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Slovo starosty

Milí občané,
v minulém čísle zpravodaje mě úvodníkem zastoupil místostarosta obce
Stanislav Straškrába. Jeho článek byl
věnován přednostně kulturním akcím
a příspěvkům, které na ně obec poskytuje.
Myslím, že není na škodu, když sem tam
doplní tradiční slovo starosty i někdo jiný.
Navrhl jsem tedy, aby příští zpravodaj
uvedl svým příspěvkem radní obce Leoš
Tržil a informoval o připravovaných dopravních stavbách. Na konci měsíce jsme
se společně zúčastnili jednání s ředitelem
Krajské správy a údržby silnic v Brně
a dohodli se na společném postupu a preferovaných stavbách. Rád sděluji, že úzká
koordinace bude nutná mimo jiné i proto,
že budeme moci pokračovat v úpravách

na ulici Mikulovské, kde jsme byli opět
úspěšní s další žádostí o dotaci ze SFDI.
Více však už příště Leoš.
V dubnu se nám podařilo dokončit
plánovanou opravu mostu u Janohradu,
který tak bude již v této turistické sezoně
plně k dispozici. Hodnota mostu je zhruba
1,1 mil. Kč. Větší část této investice,
zhruba 60%, by měla být poskytnuta
z dotace kraje (zastupitelstvo bude rozhodovat koncem dubna). Zbylá část bude
rozpočítána na 4 díly mezi tři sousední
obce a mikroregion LVA. Více v článku
uvnitř zpravodaje, jsou i fotografie.
Další probíhající akcí, kde zatím čekáme na uvolnění dotace a kterou tudíž
předfinancováváme, je zateplení přístavby základní školy. Od zahájení prací
jsme uhradili práce za zhruba 2 mil. Kč
a doufám tedy, že nám bude už alespoň
část prostředků z poskytnuté dotace postoupena na účet. Naopak dnes už víme,

že dotace z programu Ministerstva školství na stavbu nové mateřské školy nám
poskytnuta nebyla. Pro výstavbu jsme se
rozhodli s ohledem na rostoucí požadavky
na přijetí dětí do MŠ Lednice. Před 5 lety
jsme přistoupili ke zřízení jedné nové třídy
s maximální možnou kapacitou 28 dětí.
Před rokem pak došlo na výstavbu menší
třídy. Největším problémem však zůstává
z důvodů tvrdých hygienických parametrů
celkový možný počet dětí v naší školce,
který nestačí na úhradu personálu (mzdové prostředky jsou odvozovány od počtu
přijatých žáků). Úhrada neinvestičních
nákladů, ale i části mezd musí být nyní
hrazeny z rozpočtu obce. Výstavba nového
objektu s prostornými třídami se tak jeví
jako nejvhodnější dlouhodobé řešení,
které však bez dotační výpomoci pro nás
realizovatelné není.
(L. Kabát, starosta)

Události
Jaro je tady
V sobot u 4. dubna na př í st av i šti pod zámkem za příznivého počasí
a za velkého zájmu návštěvníků proběhlo tradiční Vítání jara. Program se tentokrát odvíjel v pouťovém duchu, nechyběl ani oblíbený velikonoční jarmark tradičních řemesel
a výrobků spojených se svátky jara. Protože
Morena byla utopena a vodník Dyjáček
odemkl řeku, je tady definitivně jaro :-)
a navíc jsme zahájili již XVII. plavební
sezónu.
(J. Martinek)

www.lednice.cz
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Velikonoční výstava na Rybničním zámečku
Letos o Velikonocích již po sedmé
Mendelova univerzita ve spolupráci s Obcí
Lednice uspořádala na Rybničním zámečku výstavu, tentokrát s názvem Květinové šperky jara. Studenti Mendelovy

univerzity vytvořili nádherné floristické
aplikace, které vykouzlily v historickém
prostoru zámečku skutečné pocity jara.
Stěny zdobily obrazy „Lednické rybníky“
pana Vladimíra Znamenáka z Hlohovce.

Zajímavým exponátem byl i model Rybničního zámečku včetně zařízení. Atmosféru si můžete připomenout prohlédnutím
fotogalerie.
			
