
Pozvánky

Tradiční setkání občanů
POD VÁNOČNÍ HVĚZDOU 

se uskuteční v neděli 23. prosince v 17 hodin 
u kaple sv. Jana.

Teplé nápoje pro zahřátí. Výstavka betlémů.

Baráčníci ve Zvánovicích Vás zvou na 

PŘEDSILVESTROVSKOU ZÁBAVU
Hrají Staropražští heligonkáři.

Sobota 29.12.2007 od 19,00 hod.
Vstupné 100,- Kč v ceně vstupenky podávání 

zabíjačkových specialit zdarma

Společenská kronika
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Sbor pro občanské záležitosti 
přeje všem občanům spokojené vánoce,

 mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v  roce 2008.

 Zpravodaj Obecního úřadu ve Zvánovicích                                               ročník 2007          číslo 8

Naši jubilanti

17. prosince oslaví 75. narozeniny pan
Miloslav Bezák

17. prosince oslaví 60. narozeniny paní
Marie Pinkerová

22. prosince oslaví 87. narozeniny paní
Marie Veselá

30. prosince oslaví 70. narozeniny pan
Jaroslav Hlavatý

30. prosince oslaví 65. narozeniny paní
Pavla Vosková

K významným výročím 
 blahopřejeme 

j

V listopadu 2007 nás navždy opustila paní

Miloslava Jordánová , č. p. 36
ve věku nedožitých 82 let

Věnujte jí prosím tichou vzpomínku.



Josef Lada (1887 – 1957)
120. výročí narození

Josef Lada se narodil 17. prosince 1887 v Hrusicích. Jeho 
rodná chaloupka byla dávno zbourána a místo, kde stávala 
nám připomíná pamětní  deska na domku, který zde byl 
postaven později.

Josef  byl nejmladší ze čtyř dětí a jeho mamince v době 
jeho narození  bylo  již  43 let.  Jeho otec   byl  ševcem a 
vlastnil  jenom  malé  hospodářství.  I  když  malý  Pepík 
Ševců,  jak mu v Hrusicích říkali,  vyrůstal  v chudých a 
nelehkých  poměrech,  ze  svého pohledu prožil  krásné  a 
citovými zážitky bohaté dětství. 

Jako malý chlapec však utrpěl úraz oka, na které pak už 
neviděl. Většinou se uvádí, že vypadl z kolébky a vypíchl 
si  oko o ševcovské  šídlo.  Ve skutečnosti  si  prý poranil 
oko až když byl větší, při hře s kamarády – houpali se  na 
větvích  vrby  a  jedna  větvička  mu  nešťastnou  náhodou 
způsobila  toto  zranění.  Sám Lada  se  o  tom v  Kronice 
mého života přímo nezmiňuje, pouze píše, že byl zproštěn 
vojenské služby z důvodu očního defektu.

Od 6 let chodil Lada do hrusické školy, ale učení ho příliš 
nebavilo. Jen při kreslení a přírodopisu chlapec pookříval. 
Jeho první učitel v oboru výtvarnictví byl hrusický farář 
P.  Růžička,  vášnivý  amatérský  kreslíř.  Brzy  ho  však  z 
Hrusic přeložili jinam a Lada svého učitele ztratil.

Po skončení školní docházky dali rodiče roku 1902 Josefa 
učit  do Prahy na malíře pokojů a  divadelních dekorací. 
Učednická  dřina  však  chlapce  příliš  vyčerpávala,  a  tak 
pokus  po  roce  ztroskotal.  Josef  se  pak  učil  knihařství. 
Jeho mistr byl mladý a podnikavý, nevadilo mu, když si 
Josef po večerech četl knihy, donesené domů ke svázání, 
nebo si kreslil. 

