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IV. ročník.o"

".,

Novu rcY
Slovo starostky

Vtíženía milí spoluobčané,
rok 2001' ve kterém jsme všichni odvedli kus poctivé a z,odpovědné próce, je za ndmi, Nový rok 2002 už běžína plné obrdtb' Zbývd v něm dokončit to, co jsme před čryřmi lety vdm,
občanům lcdčic, slíbili. khdy si obecní zastupitelstvo stanovilo tři priority rozvoje obce: školsní, dobudoyóní vodovodu
a ochranu kulnrních památek,
Realizovdno bylo, j ak víu, mnohem více' Vodovod j e hotov, před
dolančením je plyofikace obce, zpracovdní Územního pkinu
finišuje, byl otevřen sběrný dvůr a novd knihovna, zrekonstruovdno socidlní zařízení ve škole i tělocvična, v obci a jejím okolí
se vystizely tisťce stromů a keřů, byla uskutečněna genertilní
oprcNa místníchruiněné hulturní parruitky _ kostela sv. Vdclava,
byly provedeny terénní úpravy školnízahrady, průběžně je postaróno o údňbu stdvajícízeleně, pracuje se na projelďu kanalizace, bylo osvětleno školníhřiště, rekultivovdny černésklódlE
v lcatastru obce, naše obec vstoupila do sdruženíobcí wtava
a Podřipsl<o, pravidelně vyůÍvóme tento zpravodaj.
Potěšitelnéje také to, že se podařilo mnohé z vds motivovat
k ntivratu k lidovým tradicím. Takže spolu slavíme Tři krcíle,
Masopust, otvírdní studtínlq, čarodějnice, mcíje, pouť, velikonoce, dokonce i Stědý den. Stdle častěji,vyjíždímedo dívadel
a na koncerty, společně se zúčastňujemenůatých kldní, ať už
jako aktivní sportoyci, nebo jako divtici' Úspěch u vós mají
také ýstavy a jarmarlq, které se sttívajípomalu určitou tra.
dicí. Dobrý ohlas měly oslavy 775. výročíobce a ]]5 let

Móme ale i svd trdpení - v obci není žtídnýsdl ani jiné místo
vhodné pro pořddóní kulturních a společenslqch akcí, třebaže
jeho architelaonicl<á studie už je hotova - schdzejí finance,
naše komunikace jsou ve velmi špatném stavu, stdle ještě existujť zókoutí nepříliš pěknd a uklizená... ČekÍnós tedy ještě
mnoho práce, ale jak se říki: ,,Když se ruka k ruce vine, tak
se dílo podaří.,.
Mrzuté je někdy i to, že některd opatření či nařízení obecního
úřadu jsou brdna nemnohými občany jako osobní újma či dokonce útok, třebaže je jimi vždy dodržovdn zókon a sledují
veřejné blaho nós všech _ čistotu v obci, pořddek, klid, bezpečnost ... Přes toto postesknutÍ však musím říci, že můžeme
být na svou obec pruÍvem hrdi.
Rok 2002 bude shodou okolností opět rokem volebním. ode.
hrají se volby parlamentní, seruitní i komuruÍlní.Buleme v nich
opět rozhodovat. Na nós všech, občanech Ledčic, bude, jake
změny se objevť ve zdravotnictví, dopravě, školství' zda se
zlepší postavení rodiny, jak to bude s důchody a mnohé další'
Bu'deme rozhodovat o budoucnosti našívlasti, o lidsWm údělu
jednoho každého z ruis. Musíme rozhodnout prtívě my, nikoliv
ponechat rozhodovdní jiným. Wříry že k volbtÍm přijdeme
všichni. Protože jen tak můžeruÍšstát, ale i naše obec fungovat
tal, jak budeme chtít.
Na zóvěr mi dovolte vyslovit přdní, aby i nafuÍle naše vzójemnd komunikace byla založena na poroxumění, spoluprtici
a dobých vztazích.

Jiňna Michovská

mťstníškoly.

