XIII. ročník
Leden-březen 2012

Vážení a milí spoluobčané,
opět jsme tu s novým číslem Ledčických novinek, abychom Vám zprostředkovali nové informace
o dění v obci, ale i takové, které se Vás bezprostředně dotýkají.
Jaro nezadržitelně klepe na dveře a my si s tímto obdobím spojujeme nejen pěkné počasí, ale také úklid
domácností, dvorků i zahrad. Před stejným úkolem stojí rovněž naše obec, která má jako jedna z mála okolních
obcí rozsáhlá veřejná prostranství vyžadující značnou údržbu. Musím konstatovat, že sociální reforma státu,
platná od 1. 1. 2012, nám situaci nijak neulehčila, ba naopak, významně zkomplikovala. Více než deset let obec
uzavírá smlouvy s úřadem práce a poskytuje pracovní místa nezaměstnaným, aby zabezpečila úklid veřejného
prostranství, hřbitovů ale i sběrného dvora a dalších míst. Pravda, za finanční příspěvek od státu, který zčásti
hradil mzdu zaměstnance a odvody do státního rozpočtu, čímž výrazně šetřil finanční prostředky z obecního
rozpočtu. Od nového roku je situace jiná. Pracovní místa na veřejně prospěšné práce budou velmi výrazně omezena. Místo nich byl zaveden institut veřejné služby. Co to je veřejná služba a kdo jí bude vykonávat? To znamená, že uchazeč o zaměstnání, vedený dlouhodobě v evidenci úřadu práce, přičemž za dlouhodobost se považují dva měsíce, musí odpracovat maximálně 20 hodin týdně pro veřejně prospěšné účely, pokud mu to zprostředkovatelna úřadu práce nařídí. V současné době má obec uzavřenou Smlouvu s Úřadem práce v Příbrami pro vykonávání veřejné služby. Jelikož celý systém je nový jak pro nás, tak pro úřad práce, teprve s praktickými zkušenostmi uvidíme, zda přinese to, co od něj Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR očekává. Opravdu si netroufám říci, kdy by první pracovníci mohli na veřejnou službu nastoupit. Ráda bych touto cestou, Vás spoluobčany,
požádala, zda byste v rámci jarního úklidu mohli zamést, případně upravit, část veřejného prostranství před
vlastními domy. Vím, že to mnozí dělají a nečekají, až je obec vyzve, za což jim patří velké poděkování. Též
upozorňuji na přijaté usnesení zastupitelstva obce ohledně svodů dešťových vod na veřejné prostranství, které se
prozatím týká zejména části obce Hajkov a Lada. Plastové i plechové roury různých rozměrů, odvádějící dešťovou vodu od objektů přes zelenou plochu na komunikace, na kráse a estetickém vzhledu okolí rozhodně nepřidají. Prosím, zamyslete se nad tím Vy, jichž se to týká. Zelené plochy v části obce budeme letos doplňovat kvetoucími keři. V Ledčických novinkách jsme již v loňském roce upozorňovali, aby občané bez předchozí konzultace nevysazovali stromy a keře na veřejná prostranství – bohužel, marně. Znovu a znovu se objevují i vzrostlé dřeviny v místech, kde jsou inženýrské sítě. Obec v rámci dodržení ochranného pásma je bude muset jako
vlastník pozemku odstranit. Domnívám se, že je to zcela zbytečné, a to tím spíše, že po domluvě jsme schopni
díky moderní technice zcela odpovědně říci, na kterým místech vysazovat můžete a kde nikoliv. Také děkuji
všem, kteří se jakoukoliv měrou podíleli na zabezpečení Masopustu a vepřových hodů pořádaných Obcí Ledčice. Bez jejich pomoci bychom tak rozsáhlou, a soudě podle ohlasů si troufám říci rovněž úspěšnou společenskou akci, nebyli schopni zajistit. Ještě jednou všem moc a moc děkuji.
Krásné Velikonoce, dámy,
jemňoučké pomlázek rány,
krásné Velikonoce, pánové,
v košících nadílky fajnové.
Příjemné a veselé prožití velikonočních svátků
všem přeje Vaše starostka
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Blahopřejeme
V prvním čtvrtletí letošního roku narozeniny oslaví: Jana Uhrová, č. p. 67 – 50 let; Vladimír Maťák, č. p. 122 –
50 let; Miloslav Uher, č. p. 68 – 55 let; Vladimír Uher, č. p. 67 – 55 let; Jaroslava Jarůšková, č. p. 31 – 60 let;
Emilia Drahňáková, č. p. 149 - 60 let; Helena Kaclíková, č. p. 101 – 60 let; Milena Patlejchová, č. p. 36 – 60 let;
Marcela Švecová, č. p. 162 – 60 let; Ladislav Mládek, č. p. 112 – 65 let; Karel Mrzena, č. p. 152 – 65 let; Marta
Fišerová, č. p. 224 – 65 let; Gisela Ponertová, č. p. 130 – 70 let; Josef Fric, č. p. 9 – 75 let; Anna Jordáková, č. p.
215 – 75 let; Josef Došek, č. p. 176 – 80 let; Marie Jiránková, č. p. 175 – 81 let; Bohuslava Králová, č. p. 167 –
82 let; Miluše Došková, č. p. 103 – 85 let.
Všem oslavencům do dalších let přejeme hodně zdraví, klidu a pohody!

