Duben 2000

o
ovuDu<.Y
Slovo starostky

Hned v úvodu těchto řtídků bych chtěla s potěšenímříci, že
na výzvu v únorových Ledčiclcých novinkóch k úkltdu veřejných prostranství, vodotečí, tróvníků a ploch před domy
jste mnozí zareagovali s pochopením a tyto prostory postupně dtivtite do pořddku. Zdtí se, že nds pomalu opouští
lhostejnost k životnímu prostředí a že snad i blížící
se Den
Země oslavíme pořridnou očístounašíobce, I když jsou jedinci, kteří se zbavují odpadu zdtinlivě nejjednodušším
způsobem _ vyvezou jej do polních cest, nebo dokonce
sousedovi za pLot. Přitom to nikdo nemti zapotřebí, neboť
každý už dnes ví, jak zrikonně veškerý odpad likvidovat.
Chtěla bych vtÍs všechny upozornit na skutečnost, že v do.

územníprognózy sdruženíVltava, jehož jsou Ledčice od
]6' února čIenem. Budou oslovovat naše občany s tím, aby
vyjtidřili své ntÍzory na současný život v Ledčicíchi svti
přóní a vyhlídlq do budoucna. Prosím vris, abyste jim vyšli vstříc a neodmítali s nimi hovořit.
Pravděpodobně v polovině května rozšířímeveřejnou vybavenost v našíobci o dalšíslužbu - mandlovdní prtidla.
Mandlovna bude otevřena v prostoróch bývalé pošty na
evangelické faře'

Na zdvěr svého dnešního ,'slova,, bych vdm všem chtěla

popřót co nejslunečnějšía nejklidnějšíjaro.

hledné době se do našíobce dostaví pracovníci firmy,
kterri bude vybrdna ve výběrovém řízení ke zpracovdní

Jiřina Michovská

Pozon! NepŘeHuÉoruĚre!
Sclrůzka k realizaci vodovodních přípojek, kde se budete moci zeptat na všechno,
co vás zajímá, sc uskuteční20. 4. 2000 od 17 lrodin ve ško|e.
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s]tato tebčicha

hťortho

V dubnU, V květnu a v červnu oslaví významná životníjubilea:
50
60

65

let
let
let

Bušil Jiří čp. 48 (23.5.)

70

Zeman Václav čp. 60 (10. 6.)

75

Michlová Katarína čp.46 ( 1 4.)

80

let

|et

Jiránek Václav čp. 226 (11. 4.)

let
81 let

KříčekJiří čp. 5 (4.6.)

87

Srbová Libuše čp. 187 (6. 5.)

88

Jarabica Josef čp. 13

|et

let

Holubová \ěra čp. 168 (8. 6.)
Jansová Miloslava čp' 88 (24. 6.)

Králová Marta čp.224 (30. 5.)
Srbová BoŽena čp. 111 (3. 5.)

Plicková Anna čp. 90 (20. 5.)
Šourková Rozálie čp. I7 (26.6,)

(26.5.)

Blahopřejeme všem těmto spoluobčanům k jejich významným výročím
a přejeme jim hodně zdraví, klidu a pohody do dalších let.

Z|atá svatba
22' dubta tohoto roku oslaví padesát let společnéhoŽivota

manželéMarie a Václav Nedvědovi.
K tomuto významnému výročíjim všichni blahopřejeme
a přejeme hodně zdraví, klidu a štěstí do dalších let.

Jak se nazývajíjednotlivá výročísvatby, jsme uŽ při podobné

příleŽitosti psali, ale víte, proč si dáviíme snubní prstýnky?
Tento zvyk vznikl v hodně dávných dobách' Pravělý člověk
sice dnešní svatební obřad neznal, ale pry si tehdy muŽ lrybíral nevěstu tak,Že z kůŽe upletljakýsi provrízek, kteý uváza1 kolem pasu své milé. \ěřil, Že tím přejde její duše do jeho
těla a zůstanou tak svázáni na věky.
Jako první začali snubní prsteny používatEgypťané. Kruh,
prsten byl symbolem věčnosti, která nezná začátek ani ko-

nec. Prsten navlékali na čtVftý prst levé ruky. Tato tradice

se uchovala dodnes. Věřili, Že

z

tohoto prstu vede Žíla

láskry přímo do srdce. Prsteny se vyráběly z Íehďy dostupných materiálů, jako byly kosti, nejrůznějšíkovy a kůŽe'

Ve středověku a v období renesance pouŽívali bohatí zlaté
prsteny zdobené drahokamy. Jednoduchý zlatý krouŽek
s jemným zdobením se objevuje aŽ v polovině 16. století
a tento trend se s malými obměnami dochoval do dnešních
dnů.

&

ffiagáffx'xmrnď

/Jď

stx'ÉpřEv

&

&

$eznanxte se: Miroslav sÍgI
i* se něk*iik leclčickyelr ol;čanťir,iičastxilo křtu
1ra:rltirly :llrv'd t rtiii'J
rorrikiiř*,

'::

;t ,lpisc'.rate;1e,

i}á.::vťnl,

.,osri:i:rsti

ir

qhří. i,;v.lké!r* r*r1:ika

ígla.

osudy

h{ílt'

.,

jsane ďr:rstali svolení h. piii.likováni jakókoL části
.*ii. ll.ilrl:irjr;t'l
aii.lsprui nčLol!i.; řátlkčr .: výš* uv*'
.lh,v, .jl: i'.f'::i"l :i.;Lrll přlpsai: .'tlpříit;t,ti: yšem miÍým.
;Í,: 1.' !1',

* :

;,

:,.

".\,..

lika desíi.&lai:ri os*bnosť'í. .}e plné nepřebernéhcl nrnržství
dobor1.ch iiirsfuacÍ-a ťotogga$í, ale i.éŽ snímků ze součas.
ností' ir*ríĚka opr+ldtl stojí aa to. Je jakousi encyil"loperlií
jedné obc*]* Obříst-!d, ďe mií.co říri i lidern orljínucl.
Ivliroslav Íňígineníjec'L:ronikiíř*m a spisclvatelerc, aie také
velíce pirxjnýrn básnftem. I;c',,.";!te sln.i tciÍlrvai :: }ei*
.básnickí
tlllťk-\,. ',E.ud.' z d'omrlva.' *te..ra, ..c'' ;'t:-ii'l':Ll jiné,
tako ve f*;l'j* ledčickéL:ri'hcnvnv

rk;ría ;rzr;gi;;Ír<ř. ýřš.ř.* *' lýrei," e nisrcrli, učirek'e

,|i ..'|!(i
n

il.

tii.. 1:'tgl,,1iJ;; t.et;jit ktr,Í:,.: &}trjv

t,'irm;l ?:

nt: tt:i'i t

we

za p

i.

-Bor*v

i' ťn,erlr}uť, .ld ku4

; s

w't:

Li: }sffie se :ftKťjjí ltýrt ru:ltktÍm a oÍt.r'im, laí,e
nat.Í}wrk&li stýni p,rvnírr' učíwlům,,,y,lótlěli
:i k,lalrnviny, wl,'ťii x;é ;;rvnt t.:x;'Q a kde se
rií, pinaprdvn't rllsčant| tďta Unlě,,,

t

nds

'

tutl.B osudy *bce,. ji*ti k cii..lpozici v riašíknihovně"
lrrri obsáiilé {i1*l zpia,;twáva-1íci fu51"'i1 obnství od
í eloby po dnešek' Seznarnuii: také čtsnáře s něko.