(J. Pánková)

Germáni u hranic s Římem
To je název další ze série přednášek
v Multifunkčním centru v Lednici. Mgr.
Balázs Komoróczy, Ph.D. se 7. dubna
něco málo po šesté hodině podvečerní
ujal slova a na hodinu a půl nás vtáhl do
druhého století našeho letopočtu. Své
zajímavé povídání doprovázel prezentací
a my si tak mohli lépe představit, co se
v danou dobu na našem území odehrávalo.
Podívali jsme se do Mušova, kde se na
32 hektarech rozkládala římská vojenská
pevnost. Dověděli jsme se o zajímavých

2

nálezech v této lokalitě. Třeba to, že nůž
původně označovaný za vinařský (a proto počátky vinařství v naší oblasti jsou
kladeny do této doby) vůbec vinařským
nožem nebyl – je hodně velký – tím by
se dal vinohrad likvidovat – jsou slova
přednášejícího. Tento nůž se zahnutou
čepelí se prý pravděpodobně používal na
odstraňování větví z kmene. Rozesmála
nás věta pronesená s troškou nadsázky
– víno v této době zde vyrobené by bylo
tak kyselé, že by se nedalo pít ani za trest.

Další zajímavostí je, že na bronzové reliéfní náprsní destičce pancíře římského
vojáka si můžeme přečíst jméno Brutius
– to je jediný voják, jehož známe jménem.
Už také víme, že nejsevernější hranice
starověkého Říma byla až u Olomouce…
Dalo by se povídat dál, ale to není smyslem
mého článku. Ten by měl být pozváním na
další přednášku – tentokrát o Slovanech na
našem území. 			
(J. Pánková)

www.lednice.cz

Velká Morava na Dyji
V pořadí již druhá přednáška z historie
našeho území předčila očekávání jak organizátorů, tak účastníků. Jednak si ji přišel
poslechnout slušný počet lidí – 25, jednak
pan Balázs Komoróczy nešetřil informacemi ani detaily z fungování římské říše,
probrali jsme jak politické, ekonomické či
vojenské záměry těch nejmocnějších, přes
obchody a finance, řemesla, po společenské dopady na každodenní život obyvatel
v blízkosti vojenských táborů. Kdo vlastně
byli římští vojáci a jaké měli úkoly, jak se

sžili se svými bezprostředními sousedy
na našem území - Markomany a Kvády,
s kým vlastně bojovali v tzv. markomanských válkách, jak důležité pro tuto oblast
bylo Hradisko u Mušova, co všechno se
archeologům podařilo najít a k jakým
závěrům dospěli.
Abychom neztráceli čas, následuje další
pozvánka. Skočíme rovnou do 9. století
a nahlédneme do života Slovanů. Přednášet nám bude Mgr. Petr Dresler, Ph.D.,
pracovník Ústavu archeologie a muzeo-

logie Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity. Provede nás méně známými
památkami v okolí Nejdku, Dolních
Věstonic, ale hlavně po rozsáhlém, 55 ha
hradišti na Pohansku pod Břeclaví.
Přednáška Velká Morava na Dyji
proběhne, jako obvykle, v přednáškové
místnosti Multifunkčního centra (vchod
z Loveckého nádvoří zámku, 2. patro) dne
12. května 2015 v 18 hodin, vstup zdarma.
(Eva Řezáčová, Multifunkční
centrum zámek Lednice, z.s.p.o.)

Beseda s panem Bořivojem Sedláčkem
Žáci devátého ročníku probírají v těchto dnech v hodinách dějepisu téma „Druhá světová válka“. Aby byla
výuka co nejzajímavější a taky proto, že brzy oslavíme
70. výročí konce války, pozvala jsem člověka, který jako
mladý muž zažil válku, a to pana Bořivoje Sedláčka.
Žáky stručně seznámil s problematikou druhé světové
války, pak jim poutavě povyprávěl o svých vlastních
zážitcích a o tom, jak byla osvobozována Lednice a okolí.
Celou hodinu žáci ani nedýchali, tak je výklad pana
Sedláčka zaujal. Potleskem se s ním po hodině všichni
rozloučili.
(M. Mandíková)