Pozvánka
Všichni občanéLedčicjsou srdečně Zvánina veřejné zasedáni obecníro zastupitelsfva, které se koná2I.2.2oo2 od
18 hodin v místrrízakJadni škole. Program: rozpočet na rok 2o02' změnavyhlášky č' 8/2001 o poskytoviíní půjček
FoRoB' informace k plynofikaci a k Územnímu pliínu.. '
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ď

KulÍurnÍ
sfřÍphy

Zima ven, jaro sem
2"bÍezna vyjde od ledčickéškoly průvod včele se Smrtkou
,'Srbovic.. studiínce, kterou děti slavnostně odemknou.
odtud bude Smrtka nesena až k rybníru ,J.{a Ladech...
Cestu všem pfftomným zpíjemní harmonikr{ř, pan Štan-

k

fest. \čffme, Že počasíse ukáže v tom nejlepšÍm světle a Že

r,ynést Zimu ze vsi přijde co nejvíce lidr.

1

Tanečnía pos|echové
vecery
UŽ par měsíců jsme nevyrazl|i za správnou dechovkou.
Proto vám obecní úřad nabízí dvě kulturní akce, které se
uskutečnípoďe vašeho zájmu. Máme moŽnost opět navštívitDům barikádníkri na Smíchově,kde 21.3. lrystoupí
oblíbená skupina Babouci. Druhá nabídka je od našeho
místního rodáka, ředitele roudnické MEVY pana Václava
Vovse. Má možnost Zajistit hudební program a posezení
v hospůdce ,,U Suďu... Termín i odjezd autobusu bude
upřesněn dodatečně. Zájemci, hlaste se na oÚ.

Jubilea
V lednu, únoru, bÍezna a dubnu roku 2002 oslavili, nebo slaví,
svá významná životni jubilea:
50

let

55

let

60
65

let
let

Jarůšková Jaroslava
Drahňríková Emilia
Kaclftová Helena
Stařrková Jaroslava
Švecová Marcela
Voves Vlastimil

Mládek Ladislav
Mrzena Karel
Fišerová Marta
Ponertová Gizela

Fric Josef

Jordáková Anna

Dudová Milada

70let

75let
81let
82 let
83 let

Mach Jiří
Došek Josef
Urbanová Jiňna

Došková Miluše
Hrnčířová Božena
Urbanová Vlasta
Plicka František
Košéálová Marie
Ponertová Růžena

Blahopřejeme všem těmto našim spoluobčanům k jejich významným výročím
a přejeme jim hodně zďraví, klidu a pohody do dďších let.
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Změny v leděieké populaei
V roce 2001

se z Ledčic odstěhovalo 13 lidí a 18 se jich
naopak přihlásilo k trva]ému pobytu. Uskutečnily se 4
svatby a2rozvody.
Velmi nás těší,Že jsme do Ťad našich obyvatel mohli přivítat
pět nových občiínků:Katefinu Holou' Denisu Fďejtovou,
Filipa Holíka, Václava Klatovského a Leonu Staňkovou. Pře.

VzBomínáme
Řady obyvatel našíobce v roce 2001 navždy opustili;
JiříDošek, Zdenék Tydlitát, Václav Cenrý' Jiřina Králová
a

A|žbétaHorká.

-L
t
I

Cest jejich památce.

jemejim co nejkrásnější a nejspokojenější dětství.

Z|atá svatba
2, února rcku 1952 si řek]i své ,,ano.. manželé Miluše a Josef llhrovi z čp. L47 . Plných padesát ,let žijíve spokojeném
a vyrovnanémpartnerském svazku. Přejemejim hodně zdraví a osobního štěstíi do budoucna.

DíIčínýs|edky Sčítánílidu, dormů a bytů
o půlnoci z28.února na

1. březen rohr 2001 se uskutečnilo naúzemi celé Ceské republiky poďe zákona č. 158/1999 sb.
sčítánílidu, domů a b1tu. Akci organizovď Česlý staústicky raad a zajišéovďo ji 52 tisíc sčítacíchkomisařů. Tradičně byla
pouŽita metoda sebesčítiínr,kdy ob1vatelé sami r,yptňovďi sčítacítiskopisy'
Z prozatímních výsledlců jsme se dozvěděli následovné:

Mě|nicko rná 70 otlcí, 93 317 otlyvatel (46 728 mútů,8 589 žen):

obec

Ledčice

Mělnft:

Lužec:

Nová Ves:

Celkem

565

l9 308

l 386
823

Mužů

iLen

275
9 358
696

290

423

9 950

ó90
400

\čkovérozIoženíobyvatelstva na MěInicku:

Obec
Irdčice:
Mělnrlk:
NováVes:

let
99
3 223
I29

0-14

let
364
12 614
51ó

15-59

Pracující v Ledčicích:celkem - 248' z toho pracuje jinde 196.
Národnmt občanůLedčic: česká _ 532, slovenská - l 1, německá _ 1, ostatní _ 2l.
Nábožemké vyzniíní: 4|Ibezlryznání' věřící: 133, z tobo římskokatolické l17, evangelické i4, čs]- husi*ké 1' ostatní
Domovní a

bytoý fond:

celkem 206 domů, trvale obydlených 187, neobydlených 49 _ z toho sloužík rekreaci 23, nezpůsobilých 8'
bytů celkem 236, osoby na I byt:. 3,02.

Katastr obce: 1097 ha (v porovnání

s rokem 1897: 1098 ha).

1.

nad 60 let
102
3 461
111
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PobLeo
oo lrřsconře
100 |et od skonu Václava Jandy
Mohutný pomní< na hřbitově v Chržíně hlásá, že uplynulo
uŽ 100let od 25. března 1902,kdy v Budihosticích zemřel
vynikajícípolitik, niírodohospodríř a předák podřipského
lidu Václav Janda.
Narodil se 22, |edna 1836 ve stráŽnici na Kokořínsku ve
vzácně uvědomělé selské rodině. Když např. roku 1848 utíka| známý český vlastenec Vojta Náprstek přď rakouskou
pohcií za hranice, skryvď se nějakou dobu právě u Jandů.
Po středoškolském stuďu věnovď se Janda zemědělské
práci, avšak i na poli mívď kapsy plné novin. Tížiloho
nedobré postaven niíroda v habsburské monarchii. Proto
když se oŽenil s dcerou pověstného sďlríka Horyny z Vysoké (Vítězslav Hálek o něm napsď povídku Sedlrík Dolina)'
odešel najejí věnný statek do Budihostic, avšak ziíroveň se
intenzír.rrě pustil do všestrannépolitické práce.

A

hned zpďátku se stal jednrm z hlavruch organizátorů pro-

slulého tábora lidu na Rípu dne 10' května 1868' lcvůli ně-

(lng. otakarŠpecinger)

muŽ pak byl v Praze vězněn. Nedď se ďe odstrašit aponávratu ve svém proti}rabsburském úsi1ípokračoval. Zafuátko
tak vyrostl v nejvyraznějšího předáka selského lidu na celóm Podřipsku _ a to v politice i v hospodrířství. Právě dfty
Jandolu úsilíbylo pak v krajině od Slaného k Mělníku Zřízeno několik rolnických záložen a průmyslových podniků.
Janda také přispěl ke vzniku hospodtířské školy v Roudnici nad Labem . Zájmy zdejšíhovenkova hájil jako poslanec

Českéhosněmu, stď se dočasně i členem říšskérady ve
Vídni a byl mnohďetým okresním starostou ve Velvarech,
ačkoliv císď jeho volbu řikrát neschviílil. Mimořádně respektoviín byl zejména v Ledčicích,Horních Beřkovicích

a Cítově, kam často pÍicbáze| a kde měl činorodépřátele.
Jako nesmlouvavý obhájce nrírodních práv záleŽitostí venkova si Václav Janda dokonce získal vz|etné označeni
,,podřipslý papež,,' Rodné Mělnicko by proto na něho nemělo aní po sto letech zapomenout!

Gestou necestou
\ětšina dnešních pozemních komunikací má svůj původ
v dávných dobách' Kopírují především dřívějšízemské
obchodní cesty. Ty se uíhly uŽ od 9., l0. století většinou

podle řek nebo po vyšinách. Z vysoko položenécesty byl
totiž dobry rozh]ed' Bylo zde bezpečněji a půda tu byla
suššía schůdnějšíneŽ v údolích.Povrch cest se neupraYovď. V létě byly prašné a za deště se povozy, zvftata i |idé
topili v blátě. Navíc na nich hrozívďo přepadenr loupeŽ-

nickymi skupinami.