#axk $Jřijít v

r1'ttl'

íe ř]it,lx,;4'

bildi|:.i|'it1í,é

Etwc; z ilotrtrwa psdvai j:lew.1é,é íl.1:;*',
vzpominal přiíom np kjskw,
rlneska rn.i pero vyscklo, nir wi n+'ttt;1liše
pra,t{sku drqhou, pw krdsku.

,

i)ottwve rniIavaný, rrjd se k tobi. l'rutim'
co všechna netóhne mi n,ihie hlovtlu.''
Fatřtmt k sabě,'jd nic nepozÍtfr,C!t,,I,
příhodu iedinau pru mne navědy drahau-

dubnu ke štěstí

;:- !něs}' vl. liL.it ;':,i;' lr+ důioi,j l'i:i :l.'ii-. gr'átk u křeséan ikr:' .íscu eviÍštrlíilri;^ Že ller:l:r.1í l:l-li't}vr:né stálé daslaví se po i;ťni í..lvi|r."irJellulr;sii (2;" 3') vŽdy pr.mí

ter, El]á seli'lota, Božíhod veiikorreiční (neděle} a Veliko.

'c pÍ"./níÍnl.::trírn úplňku' l-r:;li neciile velikcnoční
'. na 4' dlrlrna. zatímcc ]ei.;s lruiie aŽ 23. dubna.
;nají r'ic* neŽ {ýden. kd,v. nrá kai;i; den své ;méno:

venko'..é se provádělv nejroztodir.rrější úkony, které měly
zajistit clobrqu úrodu..zilraví a úspěšnou budoucnost" Na
Zn|ený čt\'rtek se doporučovalojíst cq qeJvíce zelené stravy,
aby byi člověk zfuavý. Na Velky pátek se mělo dýchat dcl
ianrky na zahradě, aby nebolely zuby. Kdo i-la Bílou sobotu
slyšízvonv' rr:á zdvihnout něco tČŽkchc" abv bvi silny.
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Ča; před Velikonočníry ponn1ělkerrr pařii iidové rnagii. Na
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Velky pátekje i velkou příleŽitostí ke zbohatnutí. V ten den
ďespoň podle pověstí, otevírají skály a hory a umoŽňují tak přístup ke skrytým pokladům, z ruc|.lž si člověk nese totiŽ,

zatíŽený hffchy (a to vy jistě jste) můženabrat. Musíte
ovšem počítats tím, Že pokůďé poklad domů nedonesete.
Kdo pomyslí na něco zlého, tomu se proměru v niíručka-

lisí. A můžese stát ještě něco horšího' 7'emě zůstává otevřena jen po dobu, kdy se v kostele zpÍvajípaštje.
Když dozní, skiíla se až do příštíhoVelkého pátku zavře.
meru nebo

Velikonočnípondělí je dnem pomlázky, pro kluky a muŽe

zábavou zábav' kdy je třeba nějakou tu slečnu nebo hospodyni vyšlehat, pomladit. Jak velí traďce, za odměnu dostanou krásně zdobené vajíčko,nejlépe červené.To vždy
symbolizovalo nový Život a lásku'
Magický rok 2000 je zvláštní itím, že Velikonočnípondělí
připadá na svátek svatého Jiří, kdy podle lidového rčení
vyLézajíhadi a štíři. A to už bývá to opravdové, teploučké
a barevné jaro'

Dámy' nastartujte košt'ata
Měsíc duben končífilipojakubskou nocí - je to noc ze
30. dubna na 1. květen, kdy mají svátek apoštolové Fitip
a Jakub. Řftá se jí také někdy noc Valpružina na památku

jisté svaté. Právě o této noci se slétají na velkém sabatu čarodějnice všech kategorií apořádají své reje, naněž se, jak
znárno, slétajína košťatech. Do vzduchu se ale čarodějnice
nedostanou, pokud si tělo nenatřou magickou mastí'
Recept z knihy Magia naturalis z roku 1560 uváďí, že tato
mast se skládá z tuku nevinného hocha, aloe, durmanu' topolového listu, kaďdla, omějeplla1 ry]{u$1l"}t""14
šela halucinace a pocity blaženosti, se vtíra|a do podpaží,
krku a břicha, nejlépe za úplňku. A mohlo se letět.
Na venkově se snad odjakživa, tedy jtž od dob pohanských,
v poslední dubnovou noc rozdělávaly veliké ohně. Dffve
narození si moŽná pamatují časy, kdy se při pálení čarodějnic kažďý zbavovď rozbitých trakařů, židlía dalšíchdřevě-

ných
Lidé věřili v očistnou moc plamenů, kdy
''krrímů.,,
odejdou nesviíry, neštěsía nemoci. Součástímagické noci
bylo i vyhazování zapáIených košéatdo výšky, nebo skoky
přes oheň. ohniště se hlídalo až do úplnéhovyhasnutí.
I popel se smetl a zakopa|, nebo vhodil do ,,běhuté.. vody,
aby ani smítko nemohlo škoďt.
Dnes je páleru čarodějnic provrízeno bujarym veselím.
Proto vyzýviíme všechny místníŽeny a ďvky. Pořiďte si ná.
leáté ošaceru, pařičnékoště a správný ,,image.. a pňjďte
30. dubna v 19 hodin na plácek u školy. Tady se bude,
kromě jiného, volit MISS ČanooĚnTICE, ziiíát á povidat. odtud také vyjde průvod čarodějnic na Lada. Nezapomeňte pfivést i své partnery. Přejeme viím i vašemu koštěti

dobý vítr.

Než nastoupí vltidu květen,
prolétněte j eště světem.'.

Den matek
Nezapomněly jste, milé maminky, babičky, tety, slečny'..,
Že se ani nenadějeme a bude tu oslava Dne matek, která
letos připadá na neděli 7. května? Udělejte si hezké odpoledne a pňjdte ve 14 hodin do školy, kde bude pro všechny
připraveno krátké dětské vystouperu, veselá soutěž pro ty
,,statečné..z vás a také malé pohoštění. \čřme, Že prožljete
hezké chvíle a že vás potěšívzájemné setkríní alespoň tak,
jako loni.
Tento pohyblivý svátek (první neděle v květnu) má své koÍeny uŽ v období antického Řecka' Dalšízmínka o uctívání
,,Mateřské neděle.. (Mothering Sunday) pochází z Anglie
17. století. Novodobé informace o tomto svátku se však
datují až rokem 1908, kdy jej slavilo americké město Fila-

delfie' Den matek r. 1914 oficiálně vyhlásil tehdejšíprezident Woodrow Wilson. V roce 1923 se Svátek matek po-