Největší úspěch lednického softbalu
Snem každého trenéra a hráče je hrát
nejvyšší možnou soutěž ve sportu, který
provozují. Mladým hráčům, kadetům
Bulldogs Lednice, se to v letošním roce
podařilo.
18. – 19. 4. se zúčastnili kvalifikačního
turnaje pro kadetské celostátní ligy. Turnaj rozdělil zúčastněné mezi pět elitních
extraligových celků a dalších pět celků,
které budou hrát 2. ligu. Všichni ostatní
pak hrají 3. ligu. Mimo celostátní soutěže
pak existuje ještě řada oblastních soutěží, v nichž hrají i další celky, které se

kvalifikace nezúčastnily. Naši kadeti na
turnaji vybojovali 4. místo, tím pádem
jsou účastníky Extraligy.
Soupeři jim v ligových bojích budou
celky z Břeclavi, Mostu, Havlíčkova
Brodu a Prahy. Týmy z Břeclavi, Havlíčkova Brodu a Mostu patří jednoznačně
k favoritům letošního ročníku. Klíčoví
hráči jsou svým věkem na horní hranici
této věkové kategorie – 16 let. My máme
jednoho patnáctiletého hráče a ostatní
ve věku 13 – 14 let. V tomto věku je na
fyzické i psychické stránce každý rok po-

znat. Liga se hraje v základní části formou
pěti víkendových turnajů – u každého
týmu jeden turnaj. Na Lednici připadl
termín 16. – 17. 5., pokud dojde k dohodě
s TJ Moravan Lednice, což se dá předpokládat, budete moci zhlédnout extraligové
boje na vlastní oči na hřišti s umělou
trávou. O všem vás budeme informovat
formou plakátů, internetu a SMS zpráv.
Budeme rádi, když přijdete naše „malé“
bojovníky povzbudit.
(Stanislav Straškrába)

Socha sv. Jana Nepomuckého
Vážení spoluobčané, jak jste byli
již dříve informováni, byla v letošním
roce zrestaurována socha svatého Jana
Nepomuckého. V souvislosti s touto
rekonstrukcí bude socha po více
jak 35 letech umístěna zpět na její

www.lednice.cz

historické místo, do nově zrekonstruovaných prostor před nákupní středisko.
Jde zcela jistě o významnou událost,
která vyvrcholí v den svátku svatého
Jana Nepomuckého v sobotu 16. května 2015 v 16:00 hodin slavnostním

žehnáním této sochy. K slavnostnímu
žehnání přislíbil účast Mons. ThLic.
Vojtěch Cikrle, biskup brněnský. Přijměte i Vy pozvání na tuto akci.
			
(L. Tržil)
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Pozvání
LEDNICKÝ KULTURNÍ PROGRAM
- KVĚTEN 2015
Lednický pohár
Termín: 1.5.2015
Místo konání: Dostihová dráha za CP
Organizátor: Klub chovatelů dostihových chrtů
Charakteristika: bodovací dostih

Oldies disko taneční večer
Termín: 16. 5. 2015
Místo konání: budova Lázní Lednice
Organizátor: Lázně Lednice
Kontakt: +420 519 304 811, www.lednicelazne.cz
Charakteristika: informace na webu Lázní Lednice

Májová slavnost
Termín: 2. 5. 2015, začátek v 13:00 hodin
Místo konání: lázeňská kolonáda
Organizátor: Lázně Lednice, Obec Lednice
Kontakt: +420 519 304 811, www.lednicelazne.cz
Charakteristika: slavnostní zahájení lázeňské sezóny

Divadelní představení žáků ZŠ Lednice
Termín: 17. 5. 2015 v 16,00 a v 18,00hodin
Organizátor: ZŠ Lednice
Kontakt: 519 340 124
Charakteristika: divadelní představení pohádky „Jak na to?“

Expedice Kvakoš
(aneb za ptačími druhy Zámeckého rybníka)
Termín: 2.5., 9.5., 16.5.,6.6., 27.6., 4.7., 11.7.2015,
začátek vždy v 9:00
Místo konání: Zámecký park, sraz u pokladny Multifunkčního
centra
Organizátor: Multifunkční centrum zámek Lednice
Charakteristika: program: prohlídka expozice Biosferická
rezervace Dolní Morava, společná procházka do parku na trase
Jízdárny – Minaret, cena 70 Kč/osoba, děti do 6 let ZDARMA.
Minimální počet 5 platících osob. Pokud Vám nevyhovuje
žádné z dat, můžete si domluvit individuální termín (nejpozději
den před). Více informací u pí. Řezáčové na tel.: 773 737 701.

