IX. ročník, září 2008
Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
zbývá jen několik málo dnů a nejdražší stavba v historii Ledčic bude dokončena a zkolaudována. 30. září se
uskuteční přejímka řadu II. etapy a 7. října pak zmíněná kolaudace. Až nabyde právní moci, mohou majitelé
nemovitostí v dotčených místech, po splnění všech náležitých právních úkonů, své domy napojit. Připomínám, že
se část obce od dálnice po školu, kde byl v I. etapě vystavěn hlavní řad už loni, připojila, nebo postupně
připojuje. Protože bude rekonstruován povrch průběžné komunikace (silnice III. třídy č. 24623) od Cikánky
k Černoučku, je nutné, aby se okolní nemovitosti ke kanalizaci připojily co nejdříve.
V Ledčických novinkách se dnes dočtete o tom, jak pokračují aktivity kolem tolik potřebného hřiště pro naše
nejmenší občánky. Chci k tomu jen dodat, že byl za tímto účelem ustanoven pracovní tým složený ze členů
zastupitelstva. V jeho čele je zkušený člověk, inženýr Václav Křepel, jehož zásluhou stojí na příklad nové
středisko pro volný čas ve Vojkovicích. Úkolem týmu je získat z evropských programů peníze pro dostavbu
fotbalového a víceúčelového hřiště na Skalce a samozřejmě i na dofinancování hřiště s dřevěnými prvky
a pískovištěm pro malé děti, které bude umístěno na návsi.
Nesetkáváme se u nás jenom s tím, z čeho můžeme mít všichni radost. Bohužel je obrazem doby i to, že někdo,
kdo pro tuto obec neudělal nic dobrého, nezanechal po sobě žádné dílo, dokáže zničit, ukrást či znehodnotit
prakticky cokoliv. Důkazem toho jsou odcizené chráničky nově vysázených dřevin na naučné stezce, ulomené
koruny stromků, znečištěná informační tabule; uhynulá zvířata včetně vyvržených vnitřností v kontejnerech na
tříděný odpad, nebo taková záležitost, jako je opakované kálení kohosi za přístřeškem pro popelnice u obchodu
paní Chmelové. Jméno tohoto nevychovance bude v plném znění
zveřejněno...
Proto opravdu naléhavě prosím vás všechny slušné
ledčické občany: všímejte si více, co se kolem děje, jen
tak zamezíme škodám na našem životním prostředí
a majetku.
Závěrem mých dnešních řádků bych chtěla
popřát všem dětem z MŠ a ZŠ, aby se jim ve škole
líbilo tak, jako první den. Aby do školy chodily
rády a s nadšením a aby jim elán a dobrá
předsevzetí vydržely co nejdéle. Totéž přeji paní
ředitelce Sypecké a paním učitelkám Viktorínové,
Šindelářové, Justové a Pískové i ostatním – paní
Hančlové, paní Srbové a Švecové.
Hodně podzimního sluníčka, pohody a klidu
celým Ledčicím i všem občanům přeje
Jiřina Michovská

V druhé polovině letošního roku oslavili, nebo oslaví, někteří naši spoluobčané svá významná životní jubilea.
Přejeme jim srdečně všechno dobré, hodně zdraví, klidu, pohody a osobního štěstí.
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Významné jubileum
Jedním z nejstarších občanů Ledčic je pan Josef Král, který
16.7.2008 oslavil plných devadesát let své životní pouti. Jako
dlouhá léta aktivní, a dnes čestný, předseda Podpůrného
a vzdělávacího spolku ŘIP zanechává nesmazatelnou stopu
v historii naší obce.
Jménem všech spoluobčanů mu popřejme hodně pevného
zdraví, klidu a rodinné pohody.

Ledčice obstály také letos
Jak jste se mohli dočíst v dubnovém čísle Ledčických novinek, opět jsme se přihlásili do soutěže Vesnice
roku. Jejím cílem je pobídnout obyvatele vesnic k aktivní účasti na rozvoji svého domova, neboť rozmanitost
venkova je sama hodnotou, dále pak upozornit na význam malých obcí, seznámit „zbytek světa“ s úspěchy,
starostmi, společenským životem, tradicemi, projekty a s mnohým dalším, co tvoří „denní chléb“ české vesnice.
Soutěž mimo to plní také nezastupitelnou roli v propagaci menších sídel a v povzbuzení jejich obyvatel k další
činorodé práci.
V letošním, v pořadí čtrnáctém ročníku, mezi rekordními 49 zúčastněnými obcemi Ledčice opět obstály.
Komise, která naši obec navštívila 11. června, zhodnotila přínos Ledčic k rozvoji středočeského venkova a jejich
dosažené výsledky. Už 24. července jsme si z Petrovic odváželi ocenění za péči o kulturní dědictví, spojenou
s dotací 40 tisíc korun.
V minulých letech Ledčice získaly: 2003 - ocenění za komplexní rozvoj
2004 - Bílá stuha za práci s mládeží
2007 - neúčast obce v soutěži
2006 - Zelená stuha za péči o zeleň
- ocenění za práci knihovny
- ocenění za spolupráci obce a školy
2008 - ocenění za péči o kulturní dědictví
O čem to svědčí? Především o tom, že na vesnici nemusí být nuda, že u nás žijí převážně šikovní a podnikaví
lidé. Že tu snad funguje dobrá spolupráce mezi generacemi. Že po mnoha letech stagnace si Ledčice vydobyly
slušné jméno a výbornou pověst. Že je zkrátka co předávat... I když se i zde projevuje fenomén dneška – malá
soudržnost a neochota některých lidí přiložit ruku k dílu. Především tady je ještě co zlepšovat. Záleží ovšem na
každém obyvateli naší krásné vesnice, co sám dokáže do života svojí obce vložit.

Hřiště pro nejmenší
Dřevěné prolézačky, houpačky, přístřešky, pískoviště a
další herní prvky by měly na ledčické návsi v travnaté části
nedaleko školy, brzy spatřit světlo světa. Byla ustanovena
skupina lidí v čele s Ing. Křepelem, která má za úkol získat
ke 100 tisícům od Bralepu další finance od evropských
fondů a celou stavbu realizovat.
Zařízení hřiště pro nejmenší děti a mladší školní věk
bude vyrobeno z akátového dřeva. Akát je strom pocházející
ze Severní Ameriky, u nás vysazovaný od 17. století (hojně
se dnes těží i na Mělnicku). Jeho žlutozelené dřevo je
nesmírně houževnaté, neboť se jedná o nejtvrdší dřevinu rostoucí v Evropě. Díky tomu je velice odolná vůči
povětrnostním vlivům a také vandalizmu. Zpracování je pro jeho přirozenou křivost a tvrdost velice náročné.
Celý proces výroby je od počátku až do finální podoby hřiště prováděn ručně. Další nesporná výhoda akátového
dřeva je jeho beztřísková struktura, což vede k minimalizaci možných drobných poranění dětí.
Zástupci obce už se byli podívat na několika hřištích a zastavili se také u výrobců. Ti záhy Ledčice navštívili,
obhlédli místo, kde by mělo být hřiště v intencích Evropské unie vybudováno a vytvořili několik vizualizací.
Záleží teď především na brzkém dokončení kanalizace a získání dotace, aby se mohlo začít s pracemi a
mrňata si mohla hrát. Nutnost používat jen hrací prvky s příslušným certifikátem totiž stavbu hřiště značně
omezuje a velmi, velmi prodražuje.