prvé slavil také v Československu. Nejčastějšíma nejmilejšímdrírkem jsou, a jistě zůstanou, květy a srdíčka.Byť
neumělá, vyrobená dětskou rukou, ale vyjadřující úctu
a lásku. Proto vyhlašujeme soutěŽ pro úplně všechny ledčickéděti od 1 roku.
Namalujte, nalepte, vyšijte, vyrobte... to nejkrásnější srdíčkoa přineste je do 3. května do ledčické školy. Srdrčko
můŽe být úplně mrňavé, nebo naopak obrovské, ale hlavně
al je z něho cítit, že 1e pro tu nejmilejší osobu na světě.
Všechna srďčka budou vystavena. Autory těch nej, nej,
nei odměníme.
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Kam za kulturou v dubnU, V květnu a V červnu?
Pomalu se niím daří pozměnit vŽité představy o nás, ven-

kovských lidech. Upracovaných, starajících se jen

o vlastní hospodiířství a komfort své rodiny, kteří za kultu.
rou vyráŽejíjenjednou za dlouhý čas. Ktery Pražák dnes
můŽe ffct, Že byl letos kaŽdý měsíc, ne-li dvakrát' v divadle, tak jako to můŽeme ffci my? Máme čímdál častěji

moŽnost zúčastnit se třeba oslav tradičníchlidových
svátků, besed, divadelních představení, výletů a podobně.
Co nás tedy čeká v nejbliŽší době?
19.

4.

_ divadlo ABC Praha' představeru,,Harold a Maud..,
v titulní roli exceluje paní Květa Fialová s Fil'ipem
Blažkem, odjezd autobusu je v 17 hoďn.
- Sabat ledčických čarodějnic

4.
5. - Oslavy Dne matek
14,5, _yítání nových občrínkůLedčic (od 14 hoďn ve

30.

7.

škole)

V

květnu se také po několikaleté odmlce opět uskuteční

staročeské máje. S nabídkou najejich znovuoŽivení přišla
místnímládež. Datum bude oznámeno hlášením místního

rozhlasu.

Na květen se chystá i avizoyané posezení s

noblesní
a krásnou herečkou, ale hlavně velmi pohodovým člověkem, paní Květou Fialovou. Den a hodinu nrím upřesní její
manaŽer a my vás včas pozveme.
Ještě před divadelními prázdninami, 3. června' pojedeme
do divadla. TentokIát do Vinohradského na ..Divadelní ko-

medii".

Pro děti, které chodí do místnízák|adú školy, jsou nachystríny poslední dvě návštěvy divadla v tomto školním
roce. Ve spolupráci s Muzeem Mělnft si děti počátkem

června budou moci prohlédnout místa našeho okresního
města, která nejsou běžně pffstupná, jako je podzemí,
hradby nebo depozitráře. Děti také čeká výlet do Prahy, kde
navštívíSvět ďnosaurů.

17. č,ewna - os|avy Dne dětí
Už dnes

všechny ledčické děti mohou těšit na hry, soutěŽe
pro ně nachystiíny na sobofu I7 . června.
Na školrrímhřišti a přiletrlých místech se uskutďru:
se

a zábavy, kÍeréjsou

.
.
.
.
.
.
.

Výstava na plotě _kažďé ďítě zde bude moci vystavit,
co umí nakreslit, nebo vyrobit
Vystoupení nejmenších cvičenek aerobiku
LEDČICE CUP - mistrovství nďí vesnice v minifotbale
RALLYE LEDČICE - soutěž v kutálení pneumatik
Pohybové soutěže

Kolo štěstí
Soutěž v chytiíní ryb

Aby se našim malým

nezdáLo čekánína Den dětí dlouhé,
posíliímejim obrázek skfftka oskara - patrona a ochránce

dětí _ kterého nakreslila Nikolka Cucová do soutěŽe
,,Dobro očima dětí... Zaobrázek získala od časopisu Květy

aČEZu zlaty pffvěšek.

17. č,ervna - tancovačka s PIKN|KEM
AŽ skončíoslavy Dne dětí, dostanou možnost vzájemně se pobavit a pořádně si zatancovat a zazpívat i dospětí. Stejně
jako loni nrím přijede zahrát country kapela PIKNIK z pražskéhoklubu CI 5. \čříme, že bude mít opět veliký úspěch.
Jen aby vyšlo počasí...
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Pohled do historie: Archeologie a Ledčice
opíšeme-li na mapě kolem kóty hory fup kruŽnici, dotkne
Roudnice a na protilehlé straně našíneveliké vesnice, která patří k nejstaršímobcím v Cechách.
Z toho je zÍe1mé, že ž1jeme v místech s nejdávnější historií. V místech, která poskytovala pÍíznivépodmínky pro
se na Severu města

čIověkajiž v pravěku.
Archeologické vykopávky sice přímo naúzemÍ Ledčic nebyly nikdy uskutečněny, ale jejich velké mnoŽství z růz-

ných období prehistorie v nejbližšímregionu nás opravňuje
k domněnce, že iLedčice byly osídleny mnohem ďíve, neŽ
uvádějí krontky.
Jako blesk z čistéhonebe zcela nedávno zapůsobily zprávy
o výsledcích archeologického bádání Mgr. Ivany Sýkorové

z

pražského Archeologického ústavu, které prováděla

v oblasti pískovny v Račiněvsi. Na dně vybagrované jrímy

leŽely kosterní pozůstatky pravěkého slona lesního

a zbytky nástrojů vytvořených rukama člověka. Toho dne,
28. zaÍí1997,by| objeven nález světového významu z období paleolitu, staršídoby kamenné, tedy z doby vzdáIené
více než šest set tisíc let. Kromě úlomků kostí nosorožce,

slona skalního, vlka a hyeny byly objeveny také pozůstatky bovidů _ pravěkých ďvokých krav. Ale především

ná|ezy pěstních klínů,prvního pracovního nástroje
i zbraně, dáva|y tušit, že zde ž1| Homo habilis, člověk

schopný. Bylo odkryto i šest pravěkých ohnišť,tzv. butchery place, jakási pravěká kuchyně a místo slouŽícítehdejšímlidem ke zpracování kořisti. Takto zachovaných lo-

kalit se na celém světě nachází jenom asi pět. Místo tehdy
leželo na břehu Pravltavy, která před více neŽ půlmilionem
let tekla západně od Řípu, tedy i v místech, kde dnes leŽí
Ledčice. Zmapky je zÍejmé,kudy v průběhu geologických
změn postupně tekla Vltava (plnou čarou je naznačen
dnešnístav), jaky tvar měla hora ŘÍp i dnešní poloha Led-

čic a Račiněvsi.

Bohužel, v srpnu roku 1999 musel slibný archeologický
výzkum v Račiněvsi prakticky den ze dne skončit. Pro
neshody archeologů s němeclými majiteli pískovny. ojedi

nělé naleziště světového významu tak zůstane pro budoucí
generace nenávratně ztraeeno. Dalšíkosterní pozůstatky
a pravěké kamenné nástroje po uplynulých stovkách tisíc
let jiŽ nebudou vyzvednuty na denní světlo. SídlištěHomo
habilise zničily bagry.
osídlenív těsném okolí Ledčic, napřftlad na Škarechově,
je souvislé již od eneolitu, tj. od pozdní doby kamenné
(3. tisíciletí před naším letopočtem). Také v Nové Vsi,
Vepřku' Sazené, Budihosticích ajinde byly při archeologiclých vykopávkách objeveny mnohé pozůstatky po našich předcích. Na přftlad v Nové Vsi byla na|ezena pra-

věká zdobená keramika jiŽ z mladšídoby kamenné,
neolifu (5'4. tisíciletí před nďím letopďtem).
Jako výšinné,patrně uŽ tehdy valem opevněné, sídliště
z doby eneolitu byl zdokumentoviín rozsiíhlý ostroh vrchu

Škarechov mezi Ledčicemi' Novou Vsí a Mlčechvosty.
ByIy zde kromě jiného objeveny žárovéi kosterní hroby
a kanelovaná keramika. Bohatší vykopávky z tohoto ob-

dobí, jako kamenné sekery a nástroje z pazourku, pocházejí z Nových ouholic a Sazené, stejně takjako nádoba se
čtyřmi oušky z Buďhostic.