Vítáme naše nejmenší
V loňském roce se u nás narodily čtyři děti: Matěj Kokšal č. p. 156; Matěj Lehotský č. p. 149, Nela Sirová
č. p. 29 a Eva Živná č. p. 10.
Holčičkám a klukům i jejich rodičům přejeme štěstí a zdraví!

Jejich životy se naplnily
V roce 2011 nás navždy opustili: Milan Černý č. p. 151; Bedřich Kaclík č. p. 101; Zdeněk Klatovský č. p. 213;
Marta Lipšová č. p. 164; Jarmila Milerová č. p. 202; Marie Sirová č. p. 52; Miroslav Titěra č. p. 218.
Čest jejich památce!

Zlatá svatba
Manželé Ponertovi v prosinci 2011 oslavili 50 let společného života. Do dalších let jim přejeme pevné zdraví
a mnoho spokojenosti.
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Ledčice konaného dne 27. 2. 2012
Program:
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje následující program veřejného zasedání usnesením č. 3:
1)
Smlouvy o zřízení věcného břemene
2)
Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2011
3)
Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.
4)
Rozpočtové opatření č. 4
5)
Různé: a) LedciceNet – obnova internetové sítě
b) Směrnice o odpisu majetku
c) Žádost o dotaci na MMR – D2- volnočasové aktivity mládeže
d) Veřejná služba
e) Organizační struktura
f) Odměna pro starostku obce paní Jiřinu Michovskou
6)
Diskuse
7)
Závěr
Bod 1) Smlouvy o zřízení věcného břemene
a) Smlouva o zřízení věcného břemene č. 37/12/5612
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 37/12/5612 na pozemky
v KN par. č. 1562, 1339 a dle PK 1339, 1513/2 zapsané na LV 100001 pro obec a k. ú. Ledčice.
Věcné břemeno se zřizuje pro plynárenské zařízení oprávněného, kterým je RWE GasNet, s. r. o, Klíšská 940,
40117 Ústí nad Labem, IČ 27295567.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
b) Smlouva o zřízení věcného břemene č. DZT/292/2011/VBD
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. DZT/292/2011/VBD, na
pozemky v KN par. č. 391/2, 433/14, 1606/1,1008/1 a pozemek v PK 1005/1 zapsané na LV 100001 pro obec
a k. ú. Ledčice.
Věcné břemeno se zřizuje pro firmu RWE, a. s., Klíšská 874/8, Ústí nad Labem.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Bod 2) Hospodaření příspěvkové organizace
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské
školy Ledčice a schvaluje návrh vedení školy na převedení přebytku hospodaření do fondu odměn (3 000,- Kč)
a do rezervního fondu (3935,62 Kč).
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Bod 3) Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Výroční zprávu za rok 2011 podle zákona 106/1999 Sb.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Bod 4) Rozpočtové opatření č. 4
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2011.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Bod 5) Různé:
a) Obnova internetové sítě LedciceNet ve vlastnictví obce Ledčice
Zastupitelstvo obce Ledčice schválilo přeložení tohoto bodu na příští jednání zastupitelstva obce s tím, že budou
předloženy další návrhy na obnovu sítě LedciceNet.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
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b) Směrnice o odpisu majetku
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Vnitroorganizační směrnici č. 14 pro odpisování majetku s účinností od
1. 1. 2012.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
c) Žádost o dotaci na MMR ČR – D2 - volnočasové aktivity mládeže
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje podání žádosti o dotaci z Dotačního titulu - D2 - volnočasové aktivity
mládeže, vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a spolufinancování tohoto projektu.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
d) Veřejná služba
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje uzavření smlouvy s Úřadem práce v Příbrami pro vykonávání veřejné
služby v roce 2012, s minimálním počtem míst 10 a s určitým počtem tomu odpovídajících míst na VPP.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
e) Organizační struktura – počet zaměstnanců
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje předloženou organizační strukturu zaměstnanců.
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
f) Odměna pro starostku obce paní Jiřinu Michovskou
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje návrh pana Šourka udělit starostce obce odměnu ve výši jednoho měsíčního platu za práce, které nesouvisejí s výkonem funkce.
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Bod 6) Diskuse
a) paní Sypecká bude žádat na ministerstvu školství o přesun jarních prázdnin a k tomu musí mít souhlas zřizovatele
odpověď - zřizovatel souhlasí s návrhem přesunout jarní prázdniny do termínu okresu Litoměřice.
b) paní Pašková vznesla dotaz na učitelky mateřské školy, kdy se začne pracovat více s dětmi. Jako příklad
uvedla akci Masopust, které se škola nezúčastnila a vůbec se nezapojila do příprav (kostýmy, vyhlášení masek,
atd.)
odpověď - paní Sypecká: Masopust je spíše akce rodičů nikoli školy. Škola vymýšlí pro děti jiný program.
odpověď - paní Justová: není pravda, že s dětmi se nepracuje, např. celý týden před Masopustem se s dětmi tvořilo a byl to tematický týden na motto: „Princezny a Masopust“.
c) paní Pašková poznamenala, že si nepřeje, aby paní učitelky vzkazovaly své připomínky přes děti. Pokud cokoli potřebují sdělit, mají možnost přímo u rodičů.
d) pan Pašek poděkoval místním dobrovolným hasičům za jejich pomoc při havárii vody, kdy hasiči zareagovali
a pomohli, obzvláště pan Michal Drábek.
Bod 7) Závěr
Starostka obce poděkovala všem přítomným občanům i zastupitelům za účast a pozvala je na další veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ledčice. Dále poděkovala všem členům zastupitelstva i jejich rodinným příslušníkům
a ostatním občanům, kteří pomáhali s přípravou a realizací Masopustu a vepřových hodů.
Kompletní znění zápisu je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.
V souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb., v platném znění, nelze uvádět jména občanů, pokud k tomu nedají písemný
souhlas.

Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku Mělník
v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010
Celkový přehled zjištěné trestné činnosti
rok 2011
rok 2010
rozdíl
kriminalita celkem
2880
2566
+314
kriminalita na 10 000 obyvatel
cca 285
cca 254
+31
objasněno trestných činů
1312
1240
+72
stíháno osob
1290
1301
-11
objasněnost v %
45,6 %
48,3 %
-2,7%
Z uvedených údajů je patrný nárůst trestné činnosti v r. 2011 oproti r. 2010. Pozitivní je, že současně došlo ke zvýšení počtu objasněných trestných činů, v souhrnu to však má za následek mírné snížení objasněnosti.
Nejvyšší podíl na nárůstu trestné činnosti měla majetková kriminalita - 56,1 %. Nejvyšší nárůst oproti r. 2010
byl zaznamenán u krádeží vloupáním (+80 oproti roku 2010).
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Majetková kriminalita
- počet zjištěných trestných činů:
1615 (+186)
- z toho objasněno
296 (+24)
- objasněnost
18,3 % (-0,7 %)
- podíl na celkové kriminalitě
56,1 %
Došlo k nárůstu jak krádeží vloupáním (+80), tak krádeží prostých (+69). Bylo zadokumentováno 140
případů krádeží motorových vozidel (-2) a 190 případů vloupání do motorových vozidel (-3).
Násilná kriminalita
- počet zjištěných trestných činů
203 (+67)
- z toho objasněno
152 (+51)
- objasněnost
74,9 % (+0,6)
- podíl na celkové kriminalitě
7,0 %
Byl spáchán 1 zločin vraždy (-2), kdy byl pachatel dopaden. Došlo k mírnému nárůstu zločinů loupeže
(+9) a poměrně značný nárůst byl zaznamenán u trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí (šetřeno
15 případů, + 9 oproti r. 2010). Příčinou tohoto nárůstu je s největší pravděpodobností ztráta ostychu a strachu
ohrožených osob z reakce násilné osoby či okolí poté, co věc oznámí policii.
Mravnostní kriminalita
Celkem bylo zjištěno 16 trestných činů, tj. stejně jako v r. 2010. Z nich objasněno bylo dosud 13 trestných
činů (-3). Nejčastěji byly prověřovány zločiny znásilnění a pohlavního zneužití.
Pachatelé trestné činnosti (recidivisté, cizinci, mládež – do a nad 15 let)
Trestně stíháno bylo celkem 1290 osob (meziročně -11), z toho 623 recidivistů (+113). Podíl recidivistů
ze stíhaných nebo vyšetřovaných osob je 48,3 % (+9,1 %). Mládeží ve věku 15-17 let bylo spácháno 34 (+2)
provinění, mládeží do 14 let bylo spácháno 5 (-9) činů jinak trestných. Cizinci byli jako pachatelé zjištěni celkem
u 111 tr. činů (+10).
Oběti trestné činnosti
Mezi osobami poškozenými trestným činem figurují osoby dospělé u 2298 (+304), mladiství u 104 (+24)
a nezletilí u 286 (+43) případů.
Kriminogenní faktory v rámci ÚO Mělník
Hlavním kriminogenním faktorem je blízkost hlavního města Prahy a s ním související dobré komunikační
spojení, značný pohyb osob, stále ještě „poměrně snadný“ odbyt odcizených věcí (sběrny druhotných surovin,
zastavárny apod.) a někdy také ještě nevšímavost spoluobčanů.
Přestupky
počet evidovaných přestupků
z toho přestupky řešené v blokovém řízení
celková částka za uložené blokové pokuty