Z

toho důvodu se obchodníci často

spolčovďi v karavany, mívďi ozbrojenou druánu a pohybovali se kvrili bezpečnosti většinou od osady k osadě. Proto
také bylo roku 1361 zaputovánÍ Karla IV. vydrfuo nařízení
vymýtit lesy po obou stranách zemských cest ,,coby doho.
dil kamenem obepjaým prsty... Teprve v první polovině

18. století se začďy budovat stáÍrí kamenné sil.rrice' Byly
však přílišniíkladné, takže jich do konce století bylo postaveno jen asi 750 km. V 19. století vznikaly silnice válcované
štěrkové a mnohem později teprve asfďtovarré.
Nejstarší komunikací, která vedla v těsném sousedství
Ledčic od samého středověku, by|a tzv, Lužická cesta,
jdoucí z Praby do Horní Lužice, zakses|ená již na nejstaršíchmapách.Sledovat ji můžemeod Prahy přes Levý
Hradec, Unětice, Tursko k Velvarům, kde se rozdělila na
směr k Budyni a k Sazené' Sazenská větev pak vedla kolem Ledčic k Vražkovu, K]enči a odtud do Nového Města
roudnického (za|ožerrcr. 1378), kam vsfupovďa Pražskou
(neboli Špitální,ďe i }Iracholuskou) branou. Cesta pak
směřovďa dolů k řece Labi, kde se spojovďa s tzv. Mělnic-
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kou cestou, která vstupovala do hradeb města Rebíčkovou
(Jelitovou či Mělnickou) branou. Lužická cesta potom po.
kračovala přes ffčníbrod, od 14. století pak přes kamenný
most zbudovaný biskupem Janem IY. zDražtc, k hranicím
Čech s Horní Lužicí.Pro naše předky měla tato ,,obyčejná..cesta veliky význam. Doslova tudy kráčela historie.
Po ní přicháze|i za1ímaví lidé, do kraje se dostiívaly nové
lryrobky a zprálry. Při ní vznikala malá, stále více vzklétajícícentra obchodu. Tudy odcházel z Cech svaty Vojtěch
na Svou misii do Polska a Pruska, po ní putoval Mistr Jan
Hus, biskup Jan IV. zDraŽic, stavitel Y1lémz Avignonu,
první arcibiskup praŽský Amošt z Pardubic' Jan očko
z Vlašimi ale i Karel IV., Jan z Jenštejna' či Vilém a Petr
z Rožmberka''. Podňpsky kraj kolem LlŽické cesty však
pouze nevzkvétal. Často, přečasto jej suŽovďa vojska,
která rudy |áhla, rekvírovala majetek, vymiíhďa pípřeže
a jinak komplikovala život obyvatel. Aé už to byli husité,
Švédové'vojáci Napoleonovy armády či Brandeburci,
o nichž se dochovala píseň:
Zle, matičko, zle,
Brandeburci zde.

Mají velke čepice,
kradou husy, slepice.

V okolí někdejší význunné zemské cesty bylo v

průběhu

staletí postaveno několik sakrálních staveb' míst k odpočinku a zadumání. Nás zajímá, Že v její blízkosti stríl jako
dobry orientační bod i z dálky viditelný ledčický kostel
sv. Václava, tehdy ale zcelajiného vzhledu. Podél Lužické

i

místa určitych významných udrilostí. o jednom z nich,
ktery však k bývďé LuŽické cestě uŽ nemá vztah, napsal
v roce 1928 do Vlastivědného sborníku Podfipsko ledčicky rodák, tehdy 17 lety Václav Vysolý toto:
Nad Homími Beřkovicemi, kde se sbftaií silnice od Horních
Beřkovic, Cernoučku a Kostomlat s lesní cestou do Itdčic,
stojí při okraji pole asi ] metr vysolq kamenný pamlítník.Je
to upomínka na rok 1866' když tudy spěchali Prusové za
ustupujícími Rakušany po znómé bitvě u Hradce Králové.
Poclle místnítradice zemřel v Horních Beřkovicích na choleru, kterd tehdy v Čecfuíchzle řtidila, pruslcý vojtik. Kde byl
pochovón, se neví. Po vdlce mu postovili jeho příbuuí tento
pomník, Dříve stdl v pali ddle od silnice pod břízami, nynť
je u silnice, břízy jsou pryč a místo je zorcíno.
Je to jednoduchý pískovcoý podstavec, na němž stól dříve
železný kříž.Zub času a ruka rozpustilce nebo nerozumného vlastence (pro němeclý ntípis na pomníku) jej valně
poškodily. Rohy a hrany jsou otlučeny a ntípis hodně poškazen. Čteme na něm němeclcy: ,,S Bohem, pozdrav krdli
a ylasti. Zde odpočívtíKarl Root, krdlovslcý pruslcj vojín.
Patll dne 25, srpna 1 866" . Potom je napřed němeclcy a pak
če slcy krdtkd modlitba.
Tato křižovatka cest je pělcrté ruikoutí beřkovslcj,ch lesů.
Dosahuje sem jeden cíp vellaiho obdélníku rovných polí,
přes něž je vidět za ctiněves\ým fuíjem pamtÍtný Řtp, Ř*a
se tu ,,Na Mezihtíjí,,, ale lépe se doptdme vžiým užnrizvem