Nejcennější nálezy však pochazejí z doby bronzové (2._3. Ítsíciletípřed nďím letopočtem). Jsou to například bronzové
předměty jako kopí' črásti nríhrdelnftu, břiťva a spona opět
z Budihostic.
Úchvatný je ná|ez, s jakým se češtíarcheologové dosud

nesetkali: našli při výzkumech ve Vepřku keramickou
obilní zásobnici, která obsahovala kostfičku asi půlročního
dítěte. Takže nádoba sloužila vlastnějako rakev. Pár krolď
odtud byly nalezeny dalšídvě zásobnice přiloŽené otvory
k sobě a v nich pozůstatky přibližně dvouletého dítěte. To
bylo uloženo tak, že hlavu mělo v jedné a nohy v druhé nádobě' Na ploše 130 x 40 m bylo ve Vepřku odkryto celkem
35 hrobů. Těla všech pohřbených byla kladena ve skrčené

poloze na pravý bok. Hlavy směřovaly k severu. Našlo se
tv téŽ 13 drobných bronzových ozdob jako jehlice ke spínání šatů,ale i jantarové korálky a kostěné šídlo.

-t -

Velice zajímavéa poměrně početnéjsou pozůstatky po
keltském osídlení.Konkrétně po jejich kmeni Bójů, ktery

se u nás usídlil zhruba ve 4. století před novým letopočtem
a od něhoŽ se také odvozuje i nejstaršínázev našízemě

-

Bohemia. Kelty pak počátkem nového letopočtu vytlačili
Germáni.
V Nové Vsi byl objeven hrob keltského bojovníka, na jehoŽ lebce je patrno léčenézranění. SoučástíKeltovy po.
hřební výbavy byl koŽený štítzdobený že|eznými pwky
a velký Železný meč patrně s pouzdrem'

V

nejbliŽším okolí Ledčic je dokladováno

i

slovanské

osídlení. Zbytky malého výrazně opevněného hrádku nad
Jeviněvsí pochází snad z 10. (nejpozději z 11.) století našeho letopočtu. Pň rozšiřování úvozovécesty v roce 1928
byly nedaleko odtud nalezeny slovanské kostrové hroby,
z nichŽ jeden obsahoval kulovité knoflíky _ gombfty z poz|aceného měděného plechu'
Za zmínku stojí i pohřebiště odkryté pod Škarechovem
roku 1853. Při kostrách byly objeveny nádoby s rytou vícenásobnou vlnovkou a dutý kulovitý gombft. Také v oblasti Vepřku byly vykopány nádoby ozdobenó typickou
slovanskou vlnovkou.
TÍebaže Ledčice po celá staletí zůstáv a|y vzdá|eny rozhodujícím událostem českéhistorie a psávalo se o nich vŽdy

jen v několikařádcích' o jejich velmi, velmi dávném osídlení svědčíi jejich tvar' Je to, přesněji řečeno byla to, typická slovanská okrouhlice. Tj. do kruhu stavěná osada
s centrální návsí obestavěnou chalupami, jejichŽ ,,záda,, _
humna - donedávna tvořily pouze stodoly.
Také název vesnice je velmi starý' Původně se snad nazývaly Ledce, ale protoŽe ves byla menšíve srovnání s okolními osadami, proměnil se její název v toku staletí ve

zdrobnělinu Lečice. Koncovka -ice například v řeči dáv.
ných Keltů znamenala něco, co je malé' Že by by| název
vesnice opravdu tak staý? To uŽ se dostáváme na tenlý

led pouhopouhých domněnek' Ale i to je moŽné' YŽdyť.
také jména řek tekoucích v blízkosti Ledčic mají keltsky
základ. Vltava: ava = voda; Labe, Albis: albh = bílý, čistý;
ohře, Agara: aga = hbitý, rych|ý.
od čeho ve skutečnosti pocházíjméno našíobce, není nikde doloŽeno a asi se to uŽ nikdy nedovíme. Existují dohady, že pý moŽná od ledu, o ktery tu v zimě, díky poloze
obce, nikdy nebyla nouze.

Z

uýše uvedených řádků vyplývá, že žIjeme na území
velmi dávnými a bohatými dějinami. Kdo ví, po čem kráčímepři dnešníchtoulkách touto krajinou. Jaká tajemství
ještě čekajína objeveru po tisíciletí přikryta půdou země,
s

jíŽ da|tjméno Bójové.. ?
.

Podporovací a vzdě|ávací spo|ek Řlp
Mnozí z niís si uŽ ani nedovedeme představit vďer bez

svíícíobrazovky a do ďvadla či do spolďnosti
,,vytiíhneme paty.. jen jednou za čas' A pfitom
v devadesátých letech minulého století

čanéJan Kirchner, Josef Brejcha, Václav

iv

menšíchobcích a vesnicích kypěl docela slušný spolkový a společenslý Život.
UŽnázvy vznikajících spolků, jako byl napřftlad ,,Palacky.. v Nové Vsi, ,,Svornost..

v BŤize,,,Dobromil.. v Mnetěši, svědčily

o tom, Že se vesměs jednďo o spolky vlaste-

Iniciátory a zakláďajÍcímičleny Podporovacího a vzdélávacího spolku ŘIP v Irdčicíchbyli místníobBušil, Jan Křtěn, Vincenc Bubeník, František
Heran, Václav Hájek a mnozí dďší. Ustalujícíschůze se konala u Noviíkůza účasti
šedesáti občanů.Zápisné bylo stanoveno
na 1 zlatý a pravidelné měsíčnípříspěvky
20 krejcaru. Prvním předsedou spolku byl
zvolen Jan Kirchner. Při zakládatícím sezení
byly schváleny i stanovy spolku, ve kteých se
mimo jiné praví:

&íé'

necké. Podporovaly své členy v době jejich
nemoci, staraly se o sirotky, pňspívaly na děti do
místníchpastoušek, lyplácely pohřebné, ale pořádaly
i zábavy, besídky, ochotnická představení ajiné společenské
akce. K nejpřednějším organizacím pařily uŽ tradičně také
Sokol, Sbor dobrovolných hasičůa dalšísdruŽení.
ProtoŽe i v Ledčicíchna konci 19. století začali obyvatelé
pociťovat potřebu se scházet, vzděIávat se a kulturněji Žít,
byl 30' dubna 1 897 také tady za|oŽen nový spolek s příznačným názvem ŘIP.

Spolek má sídlo v l-edčicích.Jednací řeč iest česká.