r. 2011
17924
13845
7619800,-

r. 2010
17788
13764
9943200,-

rozdíl
+154
+81
-2323400,-

Bezpečnost silničního provozu
r. 2011
r. 2010
rozdíl
Celkem dopravních nehod (DN)
720
756
-36
usmrcených osob při DN
3
9
-6
podíl alkoholu na DN
28
45
-17
celková škoda
50,6 mil.
67,5 mil.
-16,9 mil. Kč
Pozitivní je zejména snížení počtu nehod způsobených pod vlivem alkoholu, což ukazuje na pokračující
aktivní práci zejména dopravní policie v silničním provozu.
Pátrání po osobách a věcech
Pátrání po osobách
celkem vyhlášeno
z toho nadále aktivní
celkem odvoláno

r. 2011
348
60
348

r. 2010
411
60
443

rozdíl
-63
0
-95

Pátrání po vozidlech
r. 2011
r. 2010
rozdíl
celkem vyhlášeno
233
263
-30
z toho nadále aktivní
184
210
-26
celkem odvoláno
68
85
-17
Pokračuje se v trendu aktivního pátrání, které se v minulosti osvědčilo. Po zájmových osobách je aktivně
pátráno ještě v době, než jsou vyhlášeny v pátracím informačním systrému PATROS.
Oblast organizační, personální práce a vzdělávání a ostatní činnosti policie
Přestože Územní odbor Mělník nepostihly avizované hromadné odchody policistů, odešlo z jeho podřízených útvarů v průběhu roku 2011 celkem 15 policistů a podstav tak byl ke konci roku 28 policistů, což činí při
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zastavení náboru nových policistů a avizovaných odchodech některých dalších, zejména na menších základních
útvarech, značné problémy.
Prevence
Na úseku veřejného pořádku jsou v rámci Územního odboru Mělník prováděna pravidelná preventivně
bezpečnostní opatření, většinou ve spolupráci s dalšími subjekty státní správy či samosprávy a tento trend bude
i nadále pokračovat.
Závěr
Na základě výše uvedených údajů je patrný nárůst trestné činnosti v r. 2011 oproti r. 2010. Pozitivním
je, že se dlouhodobě daří na relativně vysoké úrovni, v porovnání s ostatními teritorii ve Středočeském kraji,
udržet objasněnost trestné činnosti.
Nejproblematičtějším se jeví teritorium obvodního oddělení Kralupy n/Vlt., které má snadnou dostupnost
a propojení s hlavním městem Prahou a z hlediska situační prevence zde nesplnily očekávanou úlohu, tak jako
jinde, zejména kvůli jeho členění, kamerové systémy. Projevuje se zde také dlouhodobější problém s obsazeností
tabulkových míst na tomto oddělení.
Zpracoval:
kpt. Mgr. Jiří NĚMEC
plk. Ivan ŽUČENKO vedoucí Územního odboru Mělník

