VII.ročník, prosinec 2005

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
v tomto vánočním čase je trochu složitější psát
úvodní slovo k našim Ledčickým novinkám.
Ze všech stran je slyšet o stromečku,
dárcích, všude znějí koledy. Co popřát nám všem?
Snad to, co chceme v těchto
vzácných okamžicích slyšet pokaždé:
radost, pohodu, nezbytné zdraví,
zajímavou a smysluplnou práci.
Přeji Vám všem také jménem obecního zastupitelstva
hodně energie do budoucnosti,
osobní spokojenosti a rodinného štěstí.
Jiřina Michovská

„A kdy budou?“
do svých domovů radost,
avšak dokážeme se na ni
připravit spíše jen zvenčí.
Vstoupí vyčištěnými okny
více světla a radosti?
Větší
námahu
dá
uklidit
sebe
sama
uvnitř. Vysmýčit z duše
závist, sobectví a lež a
vyzdobit ji laskavostí,
porozuměním,
účinnou
pomocí těm, kteří to potřebují.
Advent k tomu přímo vybízí – nabízí
nám zklidnění a ztišení. A pak i ten nejzarytější
člověk musí připustit, že tento čas má svou
kouzelnou moc. Prožijte si jej co nejlépe.

Hnedle, hnedle, v předsíni už stojí jedle.“ Kousíček
básničky z dětství vystihuje atmosféru adventu:
rozechvělé, netrpělivé očekávání, těšení se,
tajemnost i naději. Také bezlistá příroda vzala do
„rukou“ režii adventu tak, že je více šera a tmy než
denního světla. To v nás spolu s nevlídným
počasím vyvolává touhu po jasu a světle.
Rozsvěcíme svíčky, lampy, celé řetězce žároviček,
abychom zaplašili tmu. Podvědomě hledáme jas
hvězdy betlémské. Hledáme ho v očích dětí, které
se tolik těší na vánoční stromeček i ve svých
vlastních vzpomínkách.
Chystáme se na vánoce jako na příchod vzácné
návštěvy. Uklízíme, pečeme, vaříme, zdobíme své
příbytky, aby až TO přijde, bylo všechno jako ze
škatulky, jako z cukru, jako v klícce, jako v nebi.
Jsme totiž jen pošetilí lidé. Chceme nechat vstoupit

Síla písně
Stalo se to na Štědrý den roku 1870. Mezi Francií a Pruskem zuřila válka a nedaleko Paříže proti sobě stanula
vojska připravená k rozhodující bitvě. A tehdy jistý francouzský voják, jehož jméno už je dávno zapomenuto,
vylezl ze zákopu a začal zpívat píseň Svatá noc. Nato z protějšího zákopu vystoupil německý voják a zazpíval
starou koledu Von Himmel Hoch.
Střelba ustala. Nastalo ticho. A na východě vyšla
hvězda. Vojáci zahodili pušky a
začali se modlit. Ticho a klid trvaly celou
noc. S rozbřeskem se střelba
ozvala s ještě větší zuřivostí. Všichni
do jednoho padli. S obličeji
zbrocenými krví, s modlitbou
na rtech. A tak píseň zastavila
válku. Na chvíli, ale
přece.
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České betlémy
Kdybyste o vánocích našli trochu času a jeli na
výlet, můžete si v kostelech, muzeích i po
chalupách všimnout, kolik je u nás stále ještě
betlémů. A některé jsou tak nádherné, že je vozíme
jako mistrnou práci českých rukou ukazovat i do
světa. Většinu z nich ale v období adventu snášejí
jejich majitelé z půd, vytahují ze starých krabic a po
roce jim opět navracejí zašlou krásu. V takových
správných jesličkách musejí být v první řadě
Ježíšek s Marií a Josefem. Samozřejmě oslík a
volek, kteří svým dechem Jezulátko zahřívají.
Nesmějí chybět krásně oblečení tři králové –
mudrci přinášející své dary z východních zemí. Pak
jsou důležití pastýři s ovečkami a beránkem.
V českých betlémech často vyhrávají muzikanti.
Jesličky jsou hned veselejší.
Na prohlídku velkých chrámových betlémů často
stojí dlouhé fronty zvědavců, ale zkuste se podívat
na ty menší, venkovské jesličky. Jsou mnohem
krásnější. Jejich laičtí stavitelé svá dílka doplňovali
příběhy ze života svých sousedů. Proto někde honí
selka slepici, děti švihají káču, hospodář řeže dříví.
Jaký kraj, takoví jsou i lidé, a takové jsou i jejich
betlémy. Například hornické zdobí kousky uhlí,
jablonečtí skláři je vyfoukali ze skla,
v Třebechovicích využili dřeva z okolních lesů.
Vždy je to ale nakonec poutavé dobové vyprávění
o radostech a strastech tvůrců i jejich nejbližších
sousedů. Často stejně dojímavé jako samotný