Zdeňka Jordánová - ,,Jak žít“
Termín: 19. 5. 2015, v 18:00
Místo konání: Zámecké jízdárny – Multifunkční centrum Zámek Lednice
Organizátor: spisovatelka Zdeňka Jordánová
Charakteristika: vstupné 280 Kč, předprodej vstupenek: Kino
Koruna Břeclav, www.novasetkani.cz

Tradiční rybářské závody pro dospělé a mládež
Termín: 2. 5. 2015, začátek v 6:00
3. 5. 2015, začátek v 7:00
Místo konání: revír Dyje 4D - Staré koryto, tzv. Černá Dyje
Organizátor: MO MRS, o. s. Lednice, Obec Lednice
Informace: tel.: +420 607 884 854, www.mrslednice.cz
Charakteristika: místo k lovu si každý rybář vybírá sám - místa
se nelosují. Chytá se podle bližších podmínek výkonu rybářského
práva (rybářský řád). Startovné 100 Kč

Na výlet do Lednice historickými motoráčky
Termín: soboty, neděle a svátky
(kromě dnů s parním povozem)
od 1. 5. do 28. 9. 2015
Místo konání: trasa Břeclav – Lednice, zpět
Organizátor: České dráhy, a.s.
Informace: www.cd.cz (Vlakem za zážitky)
Charakteristika: jízda historickým motorovým vozem řady M
131.1, známým taktéž pod přezdívkou ,,Hurvínek“

Velká Morava nad Dyji
Termín: 12. 5. 2015, v 18:00
Místo konání: přednáškový sál Multifunkčního centra (2. patro)
Organizátor: Multifunkční centrum Zámek Lednice
Charakteristika: Velká Morava na Dyji
Skočíme rovnou do 9. století a nahlédneme do života Slovanů.
Přednášet nám bude Mgr. Petr Dresler, Ph.D., pracovník Ústavu
archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Provede nás méně známými památkami v okolí Nejdku,
Dolních Věstonic, ale hlavně po rozsáhlém, 55 ha hradišti na
Pohansku pod Břeclaví.
Přednáška Velká Morava na Dyji proběhne jako obvykle, v
přednáškové místnosti Multifunkčního centra (vchod z Loveckého nádvoří zámku, 2. patro), dne 12. května 2015, se začátkem v 18 hodin, vstup zdarma.
Informace: Eva Řezáčová, tel.: 773 737 701,
email: rezacova.e@mczl.cz

Lednické parní léto
Termíny: 30. 5., 27. 6., 25. 7., 29. 8., 26. 9. 2015
Místo konání: trasa Břeclav – Lednice, zpět
Organizátor: České dráhy, a.s.
Informace: www.cd.cz (vlakem za zážitky)
Charakteristika: České dráhy, a.s. pořádají jízdy parní lokomotivy s historickými osobními vozy z konce 40. a začátku 50. let
minulého století po LVA
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Muzejní noc v zámeckých jízdárnách
Termín: 23. 5. 2015, 18:00 – 22:00 hodin
Místo konání: Expozice zámeckých jízdáren
Organizátor: Multifunkční centrum zámek Lednice, z.s.p.o.
Informace: tel.: 773 737 700, www.mczl.cz