Pozvánka
Cestovní agentura Zdeněk Vašák Sovolusky ve spolupráci s Historickou skupinou KT MAUTHAUSEN
pořádají ve dnech 11. až 13. května 2012 zájezd k 67. výročí osvobození koncentračního tábora.
Pá 11. 5. 2012 - odjezd
So 12. 5. 2012 - EBENSSE, HARTHEIM, GUSEN - zúčastníme se pietních aktů, prohlédneme si podzemní
haly, v nichž vězni pracovali na raketách V1 a V2. MAUTHAUSEN – prohlídka města, pěší cesta transportovaných vězňů z nádraží do KT (cca 45-60 min.) prohlídka KT Mauthausen.
Ne 13. 5. 2012 - KT MAUTHAUSEN – účast na mezinárodních oslavách osvobození - projevy u památníků.
13.00 hod odjezd do ČR, příjezd cca v 18 hod.
Zajištění pro účastníky zájezdu: doprava moderním a pohodlným autobusem, ubytování v hotelu Lipenka
v Lipně n. Vltavou, stravování formou polopenze a balíček na cestu v neděli, průvodce.
Pojištění zájezdu: Každý účastník zájezdu si zajistí pojištění ve své zdravotní pojišťovně!
Cena zájezdu: 2600 Kč.
Hlásit se můžete v ledčické knihovně u Jany Časnochové nebo na tel.č. 466 977 558 Po–Pá 16–20 hodin.

Pozvánka na včelařskou výstavu
Základní organizace Českého svazu včelařů Veltrusy si Vás dovolují pozvat na výstavu ke 100. výročí
založení organizace. Expozice bude v prostorách státního zámku Veltrusy ve dnech od 5. 5. 2012 do 13. 5. 2012
vždy od 10–16 hodin. Vstup zdarma. Těšíme se na vaši účast.
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INFORMATORI
INFORMATORIUM
V naší škole to žije
Už dlouho se v naší zemi diskutuje na téma školství. Ze všech stran jsou slyšet stížnosti a špatné zprávy.
Jak je ale „u nás doma“? Někdo možná ví jen to, že škola v Ledčicích existuje. Ale ti, kteří přicházejí do její budovy, účastní se nejrůznějších společenských a kulturních akcí pořádaných v obci i mimo ni a čtou občas regionální tisk, vědí, že naše škola žije. Její charakter je zcela odlišný od neosobních „mamutích“ škol ve městě. Tady
je všechno na dosah – jednotlivé učebny, družina, klubovna, jídelna, tělocvična, počítače, zahrada i hřiště. Vybavení pomůckami, nábytkem, nebo didaktickou technikou je na velmi dobré úrovni a co hlavně, všechno je plně
využíváno nejen při výuce, ale i mimo ni. Nespornou výhodou naší školy je, že všichni školáci jednotlivých ročníků jsou v denodenním kontaktu nejen mezi sebou, ale i se školčátky, takže nikdy nenastal problém jejich přechodu k „povinnému školnímu vzdělávání“. Mladší děti se od těch starších učí mnohem rychleji než v městských
školách – ať už jde o vzájemnou komunikaci, sebeobsluhu, stravovací návyky, nebo tvůrčí činnosti. Ti starší se
stávají přirozenými autoritami, pomocníky a rádci, a to bez jakékoliv šikany, povyšování a násilí. Ledčická škola
je tak tou opravdovou přípravou pro život.
A pak je tu nepřeberná nabídka a množství kulturních, vzdělávacích a zájmových aktivit, které škola
připravuje. Jde o nabídku pozitivního trávení času, o oživování společenského života i prezentaci na veřejnosti.
Čím pestřejší je činnost ledčické školy, čím více děti v kruhu vrstevníků i dospělých prožívají, tím menší je riziko delikventního jednání, tím menší je také neporozumění mezi školou, rodiči a veřejností. Naše škola není anonymní institucí. Každý ví o každém všechno, vládne tu pohoda a téměř rodinné zázemí. V klidu a bezpečí se tady děti učí s nadhledem a nekonfliktně řešit situace, se kterými se setkávají, nebo mohou setkat, ale učí se též
přijímat svůj díl odpovědnosti za vlastní chování a za vše, co udělají.
Školáci a školčátka od září vykonali mnoho práce. Jistě je dokázala jaksepatří vyčerpat, ale zároveň i
potěšit a přesvědčit místní občany, že v naší škole „to žije“:
Září
Přivítání prvňáčků v rytířském stylu
Divadélko pro školy – Veverka Zrzečka
Oslava výročí obce a školy
Svatováclavský běh
Říjen
Plavecká soutěž měst, krytý plavecký bazén Roudnice nad Labem
Hudební program „Já písnička“
Dopravní výchova na dopravním hřišti Mělník
Soutěž Hallowen Chlumec - výroba rytíře v životní velikosti
Listopad
Divadlo Gong Praha „Příhody Ferdy Mravence“
Svatomartinský lampionový pochod
Sběr papíru v obci do projektu Recyklohraní, 17. místo,
výhra koše na tříděný odpad do každé třídy.
Prosinec
Vystoupení „Živý betlém“ Kleneč, Ledčice, Přestavlky
Mažoretky – předtančení – myslivecký ples Bříza
Vystoupení – besídka – Domov seniorů Krabčice
Vánoční besídka pro rodiče
Divadlo kouzel Pavla Kožíška v Líbeznicích – Kouzelné Vánoce aneb
Já nejsem Ježíšek, ale Kožíšek
Dárek od skupiny Maxim Turbulenc – dvě DVD s písničkami
Leden
Vystoupení – Myslivecký ples Rovné – mažoretky, country,
malí myslivci (mateřská škola, 1. třída)
Pololetní vysvědčení na hradě Ledčičák - rytíři a princezny
Zápis do první třídy. Děti si vyrobily otisk ruky ze sádry.
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Budoucí ledčičtí prvňáčci