betlémský příběh, o kterém vypráví Bible. Také
v Mělnickém regionálním muzeu v Mělníku si
můžete až do 8. ledna prohlédnout vánoční výstavu
betlémů s názvem „Již Slunce z Hvězdy vyšlo“..
Uvidíte tradiční české betlémy (např. J. Lady, F.
Valeny, R. Valenové...), ale i jesličky z Itálie,
Španělska, Peru, Francie a dalších zemí. Až přijdete
na ledčickou Štědrovečerní mši, při které opět
budou za doprovodu varhan v kostele svatého
Václava zpívat děti, zastavte se také u našeho
ledčického betléma. Je stejně krásný a působivý,
jako ty známé a velebené.

Vzhůru na památný Říp
Letos ledčičtí občané načnou druhou desítku svých tradičních
novoročních výstupů na nejkrásnější českou horu – památný
Říp. Bez ohledu na počasí vyráží každým rokem stále větší
počet našich nadšenců od jejího úpatí ke „kapličce“ na vrcholu.
Máte-li i vy chuť, přijďte 1. ledna v půl deváté ráno na
ledčickou Rafandu, odkud „expedice“ obvykle vyjíždí. Vězte,
že na společné „pokoření“ magické hory jen tak nezapomenete.
Zároveň se stanete protagonisty „vrcholové fotografie“, která
je pokaždé pořizována.
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Dětská solidarita
Ledčické
děti
už
několikrát
projevily
svou upřímnou účast
s vrstevníky,
ke
kterým je jejich osud málo milosrdný. Přispěly již
dříve poměrně vysokými finančními částkami - na
příklad prvnímu dětskému hospicu v Malejovicích,
Kapce naděje V. Svobodové, UNICEFu na
proočkování šesti dětí v rozvojových zemích a
podobně. V listopadu tohoto roku děti ze základní i
mateřské školy přispěly 1 450 korunami do fondu
Slůně pro pomoc nemocným dětem, který
spolupracuje s Klinikou dětské hematologie a
onkologie VK 2.LF nemocnice Motol v Praze. Naše
děti tak dopomohou k pořízení přístroje, který bude
sloužit k výzkumu leukémie. Cena přístroje je
přibližně jeden milion korun. Jsme rádi, že naše děti
dokázaly, že mají svá srdce na pravém místě a že
jim není lhostejné utrpení jiných. Každá pomoc,