,,U Prajze".

cesty bylo několik boŽích muk, kapliček' křížůa soch.

Snad nejkrásnější z nich jsou dodnes dochovaná boŽí muka Ecce homo při silnici z Roudnice na K]eneč. Dvě kaple
můžemenajít, budeme_li pozorní' zastavěné v řadě domů
proti roudnické Zemědělské škole. U tehdejší' v součas-

nosti už neexistující, PraŽské brány dodnes stojí kaple

sv. Josefa (proti 2. ZŠv Jungmannově ulici). Lužická cesta

je v dnešní Roudnici kopÍroviína silnicí II. tídy a vede

uLicíŽiŽkovou, Jungmannovou a Nerudovou přes západní
stranu Karlova náměstí k mostu Ervína Špindlera.
Svůj význam Lužická cesta ztratila po Třicetileté válce.
Tehdy byl Švédyv roce 1634 pobořen kamenný most
(nový Že|ezný byl postaven 1906 - 1910) a cestovat Se muselo jirrudy _ po břehu směrem na Doksany a Litoměřice.
o této cestě, zvané později císďská, errírní či teplická se
ve slovní<u z r. I89] píše,Že na území hejtmanství roudnického měřila 19'5 km. Byla uŽ štěrkovaná' Podle vzpomínek pamětníků ji jakási německá firma vyasfďtovďa
v roce 1930.
Kromě sakrrílďch staveb se u cest stavěly i milníky a rozcestníky. Býaly povětšinou kamenné a někdy označovďy

Co k těmto řádkům dodat? Snad jen, že onen pruský voják
zemřel ve formanské hospodě u Šenfeldů(čp. 11). Pozdě-

ji' kdyŽ byl les taMezl|tájích Kriílovskou Vyšehradskou
kapitulou vykácen, přenesli kŤíŽ z uvedeného hrobu ke
křižovatce a od té doby existuje její pomístní názey
,,U Prajze,,. Podle nepodloženého vyprávění se pry do

domku čp.32 v Horních Beřkovicích z Pruska pňstěho.
vala matka zesnulého Karla. starďa se o ieho hrob a živila
se tkaním a předením.
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Aktual itky
obecné závazné vyhlášky č.4 a 6/2000
V Ledčickych novinkách uŽ jste se mohli seznámit se třemi obecně závazn,ými lyhláškami, které vŽdy schvaluje zastupitelstvo našíobce na svých veřejných zasedáních. P|né znénívšech vyhlášek je k dispozici na obecním úřadě.
Z vyhlášky č,4l20ffi o zajištění schůdnosti a sjízdnosti komunikací vybíráme:

.
.
.
.
.

.

za stav komunikace přilehlé v šíři 1,5 m k nemovitosti zodpovídá její vlastník
závad! na povrchu chodnftu (náledí sníh, zmrazky) odstraňuje majitel pňlehlé nemovitosti. Posypový materiál: sůl, písek, škvríra.
sníh z chodnftů je zakazáno shrnout do vozovky, zatarasit jím přístupy a vjezdy do objektů apod.
závady ve schůdnosti komunikace vzniklé sněhem nebo náledím musíbýt odstraněny do 12 hodin od vzniku závady; u komunikace
IV. třtdy (chodníky' obytné zóny) do 2 hodin od vzniku závady
posypový materiiíl je uložen na následujícíchúloŽištích:za moštiímou, u kostela sv. Václava, p $|6lního hřiště' u hřbitova, u trans.
formátoru v Dolrínkách, u rybnfta na Ladech, u bytovky čp.4,tl rybnfta Dunďáku
posypový materiiíl smí bý využit pouze k zajištění schůdnosti místních komunikací