Ekologický koloběh
Zdálo by se, že věci, které už nepotřebujeme, nemají žádnou cenu. Omyl! Nelze je jen tak pohodit a dál se
o ně nestarat. Někdo je musí shromáždit, svézt, vytřídit, bezpečně uložit, zpracovat. To všechno něco stojí.
Likvidace odpadků je čím dál dražší a na první pohled se zdá, že zbavit se jich tak jako tak musíme, pokud se
v nich nechceme utopit. Přesto tu možnosti jsou a nikoli nevýznamné.
V první řadě je nutné výrazně zmenšit objem domovního odpadu. Což ovšem neznamená jeho pokoutné
vyvážení do cest za humna či zakládání černých skládek. Legální šance, ekologicky žádoucí, je třídění odpadu.
I v té nejzapadlejší vísce stojí rozměrné barevné kontejnery na papír, plasty a sklo. Všechny tyto materiály lze
úspěšně recyklovat. Největší problém pro občany bývají PET lahve, protože i v malém množství zaberou velký
objem. Přitom stačí na láhev párkrát šlápnout, aby byla co nejplacatější a je to. Vyhodíte-li láhev do popelnice,
proletí bez užitku komínem spalovny, přičemž nepěkně „zavoní“, nebo se bude po staletí povalovat někde na
skládce či v přírodě. PET se totiž v přírodě téměř nerozkládá. Stejně tak se chová i igelitový sáček. Kdyby ho
zahodila ve své době na příklad naše ctnostná paní Polyxena z Lobkowicz, ještě dnes bychom ho našli. Poločas
rozpadu umělých hmot je totiž nepředstavitelně dlouhý. Proto je rychlejší, praktičtější, čistší a hospodárnější
odpad vytřídit. Podle průzkumů Evropské unie už se to Čechové naučili a pomalu a velmi snaživě útočí na
druhé nejlepší místo v Evropě.
Podobně jako PET lahve se třídí nápojové kartony. Před vhozením do kontejneru se musí také stlačit.
Kovové odpady se snášejí do sběrného dvora, nebo je můžete odvézt do sběrny. Tento odpad putuje do hutí,
kde je přetaven na odlitky, tyče či desky, a pak dále zpracováván.
Ledčice provozují už téměř 10 let velkoryse pojatý sběrný dvůr v rozsahu, který není v obcích naší velikosti
rozhodně běžný. Lze sem uložit objemné odpady jako starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla,
elektrotechniku, drobný stavební odpad a podobně. Dále sem můžete do příslušných kontejnerů odnést tzv.
nebezpečné odpady jako zářivky, akumulátory, ledničky, televizory, barvy, lepidla, a tak podobně.
Jen to, co vám zbyde po vytřídění toho všeho, lze hodit do popelnice. Nezmínila jsem ale část odpadů týden
co týden odvážených na skládku. Jde o biologicky rozložitelné odpady, se kterými uměli nakládat už naší dávní
předkové. Zkrátka v koutě každé ledčické zahrady bylo místo, kam se organické zbytky ukládaly a kde z nich
časem působením mikroorganismů a za přístupu vzduchu postupně vznikal úrodný kompost. Ledčičtí hospodáři
věděli, že na kompost patří listí ovocných stromů, posekaná tráva, chlévský hnůj, třísky, piliny, rašelina, kávové
a čajové zbytky, zbytky zeleniny a ovoce, skořápky z ořechů, zahradní zemina, mleté vápno, roztrhaný novinový
papír, popel ze dřeva, drny a podobně. Nikdy ale do kompostu nevyhazovali popel z uhlí, kameny, hořlavé látky,
zbytky masa a kostí. Čas od času pak kompost tzv. „přeházeli“, aby se provzdušnil. Už za půl roku jím mohli
přihnojovat dřeviny a záhony. Do roka pak už byl kompost patřičně „zralý“, měl hnědou barvu, jemnou strukturu
a voněl jako lesní půda.
Také ledčické děti se začaly seznamovat se zpracováváním bioodpadu. Dostaly Omalovánky žížaly Žofky
a leporela a na praktických úkolech a při veselých obrázcích se učí, jak a proč se biologický odpad dá
v domácích podmínkách dál zpracovat. Možná, že už leckteré z dětí pomáhá rodičům s touto recyklací a
nenásilně tak poznává, že pěkné prostředí spočívá v pořádku kolem nás – doma, na dvoře, v okolí.
Pro ty, kteří nevědí stále ještě o třídění domovního odpadu právě mnoho, doporučujeme bezvadnou webovou
adresu www.trideni.cz . Je to doslova encyklopedie této problematiky.
Něco málo statistiky:
• Každý Čech loni v průměru vytřídil 48,7 kg obalů všeho druhu. Proti předchozímu roku je to zhruba
o 5 kg více.
• Zatímco v roce 1999 u nás třídilo odpad asi 28 % lidí, dnes už je to 70%!
• Eko-kom v roce 1999 registroval 19 800 tun vytříděného odpadu, v roce 2007 celých 58 5911 tun
použitých obalů!
• Loni se podařilo recyklovat přibližně polovinu všech PET lahví. Balená voda je stále žádanější, ačkoliv
nemusí být o nic kvalitnější, než ta, co nám teče z kohoutku.
• Jedna rodina za rok vyprodukuje kolem tuny odpadků. Je potěšitelné, že z tohoto množství již celou
pětinu vytřídí!
Na závěr si typněte, jak dlouho se v přírodě rozkládá:
a) list papíru
b) vlněná látka
c) plechovka
d) krabice od mléka
e) nedopalek cigarety s filtrem
Odpovědi naleznete dále v textu Novinek.

f) igelitová taška
g) plastový kelímek
h) sklo
i) polystyren
j) ohryzek

Proč musíme do školy?
Slavnostní začátek nového školního roku v pirátském stylu je
za námi, dva letošní prvňáčci ošerpováni a „uvedeni do školního
života“. Ale kdo za to může, že jakmile dítka dovrší šest let věku,
končí jim doba her a „malin nezralých“? Nikdo jiný, než osvícená
panovnice Marie Terezie a její školské reformy. Od roku 1774,
kdy byl vydán Všeobecný školní řád, byla ustanovena povinná
šestiletá školní docházka. Jedinou úlevu měly venkovské děti od 9
do 12 let, které v letních měsících směly vypomáhat na poli
rodičům. Víc než prospěch dítek a lidumilství byla za tímto
opatřením vzrůstající potřeba vzdělanější populace. Výrobní
postupy byly stále složitější a zaměstnanci bez vzdělání na ně
přestávali stačit. Proto byly ve všech farských obcích a menších
městech zřizovány jedno – nebo dvoutřídní školy triviální, kde se
vyučovalo čtení, psaní, počtům a k tomu doplněnému
náboženství. Ve větších městech pak byly školy hlavní (trojtřídní),
kde už učilo více učitelů. V Praze a Brně vznikly školy normální,
které obecné vzdělání dokončovaly. Dnešní devítiletá povinná
školní docházka se datuje od roku 1918 (takže další „kulaté“
výročí s „osudovou“ osmičkou), kdy také byly základní školy
rozděleny na „nižší“ a „vyšší“ stupeň.
Takže – prázdniny skončily a nejdůležitější budova naší obce
už je v „akci“. Po všech minulých nepříjemných událostech je
připravena opět získat kredit kvalitní školy s příznivým
prostředím vzájemné důvěry, podpory a respektu, s nabídkou
pestrých a mnohostranných činností i připraveností zlepšit
komunikaci s rodiči, školskou radou a obcí. Protože škola na
vesnici je obrovskou hodnotou s nezastupitelnou rolí. Díky práci
školy se děti (i dospělí) více identifikují s místem, kde žijí. Škola
totiž plní i další funkce než výchovně vzdělávací: osvětovou, motivační, spolčovací a jiné. Naši málotřídní školu
se podařilo zachránit díky spojení ZŠ a MŠ v jeden právní celek, protože rizika likvidace školy byla veliká.
Přinesla by s sebou:
- degradaci života v obci
- zvyšování možnosti vylidňování obce
- snižování průměrné vzdělanosti venkovského obyvatelstva
- přerušení kontinuity tradic
- ztrátu vztahů dětí k místu
- větší nebezpečí sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
Zastupitelstvo obce postavilo do čela školy Mgr. Martinu Sypeckou. Popřejme jí, jejím kolegyním i dětem hodně
úspěchů, trpělivosti a při všech činnostech více radostí než starostí.

Mělnické a roudnické vinobraní
Co nevidět poputujeme na Mělník (19. – 21.9.) nebo do Roudnice (13.9.) za dobrým vinným mokem.
Každým rokem si nějakou tu zajímavost o zdejším vinařství a jeho historii v Novinkách můžete přečíst. Letos
jsem pro vás připravila jakýsi „vinařův rok v pranostikách“.
LEDEN:
ÚNOR:
BŘEZEN:
DUBEN:

Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání.
V lednu když málo vody je, mnoho vína bude.
Únor bílý, vinice sílí.
Únor bílý, chlap ve sklepě sílí.
Když půlnoční větrové jdou, bývá dobrá úroda.
Březen, pospěš s řezem.
Suchý březen sudy vínem naplní.
Duben mokrý, studený, sklepy a sudy naplní.
Duben hojný vodou, říjen pak vínem.