byť by byla sebemenší, se tak stává velmi, velmi
smysluplnou.
Poděkování patří jmenovitě: Vendovi Dvořákovi,
Andrejce Derynkové, Káje Pokorné, Péťovi
Dvořákovi, Renďovi a Radkovi Zahorjanovým,
Ráďovi Staňkovi, Michalce a Járovi Šebestovým,
Anetě
Soldánové,
Martinu
Goldammerovi,
Vojtíkovi Švehlovi, Milanu Janovskému, Pepovi,
Davidovi a Alešovi Hudečkovým, Nikolce
Kolářové, Járovi Žebrovi, Honzíkovi Šourkovi,
Míšovi Fafejtovi, Lukáši Hollitzerovi, Janě Čosové,
Kačence Staňkové, Romanu a Dominikovi
Jansovým, Káje Tomáškové, Péťovi Marešovi,
Jirkovi Horáčkovi, Michalu a Davidu Jansovým,
Nikolce Joštové, Terezce Bušilové, Katce Holé,
Kristýnce Hofmanové, Martině Sypecké i dospělým
ve škole. Finanční příspěvek si v Ledčicích vyzvedl
člen správní rady fondu Slůně a jako vyjádření díků
dětem předal drobný dárek.

Ledčické adventní koncerty
Málokterá vesnice v dalekém širokém okolí se
může pochlubit takovou tradicí, jako je pořádání
adventních koncertů. Ten letošní první u nás
proběhl v neděli 27. listopadu. V úvodu katolický
kněz Miškovský seznámil všechny přítomné
s adventem jako čtyřtýdenním očekáváním
příchodu Spasitele. Přibývání světla na adventních
věncích podle křesťanských tradic symbolizuje
blížící se svátky - narození Ježíška. Slavnostní
atmosféru v kostele svatého Václava korunovalo
vystoupení dívčího pěveckého sboru Dulcia
Carmina, který již v Ledčicích pro velký úspěch
účinkoval potřetí. Zazněly písně klasického
duchovního repertoáru, ale i spirituály a písně
středověké. Na obecním úřadě si nyní můžete
zakoupit dvě CD nahrávky Dulcii Carminy, a to
písně vánoční (na příklad Byla cesta, Vzhůru bratři
milí, Jak jsi krásné neviňátko, Tichá noc...) v ceně
150 korun a písně středověké (Kejklíř, U Karlova
Týna, Lásko vrtkavá...) v ceně 100 korun.
Novinkou letošních ledčických adventních
koncertů bylo vystoupení roudnického Fojtova
komorního sboru 3. prosince, který náležitě využil
vynikající akustiky v kostele svatého Václava a
zanechal tak ve všech posluchačích hluboký
zážitek.
Také další adventní koncert, který se

uskuteční 17.12. od 15 hodin v místním kostele, si
jistě najde své posluchače, neboť u nás opět
vystoupí Podřipské žesťové kvinteto, které mívá při
svém mikulášském muzicírování na návsi vždy
nevídaný úspěch. Tentokrát uvede nádhernou
barokní hudbu.
Věříme, že také při štědrovečerní vánoční
bohoslužbě bude v kostele plno tak, jako tomu bylo
i v minulých letech. Už proto, že opět na varhany
zahraje české lidové koledy pan Jiří Černý a
doprovodí tak zpěv našich ledčických dětí. Přijďte
společně strávit slavnostní chvíle nejkrásnějších
svátků v roce a vzájemně si popřát všechno dobré.
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Mandala – vánoční dárek pro ledčické děti
Mandaly jsou kruhové obrázky z dávných časů. Mají
prý kouzelnou sílu. Vedou ke klidu, koncentraci a
harmonizaci duše. Je to zábava i relaxace. V době

adventu tedy to nejlepší. Vybarvovat se začíná vždy od
středu. Jaké barvy využít, to je na každém, kdo
s mandalou pracuje. A co znamenají jednotlivé barvy?