Účel spolku jest šfiiti vzdělání členůa podporovati je

hmotně. K tomu slouŽí přednášky z obzoru umění a hos-

podiířství s vyloučením veškeré politiky a náboženství.
Dále pak pěstování zábav,vý|etů a divadla. Podporování
členůspolku při nemoci, neštěstía úmrtí.
Clenové a členky jsou přijímáni na základě dobrozdání.
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o

udílenípodpor rozhoduje nadpoloviční většina vý-

boru. Podporu vyplácí pokladnrk. K uhrazení výloh se
uŽívá výnosů zápisného, zábav, darů a odkazů.
Práva všech členůjsou ste1ná. KaŽdý n-růŽe spolkovou
rnístnost navštěvovati, stíŽnostr a nároky podávati...
Členem Spolku přestává býti' kdo clobrovolné vystu-

puje' tři měsíce příspěvky dluhuje, nebo byl vyloučen.

Vyloučen můŽe být kaŽdý, kdo činírůznice nebo

.
.

spoiku jinak škodí.
Valné hromady jsou kompetentní, je-li přítomna jedna
třetina všech členů.Nesejdou-li se, odbývá se o hodinu
později druhá schůze za každéhopočtu členů,kdy
k platnosti usnesení je zapotřebí nadpolovičnívětšina
hlasů přítomných.
Vypukne-Ii mezi členy spor, volí si každá
Strana 3 členy do smírčíhosoudu, kteří
pak volí sedmého coby předsedu, kteý
při rovnosti hlasů rozhoduje.
V pádu, že by se spolek rozešel, nebo byl
úředně rozpuštěn, připadne veškeré
jmění spolku na zbylé občany, kteří se
o něj podělí.

V roce

1962, kdy spolek oslavil 65. výročí
svého zaloŽení, byl celkový stav členstva
167 duší. Největší počet členů,178, měl spolek RIP v roce 1958. V roce 1938, u pÍí|eŽitosti 20' výročívzniku ČsR. byl slavnostně
odhalen krásný spolkový prapor' kteý vyšila

paní Tesařová z Roudnice nad Labem.
Matkou praporu Se stala paní Purchartová

a kmotrami byly paní Houdová a Husáková.
Pod novým praporem se prvně vyšlo na pohřeb přítele Antonína Švehly18' I. 1939 za
účasti65 členů.
V roce 1953 hrozilo rozpuštění a likvidace

spolku' Zásluhou několika členůbyio toto
nebezpečíodvráceno a RIP tak existuje bez

jediného přerušení sto tři roky. Kolik obcí
v naŠemregionu se podobnou skutečností
můŽe pochlubit?

V roce

1955 spolek zakoupil stalšídřevěný
pohřební vůz ve stodůlkách u Prahy' který
nejdříve garáŽoval u Cinků, pak u Podolských
a od roku 1961 ve staré hasičské zbrojnici.
V roce 1969 bylo zakoupeno v Hořicích po.
hřební auto za 8 l00 Kč
V činnosti spolku jsou zaznamenány mnohé
výIety, zájezdy, tanečnízábavy, ale i pomoc
škole, zvelebování a úklid vesnice. sběr Že-

leza, pořádání Májů' výpomoc při oslavách dne dětí, turnaj
přesstokilových siláků, turnaj v nohejbale a rtalšíaktivity.
Spolek velmi Živě spolupracuje s obcí baráčníkůz Veltrus
a Kralup.
Současným předsedou spolku je pan Václav Zeman, jeilna-

telem Jiří Král z čp. 224, místopÍedsedou Jiří Bušil, pokiadníkem Jaroslav Jansa a praporečnftem Antonín Škabr.aha.
Cestným předsedou je od roku 1993 Josef KráI z čp, 224.
Clenská zák|ac]nak 31. 12. 1999 čítá9l muŽů a l0 Žen.
Pruměrný věk u muŽů je 58 let a u žen 64 roky. Proto je
jedním z hlavních úkolůspolku RIP získávání nových, zejména mladých, členů.Co Yíkáte? Nechcete svým člen-

stvím podpořit bohulibou činnost spolku?
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Aktual itky
chybička se v|oudi|a, přijměte om|uvu
V minulém čísleLedčickych novinek jsme přl korektuře
přehlédli chybně uvedený letopočet otevření poštovního
úřadu v našíobci. Den a měsíc ,,sedí.., ale letopočtu chybělo přesně dvacet let' TakŽe si, prosím, opravte: pošta byla

přivážeIl' pošťáci, pánové Pšeničkaa Tyle. Dnes už není
pravdou ani to, Že ledčický poštovníúřad sídlív jedné
z místnostíevangelické fary. Tady naposledy úřadovala
paru Verešová29,3.2000. od 1. 4. oficiálně funguje nová,

Ledčice přináleŽely k poštovnímu úřadu v Podhořanech

dově obchodu paru Evy Chmelové. Popřejme poště, aby
nrím všem sloužila stejně dobře, jako dosud.

otevřena I.12. 1955, Však si mnozíz vrís ještěpamatují, že

a že odtud veškerou poštu, včetně balíni, na svých kolech

krrísně zařízená a moderní technikou vybavená pošta v bu-

Jak je to s'Cepelem?
Miíme radost, že obsah našich ,,novinek.. je tématem vý.
měny niízoru ledčickych občanůa Že se o nich mluví
i v místn.rch hospodách. To povaŽujeme za úspěch. Díky.
Snad také v každémdalším číslenajdete něco, o čem stojí
za to si popovídat. V hospodě u pana Klimenta se osazen-

-
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Místníškola vlastní velmi starou mapu, spíšeplrín obce,
a tam je pramen Cepele zakr.eslen a zapsán také ve studán-

ce u Srbovic. Samotné nás zajímalo, jak se tedy opravdu
věci mají. obrátili jsme se proto na Státní meliorační
správu, ale ani z tamějších map není zÍejmé, kde se přesně

pramen Cepele nachází. Nevěšte hlavu, pátriime cál' Snad
niím pomůŽe tuto záhadu vyřešit Státní kartograficlý ústav
a my jednou budeme stoprocentně vědět, jak to vlastně
s tím naším Cepelem je' Až budeme znát vÍc, otiskneme
výsledek pátrání v Ledčických novinkách.
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Zákon je zákon
Na četnédotazy odpovídáme:

.
.

Ke kácení ďevin, byť na vlastním pozemku, potřebujete povolení, přesáhne-li ve výšce 1,3 m obvod kmene 80 cm.

osoby právnické se ale bez povolení neobejdou pň jakémkoli kácení
Zákonje porušován itím, že obsah fekálních vozů je vyvežen do polí' Je nutno zajet aŽ do čističkyodpadních vod.

Ledčická současnost i budoucnost je k nahlédnutí
Chcete vyuŽít své právo na informace? Zajímá vás, jaká s potěšením konstatujeme) pÍicházístále více občanů.
bude v příštíchletech v našíobci občanská vybavenost? Máte moŽnost nahlédnout i do nejruznější dokumentace.
Láká vás nahlédnout do právě vznikajícího Územního obecní zastupitelstvo chce pro vaši informaci postupně
plánu? Není vám děru v obci lhostejné? Zúčasťňujtese ve- v lrdčickych novinkách uveřejnit téŽ novou obecné zá.
řejných zasedánÍ obecního zastupitelstva, na které (ak vÍLznou vyhlášku.

chcete být na internetu?
Soukromým podnikatelům nabízíme zdarma možnost prezentovat svou firmu na připravovaných webových strrínkách
Ledčic. Stačíjen vyplnit otištěný formuliíř a odevzdat jej na obecním úřadě. Stejnou nabídku obdrží písemně i spolky
a organtzace působícína územÍ Ledčic.