Z ryhlášky č.6|2000 vybírríme:
Obec Ledčice vybÍrá ďe ziíkona č. 564l|990 Sb' o strítnísprávě a samosprávě ve školswív sou]adu se zákonem é' |9ol1993 Sb. příspěvek na částečnou ríhradu neinvestičníchnákladů uŠa Šove výši: mateřská škola: 100 Kč měsíčně, škofurí družina; 30 Kč měsíčně.
Příspěvek se vybírá vŽdy do 10. dne příslušnéhoměsíce na obecním rířadě. V případě vyllŽívánÍ zaÍízenípo dobu kratší10 pracovních
dnů v měsíci se platba snižuje na polovinu pffspěvku.

Motorkáři riskují
Silný motocykl je zbraní v rukou nezodpovědných. Jen se
trochu oteplí, mladíci na silných kubaturách si začínajíplést

vozovku ptocbázející obcí s tratí brněnské Velké ceny,

hlučně se předvádějí a provokují. Přitom si neuvědomují, Že
riskují nejen své životy, ale i Živoťy malých dětí a dďších
občanů,kteří by v žádnémpřípadě nestačili těmto ,J<aska-

dérům..z cesty uskočit. Dfty nezodpovědnosti někteých
motocyklistů došlo v minulém foce ve dvanácti středočeských okresechk626 nehodiim' v nichŽ figurovďi právě oni
na Seznamu mrrvych. Za smut1ou statistikou Stojí fakt, Že
mladr povaŽují jednostopá voziďa spíšeza součást ,,šou..
než za dopravru prostředek. Nebezpečí zvyšuje také oblrykle špatný technický stav jejich vozidel, jízda bez fidtčského průkazu, nebo jízda bez pfilby. Stačilo prír teplejších
dnů a uŽ se množíadresné stíŽnosti. Proto letos budou postihy těch, kteří zahřívají své pneumatiky a sffoje tam, kde
nemají, opravdu přísné.

Pokuta za pá|ení trávy
obecní riřady, jak znrímo, dostaly podle nového ziíkona větší
pravomoci k tomu, aby zamen)y znečišéoviírríživotnÍtoprostředí. Tento ziíkon nikomu nenařizuje, čímmá topit. Říká
jen,žeje nutné mít dobře seffzený kotel a ženení dovoleno
prílit odpad. Vymezuje i to, Že je zakazáno vypďovat meze
a strouhy a spalovat listí. TakŽe letos raději rozšiřte komposty na zahrádkách a vše, co nepaří do popelnice' odvezte do
sběmého dvora. Jen tak se lyhnete pokutrím a naše obec
zase trošku získána čistotě a kníse.
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Zpnávřčky
V obchodě paní Chmelové

ďěti Z ledčickézríkladníškoly
umístnily nástěnné noviny' které nazvaly .,Casopejsek...

Tady se můŽete měsíc co měsíc seznámit se vším, co se
ve škole děje, děti fu budou zveřejňovat svá literrirní
a výtvarná dílka' prohlédnete si téŽ fotografické momentky ze Života školy.
V minulém kďendiířním roce děti z místníškoly sebrďy'

za pňčiněru mnohých dospělých občanů,1 runu 772 kilo.
gramů PET lahví. Také letos uŽ bylo odevzd;íno nemďé
množsfuítohoto jinak ekologicky těŽko zpracovatelného

materiiílu. Dětem i nadrile můžetepomoci.

V

tomto roce Vzdělávací a podporovací spolek RiP
oslaví 105. výročísvého trvríní. V současnosti má spolek
99 č|enů.Jak známo, ŘIP kaŽdoročně pořádá několik

tradičníchakcí- sběr Že|eza,zájezďdo Soběslavi, turnaj
v nohejbďe, brigády pro ZŠ...Bez ŘIPu by to u nás
zkrátka nebylo ono'
Naši obec navštívilipotomci Stavitele školní budovy
v Ledčicích- pravnuk Luděk Cermák a vnučka paní
Běhalová. Stavitel Václav Cermiik pocházel ze Pšovky.
Byl spřízněn s rodinou tehdejšilro Starosty Antonína
Hus;íka, s jehoŽ dcerou Annou Rozálií se oženil. Jejich
potomkům se dnes v Ledčicíchvelmi líbilo. Zapůsobila
na ně především úpravnost a rozlehlost obce i to, jak se
oU stará o vzhled a vybavenost školy. Určitě pry u nás
nebyli naposledy,

" Na duben oU chystá dalšíposezení se seniory našíobce.