KVĚTEN:
ČERVEN:
ČERVENEC:
SRPEN:
ZÁŘÍ:
ŘÍJEN:
LISTOPAD:
PROSINEC:

Když kvete bez, má i víno kvést.
Chladno a večerní rosy v máji hojnost vína dají.
Suchý červen plní sudy vínem.
Co do svatého Jakuba vína odkvete, to do svatého Havla uzraje.
Když o svatém Vavřinci slunce svítí, budeme dobré víno míti.
Když je v srpnu chladno, ve sklepě bývá hladno.
Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní.
Zářijové spršky pro víno otrava.
Září víno vaří.
Říjen mačká hrozny.
Čím dříve opadá listí z vinohradu, tím úrodnější bude příští rok.
Na svatého Martina ochutnej vína jiskrná.
Když mráz na Martina uhodí, dobré víno se urodí.
Jsou-li Boží hody jasné, víno bude krásné.
Když v prosinci vidíme jasně Mléčnou dráhu, bude úroda vína dobrá.

Napsal nám ledčický rodák
Počátkem září se v obecní „mejlové“ poště objevil tento dopis:
Vážení přátelé,
jsem již sedmdesátiletý dědek. Velmi mne potěšilo, že jste si na svých stránkách vzpomněli na mého otce,
Václava Vysokého, který žil až do konce války v domku při silnici na Prahu (vedle Králů), kde jsem také žil se
svými rodiči od roku 1938. Domek byl zbourán pro volnou cestu dálnice. Náš domek již nestojí, tatínek i
maminka nežijí, ale kdykoliv projíždím dálnicí kolem Ledčic, tak již z dálky poznávám typickou kopuli kostela.
Jsem již skoro rok v důchodu. Ještě jednou Vám děkuji za vzpomínku na mého otce.
S pozdravem
Vysoký Václav,
nevyužitý důchodce
Děkujeme a přejeme panu Vysokému hodně zdravíčka, osobního štěstí, klidu a pohody. Určitě se mu ozveme.

Informace o epidemiologické situaci
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje upozorňuje na nepříznivou epidemiologickou situaci
především v našem kraji a Praze ve výskytu virové žloutenky typu A, tzv. infekční žloutenky. Vzhledem k tomu,
že k přenosu tohoto onemocnění dochází ve většině případů v důsledku nedodržování základních pravidel
hygieny, považujeme za nutné seznámit s touto situací i všechny občany Ledčic. V Základní a mateřské škole už
mezi dětmi byla uskutečněna rozsáhlá propagace správné péče o zdraví a osobní čistoty. Je naprosto nutné
úzkostlivě dodržovat zvláště čistotu rukou, zejména po použití WC a před jídlem. V budově školy je prováděn
řádný úklid a dezinfekce s použitím příslušných dezinfekčních prostředků, jako je na příklad Chloramin.
Infekční žloutenka se v uplynulých letech vyskytovala pouze ojediněle. Ve většině případů se jednalo spíše o
onemocnění importované ze zahraničí. Jelikož k nárůstu hlášených onemocnění došlo zejména v našem
nejbližším okolí, je třeba zvýšit preventivní opatření ve všech domácnostech, obchodech a institucích.

Píšu o vás a pro vás
Už více než devět let pro vás všechny vcelku pravidelně, ráda, i když zcela amatérsky, píšu tento zpravodaj.
Velkou oporou a motivací k práci mi po celou tuto dobu byli nejen obecní zastupitelé, ale především slova
uznání, která se čas od času ke mně „donesla“. Zvykla jsem si na komunikaci s mnohými z vás, velmi ráda jsem
od pamětníků získávala více či méně přesné údaje. Snažila jsem se zachytit denodenní život obyvatel této krásné
vesnice, která se mi, coby přistěhované „náplavě“, skutečně stala domovem a srdeční záležitostí. Považovala
jsem vždy za povinnost naprosto pravdivě postihnout zdejší méně důležité i zásadní události, všechno, co nás
nejen trápí a žere, ale co nám přináší také radost a potěšení. Objevila jsem mnohé o minulosti Ledčic, neboť

historie byla snad odjakživa mým koníčkem. Za úkol jsem si (coby pedagog) dala též rozvoj osvěty mezi
obyvateli obce. Aby nám nikdo nemohl říkat, že nám „kouká sláma z bot“, či že u nás „chcípnul pes“. Mým
náročným přáním bylo ukázat Ledčice jako místo, kde stojí za to žít, kde je na co se dívat a s kým se setkávat.
Věřila jsem, že to, co mě baví a zaujme, se přenese i na vás, čtenáře Novinek. V tom jsem vždy viděla hlavní
smysl a odměnu za svou práci – chtěla jsem, aby Ledčické novinky byly nejen zdrojem pravdivých a užitečných
informací, ale také zpravodajem, kterému budete věřit a brát za svůj.
Jeden člověk je, jak jistě chápete, po tolika letech psaní unavený. Pokud jde o nové nápady a témata, těch
bych měla dost. Ale realizace už, bohužel, nezáleží jenom na mně. Potřebuji nástupce. Raději ať jich je více.
Potřebuji někoho, kdo má rád nejen tuto obec a lidi v ní žijící. Potřebuji někoho, kdo nebude počítat hodiny
strávené u psacího stolu a nebude se ptát: „co za to?“, komu postačí jen radost z vykonané práce a nerozhází ho
pomluvy, závist a nevděk. Ráda svému nástupci (či nástupcům) předám své zkušenosti a samozřejmě pomohu,
jak jen mi budou síly stačit. Těším se, že brzy někdo převezme moji „štafetu“. Zatím vám děkuji za přízeň. Pište,
mejlujte (i.plickova@seznam.cz), přijďte osobně. Určitě víte, kde mě najdete. Závěrem bych chtěla co
nejsrdečněji poděkovat paní Ivetě Škarohlídové, která moje často těžko čitelné stati rychle a bezchybně přepisuje
a Evě Kučerové, jejíž zásluhou je to, jak Ledčické novinky vypadají, jaký mají „dysajn“. Věřím, že novému
autorovi budou stejně nezištně pomáhat, jako to v posledních letech dělaly při spolupráci se mnou. Pro pečlivé
čtenáře Ledčických novinek na jejich přání otiskujeme fotografii mojí neteře Nikolky, jejího muže Pavla,
statečné Emičky a bratříčka Huga, o nichž jsem psala v dubnové čísle Novinek na str. 4 a 5 pod názvem „K
zamyšlení“.

Víte, že
-

-

-

-

-

-

Před 395 lety, v roce 1613, byl v Roudnici (v dnešní ulici Třebízského) založen židovský hřbitov,
na kterém se pohřbívalo do roku 1890. Pohřbeno je tu více než 1700 nebožtíků. V Roudnici byla
před II. světovou válkou silná židovská komunita, jejímž posledním rabínem byl profesor Richard
Feder (zemřel r. 1970 v Brně, kde je i pohřben). Hřbitov je majetkem Federace židovských obcí
ČR.
Svět vždycky přál vynálezům – v roce 1498 spatřil světlo světa první kartáček na zuby a na
příklad v roce 1888 byly vynalezeny otáčecí dveře.
V roce 1798 bylo určeno, aby jednotkou míry se stal 1 metr, což je desetimiliontina vzdálenosti
mezi severním pólem a rovníkem.
9.9.1848 podepsal císař Ferdinand V. zákon o zrušení poddanství a robotních břemen, který
přinesl úlevy i ledčickým zemědělcům.
Před 115. lety, 4.8.1893, ve věku 73 let zemřel přední představitel podřipského rolnictva a
zakladatel Okresní záložny hospodářské v Roudnici, Václav Kratochvíl. Narodil se
v Mlčechvostech (r. 1820), obecnou školu navštěvoval v Ledčicích; později studoval
v Litoměřicích . Jako devatenáctiletý se přiženil do Lounek. Po celý život prosazoval moderní
způsoby hospodaření (meliorace, umělá hnojiva, scelování pozemků, vytápěné sušárny chmelu,
chov šlechtěného dobytka...). Dal podnět k založení Hospodářské školy i „Vzájemné výpomocné
kasy“ v Roudnici nad Labem. Jeho osobnost připomíná čedičový „řípák“ se sotva patrným
nápisem „Václav Kratochvíl“ stojící nedaleko brány na ledčickém evangelickém hřbitově. Už pro
svůj nesmírný význam pro rozvoj našeho kraje by tento podřipský vlastenec neměl být
zapomenut.
Před 55 lety, v roce 1953, byla uskutečněna „měnová reforma“, která se stala doslova státem
požehnanou krádeží. Ještě pár měsíců před tím, o vánocích roku 1952, se prezident Antonín
Zápotocký proslavil větou: „Naše měna je pevná, a tak peněžní reforma nebude“. Už od 1.
června následujícího roku se vklady v bankách a spořitelnách devalvovaly přímo hrůzným
způsobem.Dopad měny na občany byl strašný – prakticky přišli o celý majetek. Propukly velké
nepokoje, stávky a demonstrace – první masové projevy občanské neposlušnosti od roku 1948. Za
to následovala politická msta a perzekuce. Zdání zpevnění měny měly posílit bankovky tištěné
v Moskvě a dané do oběhu 1.6.1953:

Po desetnících a dvacetnících odešly „do historie“ i mince v hodnotě 50 haléřů. Nebohý drobný
peníz začal spíše obtěžovat. Řečeno slovy bankéřů „mince přestaly plnit základní funkci
oběživa.“ Z našich peněženek tak 1.9. po 116 letech zmizely poslední peníze s haléřovou
hodnotou. Až do roku 1892 se u nás platilo zlatkami, které se dělily na 100 krejcarů. V uvedeném
roce byla zavedena korunová soustava v poměru 1 zlatka = 2 koruny. Pět zlatých tedy odpovídalo
10 korunám. Od té doby se také desetikoruně dodnes lidově říká „pětka.“ No a koruna, jak
známo, se dělila na 100 haléřů, 10 desetníků , 5 dvacetníků, anebo 2 padesátníky. Ty všechny už
tedy skončily v „propadlišti dějin.“ Možná, že stojí zato připomenout si, že od 1. září 2008
přestávají platit také modré papírové dvacetikoruny s portrétem Přemysla Otakara I., krále, který
r. 1226 ve své listině stvrdil, že Ledčice náleží doksanskému klášteru.
Ve dnech 12. – 14. 9. na světové filatelistické výstavě Praga 2008 na Výstavišti v Praze
Holešovicích budete moci spatřit nejslavnější a také nejdražší poštovní známu světa – Modrého
Mauricia – z roku 1847. Ačkoliv tehdy měla hodnotu jen dvě pence, dnes je ceněna na 3,8
miliónu dolarů (61 milionů korun). Známka je součástí britské královské sbírky založené ve 30.
letech minulého století králem Jiřím V. Dnešní anglická královna Alžběta II. ji dodnes stále
rozšiřuje, takže sbírka patří k nejcennějším na světě.
Do 28. září v Jízdárně Pražského hradu můžete navštívit obsáhlou výstavu věnovanou umění
a kultuře v českých zemích v letech 1814 – 1848, označovaných jako biedermeier. Na své si
přijdete při prohlídce módy, účesů, obrazů, nábytku, skla, šperků... Tato expozice je pouze
dočasná, což je obrovská škoda. Zasloužila by si vlastní muzeum.

-

-

-

Obec Ledčice na 8. listopad chystá tradiční a velmi oblíbený „nákupní“ zájezd do Polska. Už dnes
se zájemci mohou přihlásit.
V sobotu 27. září, v předvečer „Dne české státnosti, se od 9.00 hodin uskuteční v kostele sv.
Václava poutní mše spojená s koncertem, na kterém vystoupí pěvkyně Bára Novotná. Všichni jste
srdečně zváni k neopakovatelnému kulturnímu a společenskému zážitku. Poznáte i nového kněze,
P. Karla Kočího.
26. října končí letní čas a vy si posunete hodinové ručičky o hodinu zpátky.
Kříž na Skalce se vrátí na své místo. Pomůže k tomu i grant, který Ledčice získaly. Pískovcový
postavec bude přivezen ze slavného hořického lomu a do něj se zasadí restaurovaný kříž. Tak se
vrátí „do života“ další drobná ozdoba našeho malebného kraje. Na závěr chci říct: probuďme
v sobě úctu k těmto nenápadným symbolům. Nejsou „jen“ znakem víry, ale především skromným
a tichým vzkazem našich venkovských předků o jejich vztahu k Ledčicím.
Do muzea byl odeslán vyplněný 25 stránkový dotazník celorepublikového výzkumu lidových
tradic, který se tentokrát týkal obyčejových zvyklostí v Ledčicích (májů, masopustu, svatby,
pohřbu apod.).

Ledčická voda na webu
Z iniciativy Sdružení mladých ochránců České republiky vznikl Národní registr pramenů a studánek
www.estudanky.cz, který si klade za cíl podchytit veřejně přístupná zřídla vody, jako prameny a studánky, na
celém území ČR a přispět tak k záchraně mizejících vodních zdrojů. Projekt navazuje na kampaň Zachraňte
studánky, která probíhá už od roku 1999.
Proto jsme na adresu info@estudanky.cz poslali články z Ledčických novinek, které mají k této problematice
vztah: LN 2003, srpen, str. 5 – „O ledčické vodě“
LN 2007, říjen, str. 14 – „Zpět k pramenům“
Věříme, že naše informace budou předány do databáze a stanou se důvodem k návštěvě turistů i ochránců
přírody v naší vesnici.

Nic nejde samo
Aby denodenní koloběh školní docházky byl pro ledčické děti dobře vzládnutelný, příjemný, okořeněný
pohodou, úspěchem a pěknými známkami, aby zdolávání nového učiva a vůbec všech nároků, které škola má,
šlo hladce, k tomu jsou připraveny pomoci:
Mgr. Martina Sypecká
ředitelka školy, třídní učitelka 1. a 2. ročníku
Ivana Viktorínová
třídní učitelka 3. a 5. ročníku
Ivana
Šindelářová
vychovatelka
ŠD

Milena Justová
učitelka MŠ
Pavla Písková
učitelka MŠ

Nepedagogickými pracovnicemi školy jsou:
Vlaďka Srbová
vedoucí školní jídelny
Marta Hančlová
kuchařka
Hana
Švecová
uklízečka

Ledčičtí piráti
Celý nový školní rok v Ledčicích proběhne
v dobrodružném duchu. Za každý dobře splněný úkol
bude příslušný pirát – žák odměněn zlaťákem. Ten si
uloží do vlastnoručně zhotovené truhly. Před
prázdninami pak svůj poklad spočítá a bude si moci
„nakoupit“ hry, hračky, knihy, cukrovinky a kdo ví, co
ještě, v improvizovaném „obchodě.“
Kromě toho, jako nezvyklé, zato veselé,
sebehodnocení dětí, se každý poslední pátek v měsíci ve
škole uskuteční „Bláznivý pátek“. Vždy v nějakém
jiném duchu na příklad: kloboukový, pirátský,
pyžamový, strašidlácký, nebo děti prožijí den ve škole
v bláznivém účesu, v jedné barvě od hlavy k patě atd.
Není nad to, když je ve škole prima. Více se dozvíte na
webových stránkách.
A co mohou děti v ledčické MŠ a ZŠ od dospělých očekávat?
- že všechny jejich pokyny budou rozumné a splnitelné
- že pro ně budou svým chováním a vystupováním vzorem a autoritou
- že budou mít pochopení pro jejich starosti a problémy
- že jim budou moci sdělit svá trápení i radosti
- že je vyslechnou a připustí i rozumnou diskuzi

Kulturní a společenské akce
Září:
Říjen:
Listopad:

Prosinec:

- 23. 9. od 10 hodin „Svatováclavský běh“ na nové naučné stezce
- 28. 9. Svatováclavská poutní mše spojená s koncertem mladé operní pěvkyně
Báry Novotné v kostele sv. Václava
- Senior klub s harmonikářkou paní Mikovou z Vražkova
- 17. a 18. 10. Volby do Krajského zastupitelstva Středočeského kraje
- 8.11. Zájezd do Polska
- 30.11. Vítání nových ledčických občánků
- 30.11. Bohoslužba slova se žehnáním adventních věnců a adventní koncert
v kostele sv. Václava
- 5.12. od 18 hodin Živý Betlém
Rozsvícení vánočního stromečku
Tradiční koncert na návsi
- 12.12. Obchůzka Lucek a Ambrože
- 17.12. Vánoční besídka školy
- 21.12. Adventní koncert
- 24.12. Štědrovečerní mše a zpěv koled v kostele sv. Václava

Historický okamžik
Na Ladech a v části obce Hajkov se odstraňují poslední zbytky sloupů elektrického
vedení. Celá zdejší část od trafostanice u bytovky čp. 4 po nové stavební parcely byla
zrekonstruována a uložena do země. Zároveň bylo vybudováno i nové veřejné osvětlení.
Z tohoto důvodu po nějaký čas nebude fungovat v této části obce obecní rozhlas. Žádáme
proto občany o shovívavost do té doby, než zde začne být v provozu rozhlas bezdrátový.
Rekonstrukce obou staveb (elektrické vedení, rozhlas) je finančně velmi náročná, takže
jejich dokončení předpokládáme koncem příštího roku. Proto, kdo má možnost, sledujte
zprávy na webu obce a na informačních tabulích.

Prosíme o fotografie
Protože v současnosti probíhá restaurování vzácného pohřebního kočáru, který darem dostala obec Ledčice
od spolku Řip, obracíme se na všechny majitele fotografií, na nichž je vůz zachycen. Samozřejmě, že všechny
zapůjčené materiály v pořádku vrátíme.
Restaurování provádějí studenti Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové
(obor řezbářství a restaurování dřeva) v Praze 3, Žižkově náměstí, pod
vedením Karla Štojdla v rámci své praktické výuky. 3. 9 byl kočár rozebrán,
všechny detaily i celky řádně zdokumentovány a vyfotografovány. 9. září
bylo vše odvezeno k ozáření, jednomu ze způsobů ochrany materiálu. Posléze
budou jednotlivé části odborně čištěny a ošetřeny. Protože restaurování bude
probíhat pouze v době praxe studentů, termín dokončení je předpokládán
přibližně koncem roku 2009. Kočár pak bude umístěn ve speciálním
přístřešku přístavby statku čp. 15, jehož rekonstrukce zdárně probíhá.

Ledčičtí kynologové se sešli
V sobotu 6. září se sešli kynologové organizovaní v naší obci a jejich příznivci na cvičišti u Pavlíčkovic
zahrady. Tato akce je z hlediska soudržnosti lidí velmi pozitivní a prospěšná. Takovéto obyčejné „posezení“ je
pro další práci klubu, ale i pro stále lepší vztahy mezi občany to nejlepší. Velký dík patří především těm, kteří se
o vydařené odpoledne s rožněním selete a příjemnou reprodukovanou hudbou zasloužili.Také kynologové se
stejně jako jiné organizace či sdružení v Ledčicích potýkají s nedostatkem zájmu z řad mladých, i když jich, jak
víme, u nás není málo. Co s tím?

Komplexní pozemková úprava v Ledčicích
Jistě jste zaznamenali velký pohyb lidí v naší obci. Příčinou toho bylo zjišťování průběhu hranic obvodu
komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ledčice. Ve dnech 4. a 5. září byli pozváni všichni vlastníci
pozemků, jejichž hranice leží na vnitřním a vnějším obvodu upravovaného území. Celá akce proběhla, až na
drobné organizační nedostatky, v klidu a pořádku. Firmu GEOREAL Plzeň, která zakázku Pozemkového úřadu
(tj. státu) vyhrála ve výběrovém řízení, zastupoval pan Martin Vondráček, za Pozemkový úřad zde byla paní
Alena Nováková, za Pověřený úřad v Kralupech nad Vltavou odbor životního prostředí pan Milan Baráth, za
odbor výstavby a územního plánování Jaroslav Knoška a za Katastrální úřad paní Monika Aubrechtová, se
kterou udělala Olga Waksmundská, redaktorka Týdeníku Mělnicko, rozhovor. Takže si budete co nevidět moci
přečíst spoustu podrobností a zajímavostí k této problematice.

Přítel Ledčic, Ing. Otakar Špecinger, jubilantem
29. srpna se v Kralupech nad Vltavou dožil plných 85 let náš nezištný spolupracovník, inženýr Otakar
Špecinger. Ze stránek Ledčických novinek jsme se v jeho článcích dočetli na příklad o paní Polyxeně, Lužické
cestě, zemědělském reformátorovi F. Horském, pronásledování nekatolíků na Podřipsku, evangelickém faráři V.
Šubrtovi, národopisci Karlu Rozumovi, autorovi Broučků Janu Karafiátovi, spisovateli M.V.Kratochvílovi,
předáku podřipského lidu V. Jandovi, řipském táboru lidu v roce 1868, archiváři Václavu Kratochvílovi, operní
pěvkyni Klementině Kalašové, stavitelích ledčického kostela Costovi a Columbanim, ledčickém teologovi
Ferdinandu Císařovi, o Řípu v literatuře a dalším. Dnes si na jiném místě přečtěte jeho text „Z dějin
elektrifikace.“
S naším krajem Otakar Špecinger spojil celý svůj život. Od mládí se zajímal o zdejší historii, ale i o kulturní
a společenské dění. Jeho publikační činnost je nesmírně rozsáhlá. Své hluboké vědomosti zúročil ve více než
šedesáti knihách – monografiích, životopisech, sbornících, historických průvodcích. Píše do odborných časopisů,
do regionálního tisku, ale bohatá je také, díky poutavému vypravěčství, jeho přednášková činnost. Jsme velmi
vděčni, že své aktivity rozšířil od roku 2000 o příspěvky do Ledčických novinek. Velmi si toho vážíme a touto
cestou mu upřímně děkujeme. Zároveň mu i do dalších let srdečně přejeme stejně neutuchající elán, jakým
oplývá dosud, hodně klidu k práci, harmonie, osobního štěstí a pohody a především dobré zdraví.

Den Bible
Každým rokem v neděli v polovině listopadu (letos 16.11.) slaví celý civilizovaný svět Den Bible. Tato
nejslavnější kniha, která na Zemi kdy vznikla, je opravdovým světovým bestsellerem, nejčtenějším a
nejvydávanějším literárním dílem. Byla přeložena do 2 233 jazyků, ročně se jí prodá vždy více než 400 miliónů
výtisků. Dosud jí bylo prodáno na 6 miliard!
Je to kniha sice náboženská, pro křesťany dokonce svatá, neboť z ní čerpají hlavní zásady své víry, ale podle
mého mínění by ji měl znát, i když třeba jen povrchně, každý alespoň trochu vzdělaný člověk. Do důsledku
vzato, není to kniha jedna, ale celý soubor knih (z řeckého „ta biblia“, což znamená „knihy“), z nichž nejstarší
vznikaly už před více než třemi tisíciletími.
Písmo svaté, Bibli, tvoří pětačtyřicet knih takzvaného Starého zákona, příběhů od Stvoření světa po Proroctví
budoucnosti, a sedmadvacet knih Nového zákona, které podávají obraz o životě a učení Ježíše Krista z Nazaretu.
Na samém počátku Bible stojí vyprávění o svobodném rozhodnutí Boha stvořit světlo, nebe, zemi, vodstvo,
rostliny, živočichy a nakonec člověka. Jednotlivé příběhy, mnohdy notoricky známé, nám jako na filmovém pásu
vyprávějí o Adamovi a Evě, hadu pokušitelovi, vyhnání z ráje, Kainu a Ábelovi, o potopě světa a Noemově arše,
Babylónské věži, Sodomě a Gomoře, o praotci Izraele Abrahamovi, Sáře a jejich synu Izákovi. Dočteme se
několik příběhů o Jákobovi a jeho jedenáctém synu Josefovi prodaném vlastními bratry do otroctví, který však
později jako dospělý a velmi vlivný muž zachránil svou rodinu od hladomoru a usadil ji v nejlepší části Egypta.
Zaujme i dramatický osud Izraelitů a jejich vůdce Mojžíše, kterého Bůh určil jako toho, jenž vyvede tento
vyvolený národ z otroctví do země zaslíbené. Staneme se svědky deseti „ran egyptských“, pohrom, které Bůh
seslal na Egypt, když faraon odmítl Mojžíšův lid propustit. Dočteme se o slavném exodu (vyjití) Izraelitů
z Egypta, ale i o dalších zkouškách a strastech: přechodu přes moře, čtyřicetiletém putování pouští, hladu, žízni i
vzpourách. Dozvíme se, že na hoře Sinaj Mojžíš obdržel od Boha zákon, desatero, napsané na kamenných
deskách. Ta přikázání byla vlastně prvním opravdovým zákoníkem na světě, který říká, jak se má člověk chovat,
co je mravné, správné a spravedlivé. Je v něm všechno ve třiceti šesti slovech. Nezabiješ, nepokradeš,
nepromluvíš křivého svědectví.... Do dnešních dnů je desatero platné a dosud nepřekonané.