V roce 1904 týdeník Máj přijal a uveřejnil dvě Ladovy 
kresbičky.  Od  října  tohoto  roku  navštěvoval  Josef 
kreslířské  kursy  profesora  Jakesche  při 
Uměleckoprůmyslové škole.  Po dalším roce,  kdy dostal 

výuční list, se rozhodl postavit se na volnou nohu. V roce 
1905 ho konečně na třetí pokus přijali k řádnému studiu 
na  Uměleckoprůmyslové  škole.  Žáci  však  nesměli 
publikovat,  a  tak  Lada  kreslil  pod  řadou  pseudonymů, 
např. L. Horký, K. Gregor, V. Konečný nebo L. Rozner. 
Brzy  však  pochopil,  že  tato  škola  je  ztrátou  času. 
Přednášky  o  dějinách  umění  ho  nebavily,  deskriptivní 
geometrie byla pro absolventa hrusické školy a učňovské 
školy učiněná hrůza. Po půlroce Lada ze školy odešel.

Začal ilustrovat knížky pro děti, dostával zakázky a těch 
přibývalo.  Pracoval  v mnoha listech a týdenících.  Roku 
1922  vytváří  Lada  slavnou  obálku  Haškova  Švejka.  V 
průběhu 20. a 30. let se Josef Lada stal plně uznávaným 
umělcem.

V  roce  1923  se  po  osmnáctileté  známosti  oženil  se 
slečnou Hanou Budějickou.  Uzavřít  manželství  dříve  si 
vzhledem ke své špatné finanční situaci nemohl dovolit. 
1. prosince 1925 se manželé Ladovi přestěhovali do bytu 
v  ulici  V  Ohradách  (nyní  Ladova  ulice),  kde  spolu  s 
rodinou žil až do konce svého života. 

Ladovům se narodily dvě dcery – Alena a Eva. Josef Lada 
byl  venkovský  člověk  a  po  rodných  Hrusicích  se  mu 
stýskalo, a proto už od roku 1924 jezdila rodina Ladova 
na  „letní  byt“  výhradně  do  Hrusic.  V  roce  1930  zde 
koupil Josef Lada pozemek a  začal se  stavbou rodinné 
vilky. Na památku toho, že u nich v rodině vyrůstaly dvě 
dcery  zasadil  na  zahradě  dvě  lípy,  které  po  nich 
pojmenoval.  V  současnosti  je  v  této  vilce  umístěn 
Památník Josefa Lady. 

Starší  dcera  Alena  se  stala  akademickou  malířkou  a 
mladší  dcera  Evička  se  věnovala  hudbě  a  jazykům. 
Bohužel  14.  února  1945  při  náletu  na  Prahu  tragicky 
zahynula. Ztráta Evičky poznamenala celou rodinu a jeho 
žena  Hana,  která  mu  byla  celý  život  největší  oporou, 
zemřela 2. ledna 1951.

Josef Lada zemřel 14. prosince 1957, tři dny před tím, než 
by oslavil 70. narozeniny. Je pohřben spolu s dcerou Evou 
na Olšanských hřbitovech IX, odd. 5, č. 71. 

Dílo 
Josef  Lada  byl  malířem,  kreslířem,  ilustrátorem, 
spisovatelem,  jevištním  výtvarníkem,  karikaturistou, 
scénografem. Ve stopách Josefa Mánesa a Mikoláše Alše 
vytvořil stylizovaný obraz české vesnice a jejích obyvatel 
s podtextem laskavého humoru. Ohromnou část své práce 
věnoval dětem, obzvláště rád pro ně kreslil zvířátka. Jeho 
dílo je mimořádně rozsáhlé. Namaloval na 15 000 kreseb 
a  ilustrací  a  přes  400  volných  obrazů.  Ilustroval  121 
dětských  knih,  197  knih  pro  dospělé,  navrhoval  knižní 
obálky, ex libris, plakáty, jevištní scény, spolupracoval s 
kresleným a loutkovým filmem.