Prezentace firmy na internetové stránce oÚ Ledčice
Název firmy:

Jméno majite|e (zástupce, jednate|e) firmy:
Adresa:

Te|efon:

Mobi|níte|efon:

Poois činnosti:

Souh|asím s prezentací své firmy na internetové stránce.

Datum:

Podpis:
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Poděkování
Těmito řádky bychom chtěli poděkovat:

.
.
.
.
.
.
o
.
.
.

manželůmMartě a Jiřímu PetráŠovým za knihy věnované do Místnílidové knihovny a dětem v ledčickéškole
panuVobořilovi zaze|eninu do školníjídelny
manŽelům Daně a Liboru Holubovým óp' 69 za knihy do knihovny
panu Václavu Hýblovi čp. 133 za opraw robotu ve školníjídelně
ondrovi a Tomášovi Kučerovým za časopisy ABC věnované dětem do školnídružiny
panu Františku Ebrovi čp. 165 za pravidelnou dodávku časopisůdo knihovny
panu Jřímu Marešovi zapokácení starých stromů u kostela arozÍezání ďÍeya
paní Evě Kučerové za věnovanou látku na ubrusy

Karostavus.r.o.KralupynadVlt'zadopravudětínadivadelnípředstavenídodivadlaSkeletvPraze(18.4'2000)

všem občanůmLedčic, kteff v tak hojném množství pomohli dětem z mateřské školy se sběrem sušené pomerančovékůry

Plynofikace
Pffpravné práce k plynofikaci obce pokračují.Již je hotov
projekt k územnímu Íizení. Teď je řeba zajistit lyjádření
všech dotčených orgiánů, kterych opravdu není miílo. Jsou
to na přftlad Energetické závoďy, Telecom, Správa aúdržba
diálnic, Katastrálru rířad, vodohospodiíři a jiru. Chtěli bychom, aby územní řízení bylo hotovo do konce července
a to proto, aby obec motú'a zažáďat o dotaci z Fondu Život.
ního prostředí. Žádostje nutno podat do 15. 8. 2OCf, aby již
v roce 2001 bylo možno dotaci obdrŽet.

Uprava ško|nízahrady
Jednou z akcíke zye|ebení žiyotníhoprosředí v Ledčicích

bude v letošním roce i přebudoyání zabrady za budovou
místníškoly. Terénníúpravy, zasetí trávy a znovuosiízení
dřevinami a trvalkami se uskutečníza vydatné pomoci
Podporovacího avzďěIáyacího spolku Řtl, iehoz členové
nikdy neodmítli přiložit ruku k dílu. Patff jim za to ve|ký
dft.

Zasadíme Lípu druhého tisíci|etí
V minulosti bývalo dobrým zvykem zasaďt

při významných přfleŽitostech náš národní strom _ lípu. V roce 1908 byla
na školním hřišti zasazena ,,Lípa
Svatopluka Čecha.. a v roce 1919 pak

,,Lípa T. G. Masaryka.. _ ta už dnes

před školou není. Byla před léty poká-

cena, aby udělala místo septiku, ktery

byl nakonec stejně zavezen. Také rok
2000 vybízínejen k mnoha historiclým

zamyšlením a zastavením, ale i k nejrůznějšímsetkáváním. Tím by mohlo býti zasazení ,,Lípy druhého tisíciletí..na památ-

ku posledního roku 20. stoleí, kteý

právě prožíuáme' Všichni jste zváni na
čtvrtek 2]. dubna od 17 hodin k rybníku Srbiíku, kde bude po krátkém vystoupení détízasazena mladá lipka.
\ěříme, Že se jí bude dařit a že naši obec
j ednou výr azné zkrásní'
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22. dubna

-

Moc rádi bychom se mýlili v tom, Že naše modrá planeta
má uŽ nejlepšíza sebou. Ale chceme-li prodloužit její exiStenci a nám zachovat místo k Žití, musíme ctítÍád a poÍádek a nezamořovat ji odpadky' Musíme mít stále na paměti,
Že pořádek se nedělá, pořádek se udržuje. Jinak se začíná
stále znova.
Potěšitelné je, že v okolí Ledčic pomalu mizí černéskládky.
Je to i tím, že naprostá většina obyvatel má zaplacen odvoz
domovního odpadu ažeÍakébezproblémově funguje Sběrný dvůr. Nikomu se tak vlastně nevyplácí vyváŽet cokoliv
někam
humna... Zbývá jen naučit se vyprodukovaný od',za
pad třídit. PovaŽujeme zatkn yíceméně za pťtrozené, že
pouáté obaly a zbytky prostě hodíme do koše, ten se vysype
do popehice a tu odvezou popeliíň. Nebo že stačíodpad
vhodit do kontejneru. Ale do velkoobjemových kontejnerů
umíséovaných postupně v jednotlivých částech obce patff
jen to, co časem zetleje a ekologicky neškodr. Zatímco sklo,
hadry, umělé hmoty, že|ezo a podobně se skladují na mís-

Den Země
tech k tomu určených - ve Sběrném dvoře nebo ve speciál.
ních kontejnerech u budoly obecn-úro úřadu. UŽ i školáci,
kteří navštěl.ují místníškolu, se učíodpad tňdit. Na vyhlášenou soutěž ve sběru PET lahví reagovali nečekanou aktivitou. Pn.rií část soutěŽe již byla lyhodnocena. Nejvíc lahví
(500) přinesla Lucka Budková, na druhém místě se umístila
Anička Holubová, hned za ní Lenka Hušková. Také všichni
ostatní byli velmi pilní. odevzdali téměř 3000 PET lahví.
však také byli odměněni dvěma obrovskými krásně nazdobenými dorty, které pro ně upekla paní starostka zLužce.
Všechny děť obdržely i drobné drírky a ti nejlepší ještě ďplomy. SoutěŽ pokračuje a uŽ teď je zÍejmé,že počet sebraných lahví bude určitě překonrín. Děti soutěží také ve sběru
dalších odpadových surovin _že|eza, papÍru, hadru. Stačíje
odnést v určenédny do Sběrného dvora. Jen tak si pomalu
začnou uŽ i ti nejmladší občanéLedčic zvykat na to, že veškery odpad je nutno říďt a Že je i v jejich silách pomoci
kmi. Jlu:,é místo k žvotu totiž nemiíme.