Starý zákon dále vypráví o usídlení Izraelitů v zemi otců, Kanaanu, která byla losem rozdělena mezi dvanáct
synů Jákobových. Asi vám budou známa jména jako Gedeón, slavný soudce, Abímelek – pyšný a samolibý
panovník, první král Saul, obr Goliáš a mladík David, pozdější král Jeruzalémský a zakladatel židovského rodu.
Dočteme se i o Davidově dědici, bohatém a moudrém Šalamounovi, který v řešení obtížných otázek a
soudnictví neměl sobě rovného. Z Bible k nám hovoří příběhy dalších lidí – královny ze Sáby, Jezabel, Ámose,
milujícího Ozeáše, proroka proti své vůli Jeremiáše, Jonáše pohlceného velrybou, Rut, Daniela, jenž uměl
vyložit poselství Mené Tekel Peres, které božská ruka napsala na zeď komnaty krále Belšasara. Najdeme tu i
Píseň písní, sbírku milostných básní vyvolávajících představu jarní přírody a oslavujících vášnivou lásku muže a
ženy, která je připisována Šalamounovi. Připomeňme si z ní alespoň několik veršů:
Jak jsi krásná, přítelkyně moje,
jak jsi krásná.
Oči tvé jsou holubice pod závojem...
Jako karmínová šňůrka jsou tvé rty,
ústa tvá půvabu plná...
Ve Starém zákoně se také hovoří o mnohých, dodnes platných příslovích, jako například:
„Slušnost se nemůže našetřit. Slušný musíš být den po dni.“
„Mravnost je jako pták, který letí nad mořem. Musí neustále mávat křídly, jinak utone.“
„Žena je budoucností muže.“
„Kdo má mnoho peněz, je jistě šťastný, ale kdo nemá nic, pokojně spí.“
Nový zákon, druhá, novější část Bible, se vrací do dnů, kdy se narodil Ježíš, ústřední postava celého
vyprávění. Dočteme se tu o Josefovi a Marii, Janu Křtiteli, o Herodu Velikém, který v touze po Ježíšově smrti
nechal vyvraždit všechna neviňátka v Betlémě. Staneme se svědky všech Kristových zázraků, seznámíme se
s jeho myšlenkami, činy a učením. Dozvíme se, jak a kdy vznikla modlitba „Otče náš“, za kolik stříbrných zradil
Jidáš svého učitele, z čeho Ježíš usuzoval, že brzy zemře, ale i to, jak probíhala poslední večeře, kdy a kde byl
Ježíš zatčen, jak vypadal jeho soudní proces, proč si Pilát Pontský umyl před obrovským shromážděním lidu své
ruce. S Kristem projdeme celou křížovou cestu se všemi čtrnácti zastaveními až na vrch zvaný Golgota (Lebka
nebo také Kalvárie), kde byl ukřižován. Dozvíme se, jak se stalo, že Kristus vstal z mrtvých, jak putoval do
Emaus, zjevil se svým jedenácti
žákům, jak přesvědčil nevěřícího
Tomáše, že skutečně žije i jak
vstoupil na nebesa.
Tímto aktem však Písmo svaté,
zvané Bible, nekončí. Vypráví se
tu ještě mnohé o prvních
křesťanech, o životě a učení Petra,
Pavla a dalších. Poslední knihou
Nového zákona, a tedy i Bible, je
„Zjevení apoštola Jana“, které
bylo napsáno zhruba kolem roku
95 po Kristu. Představuje
současnost i budoucnost (poslední
soud) ve formě vidění: „.... A ten,
kdo seděl na trůně, řekl:
„Obnovuji všechno!...“
Nový zákon má obrovský
význam v tom, že Ježíš je zde
zpodobněn jako vysoce mravný,
nesmírně tolerantní, vzdělaný muž, hlásající milosrdenství a lásku k bližnímu, nikoliv nesmiřitelný bojovník, o
němž hovořila proroctví. Hlásá ideu nenásilí a duchovní osvěty. Bůh se v jeho pojetí stává laskavým otcem
všech lidí bez rozdílu, zatímco až do té doby je starozákonní Bůh zosobňován jako strašlivý, všemocný a
trestající soudce.
Nejsem člověk věřící, ale na druhé straně přiznávám, že víra jako taková, víra v NĚCO, co někdo nazve třeba
přírodou, pomáhá překonávat těžkosti těla i ducha. Člověk nemusí nutně věřit ve svaté atributy typické pro víru
náboženskou. Víra, ať je jakákoliv, by však vždycky měla člověka pozitivně obohacovat. Měla by se stát jeho
stimulem pro kvalitní život.
Bible, to nejsou jen příběhy a historie. Není to kniha k přečtení jedním dechem. Je to kniha k zamyšlení
a stálým návratům.
Všem, kteří ji vezmete do rukou, přeji krásné a ničím nerušené chvíle. Bible je součástí ledčického knižního
fondu a můžete si ji kdykoliv v naší knihovně vypůjčit.

Kumštovní klub představuje

Každý zářijový pátek vyjíždí „parta“ ledčických nadšenců za dalšími výtvarnými hrátkami. Práce s hlínou ve
vojkovické keramické dílně je skutečně to, u čeho se můžete vyřádit. Obzvláště pod milým odborným vedením
paní Zdeňky Davidové. Dnes se v Novinkách můžete podívat na už hotová dílka, která vznikla v našem KUKu
pod šikovnýma rukama ledčických amatérů. Tvořivost je nesmírným darem do života, i když je „jen“ koníčkem.
Proto, kdo má chuť a chce se výtvarně vyjádřit, je vždy vítán. Ať už se bude malovat, „sochat“, stříhat, šít, či
lepit. Každý výtvor bude jedinečný. Věřte. A neseďte doma za pecí.

27.9. Den zvonů
Jako připomínka smutného osudu pro válečné účely zrekvírovaných zvonů v roce 1917 a v období 2. světové
války se všude ve světě slaví Den zvonů, neboť zvony nezasahují jen do života lidí, ale celých národů. Zvon je
pro kostel, kapličku či zvoničku totéž, jako pro člověka hlas. Bez něj by každý tento objekt byl němý. Zvony
jako jediné předměty „denní potřeby“ dostávají jména. Jejich zvuk pak provází člověka po celý život. Zabavené
zvony skončily v tavících pecích, aby místo zvonění v podobě válečných kanónů zabíjely. Jak už jsem psala
v Ledčických novinkách v září 2001 a v srpnu 2003, dvě války dvacátého století v kostele sv. Václava přežil
pouze zvon jediný – 80 centimetrů vysoký – Bartoloměj, který nese latinský nápis: ANNO DOMINI 1508 QUI
ME FECIT BARTOLOMEUS NOMEN HABET IN NOVA CIVITINE PRAGENSI – EX HOC LAUS DEO
PATRI OMNIPOTEN (Léta Páně 1508 ten jenž mě ulil má jméno Bartoloměj na Novém městě pražském – jímž
buď chvála Bohu Otci všemohoucímu). Pod nápisem je reliéf s postavou svaté Barbory. Roudnický probošt,
který zastával svůj úřad v letech 1902 až 1947, Páter Kotrch, uvádí ve své písemné pozůstalosti, že za první
světové války byly zabaveny svony v kapli sv. Jiří na hoře Říp, v kostelech v Brozanech, Lužci, Vetlé, Ctiněvsi,
Ledčicích, Černěvsi, Lounkách a v Roudnici.
Symbolika zvonu se pojí s jeho hlasem. Již odpradávna sloužily rolničky, zvonky a zvonečky náboženským
účelům. Téměř všechny národy světa zvony znaly a užívaly. Jsou námětem básní, obrazů a písní.
Až poznáš, jak je krásné jenom jít a zasadit strom,
který jednou vyroste a nespálí ho mráz ani hrom,
až poznáš, že je v prosté chvíli víc než v bublině slov,
buď pevný jako zvon a svoje srdce přetav si v kov.
(sourozenci Ulrychovi, En ten týny)
Nikdy nechtěj vědět, komu zvoní hrana.
Tobě zvoní.
(Hemingway)