Lada viděl jen na jedno oko a tím bylo ovlivněno i jeho 
malířské  umění.  Jeho  obrázkům  chybí  dvouoká 
perspektiva a právě proto jsou takové přehledné.  Pokud 
chcete vědět, jak své obrázky viděl sám malíř, zkuste se 
na ně podívat jen jedním okem.
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Nejkrásnější den v roce - Štědrý den
Josef  Lada

Také v zimě jsem musel chodit odvádět boty. Chodíval 
jsem rád, když bývalo  krásně, ale někdy to bývaly nera-
dostné cesty hlubokými závějemi, po kluzkých pěšinách a 
rozbředlým  sněhem.  Zato  když  bylo  krásně,  poklouzal 
jsem se na těch cestách až do únavy na zamrzlých poto-
cích,  mezi vysokými olšemi,  kde bývala  krásná, přímo 
pohádková zákoutí. Vesničky bývaly celé zapadlé ve sně-
hu, a když  jsem se při  návratu k domovu obrátil  a na 
některou se zadíval, bylo ji sotva vidět v bílé krajině. 
To vám bývala  krása!  Někde ve  statcích  už  svítili,  z 
komínů  stoupal  k  obloze  modrý  kouř  a  občas  projel 
tvrdým vzduchem výskot  dětí,  štěkot  psů a  rány se-
kyrou  do  tvrdého  dříví.  Často  jsem  se  proto  z  ta-
kových cest vracíval až za tmy.

A jen zpěv ptactva mi v zimě chyběl. Po cestách sice po-
bíhali rychlými krůčky skromní chocholoušové, ale i ti 
smutně tíkali nad tou svou bídou, že mi z toho bývalo 
až  teskno.  Občas  také  zlostně  zakrákaly  vrány,  které 
bezradně poletovaly nad skoupou přírodou. Zato jsem byl 
radostí  celý  bez  sebe,  když  jsem spatřil  nad  potůčkem 
poletovat překrásného ledňáčka. Jiskříval mezi vrbovými 
pruty obalenými sněhem jako velký drahokam.

A než jsem se vždy nadál, přikvapily Vánoce a s nimi ten 
nejkrásnější den v roce - Štědrý den! Netěšíval jsem se 
na něj pro nějaké dárky - ty jsem nikdy pod stromeček 
nedostával, ale těšil jsem se na Vánoce pro jejich krásnou 
náladu. Stromeček míval jsem sice jen malý a chudě vy-
zdobený, ale měl jsem vždy z něho větší radost než ně-
které  bohaté  děti,  které  měly stromečky až  do stropu. 
Stával  na  stole,  zadělán  pevně  do  starého  železného 
moždíře, aby se nepřevalil.  Kol dokola visely na něm 
řetízky z barevných papírů, na větvích viselo cukroví 
zabalené v řasnatých papírkách a červená panenská jablíčka 
se rděla ve svěží  zeleni.  Na některých  větvích  byly  při-
pevněny různobarevné svíčičky a nahoře svítila betlémská 
hvězda, vystřižená z pozlaceného papíru.

Ani  nevíte,  jakou  jsem míval  z  toho  skromně  ozdo-
beného stromečku ohromnou radost.

Když bylo po skrovné štědrovečerní večeři, která se sklá-

dala  z  černé  omáčky,  připravené  z  perníku,  sušených 
švestek,  rozinek,  mandlí,  ořechů a sirupu, a z  „černého 
kuby", kterého jistě každý znáte (jsou to vařené krupky 
se sušenými houbami), rozsvítil tatínek na stromečku sví-
čičky. V tu dobu obyčejně již také začínal obecní slouha 
vytrubovat po vsi vánoční koledu. Začínal vždy stejně u 
baráků dole pod pastouškou, a jakmile jsme my děti za-
slechly první veselé zvuky trumpety, vyběhly jsme ihned 
ven, abychom toho vytrubování dosyta užily od začátku 
až do konce. Od té chvíle, kdy se tichou vesničkou roz-
létly první jásavé tóny vánoční  koledy, začínaly teprve 
opravdu  Vánoce.  To  slouhovo  vytrubování  bývalo 
nejkrásnější z celých vánočních svátků a všichni jsme se 
na to těšili již dlouho před Vánocemi. A já jsem někdy 
chodil za slouhou od prvního baráku až k poslednímu 
statku na druhém konci vesnice; ta koleda se mi vždy tak 
líbila,  že  jsem  se  jí  nemohl  nabažit.  Za  vytrubování 
dostával slouha všelijaké dárky, které slouhová ukládala 
do  velké  nůše,  a  bývalo  jich  někdy tolik,  že  musela 
několikrát odběhnout domů je uložit.