Naše typy na výIety
Dne 10. a 11. čerwa 2000 se na památku ,,Velkého trhu
tovarů Království českého..ve Veltrusích uskuteční
vzpomtnkový prodej uměleclých předmětů' dfuků' lidové tvorby a podobně. V roce 1754' jako první na
světě, uspořádal v poslední dva dny měsíce srpna veletrh textilního, papírenského, skleněného, kovového, ko-

Žedělného

a

dřevěného

zbožímajitel

veltruského

zámku hrabě Rudolf Chotek se svým přítelem a spolupracovníkem ottou Ludvíkem Loscanim. Jako host se
veletrhu zúčastnilai císďovna Marie Terezie se svým
manŽelem Františkem Lotrinským a zde také udělovala
ocenění nejlepším výrobkům. Určitě stojí za to po 250
letech navštívit,,opakování.. velkého trhu tovarů.

.

- příchodu
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou
Moravu - se na památné hoře fup uskuteční setkání Čechů, tedy nositelů tohoto jména' Samozřejmě, Že mo.
hou přijít i Čechové'kteří se jmenují úplně jinak. Pořadatelé předvedou bájný píchod praotce Čecha a jeho
druŽiny na horu Ě5p, budou zde dvě ekumenické boho.
sluŽby (dopoledne a v podvečer), na úpatíbudou
atrakce jako o pouti. Město Roudnice zajistí lyhlídkové
lety, Povodí Labe pak projíždky po Labi loď Jiňna.
Tato akce je příleŽitostí dobře se pobavit, poznat také
něco z českéniírodníhistorie a pověstí aproŽít unikátní
setkiíní.Ve středu 5. července na fuou na viděnoul
5. července roku 2000, v den státního svátku
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Ludvík Lát

-

Na lečickéfaře (6)

Vzpomínky fariířského syna, v Ceských Budějovicích 1926, nákladem vlastním, - vytiskla knihtiskríma A. Vimra

My

kmotřínek nemocné a staré členy sboru. Chodrvďi jsme
společně někdy hodně daleko do osamělých chalup, pasek,
dvoru a vracívali se hodně pozdě k večernímučaji. Po čaji
se nesměly číst'jakovůbec po celý den, žádné světské věci,
jen něco náboženského bylo dovoleno, anebo hudba, alejen
vážná. Pul kmotřÍnek byl dobrym hudebnftem a velmi
pěkně brával i těžkéskladby, dokonce i Beethovena.
I zpěviíkem byl pan kmotřínek znamenitým. V hrubolhotském kostele nebylo varhan a tak vedl zpěv pan kmotřínek
neŽ rychlost hrubolhoteclrych potůčků,pospíchajících siím. Zanotoval vŽdy a už to šlo rychlým tempem horských
o překot přes výmoly a kameny dolů do níŽin.
bystřin ku předu. A zpívali, zpíva|i všichni, staří i mladí.
Snídaně by|a vždy jaksi slavnostně vystrojena' stůl proKostel byl vŽdycky přeplněn, dopoledne i odpoledne,
střen sněhobílým ubrusem, nádobí z krásného porcelánu
a přímo se otřásal, když všichni Valachové a všechny
a ve veliké konvici čaj, kteý jsme doma mívali pouze Valašky' vedeni svým duchovním, z plných plic a od srdce
o svátcích. A máslo, sýr a med. A což teprve ty hovory, to
spustili nějaky Žalm. Tu i to rychlé,bystřinové tempo se
bylo něco, čeho jsem dříve nikdy neslyšel. Byly velmi,
stalo krásným, ba úchvatným, kdyŽ bylo cítit mohutnost,
velmi zajímavé, někdy vážnéa poučné,někdy žertovné sílu a plnost života v tom sviŽném, jak vodopád se fftícím
a veselé, a|e vžďy jiné než doma. Pan kmotřínek \Tpravozpěvu.
val rád o Anglii a Škotsku, někteří hosté pak, kteff také V neděli nesměl jsem ani na raky, ani na motýle, ba ani
v Anglii studovali, vypravovali o ní téŽ. Na mně, hocha
svobodně pobíhat po stráních a lesích, nýbrŽ musil jsem
krátkým kalhotkám sotva odrostlého, učinily tyto hovory
způsobně kráčet ve společnosti pana kmotřínka ajeho do.
o Anglii mohutný dojem. Jako by se jimi byla ubohá, ve
spělých hostů.
valašských horách zastrčená Lhota byla přiblíŽila veliSvobody jsem užil dost ve všednídny. Tu chodíval jsem
kému, rušnému, modernímu, západnímu světu a já s ní. nejraději na raky, kterych u nás na Podřipsku nebylo. Také
Tento dojem ještě byl zesílen po snídani. Tu vzali všichni
na pstruhy, ale těch jsem chytil málo, kdežto raků dost a to
pánové do rukou anglické knihy nebo časopisy a usedli
velikých, ba obrovských. Tenkrát ještě na Hrubolhotecku
s nimi ve velikém hostinském pokoji. V něm bylo mo- raků nejedli a nechytali, byla jich tedy hojnost'
hutné, krásné piáno, několik pohodlných Kesel, mnoho
Pfi svých výletech a potulkách sezniímil jsem se s několika
židIic a ohromná pohovka. Stěny byly ozdobeny anglic}lrubolhotečany a }Írubolhotečankami. Pásli kozy, krávy
kymi rytinami a tak bylo mi vždy, jako bych se byl ocitl
a jinou zvěř, pekli brambory a měli všelijakékratochvíle,
v jednom s těch salonů, patřícím angliclým i škotským jež mívajípasáčkovéna pastvě. Mě ze všeho nejvíce zajílordům' o nichž pan kmotřínek vyprávěl jako o svých domala jejich řeč i pojal jsem úmysl, Sestavit slovník valašbých známých. A jaky ďv, když pánové spolu hovořili ského nrířečí.A nejenom to. Usmyslil jsem si také popsat
anglicky, že i 1á zatoužil, abych se naučil tomuto jazykl?
valašslý kraj' lid i kroje a zvyky. Pro raky a ryby jsem
Jazyku niíroda, ktery se k nám, Čechům,tak laskavě choovšem svého úmyslu neuskutečnil, ale na několik stránek
jsem se přece zmohl. A když jsme jednou psali školní
va| a jež pan kmotřínek tolik a tak nadšeně chválil.
Pan kmořínek slavil neděli také tak' jako se slaví v Anglii.
práci, pouŽiljsem svých poznatků a napsal úlohu, s nížby|
V neděli se nic nevařilo ani k obědu, arri k večeři, pouze čaj. pan profesor češtiny,jinak velmi přísný pán, niíramně spoVšechno ostatru bylo uvďeno a upečeno už v sobotu a v nekojen. Ve Hrubé Lhotě napsal jsem také první svou zamiděli sejenom ohřiilo. K obědu se vlastně nic neohřívalo, vše lovanou báseň, neboé jsem se tam horoucně zamiloval.
bylo sfudené, polévky pak nebylo, jen horký čaj. A hned po
A sice do Rézinky, jež se mi zalíbll'a. Nedozvěděla se sice
obědě se šlo zase do kostela, v němŽ dopoledne byly ranní nikdy o mé lásce, a|e což na tom, nosil jsem ji v srdci svém
ještě několik měsíců po svém návratu na Podfipsko a dosluŽby Božía dětské bohoslužby. odpoledne byly nešpory
a biblická hoďna. Po těchto odpoledních navštěvoval pan
stal nejednou špatnou zniímku zanepozonost k vůli ní.
hosté jsme toho nedoved|i, naopak, museli jsme se přemáhat ze všech sil, abychom se nedali do smíchu při tom
překotně rychlém zpěvu. My, hosté, pravím, nebylé jsem
hostem jediným. Pan kmořínek totiž, aby si tu svoji staromládeneckou Samotu učinil poněkud snesitelnější, zva|
k sobě často hosty, staré i Ínladé.Se mnou byli tam čtyň
mladí evangeličtíkazatelé, kÍeří tam trávili své priízdniny'
Z počátku, než jsme si tomu zpěvu zvykli, leckdy jsme se
zasmáli všichni, nejenom já, neboé to byla rychlost! větší,
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Píseň zněla takto:
Ty jsi bílá' něžná holubička,
chtěl bych zlíbat hebká, ružová Tvá líčka,