Báseň Eduarda Basse z roku 1913
(převzato ze Spomyšelských aktualit 3/srpen 2008)
Sládci klejí – zatroleně
chmel už zase stoupl v ceně
chceme-li jen skromně žít
pivo musí podražit

Pan domácí hned se straší
maso, pivo, chléb je dražší
chceme-li jen skromně žít
činži nutno přirazit

Mouka dražší zvyšte ceny
křičí pekař ustrašený
chceme-li jen trochu žít
housky nutno podražit

Kdopak by se toho nelek
stát tím trpí jako celek
aby mohl vyjíti
nutno daně zvýšiti

Ale nám se nejhůř daří
naříkají uzenáři
chceme-li jen skromně žít
buřty nutno podražit

Konsumentu nelze více
nežli jít a oběsit se
učiň to však neprodleně
dokud špagát nestoup v ceně

Také vám připadá, že tyto verše byly napsány včera a ne před 95 lety? Zkrátka: nic nového pod sluncem.

Z dějin elektrifikace
Ing. Otakar Špecinger
Dnešní lidé si pochopitelně už vůbec nedovedou představit život bez elektřiny. Zapomíná se však, že její
výroba a konzum se začaly rozvíjet až od 80. let 19. století. Své vlastní zdroje si budovaly nejprve jenom větší
továrny či mlýny – a teprve po nich jednotlivá města. K intenzívnějšímu celostátnímu propojování především
větších samostatných elektráren pak docházelo teprve za první republiky. Např. Kralupy n. Vlt. byly
elektrifikovány od roku 1923 – a elektrárna v Miřejovicích, která velmi dlouho pokrývala potřebu většiny
středních Čech, zahájila provoz roku 1928.
Na tomto stručném historickém pozadí však tím spíše vynikne stoletý primát, kterým se mohou honosit
Miletice, položené za dnešním sazenským letištěm. Začátkem minulého věku měla tato obec pouze 60 domů a
necelých 500 obyvatel. Přesto se do dějin zapsala tím, že si zřejmě jako vůbec první vesnice v Čechách pořídila
veřejné elektrické osvětlení a rozvod proudu po domácnostech. Musela si ovšem vybudovat i vlastní elektrárnu,
protože dálkové napojení ještě ani zdaleka neexistovalo.
Už od roku 1885 působil v Mileticích mlátící spolek. Vykazoval zisky, které na radu tamního rodáka,
lesnického odborníka Aloise Nechleby (1859 – 1945) se obec rozhodla vložit právě do elektřiny. Byla vypsána
oferta – a na základě plánů pražské firmy Al. Dudy pak v létě 1908 uprostřed Miletic vyrostla elektrárenská
centrála. Zahrnovala provozní, skladové i malé obytné prostory – a začátkem téhož podzimu tu montéři z Prahy
nainstalovali komplexní produkční zařízení. Hnacím prvkem se stal motor s velkým setrvačníkem, který
k výrobě proudu poháněl dynamo o výkonu 20 kW pro napětí 230 V. Příslušný rozvaděč a sada
akumulátorových baterií představovaly samozřejmý doplněk – a byl tu i zásobník pohonné hmoty, dovážené
z kralupské petrolejky. Zároveň pak byla v uličkách vsi rozmístěna síť 65 sloupů se 6 km drátů, 12 světly – a
zapojeny byly 2 transformátory.
Jednoho říjnového dne roku 1908 se pak Miletice poprvé rozzářily vlastním veřejným i domácím elektrickým
osvětlením. Staly se rychlým středem pozornosti i prospěšného napodobování (na Mělnicku vznikla např. další
místní družstevní elektrárna ve Velkém Újezdě hned roku 1909) – a dlouho lákaly také četné zvědavé
návštěvníky, pochopitelně i z Ledčic, vzdálených přes pole jen něco kolem hodiny chůze, jak se o tom
dozvídáme z miletické kroniky.
Ve výroční zprávě Elektrárenského svazu okresů středočeských se pak dozvídáme, že Ledčice byly
elektrifikovány ke dni 1. června 1924, přičemž dálková síť tu vyúsťovala tzv. zemědělským transformátorem 25
kVA. To bylo ještě poměrně brzy, vždyť některé obce dolního Povltaví čekaly na takovéto zapojení až do druhé
světové války. Se stoletým prvenstvím Miletic a poměrně brzkou elektrifikací Ledčic však souvisí i zvláštní
anachronismus, který stojí za připomenutí. V bezprostředním sousedství zde totiž leží obec Loucká, která se
začátkem padesátých let minulého století stala naopak vůbec poslední českou vesnicí, která byla elektrifikována,
tj. zapojena na dálkovou rozvodnou síť. Neboť až do té doby tam lidé svítili jenom petrolejem, anebo z baterií,
které si sami po domácku nabíjeli benzínovými motory.