Oldies disko taneční večer
Termín: 30. 5. 2015
Místo konání: budova Lázní Lednice
Organizátor: Lázně Lednice
Kontakt: +420 519 304 811, www.lednicelazne.cz
Charakteristika: informace na webu Lázní Lednice

www.lednice.cz

Letní exkurze za ptáky zámeckého parku
– expedice Kvakoš
Všichni návštěvníci Lednice své kroky mailem nahlásit účast, v domluvený den
dřív nebo později zamíří do proslulé- a hodinu být na správném místě. Nezapoho zámeckého parku. Jeho návštěva je meňte s sebou svačinu a pití, pohodlnou
neodmyslitelnou součástí tipů na výlet. obuv, dalekohledy dodáme my. Minimální
Naše Multifunkční
cent r um vá m chce
nabídnout ještě něco
navíc. Kromě vycházZačátek, sraz:
ky i zastavení a povždy v 9 hodin u pokladen Multifunkčního centra
učení. Zámecký park
a jeho rybník skýtají
Termíny:
hnízdní příležitosti
2. 5., 9. 5., 16. 5., 6. 6., 27. 6., 4. 7., 11. 7.
pro velké množství
vodní ho ptact va.
Pokud vám žádné z nabízených dat nevyhovuje,
Mnozí z vás je znají,
je možné domluvit si individuální termín.
mnohé to nezajímá,
ale věříme, že se mezi
vámi najdou takoví,
kteří se rádi projdou s průvodcem a rádi se počet účastníků je 5 platících. Děti do 6 let
dalekohledem podívají zblízka na místní neplatí, ostatní 70 Kč. Vycházku zahájíme
ptačí druhy. Takováto vycházka je vhod- v Expozici Biosférické rezervace Dolní
ná pro kohokoliv, ideální pak pro rodiny Morava, pak se vydáme do parku, celé to
potrvá necelé 3 hodiny. Bude to záviset
s dětmi, ale i pro ty starší z nás.
Podmínky účasti jsou zcela jednodu- od množství pozorovaného ptactva, od
ché. Stačí si vybrat z nabízených termínů, zvoleného tempa nebo i velikosti skupiny.
Trasa – je nenáročná, od pokladen
nejpozději den předem telefonem nebo

Multifunkčního centra (lednické jízdárny) do expozice, po jejím vzhlédnutí
k Maurské vodárně, přes západní ostrovy až
k Minaretu. Tam vycházka končí. Cestou budeme pozorovat
místní avifaunu, určovat podle jednoduchého klíče, povídat
si o jednotlivých druzích, o zajímavostech
z jejich života. Řekneme si něco málo
k historii parku i rybníka, čím pak to je, že
těch druhů je zde tolik.

(Bližší informace,
nahlášení účasti min. den předem:
Eva Řezáčová,
773 737 701,
rezacova.e@mczl.cz)

Agility klub Jumpingdogs Lednice
srdečně zve příznivce psích sportů
na I. ročník závodů

NEJDECKÝ
TROJSKOK
sobota 16. 5. 2015
místo konání: cvičák Jumpingdogs, Nejdek
loc: 48.810774, 16.778915
Přijďte se podívat na zajímavý a atraktivní
psí sport.

www.jumpingdogs.cz
www.lednice.cz
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Informace – zajímavosti
Nové mosty
Letošní jaro je symbolem nových mostů. Již od loňského roku probíhaly opravy dvě stě let starých mostů v parku
a letos na jaře během asi 2 týdnů byl postaven nový most
u Janohradu. Původní most, postavený pro italský filmový štáb, na řece zůstal déle, než se původně zamýšlelo
(15 let). Nikdy po něm turisté chodit neměli, ale filmaři
jej nezbourali a návštěvníci Janohradu si na něj rychle
zvykli. Dověděla jsem se, že za Lichtenštejnů zde most
stával, ale ve 20. století už ne. Loni se filmařský most
definitivně propadl a bylo nutné jen znovu postavit. Obec
Lednice za přispění města Podivína a svazku obcí LVA se
postarala o stavbu mostu nového. Na fotografiích vidíte,
jak to parku a mostům sluší.		
(J.Pánková)
nový most u Janohradu

