodit fořtem dlouho toužebně očekávaný syn,
kterého si tolik přál, ale to ještě nevěděl jistě, hrozil se pomyšlení, že by to mohlo být
třetí děvče. A zrovna do nejhorší doby od
začátku války. Kolem myslivny se couraly
transporty různých válečných zajatců i nezajatců, hlídaných i nehlídaných, neozbrojených i po zuby ozbrojených. Mnohokrát
bylo pro ženskou část obyvatel bezpodmínečně nutné použít, již popsané únikové
cesty přes sklep a prádelnu za stodolu a hledat úkryt pod tichými korunami stromů a
keřů v lese. Bylo třeba, aby někdo z domu
stále hlídal přístupové cesty k myslivně a
obyvatele včas před nebezpečím varoval.
To většinou zajišťoval tatínek paní správcové, fořtův tchán, jemuž táhlo tehdy už na
osmdesátku a měl na to jediný čas. Někteří
zbědovaní vyžadovali u zavřené brány jídlo,
alespoň chleba a vodu na pití. To se provádělo rutinním způsobem, ženy už byly dávno schované za stodolu v lese, jídlo nesl ven
kočí Vašek a fořt sledoval situaci oknem s
pootevřenou okenicí přes nabitou a odjištěnou kulovnici, která stála stále připravená v
pohotovosti u stěny za pohovkou. S velkým
strachem a nervovým vypětím, zatím ale
stále se štěstím šlo vše až do začátku měsíce
Máje, kdy přijel k zavřené bráně americký
džíp – a světe div se, z něho se vyrojilo osm
prvních rudoarmějců, (tedy prvních, které
viděli obyvatelé polesí) našich „osvoboditelů“. „To jsou přece Rusové“, zvolal fořt a šel
je na dvůr neozbrojený vítat. Jaké však bylo
jeho překvapení, když první z nich bez varování zamířil samopal a hned na to zazněla krátká dávka a kulky se zaryly do dveřního rámu nad jeho hlavou. Tchán, který to
vše za okenicí sledoval,l jen stačil křiknout
na ženy „mažte všechny za stodolu do lesa a
dobře se schovejte, tohle není samo sebou,
to smrdí “! Mezi tím správce, ani si neuvědomil, jak mu vylétly ruce nad hlavu, křikl na vetřelce, kteří už zatím stačili přelézt
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bránu, že je Čech a že je vítá, první, který
střílel, se ušklíbl a procedil: „ Durak idi v
dom“ a strčil ho samopalem zpět do dveří.
V kuchyni je nechali s tchánem kleknout
na zem se zvednutými pažemi. Požadavky
byly jasné: ženy, zoloto, časy (hodinky),
vodka, oružije i vsjo dalnějšie. Oružijem
mínili lovecké pušky, které stály ve skříni
v ložnici. Ženy odjely pryč, zalhal správce.
„ Ty mlč “- okřikl ho první Rus, my si je
najdeme. – Ačkoliv hledali dlouho – nenašli, přesto, že jednu chvíli, kdy hledali ve
stodole, byly od nich jen asi padesát metrů.
Do všeho, co bylo ze žlutého kovu, rýpali
nožem, jestli to náhodou není zlato. Když
znovu a znovu hledali vodku, tchán ukázal
na vodovodní kohoutek. Chlap stojící nejblíže, se po něm ohnal pažbou: „Čort vazmi

těbja, eto ně dobro“! Šťastně se mu podařilo uhnout. Pak bratři odjeli, najednou začali mít nějak naspěch. Všechno nakradené
ale vzali sebou. Po hodině se opět všichni
shledali, sice stresovaní, ale nezranění. Fořt
se vzpamatoval první. Vzpomněl si, že byl
na lesní správě upozorněn, že v Rakovníku
mají Ruské jednotky velitelství. Protože na
myslivně už byl pár let zavedený bateriový
telefon, kterým se dalo zavolat na četnickou stanici, rychle se tam snažil dovolat,
což se také po chvíli povedlo. Nadiktoval
seznam ukradených věcí,které měl ještě
v živé paměti, včetně pušek. Slíbili mu, že
udělají, co bude možné. Druhý den odpoledne přijely Džípy dva. Z jednoho vystoupil
četnický strážmistr z Rakovníka s dvěma
strážníky a z druhého kapitán z ruského

velení se čtyřmi vojáky, který se omluvil a
řekl, že viníci budou po zásluze potrestáni.
Odhrnul plachtu jeho Džípu a řekl, ať si vybere všechno, co mu bylo ukradeno. Korba
auta byla plná věcí, ale jeho vlastních málo.
Když to řekl veliteli, ten mu odpověděl, že si
musí vybrat věci stejné hodnoty, jako byly
jeho, poněvadž jiné už nedostane. – Tak
skončila po pěti létech protektorátní služba
na Bušohradě, o níž si polesný bláhově myslel, že se nedožije prvních Vánoc.
Dne 18. 5. se z pootevřeného okna
inspekčního pokoje v podkroví myslivny
rozlehl novorozenecký pláč – to spatřil
světlo světa vytoužený správcův syn Ladislav, který měl být též lesníkem.
21.8.2017 LaNo
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Všem jubilantům přejeme vše nejlepší a mnoho zdraví
do dalších let

Rozloučili jsme se s občany:
any:

červenec
75 let Markovičová Věra, ul. Ořechová
65 let Kubík Josef, ul. Anenská
Kolínek Jan, ul. Růžová
Ševčík Jan, ul. Ořechová
60 let Málek Vladimír, ul. Svobody
Kališová Marie, ul. Úlehlova
Novozámský Karel, ul. Lipová
srpen
80 let
75 let
70 let

65 let

60 let

září
92 let
75 let
65 let

60 let

Morávková Anna, ul. Ořechová
Poláček Josef, ul. Sportovní
Bartalová Hana, ul. Mlýnská
Juračka Zdenek, ul. Lužní
Černínová Hedvika, ul. Masarykova
Kališová Olga, ul. Lipová
Danielová Jaroslava, ul. Masarykova
Cenek Stanislav, ul. Anenská
Kopáčková Olga, ul. Růžová
Brandová Helena, ul. Na Trkmance
Petrla Vladimír, ul. Mlýnská

Čápková Vlasta, ul. Mlýnská
Michlovská Ludmila, ul. Masarykova
Košťálová Zdeňka, ul. Lužní
Pokorný Josef, ul. Masarykova
Šlichtová Miroslava, ul. Ořechová
Vozda Vojtěch, ul. Úlehlova
Sedláček František, ul. Sportovní
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červen
Kužma Tomáš, ul. Růžová
ová

NAROZENÍ
červen
Blahopřejeme paní Marcele Jurečkové a panu Miroslavu Hovorkovi z ul. Ořechové k narození syna
Miroslava.
Blahopřejeme paní Haně Horákové Gajdošové k narození dcery Amálie.
Blahopřejeme paní Markétě Kališové a panu Tomáši
Vyhnálkovi z ul. Úlehlové k narození syna Jiřího.
Blahopřejeme manželům Hůrským z ul. Úlehlové k
narození dcery Simony.

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.
Vítáme v Ladné pana J. Juračku, který se sem vrací zakoupením rodinného domku a přejeme mu v
naší obci zejména klidný a nerušený pobyt. Přátelé.
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