bílá – nevinnost, dokonalost, spolehlivost
žlutá – slunce, světlo, radost, spokojenost
oranžová – zdraví, síla, energie, optimizmus
červená – láska, zdraví, síla, samostatnost
růžová – něžnost, oddanost, romantika
fialová – magie, mystika, meditace
modrá – klid, mír, jistota, svoboda
tyrkys – humor, družnost, přátelství
zelená – naděje, silná vůle, uzdravení
černá – nepřemožitelnost, důstojnost, obnovení
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Zvědavost se vyplatila.
hřbitovy, kde na evangelickém pod zajímavým
náhrobkem odpočívá dědeček spisovatele M.V.
Kratochvíla. Zastavili jsme se i v klubovně spolku
Vltava a skončili v útulném prostředí obecního úřadu,
kde jsem při dobré kávě zhodnotil své dojmy
z návštěvy. V čisté a úpravné obci se stále něco
opravuje a vylepšuje, je vidět, že její občané neváhají
přiložit ruku k společnému dílu. Však si vzájemnou
dobrou spolupráci pochvalovala i paní starostka. Po
zásluze byla obec oceněna Bílou stuhou v soutěži
Vesnice roku Středočeského kraje za r. 2004. Na
rozloučenou jsem dostal několik čísel Ledčických
novinek, kde si pročítám zajímavé články z historie,
kultury a jiných oborů, které svědčí o hlubokých
znalostech pisatelů. Všechny občany tímto srdečně
zdravím. Těším se na každou další jízdu vaší obcí, z níž
je prý nejhezčí pohled na Říp, což mohu i já potvrdit.“

„Ano, byla to zvědavost, která mne přiměla k návštěvě
vaší obce. Jezdím totiž často na návštěvu své manželky
do Domova stáří v Krabčicích. Cestou si všímám nejen
krásné podřipské krajiny, ale z oken autobusu i
nejbližšího okolí míst, jímž projíždím. A tak hned při
první jízdě jsem si všiml velkého nápisu Vltava a
pamětní desky nad vchodem, při druhé rovněž desky na
vchodem a kalichu na štítě sousedního domu.
Zvědavost mi nedala, a tak jsem napsal na obecní úřad
s prosbou o informaci, o jaké památky se jedná.
Obdržel jsem záhy odpověď od paní kronikářky,
několik pěkných fotografií, ale hlavně pozvání
k návštěvě obce. Očekávaly mne nejen paní kronikářka,
ale sama paní starostka Michovská. Obě mě pak
provedly obcí. Ve škole jsem si prohlédl malé muzeum
historie obce, výtvarné práce školáků, interiéry tříd
vybavených počítači a internetem, školní jídelnu i
moderní
hygienické
zařízení.
O
takových
vymoženostech se mně, jako školákovi, ani nezdálo.
Dále jsme navštívili kostel sv. Václava, který bohužel
před námi několikrát „poctili svou návštěvou“ i různí
vandalové, kteří ukradli co mohli, až na fresky, které
byly nedávno restaurovány. Navštívili jsme také oba

Alois Hach
Praha

Poděkování
-

paní Zemanové M. za adventní kalendáře a vánoční dárky do MŠ
paní Bušilové za papíry do MŠ
panu Vrbovi P. za dřevěné ozdoby a prkýnka do MŠ
slečně Kovářové za ozdobné květináče do MŠ
paní Mládkové H., Nešporové, Dvořákové M., Vysoké J. za květiny do základní školy
paní Nešporové a Babukové za dýně do MŠ a ZŠ
panu K. Nešporovi za dosud vykonané zednické práce pro OÚ
paní Chmelové za soustavné sponzorské dary MŠ a ZŠ a čokoládu k vánocům pro všechny děti
panu Salačovi za péči o ústřední topení ve škole
paní Tomáškové za vytypování ubytovacího objektu na školu v přírodě
panu V. Vovsovi, řediteli firmy MEVA, za štědrou sponzorskou smlouvu se ZŠ a financování dopravy dětí na
koncert Jarošáčku v Mělníku
paní E. Veverkové, M. Hančlové, J. Sirové za napečení cukroví na Mikulášský koncert
slečně Michovské za ušití kostýmu pro Mikuláše
panu V. Maťákovi za zhotovení nové vývěsní skříňky na hřbitově
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Sladkosti a cukroví
„Dobroty“ mají v tradici vánočních a novoročních svátků bezesporu primát. Po staletí, ba tisíciletí, bývaly
hlavním a dlouho také jediným dárkem. Už ve starém Římě, dávno před vznikem křesťanství, si
lidé urození i neurození přáli v tomto ročním období štěstí a blaho, a svá přání provázeli
symbolickými dárky. Sušené datle, fíky a především medové koláčky měly
přinášet radost a štěstí bez trampot a mrzutostí. Také později, a vlastně až do
dnešních dnů, měly perníčky a cukroví udělat radost a osladit tělo i duši.
I letos, stejně jako v minulých letech, uvádíme několik osvědčených receptů,
které jsme získali od ledčických hospodyněk. Ať vám chutná.
Linecké těsto patří k nejoblíbenějším základům pro vánoční cukroví, neboť
z něj vykrajováním různých tvarů a užitím odlišných nádivek, polev a
„mazání“ můžeme vykouzlit množství druhů.
•