Na Štěpána, či jak se dříve říkávalo „na prostřední svá-
tek", od časného rána přebíhali po vsi sem tam od statku 
ke  statku  drobní  koledníci.  Z  jednoho  dvora  zvučela 
sborem koleda:

Strunko, strunka,
zelená se louka, 

pásli tam dva pastýři,
jedli kaši z hrnka.

A z jiného se ozývala známá:
Koleda, koleda, Štěpáne, 
co to neseš ve džbáně?

Sotva doříkali a dostali jablka, ořechy, kousky vánoček i 
nějaký krejcar, honem zase spěchali jinam, aby toho co 
nejvíce sběhali. Někteří měli již tak nacpané uzlíky, že je 
sotva vlekli,  a  přece  ještě  chtěli  i  všechny kapsy na-
plnit  všemi dary toho  vzácného dne. Koledování bylo 
výsadou jen chudých dětí a některým bylo těch několik 
vykoledovaných mlsků to jediné, co o vánočních svát-
cích užily.

Kronika mého života 
(Úryvek z knihy - Josef Lada píše o strýci Františkovi, bratru 

své maminky a jeho návštěvě  ve Zvánovicích) 
Kdysi  pomáhal  strýc  v  Hrušově  u  zedníků.  Teta  mu 
tam každý den nesla oběd, ale jednou marně vyhlížela, 
kdy sleze ze stavby k obědu. Až jí zedníci řekli, že ne-
přišel  vůbec  do  práce.  Hledala  tedy  strýce  po  všech 
krčmách i v okolí a teprve k večeru ho našla ve vzdá-
lených  Zvánovicích.  Strýc  tam seděl  v krčmě ještě se 
dvěma  Hrusičáky,  obklopen  skoro  celou  zvánovickou 
honorací  a  hoštěn  panem starostou.  Představil  se  tam 
jako starosta z Hrusic. Rozzlobená teta vrazila do hos-
pody ve chvíli, kdy si strýček s představeným ťukali na 

bratrství,  a  hned  se  rozkřikla:  "Tak  tady  přidáváš  na 
stavbě,  ležáku  ležákatá?"  Strýc  nepřišel  do rozpaků a 
odpověděl  s  důstojným klidem:"Děkuji  ti  za studenou 
večeři, manželko. Ale věř mi, že bych tě radši viděl jít 
třikrát do lesa pro suchý chrastí než jednou sem!" Tím 
bylo  prozrazeno  jeho  společenské  postavení,  ale  do-
padlo to celkem dobře. Zvánovákům se to líbilo a strýc 
tam vydržel  v roli  falešného starosty ještě  celý druhý 
den. 
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Opravdu ladovská zima?
Pan Lada dokázal ve svých malbách mistrně zachytit po-
ezii zim na české vesnici. Všichni to známe, spousty čis-
tého sněhu, rozesmáté děti na sáňkách, zasněžené domeč-
ky.

Samozřejmě doba se změnila,  lidé musí  každé ráno  do 
práce, proto na sníh často žehrají, posolené silnice roman-
tice zrovna nepřidají, děti mnohdy preferuji vysedávání u 
počítače než pobyt  na sněhu. Přesto všechno se většina 
lidí na sníh těší a dokáže si tu romantiku vychutnat, byt' 
musí sníh pravidelně odklízet.

Bohužel  zima  přináší  i  jeden  další  problém.  Dle  po-
sledních měření je v mnoha obcích i menších městech v 
zimním období horší kvalita ovzduší než ve velkých met-
ropolích. Je to způsobeno topením v domácích kotelnách. 
Topit se musí, ale topíme vždy jen tím co do kotle nebo 
kamen patří? Domácí kamna, krby nebo kotle nelze vy-
bavit drahou technologii pro dokonale hořeni a tak záleží 
na každém z nás, kolik jedů vypustíme do vzduchu jako 
dárek našim blízkým.