Snad i tentokIát zaplní kulturní místnost školy do posledního místečkaa opět budou hodně vyprávět.
.rrave '.
probrha3i
" Územní plán našíobce je térněř hotov.
jeho poslední úpravy. Bez.íJzenníhoplánu není moŽný
dalšíkvalitru vývoj Ledčic - Stano\.uje na přftlad nejen
ziíkladní koncepci rozvoje správního úzerní obce, ale určuje téŽ, kde je možnéstavět, kudy povede kanalizace,
kde bude sportoviště, zeleň a podobně. Jen má'li obec
vypracován ÚP, můŽe očekávat dotace Z progrirmu na
obnolu venkova, SAPARD a jiných.
u Máte chué pracovat s dětmi? Reditelka místníškoly,
.\ěra
Simonová, se obrací s prosbou na všechny, kteří by
byli ochotni ve škole véSt nějaký kroužek. Uvítala by
především pohybové aktivity - fotbal, aerobik, furistiku.
Přijďte se do školy dohodnout.

Poděkování
Jaros|avu Kaňkovi Za opravu robotu ve školníjídelně
Janě Miil]erov é za papý na kreslení pro mateřskou školu
Karlu Nešporovi za zpracování ďeva na topení pro ZS

Jiřímu Voboři|ovi za zeleninu do školníjídelny
firmě Pískovna Ledčice za ťtnancoyání dopravy dětí na hory
Monice Macákové za keramickou hlínu pro děti ZŠa MŠ
všem. kteří kronikiířce obce věnovali velké mnoŽství tiskovin
Evě Chmelové za poskytnutí prostoíu k vyvěšení nástěnných
novin místní školy a zadátrky pro budoucí prvňáčky
Vác|avu Nedvědovi a Karlu Královí Za oplavu zámku u obecního úřadu
Ing. Otakaru Špecingerovi zajeho dnešní příspěvek ke 100' výročíúmrtí Václava Jandy

Nafotografii je zachyten stavitel VtÍclav Cerruik
(sedící uprostřed; no.rodil se 29. 1], ]B39, zemřel 19. I. 1920)
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Ludvík Lát

.

Na lečickéfaře (12)

Vzpomínky farďského syna, v Ceských Budějovicích 1926, nríkladem vlastním, _ vytiskla knihtiskáma A. Vimra

Jak jsem pňšel o husí pečeni

Dlouhá léta jsme nechovali Žádné ďrtbeŽe, neboé nebylo
toho potřebí, dokud jsme dostávali darem tolik, že to sta.
čilo pro celou rodinu, někdy i hosty. Teprve potom, když
zdroj darů vyschl, objevily se i u nás ve chlévku dvě běloučkéhusičky. Byly však ještě hubeňoučkéa musily se
krmit. Nám' hochům' uložili, abychom kaŽdé odpoledne
chodili husiím pro trávu' To vlastně bylo spíšzábavol než
prací. V smíchu a Žertech trhali jsme různéto býlí' jež
husy rády, v smíchu ažerÍech,někdy přímo dovádíce, vracívďi jsme se vždy domů. Nejveselejším bodem našich
výprav by|a vžďy zastávka na místě zyaném,,U skalky..,
kde se dolovala opuka. Byla to kotlovina s širolým vjezdem, jejíŽ strríně byly velice pŤíkréa srázné. Část těchto
strání byla sic vylrímiína,ale část neporušená, majícísklon
jak střecha pifl<ry' byla pokryta droboučwmi' zvěÍalými
a rozdrolenými kousky opuky. Vrstva těchto kamínkri byla
dosti silná a sypala se, šloJi se po ní, takže noha' nemajíc
pevné opory šinula se po nepevné půdě dolů. Těchto strání
a jejich divné vlastnosti použili jsme ku své nejmilejší zábavě, neboé se dalo po nich sjíždět dolů jako po skluzavce.
Bylo jen potřebí sednout na ranec trávy, nohama udržovat
rovnováhu i směr, čili ,'rejdovat.. a jelo to jak po sráňkách,
rozumí se, za strašnéhokřiku a hluku. Když jsme sjeli
dolů, vyšli jsme z kotlinky a po cestě' jeŽ vedla nad ní, po.
hodlně vystoupili k místu, kde sk]on byl nejpříkřejší a odtud jeli znovana svých rancích dolů.
Byla to pěkná a veselá zábava, jež nebyla ani dost miílo nebezpečnou a pobízela nás k horlivému plnění povinnosti.
Neboé čímvětšíbyl ranec trávy, na němž se jelo dolů, tím
pohodlněji se sedělo a rychleji jelo. JenomŽe mně se přece
jen někdy nechtělo na pole, třebaže jsem milovď náš rancový sport. Byl jsem vášnivým čteniířem, a někdy mě některá kniha upoutďa Íak, že bych byl zapomněl i na jídlo,
tím spíšena ffáw pro husy. A právě tenkrát půjčilmi kdosi
velilý, obrrízkový cestopis, líčící
daleké zámořské kraje.
I zrodil se jednou v mé hlavě, kdyŽ jsem se musil rozloučit
se svojí milou knihou a s nechutí jit na trávu, tento podivný
nápad; A sice, Že by husí pečínkuměl dostat pouze ten, kdo
chodil huse projejí potralrr na pole, někdy' dokonce v dešti
a nepohodě' A protoŽe tatínek s maminkou nešli nikdy'