Nelinka Žákovičová
Nelinka Žákovičová

Adélka Dvořáková

Nelinka Žákovičová

Honzík Živný

Tedík Tobiášek

Davídek Šindelář

Pozvánka na Vítání jara

Zároveň jste zváni do budovy základní školy na výstavku prací z keramiky,
kterou pro vás děti připravily
a přátelské posezení při kávě s malým občerstvením
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2012 – Rok Boženy Němcové
O této charizmatické ženě, (4. 2. 1820–21. 1.
1862), která se stylem svého života vymykala prudérní
společnosti předminulého století, jsem v Ledčických novinkách v minulých letech psala několikrát. Zmínila jsem
se o jejím původu obestřeném tajemstvím (měla či neměla šlechtické předky?), o tom, že byla poměrně lehkomyslnou hospodyní i týranou manželkou, hledající opravdovou romantickou lásku v náruči nejednoho ctitele, ale také nesmírně obětavou milující matkou, vášnivou kuřačkou, výbornou tanečnicí, básnířkou, folkloristkou, dobrou
spisovatelkou – zakladatelkou české prózy, úžasnou,
vzdělanou, emancipovanou a krásnou ženou.
U příležitosti 150. výročí úmrtí Boženy Němcové si více povíme o jejích rodičích, sourozencích i osudech dětí. Tyto skutečnosti nebývají obecně známé,
a proto věřím, že vás – čtenáře Ledčických novinek – určitě zaujmou. Třebaže se tu a tam v médiích zpochybňuje
„pravost“ rodičů Němcové, ona sama je za „své“ vždycky
považovala a nikdy se k možnému aristokratickému původu neupínala. „Zákonný“ otec Barbory Pankelové
(Němcové), Johann Baptist Pankel, pocházel z rodiny
podruha (čeledína, námezdního zemědělského pracovníka
žijícího v nájmu u sedláka) Ferdinanda Pankela. Narodil
se 24. 6. 1794 v Gainfamu jižně od Vídně jako čtvrtý ze
sedmi dětí. Sloužil coby kočí u hraběte Karla Rudolfa
von der Schulenburg, majora rakouské armády, po jehož
sňatku s vévodkyní Kateřinou Wilheminou Benignou sloužil i rodu Zaháňských. Později povýšil na štolbu (podkoní, správce konírny).
Marie Magdalena Terezie Pankelová (rozená Novotná) se narodila 8. 11. 1797 v Kladsku jako jedno
z devíti dětí Jiřího Novotného (1763–17. 5. 1805) a Marie Magdaleny rozené Čudové (1770–23. 7. 1841), známé
jako „babička“ ze stejnojmenné knihy. Na přelomu desátých a dvacátých let devatenáctého století sloužila Terezie ve Vídni, kde se jí počátkem února roku 1820 narodila nemanželská dcera pokřtěná 5. února jako Barbora
Novotná. Johann Pankel Barboru (Barunku, Betty, Boženu) po svatbě s Terezií v Malé Skalici (7. 8. 1820) legitimoval: Legitimiert durch die am 7. August 1820 in der Pharre Skalitz erfolgte Ehe.“ Boženini rodiče o mnoho
let později dožili v Zaháni (dnešním Polsku) ve službách téhož rodu.
Zeptáme-li se kteréhokoliv čtenáře Babičky, kolik měla Barunka sourozenců, každý hbitě odpoví: „Tři
– Adélku, Jana a Viléma.“ Málokdo ale ví, že jsou to smyšlené postavy, byť s biografickými prvky sourozenců
Boženy Němcové, kterých ve skutečnosti bylo dvanáct! Pro zajímavost – Adély byly dokonce dvě. Dospělosti se
z hojného počtu třinácti dětí Johanna a Terezie Pankelových dožilo jen šest. Nejstarší z nich byla už zmíněná