Věci které do vašeho kotle nepatři je mnoho. Zaměřme 
se na ty, které se tam ocitají nejčastěji:

plasty -  obsah  škodlivin  závisí  na  druhu  a  množství 
spalovaného plastu. Pálením PVC vzniká velké množství 
dioxinu. Pálením polystyrenu vzniká mimo jiné jedovatý 
styren. Ostatní běžné plasty včetně PET lahví při pálení 
podporují vznik polyaromatických uhlovodíků

dřevo  z  demolice,  natřená  prkna,  rozbitý  nábytek - 
jeho pálením vyprodukujete až 500x vice dioxinu než při 
topení čistým palivovým dřívím.

zbytky jídla, tráva ze zahrady, listí - tyto materiály lze 
kompostovat, rozhodně nepatří na oheň ani do kamen

celobarevné  reklamní  letáky  a  časopisy -  při  jejich 
spalování se do ovzduší uvolňují těžké kovy, které způso-
bují vrozené vady a rakovinu. Patří tedy do tříděného sbě-
ru. 

tetrapack - jde o 6 vrstvý obal z papíru, hliníku a plastu. 
Jeho spalováním se uvolňuji chlororganické látky a těžké 
kovy.

nebezpečné odpady (baterie, barvy, léky) - spálením je 
nezničíte, ale jedovaté látky které obsahuji se dostanou do 
ovzduší.

pneumatiky - jejich spalovaním vznikají polyaromatické 
uhlovodíky a další jedy

Koho  pálením odpadu  nejvíce  poškodíme?  Nejen  sami 
sebe a své děti, ale i nejbližší okolí. Na jedy ve vzduchu 
jsou  samozřejmě  nejcitlivější  děti,  těhotné  ženy,  starší 
osoby  a  lidé  trpící  respiračními  onemocněními,  ale  je 
dokázán i negativní vliv na mužskou plodnost. Vzpomeň-
te si na to, prosím, při přikládání do kamen. Případné jedy 
nedýchá  jen váš,  možná neoblíbený,  soused,  ale  i  vy a 
vaše celá rodina.

Noví obyvatelé 

V  roce  2007  se  přihlásili  k  trvalému  pobytu  tito 
občané:
Ježdík Václav st. č.p. 43
Kalenda Jaroslav č.p. 144
Kössler Milan č.p. 190
Kössler Richard Edvard č.p. 190
Kösslerová Judita č.p. 190
Marešová Lucie č.p. 140
Netřeba Jaroslav č.e. 016
Poskočilová Zuzana č.p.128
Šimková Petra č.e.042
Šimková Julie  č.e. 042
Turková Alena č.p. 188
Turková Kristýna č.p. 188
Zuzaníková Hana č.p.180
Je a všechny nově narozené děti srdečně vítáme!  

Proti toku času

Ze školní kroniky
 Vánoční nadílka

Žáci  II.  třídy  oblečeni  za  Mikuláše  a  čerty  navštívili 
5.12.1925  I.  třídu  a  podělili  děti  trochou  cukrovinek, 
jablek  a   ořechů.  Řeč  o  tom  dostala  se  do  konšelské 
schůze I. obce a ta  dala ve prospěch vánoční nadílky Kč. 
100. Částka tato byla  sbírkou doplněna na 230 Kč, sbírka 
vynesla též trochu mouky,  pár vajíček a trochu omastku. 
Dne 20. prosince 1925  shromáždili se děti s rodiči kolem 
vánočního stromku ve II.  třídě, zazpívaly, zarecitovaly a 
všechny byly poděleny vánočkou  (vážící asi 2 kg), jablky 
a cukrátky (upekly a darovaly sl. M.  Trojánková (č.1), M. 
Vykoukalová (č. 56), A. Medřická (č.37).  Děti odcházely 
s  očima  rozzářenýma,  neboť  všechny  byly  poděleny 
stejně,  nikdo  nebyl  odstrčen.  "  V  každé  kapce  radosti 
musí býti  pelyňku". Vyskytly se totiž řeči ojedinělé, že 
"kuřata budou mít  co zobat."
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