v parku

v parku

v parku

Měsíc květen a II. světová válka
A máme tu měsíc květen, který začíná 1.májem a Svátkem matek, který
byl tolik oslavován za 1. republiky,
kdežto za minulého režimu byla účast
na oslavě pro všechny státní organizace (jiné vlastně nebyly) povinná.
To zřejmě se lidem zprotivilo, takže
dnes se májové oslavy zúčastňuje jen
KSČM.
Z církevních svátků jsou v květnu jen dva. Jednak svátek Nanebevstoupení Páně, který je ve čtvrtek
v pátém týdnu po Velikonocích a
druhý svátek je Hod Boží Svatodušní,
který je v sedmé neděli po Velikonocích. Oba svátky jsou uváděny jen
při bohoslužbách a široká veřejnost
o nich ví jen ojediněle. Měsíc květen
je tedy na církevní svátky skromný.
Ohlédneme-li se po nedávné historii, nemůžeme přehlédnout, že letos
máme kulaté výročí - 70 let ukončení
II. světové války - 8. 5. 1945. Jestliže
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se o 1. světové válce (1914-18) vědělo,
že byla doposud ta nejstrašnější, zúčastnilo se ji 70 mil. vojáků a z těch
bylo 20 mil zraněných a 10mil. padlých a že se taková už nesmí opakovat.
Uběhlo ale sotva 20 let a už tu byla
II. světová válka, která si vyžádala
58 mil. životů, z kterých bylo 50%
civilů (bombardování, koncentrační tábory, genocidy). Byla opravdu světová, jelikož se dotkla 80%
lidstva. V obou těchto světov ých
vá l k ác h seh rá lo ú lohu h lav n í ho
útočníka Německo. A podobně USA
v obou válkách zabezpečily vítězst ví spojenců proti Německu dodatečným vstupem do války. Svou
agresivitu Německo předvedlo hned
v r oce 193 8, z abrá n í m R a kou sk a a poh ra n ič í Českosloven sk a.
V roce 1939 už v březnu okupovalo
zbytek Čech a Moravy a 1.září už vystoupilo válečně,mohutným úderem

rozdupalo Polsko a část přenechalo
SSSR.
3. září na ochranu Polska Anglie
a Francie vyhlásily Německu válku, a le nepoh nu ly se, pokud nebyly samy napadeny. To byla pověst ná „Pod iv ná vá l k a“. V r oce
194 0 Německo obsad i lo h ned
v dubnu Dánsko, Norsko a v květnu
se už pustilo po řadě do obsazení
Lucemburska, Holandska, Belgie, až
přišla na řadu Francie, kde anglická
vojska zahnala k moři a francouzská
na jih. Angličané se sotva zachránili
útěkem na lodích do Anglie. Francouzi zase 22. června kapitulovali a
jih Francie Němci ani neobsazovali.
V stejnou dobu SSSR obsadil Litvu,
Estonsko a Lotyšsko. Anglii bylo
nabídnuto mírové řešení. Když bylo
odmítnuto, byla zahájena letecká bitva o Anglii od srpna do října 194O,
kterou Anglie vydržela, a od invaze
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na Anglii už bylo upuštěno. Během
zimy 1939-40 proběhla neúspěšná
krutá válka SSSR proti Finsku, které se ubránilo. Během léta si SSSR
vynutil zabrání Besarábie a severní
Bukoviny na Rumunsku. V dubnu
1941 Německo přepadlo Jugoslávií
a pak pokračovalo zahnáním Angličanů z Řecka, kde se nedařilo
Italům, a pok račovalo v bojích v
sever ní Africe, na pomoc Italům
proti Angličanům. Už 22. čer vna
přepadlo Německo SSSR tak razantně, že se zastavilo až před Moskvou
v prosinci, odkud bylo sovětskou
protiofenzivou zahnáno 100 km zpět.
V té době v prosinci 1941 přepadlo
Japonsko základnu USA Pearl Harbor
v Tichomoří. Na to vyhlásily USA
válku Japonsku a Německo se svými satelity v yhlásilo válku USA.
D r z o s t ně me c k ýc h p onor e k v yvola lo př idá n í se na st ra nu USA
26 d a l šíc h st át ů pr ot i Ně me c k u
v duchu Atlantické charty k vytvoření
velké protihitlerovské koalici. Tím
dostala II. světová válka světový rozměr. V roce 1942 bylo Německo na vrcholu svých sil. Okupovalo rozsáhlý
prostor až ke Kavkazu, ale k naftě se
nedostalo, a tak se soustředilo na důležité strategické středisko na Volze Stalingrad. Když bylo město už téměř