chtěl bych zlíbat čelo Tvé i oči Tvoje,
kéŽ bys byla, Rézi, brzy navŽdy moje!
Sladkou nemoc nevinné, čistélásky tajiljsem ovšem nejen
před Terezkou, ale i přede všemi ostatními. Své city svěřil
jsem jedině zápisníčku, a to jak ve formě veršů, tak i kreseb, z nichŽ ovšem srdce hořícía šípem probodené bylo
nejčastější.

Ale ještě jinak hleděl jsem ulevit svým zamilovaným citům. Rozvpomenul jsem se, Že jsem se kdysi učil hře na
housle. Na faře našel jsem housličky, jeŽ patňly jednomu
z oněch hostů páně kmotřínkových. I začal jsem místo
chytání ryb, žab a raků, coŽ se mi zdá\o teď niíramně prozet.clr....ýrrr, housti. Svou hrou neokouzlil jsem, pravda, nikoho, naopak, pan kmotřínek požáda| mě, abych svou
hudbou okouzloval pouze ptactvo nebeské v zahradě. Tam
Že je ,,modrá jeskyně.., jeŽ se k tomu účeluznamenitě
hodí. I hrával jsem v ,,modré jesk7ni... To byla besídka,
hustě obrostlá divokým vínem či jinou popínavou rostlinou. Bylo tam temno, vskutku jako v nějaké jeskyni.
A protože ve fďe bylo zakázáno kouřit, chodili hosté, kÍeří
byli kuřáky' kouňt do této besídky. Kouř pak v oné tem.
notě, do nížpadalo světlo pouze vchodem, měl barvu
krásně modrou. Proto tedy oné besídce se dostalo tohoto
jména, jež má pověstná jeskyně italská. A tam plakávaly
a nďftávaly' ale také vrza|y a skípaly moje housličky' pějíce, jak jen dovedly, o mém bolestném štěstí.
Na lečickéfaře a na gymnasiu jsem ovšem brzy přestal
myslet na Terezku a teprve po dlouhých letech začal
vzpomínat, co se asi stalo s moií valašskou láskou.
Pan strýček Kašpar.

Stryčkůjsme měli několik, ale pana stryčka jenom jednoho. Nikdy jsme neopomenuli, kdykoli jsme o něm mluvili, přidati slovíčko,,pan,,, což vydávalo svědectví o naší
veliké úctě k němu'

Byl to spisovatel a evangelicky farář Kašpar, kteý dlouhá
léta působil v Hradišti u Nasavrk, potom na Královských
Vinohradech. Z Íoho, co napsal, i já četl všelicos, zejména
povídky, uveřejněné v časopisech ,.Česká roďna..i ,,Evangelické listy.. a hlavně v kalendiffi ,,orloj... Tento kalendář
měl toto jméno po staroměstském orloji, jenŽ tak mnoho
zaŽi|, viděl českou Samostatnost i slávu, viděl i českéutrpení a českou porobu. o tom o všem se u nás často m]uvilo,
a to nejenom při ranruch a večerníchpoboŽnostech. A že
pohřbenou svobodu a slávu lze vzkřísit pňčinlivosía pracovitostí a láskou k těm slavným naším předkům'
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Pan stryček pak nám byl vždy dáviín co vzor lásky k národu i co vzor pracovitosti. studoval pry zpočátku práva,
ale po dvouletém studiu práv se věnoval bohosloví, aby
mohl co evangelický farář lépe působit pro národ'
Studoval v cizině, Francii a Švýcarsku, také v Anglii, nejenom v Německu' A mluvil několika jazyky a to výborně.
Tatínek sice říkával, Že pry dovede několika jazyky i ml.
čet, a že by mohl být nejen fariířem, ale také diplomatem.
Tomu však jsem tenkrát ještě nerozuměl, ač jsem si proto
pana stryčka tím více váŽil.
I jinak mi pan stryček velice imponoval a budil ve mně velikou úctu. Byl stále jakoby zamyšlen a jeho vysoké čelo
stále jakoby pokryto chmurami a starostmi. Někdy sice
i on se usmál a zaŽerÍova|, ale jaksi jinak, neŽ jiní lidó.
A proto jsem si nikdy nedovolil ani nejmenší důvěrnosti
k němu a stále jsem měl na mysli, on že je člověkem zce|a
neobyčejným a nad jiné vynikajícím'A což teprv, kdyŽ
jsem se dozvěděl, že mluví jalýmsi jazykem, švédslýmči
dánským, jímžtak hned v Čechách nemluvil, a že tam na
Severu cestoval, aby mezi těmi severními nrárody šířil známost o národě českém.
Pan stryček vůbec mnoho cestoval, a tím ve mně vzbuzoval úctu nejvíce. Kdykoliv se vracíval z ciziny přes Podmokly, zastavoval se v lečickéfďe, neboé měl mou maminku, svoji sestru, velice rád a ona zase jeho. A vždycky
po svačině, neboé přijíždívalodpolednrm rychlfteÍtr, VYpravoval niím o zemích, v nichž právě cestoval. A tu jsme
všichni napjatě poslouchďi, ať už o Anglii' Francii anebo
Americe. o Americe jsme slyšeli nejraději, zejména o té
strašnébouři, kterou pan stryček na moři zaŽ1|, o těch
ohromných hrozných vlnách, které si s velilým parníkem
pohrávaly a o té nepříjemné mořské nemoci, jež pana
stýčka tak nemilosrdně souŽila. A tu niím býval pan strý.

ček nejmilejším a nejbližším,když niím popisoval své

útrapy a úzkosti. Vidívali jsme ho, pokrytého potem a svíjícíhose na svém lodním lůŽku' jak vzdychá a sténá a touŽÍ' aby už té vodě byl konec.
Naši úctu k němu to však nijak nezmenšilo' Stačilo jen
vzpomenouti na všecky jeho knihy, kterych byla celá řada
v tatínkově knihovně, a zase jsme byli plni úcty a respektu.
Ale ještě většídojem jsme mívali, když nám o panu strýč.
kovi vypravovávala naše maminka, jak se v cizině stýká
s učenými a znamenitými lidmi a jak si ho všude váŽí.
Pan stryček měl jednu zvláštnost, kterou bychom jiným
stryčkůmneodpustili, ale jemu ano, a to rádi. on niím totiž nikdy žádnýeh dárků z cest nevozil jako jiní přátelé
aznámí. Ale my byli vŽdycky spokojeni s touto okolností
a nikdy nic ani neočekávali.
poKracovant pnste
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