Vy&ívá obecnÍ rÍřad Ledčice;
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tedy jsem usoudil, Že by neměli mít ani na pečenéhuse
Žáďného podílu, kdyŽ se ojejí ztloustnutí nepřičinili. Ještě
tak služka, taŽeby měla právo na nějaky kousek, protoŽe
krmila husy šiškami,ďe o jiných že by mělo platit: Kdo nepracoval, aby také nejedl.
Moje bolševické úaory poboufily kdekoho, zejména bratra Bohouška, ktery hned večer všecko na mě pověděl, co
jsem neuctivého a rouhavého vyřkl. Trest stihl mě okamŽitě. Především musil jsem lyslechnoutt kázání na Íéma:
,,Cti otce svého i matku svou... Při tomto kazánÍ ztau|
jsem ovšem všecku chué k jídlu a hořké slzy kanuly mi do
mého tďře' Potom uložen mi rikol, dvacetkrát opsat ono
pÍikázání o úctě k rodičům, a sice čistě a bez chyb. A naposledy nejhorší část trestu, a sice slavnostrrí prohlášení
tatínkovo, že z obou hus, až budou upečeny, nedostanu ani
kousíčka.Tu teprve jsem se dď do nářku' ktery měl pokračoviíníi po večefi v postylce a trvď ďouho do noci.
Ještě celý tyden musil jsem husiím chodit pro trávu. To se
ví, že se mi teď do toho docela nic nechtělo, kdyžjsem vě-

děl' že z nich nic nedostanu. A jak mi bylo hořko' když

jsem musil pomiíhat čistit od peříčekhusí mrfvolu. Ještě Že
mi dobrá maminka dďa velkou porci husí krve a kďdonu.
,'To není maso Z pečeně, proto můŽe dostat.., orodovala za
mě u tatínka, když proti tomu protestoval. ,,Má slíbeno jenom, že nedostane ani kousek pečenéhusy, o krvi a kďdonu se tenkÍát pfi té vyhružce nemluvilo nic... Tatínkovo
slovo se totiž musilo splnit naprosto přesně. Ale maminka
byla dobým advokátem a zacIlrfutil,a, co se dalo pro mě
zachriínit. A tak jsem si pochutnď alespoň na tom ana játrových kneďíčkách, které byly výborné.
Ovšem, když přinesli druhý den pekáč s pďení na stul,
musil jsem s velikým ziírmutkem dívat se, jak si druzí po-

já neměl nic než brambůrky se zelím.
je
Maminka mi
sice polila omáčkol z pekáče, to také bylo
dovoleno, ale víc nic. Trest musil být vykoniín. Proč jen
jsem tak neuctivě mluvil o rodičích? Mohl jsem i já s nimi
hodovat a nemusil pozdě bycha honit. Ano: ,,Cti otce
svého i matku svou, aby ti dobře bylo na zeni,,'
chutnávali a

pokračovóní příště

Sazba: Antonín Plicka, tet.: 06031483 943, e.mail: a.plicka@quick'cz