dobyto, německé útočící vojsko bylo
nečekaně obklíčeno a zlikvidováno
(300 tisíc vojáků). Po tomto neúspěchu
v zimě 1943 se Hitler pokusil o zvrat
v bojové iniciativě v létě u Kursku.
Strhla se tam největší tanková bitva
za celou válku, ve které německé síly
odcházely poraženy a už jenom ustupovaly až do Berlína. Když v severní
Africe německo-italské síly kapitulovaly na podzim 1943, spojenci provedli invazi na Sicílií a Itálii, kde kapitulovala italská armáda roku 1944.
V tomto roce se Němcům hroutila
fronta na více místech. Spojenectví
vypovědělo Bulharsko, Rumunsko,
Finsko a zaváhalo i Maďarsko. Navíc
vypuklo povstání ve Varšavě a také na
Slovensku. A když došlo k invazi na
Bretani ve Francií 6. června, 1944 to
už byly německé síly tlačeny ze dvou
stran, až se spojenecké síly setkaly
z jara 1945 na Labi a sovětské síly
zdolaly Berlín 7. 5. 1945. Úředně byl
přiznán konec války 8.5.1945 Poslední výstřely války byly až 14. května,
kdy chorvatské a srbské kolaborantské
jednotky neuznaly vyhlášení kapitulace 8. 5. a probojovaly se do Rakouska k Angličanům, aby nebyly zajaty
partyzány. Této grandiózní války se
zúčastnilo také 5000 našich odbojářů
na západě, 17 000 na východě, 6 000

v Jugoslávii a 26 850 v domácím odboji
a 6 0 0 0 0 v Slove n s ké m n á r o d n í m pov st á n í. Nebyl a n á m s vo boda jen t a k da r ová na spojenc i.
Zatím co v Evropě válka skončila
8. 5. 1945, v Tichomoří ustupující
Japonci se stále fanaticky bránili, jelikož jim zbylo už jen hlavní japonské
souostroví. Aby ušetřil životy dalších
vojáků, nový prezident USA Harry
S. Truman dal pokyn k použití nové
strašné zbrani, atomové pumy. První
byla svržena 6. srpna, 1945 na město
Hirošima a druhá 9.srpna na město Nagasaki. Účinek obou pum byl děsivý.
Jen v Hirošimě bylo 78 000 mrtvých,
tisíce raněných a zničené město. Navíc
8. srpna 1945 vyhlásil SSSR Japonsku
válku a vtrhl do Mandžuska. Už 14.
srpna, 1945 japonský císař Hirohito
oznámil ochotu kapitulovat. Japonské jednotky to odmítaly. Teprve až
se americké jednotky vylodily na
hlavních japonských ostrovech, tak
až 2. září 1945 na palubě americké
lodi Missouri podepsali představitelé
Japonska konečnou kapitulaci. Tak
skončila II. světová válka konečně
i v Tichomoří a svět si mohl oddechnout
(Ing. Bořivoj Sedláček)

Bolest v srdci neutichá, když odejde navždy nejdražší, co máte, maminka.
Dne 25. dubna uplyne druhé smutné výročí úmrtí naší milé manželky, maminky,
tchýně a babičky paní Marty Svobodové, obětavé zdravotní sestry z Lednice.
Dne 27. března jsme vzpomněli jejích nedožitých 70 let.
Všem, kteří ji měli rádi, ať na ni v dobrém vzpomínají.

(Adolf Svoboda, manžel)
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BRIGÁDA 85 Kč/h
Z důvodu prudkého nárůstu zakázek hledá společnost HIGHFIVE, s.r.o.
do svých řad nové brigádníky na lehkou manuální práci do automobilového průmyslu.
Práce je vhodná pro muže i ženy. Nástup je možný ihned.
Požadavky: - dobrý zrak
- spolehlivost
- pečlivost
Nabízíme: - práci na DPP
- příplatky za noční, víkendy, svátky
- zajímavou praxi v oblasti automobilového průmyslu

Vydává obec Lednice, Zámecké nám. 70, 691 44, tel.: 519 340 112
Registrační značka: 370010198. Vychází nákladem 850 ks zdarma
Kontakt: kancelar@lednice.cz, pankova.jana@centrum.cz
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