28. říjen 1918
Před devadesáti lety byl v Praze vyhlášen vznik Československé republiky. Na budově redakce listu „Národní
politika“ na Václavském náměstí byl od ranních hodin zveřejněn text nóty ministra zahraničí Andrássyho, v níž
rakouská vláda vyjádřila souhlas s americkými podmínkami příměří. V ulicích propuklo nadšení a demonstrace.
Občané ničili symboly staré říše, vojákům strhávali odznaky. Zákon o zřízení samostatného státu vydalo ještě
téhož dne v 18 hodin večer předsednictvo Národního výboru – Rašín, Švehla, Šrobár, Stříbrný a Soukup. Tito
„Muži 28. října“ toho dne také na rakouském místodržitelství přejali moc v zemi. Krátce po vzniku samostatného
státu, 3.11.1918, strhl rozvášněný dav mariánský sloup na Staroměstském náměstí (byl vysvěcen 1652) vedený
žižkovským bohémem Frantou Sauerem.
14. listopadu zvolilo Národní shromáždění na své první schůzi do čela nového státu Tomáše Garrigua
Masaryka (úřad zastával 17 let) a předsedou vlády Karla Kramáře.
A jak probíhaly tyto výsostně důležité události u nás v Ledčicích? Ve školní kronice jsem se dočetla:
28. října 1918 pan učitel Seidl nadšeně píše o tom, že „stal se skutkem dávný sen, v míru nedosažitelný,
uspíšený světovou válkou – byla prohlášena samostatná republika Československá“.
Dále se dočítáme, jak „téhož dne prošel obcí manifestační průvod z Horních Beřkovic, k němuž se mládež a
obyvatelstvo ledčické připojili. Před Husovou deskou na zdejším evangelickém chrámu vroucně zapěna byla
národní hymna „Kde domov můj“. Poté zašel průvod k budově veřejné obecné školy, před níž v polokruhu se
rozestavil. Se schodiště úvodní slovo k zástupu pronesl správce školy, načež sžíravou, však pravdivou slavnostní
řeč proslovil zemský úředník, občan Trubač z Beřkovic. Řeč jeho působila mocným dojmem a vyvolávala
v posluchačstvu pohnutí, hněv i nadšení. Po něm ujal se slova zdejší evangelický farář Kantorek, jenž svoji řeč
navázal na věštecká slova Jana A. Komenského o vrácení se vlády v ruce lidu českého“.
Na tomto místě je vhodné zastavit se u výše zmíněného průvodu z Horních Beřkovic. V této obci se
v pivovarské restauraci „ U Dědků“ před převratem roku 1918 scházívali příslušníci všech politických a
společenských vrstev. V jejich čele stanul zemský úředník František Trubač, pracovník ústavu pro choromyslné,
dále pak lazebník Václav Němec, sochař Hnátek a mnozí další. Ti zde založili protimonarchistickou společnost
„Mlha“. Prý podle jejího „mlhavého“ účelu. V té době vznikla v Beřkovicích i stejnojmenná kapela. 28. října
1918 byl jmenovaný spolek hlavním iniciátorem velkolepého průvodu sousedními vesnicemi (Jeviněves,
Černouček, Ledčice), který všem radostně oznamoval konec Rakouska-Uherska. Mnozí účastníci pochodovali
v národních a sokolských krojích. Průvod byl, jak už jsme se ostatně dočetli, všude nadšeně vítán.
„8. listopadu téhož roku byla uskutečněna školní slavnost, kde bylo školními dítkami předneseno několik
příležitostných básní. Mezitím již shromažďoval se před školní budovou zdejší vzdělávací spolek Řip a zástupy
občanstva, aby ve slavnostním průvodu vydali se na Říp. Mohutný průvod pěkně uspořádaný s banderiem v čele
za zvuků hudby vyšel k památné hoře. K němu cestou se přidávalo i občanstvo okolních obcí. Na Řípu srazil se
průvod s průvodem z Horních Beřkovic a z Kostomlat. Od řipského kostelíka promluvil k četným zástupům
zemský úředník Trubač, řídící učitel Seidl přednesl časovou báseň „Česká legie“. Hudba provázela lid při pění
písní „Kde domov můj?“, „Hej Slované“ a „Spi, Havlíčku“. Ke konci promluveno bylo k českým ženám a
poděkováno jim za veliké jejich oběti v dobách válečných. Nabádáno též dítek k důstojnému životu povinnému
samostatné vlasti. V pozdních hodinách odpoledních vrátil se průvod do Lečic, odkud byl vyšel, načež se
účastníci v klidu rozešli.“
Také pozdější ledčický kronikář, Václav Vysoký, který byl tehdy ještě kluk, o „dnu svobody v Ledčicích“
napsal: „Byl 28. říjen 1918. Dopoledne přestalo pršet. Na návsi velké podřipské obce Lečice jako v úle. Práce na
polích již skončena, řepa odvezena do cukrovaru, proto obyvatelé obce besedují v hloučcích před staveními.
Opodál u stružek staví děti hráze a rybníky. Přes náves přechází právě obecní strážník se šavlí u boku a s
„frantíkem“ na čepici. Pojednou přijel od Černoučku cyklista. Zastavil na návsi a začal lidem vykládati o
kapitulování rakousko-uherského císařství a prohlášení Československé republiky. Potom nedbaje otázek, jež se
na něho sesypaly od kolemstojících, sedl na kolo, ujížděl polní cestou k Jeviněvsi. Lidé však se nerozešli.
Rokování a hádání se o té věci bylo slyšeti na všech stranách. Za chvíli věděla celá ves o té novině a náves se
plnila novými hloučky. Bylo ke třetí hodině, když od Černoučku zalehla k nám ozvěna hudby a zpěvu. Když se
stávala stále zřetelnější, nechali kluci hraní a pustili se po silnici naproti hudebníkům. Netrvalo dlouho a vraceli
se všichni v čele velkého průvodu, v němž šli uvědomělí občané z Beřkovic, Černoučku, Ctiněvsi a obcí okolních.
Když hudba přestala hrát, zpíval lid národní písně a stále provolával slávu Masarykovi, republice, Benešovi,
legiím a všem, kteří se zasloužili o svobodu. Na návsi se průvod zastavil, kdosi promluvil o prohlášení Čsl.
republiky, zástup se zvětšoval o lečické občany a hnul se za chvíli po rozblácené cestě k Jeviněvsi. Kdo ještě
nebyl přesvědčen o převratě, uvěřil tomu druhý den, kdy obecní strážník objevil se na návsi s čepicí bez knoflíku,
odznaku s monogramem habsburského císaře Františka Josefa I.“.

„Osudová“ středa?
V minulém čísle Ledčických novinek jsem se na popud ledčické omladiny zaměřila na české a speciálně
ledčické „osmičky“. Možná, že vás bude zajímat, že se nabízí ještě jiná „magie“. Tentokrát ovšem ne čísel na
konci letopočtu. Ona totiž většina našich národních průšvihů se bez ohledu na „vročení“ stala ve středu.
•
•
•
•
•
•
•

Ve středu 24. října 1648 byl podepsán vestfálský mír, který potvrdil na dalších 270 let českému národu
ztrátu jeho samostatné státnosti.
Ve středu 15. března 1939 okupovala německá vojska Mnichovem zmrzačené Česko-Slovensko.
Ve středu se narodili například takoví „přátelé“ českého národa jako Jozef Tiso a Leonid Brežněv,
naopak ve středu 15. listopadu 1670 zemřel jeden z nejvýznamnějších Čechů, Jan Amos Komenský.
Ve středu 10. června 1942 nacisté zlikvidovali Lidice.
Ve středu 25. února 1948 komunisté úspěšně dokonali svůj puč.
Ve středu 10. března 1948 byl „vyskočen“ z okna Jan Masaryk.
Ve středu 21. srpna 1968 naší zem začala okupovat „spojenecká“ vojska

Pokračovat by se dalo až do případného zformulování hesla našeho národního osudu a dějin: „Středa –
Čechům po hubě třeba“.
Tak co, máme se jako národ obávat spíše letopočtu s osmičkou na konci, nebo nějaké té středy? Asi v tom
nebudeme hledat pravidlo a hluboký smysl. I když – naše vláda zasedá nejčastěji právě ve středu... A znáte ty
výsledky....!

Poděkování
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

firmě SAKRET a panu Švecovi za čepičky do MŠ
paní Evě Chmelové za cukrovinky a dárky pro děti, za výtvarné potřeby pro prvňáčky
paní Ing. Olze Srbové za cibuli a panu Františku Rousovi za brambory do školní jídelny
paní Tydlitátové za knížky a výšivku do knihovny
panu MUDr. Lubomíru Hraběti za soubor knih do knihovny
panu J. Sukovi z Kralup za memoárovou literaturu do knihovny
paní Floriánové za sladkosti pro děti
panu J. Marsovi za zasílání obsahově velmi kvalitního Spomyšelského zpravodaje, z něhož dnes najdete
v Novinkách verše E. Basse
panu V. Uhrovi za Vraňanský zpravodaj
panu Jiřímu Petrášovi za historické formičky na vánoční pečivo a za noviny ze srpna 68. roku
paní S. Petrákové za stylizovaný lidový kroj a historické drobnosti z pozůstalosti
paní PhDr. Věře Novotné a panu Čermákovi ze Štětí za knihy do knihovny
paní Janě Živné za hry a hračky do MŠ a školní družiny
panu Karlu Bärtlovi za finanční příspěvek hasičům
paní Živné a pánům Bušilovi a Jansovi za předměty do tomboly na Dětský den
panu Jiřímu Marešovi za dřevo do tomboly
panu Josefu Milerovi za vyhlídkový let (cena v tombole)
panu L. Michovskému za písek do tomboly
paní Kovářové ml. a Floriánové i všem zastupitelům obce za věcné dary do tomboly
Kynologickému klubu v Ledčicích za sekání hřiště
panu Čermákovi ze Štětí za slevy na zlatnické výrobky ve svém obchodě, které trvají i nadále
za finanční dar obci: V. Hýblovi, V. Kropáčkovi, J. Kaňkovi, L. Michovskému, E. Chmelové, J. Živné,
V. Postráneckému, M. Urbanovi, DYNA servisu, J. Vernerovi, P. Vernerovi, Sdružení Srba, Mareš
Dvořákově verandě za hudební produkci (zdarma) na Dnu dětí

Odpovědi ke článku „Ekologický koloběh“:
a) 2 – 5 měsíců
f) 20 – 30 let
b) 1 – 2 roky
g) 50 – 80 let
c) 5 – 15 let
h) 3000 let
d) 6 – 10 let
i) nikdy
e) 10 – 20 let
j) týden až dvacet dní
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