Jemné linecké těsto
250 g hladké mouky, 160 g másla nebo rostlinného tuku, 1-2 žloutky, 80 g moučkového cukru, trochu
strouhané citrónové kůry.
Vypracované těsto necháme v chladnu alespoň 2 hodiny odležet. Pak z plátu asi 3 mm silného vykrajujeme na
pomoučeném válu různé tvary, které přenášíme na plech. Pečeme dorůžova. Necháme vychladnout na rovné
ploše. Aby se těsto nelepilo, je dobré jej vyvalovat mezi dvěma mikrotenovými foliemi.

•

Švestky v kokosovém kabátě
200 g vypeckovaných sušených švestek, 50 g mandlí, hrst rozinek, 3 lžíce rumu, čokoládová poleva, strouhaný
kokos.
Den předem namočíme rozinky do rumu. Druhý den do každé švestky vložíme nasáklou rozinku a oloupanou
mandli. Švestku napíchneme na párátko, máčíme v čokoládové polevě a obalujeme v kokosu. Zaschlé vložíme
do papírových košíčků.

•

Rychlý vaječný koňak za studena
4 žloutky, 2 vanilkové cukry, 1 slazené a 1 neslazené kondenzované mléko, ¼ l rumu.
Uvedené ingredience nalijeme do vysoké nádoby a vše pečlivě ušleháme šlehačem.

•

Cukrová dobrůtka s trochou whisky
Máslo, vajíčka, vanilkový cukr, polohrubá mouka, whisky
Postup: Otevřeš whisky, zkusíš ji, do misky dáš vajíčka, zkusíš ještě jednou whisky, vanilkový cukr, ta whisky
je fakt dobrá, whisky, whisky, sakra, co dělá ta mouka na zemi, whisky... nemělo tam být i mléko? No, nevadí,
naliješ si trochu whisky, zbytek dopiješ... a máš tutově „napečeno“.
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Adventní program
Adventní koncert
3.12.2005 v sobotu od 16 hodin v kostele
sv.Václava zazpívá Fojtův komorní sbor.
Rozsvícení vánočního stromu s Mikulášem
5.12.2005 v pondělí od 18 hodin na návsi
vystoupí Podřipské žesťové kvinteto a děti z MŠ a ZŠ.
Předvánoční Senior klub
8.12.2005 ve čtvrtek od 16.30 hodin v základní
škole předvánoční posezení spojené s přednáškou
Mgr. Barbory Viktoriové z Regionálního muzea
Mělník na téma Vánoční motivy na obrazech
starověkých a novověkých mistrů. Zváni jsou i ostatní
zájemci o toto kulturní dědictví.
Adventní koncert
17.12.2005 v sobotu od 15 hodin v kostele
sv.Václava uvede Podřipské žesťové kvinteto barokní
hudbu.
Vánoční besídka žáků ZŠ a MŠ
22.12.2005 ve čtvrtek od 17 hodin v kulturní
místnosti základní školy.
Vánoční bohoslužba
24.12.2005 v sobotu od 21 hodin v kostele sv.Václava, varhany Jiří Černý, koledy zazpívají ledčické děti.
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