Barbora, pozdější spisovatelka Božena Němcová. Jejími sourozenci byli:
Jan Josef (1821–?) vyučil se knihařem, ale stal se vojákem. Poslední zprávy o něm jsou z roku 1848, pak se jeho
stopa ztrácí. Johanna (1823–1824), Josef Ludvík (1824–?) ví se jen, že žil v německém Ezersdorfu, Ferdinand
Ludvík (1826), August (1827–1828), Konstancie (1829–1836). Marie Terezie (1830–1888) jako mladičká
odmítala námluvy J. V. Friče, v 16 letech se provdala za francouzského komorníka vévodkyně Talleyrandové
Jacquese Micheneta a zůstala bezdětná. Sestře Boženě, se kterou si byla údajně hodně podobná, dávala obnošené šatstvo. Byla prý velmi namyšlená, marnivá a nespolehlivá. Augustin (1832–1834), Adelheida (Adéla)
(1833–1834). Adelheida (1835–1888 (9?) žila s matkou a otcem v Zaháni. Když se tam učil její o čtyři roky
mladší synovec (syn Němcové) Karel Němec zahradníkem, zamiloval se do ní, což Božena Němcová těžce nesla
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a odmítla. Adelheida se poté nešťastně vdala. Později, ve druhém manželství, žila v Berlíně. Gustav (1837–?)
a Otto Vilém (1840–?) - o životě posledních dvou bratrů Němcové se také neví téměř nic. Je jisté jen to, že se
v roce 1866 jako pruští vojáci vrátili do Čech – dokonce do Skalice, ale jejich další osud je neznámý.
Krásná a vzdělaná „slečna Betty“ zamotala hlavu nejednomu muži. Rodiče ji nakonec provdali za úředníka finanční stráže, o 13 let staršího Josefa Němce. I když byli oba vlastenci, jejich povahy byly natolik rozdílné, že manželství skončilo v troskách. Němcovi měli čtyři děti.
Nejstarší Ignác Josef, familiárně zvaný Hynek, se narodil v Josefově 6. 7. 1838. Byl všestranně nadaný. Zemřel však jako patnáctiletý na rychlou tuberkulozu v náruči matky 19. 10. 1853. Jeho pohřeb, na který se
mezi sebou spolužáci „složili“, a jehož se zúčastnily všechny třídy gymnázia i s profesory, měla policie za zcela
nemístnou demonstraci. Hynek je pochován v Praze na Olšanech.
Druhý syn manželů Němcových Karel Jakub se narodil 16. 10. 1839 v Litomyšli. Po absolutoriu pražské reálky nastoupil k věhlasnému pražskému zahradníkovi Fialovi do zahrady Na Slupi. Na zkušenou jako zahradnický učeň pak odjel do Zaháně, kde pobyl dva roky. Tady žila jeho babička Terezie Pankleová s několika
mladšími sourozenci matky Boženy. Děda Johann Pankel už nežil, zemřel v červnu roku 1850. V Zaháni se mladičký Karel zamiloval do své „tety“ Adély, ale o tom už jsem se zmínila výše. Po vyučení Karel pracoval
v královské zahradě Sanssouci v Postupimi (1859), poté v Krušných Horách, Rájci a jinde. Jako zahradnický odborník později vedl střední školu v Táboře, posléze pak v Praze–Troji. Byl dvakrát ženatý. Z prvního manželství
měl děti Boženu, Karla a Miloslava, z druhého pak Miroslava, Marii Evu a Vladimíra. Zajímavé jistě je, že se
svou švagrovou Kateřinou Šlechtovou, sestrou své první manželky, měl syna Jaroslava, jehož adoptoval Karlův
svobodný bratr Jaroslav. Karel zemřel 3. 5. 1901 v Praze. Jeho potomci dodnes žijí, a to většinou ve středních
Čechách a Praze.
Jediná dcera Boženy Němcové Theodora Wilhemina Rozálie, domácky řečená Dora či Bohdanka, se
narodila v Polné 19. 6. 1841. V dětství byla často nemocná (psychická přecitlivělost), a tak jí matka zpočátku
zprostředkovávala soukromé vzdělávání. Později Dora studovala na dívčí škole, kde se také učila francouzštinu.
Tento jazyk a ruční práce pak dlouhá léta přednášela v Jičíně. Tady také přivedla na svět nemanželského syna,
který zemřel ani ne dvanáctiletý. Nikdy se nevdala a byla prý zahořklá a chladná. Dora Němcová zemřela
v Praze 6. 2. 1920.
Nejmladší dítě Boženy a Josefa Němcových, syn Jaroslav, se narodil 2. 9. 1842 v Praze. Měl velké výtvarné nadání, a tak jej spisovatelka Němcová navzdory zákazu svého muže poslala na odbornou malířskou školu do Mnichova. Pro naprostý nedostatek finančních prostředků toto vzdělání nedokončil, vrátil se a vyučil ve fotoateliéru retušérem. Později se stal učitelem kreslení v Oděse a ředitelem reálky v Rovně na Volyni. Jaroslavovým koníčkem bylo ovocnářství, díky němuž se dostal až do Kanady a USA. V osobním životě byl nepříliš
šťastný. Nikdy se neoženil. Vlastní děti neměl, avšak adoptoval nemanželského syna svého staršího bratra Karla.
Jaroslav zemřel 30. 11. 1898 v pouhých 56 letech. Je pochován společně s matkou Boženou Němcovou a sestrou
Dorou v Praze na vyšehradském hřbitově.
Závěrem bychom tak trochu měli „rehabilitovat“ pověst manžela spisovatelky Boženy, Josefa Němce,
který je celkem poprávu prezentován jako hrubián a násilník. Měli bychom ale také napsat, že to byl člověk, jenž
prohrál svůj život po všech stránkách. Zpočátku svou ženu obdivoval, miloval a cenil si jejího národního a literárního díla. Ale nehodili se k sobě. Jí bylo, když se brali, 17 let a jemu 32. Ona byla jemná a kultivovaná, on
naopak tvrdě vojácký a drsný despota. Nakonec měl
své ženě za zlé i to, že v české vlastenecké
společnosti, které sám obětoval mnohé, neznamenal
na rozdíl od ní nic. Nedokázal uživit rodinu, ani
„zkrotit“ vlastní ženu. Proto bylo jeho chování stále
necitlivější, vulgárnější a tyranštější. Nejen k Boženě,
ale i k dětem.
Božena Němcová jednou napsala, že by
chtěla žít až za 200 let. Ta doba ještě nepřišla, ale její
texty jsou přesto právě dnes uklidňující a tolik potřebné. Němcová byla ženou, která předběhla svou
dobu nejen v postoji ke společnosti, ale i v tvorbě.
Byla také nesporný živel. Proto tak narážela na nepochopení, proto ji okolí odsuzovalo. Přes to všechno je
Božena Němcová ve svém díle nesmírně moderní.
Rok Boženy Němcové je dobrou příležitostí zajít do
ledčické knihovny, která nabízí všechno, co
spisovatelka napsala. Při četbě jejích knih se snadno přesvědčíte, že svůj filozofický a autorský pohled na lidský
život i přírodu vyjádřila doslova geniálně.
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260 let ledčického kostela
Katolický barokní kostel svatého Václava v Ledčicích je chráněnou kulturní památkou. První písemnou
zmínku o původním gotickém kostele, zasvěceném nejvyššímu českému patronovi jako jednom ze 34 kostelů
Řipského děkanátu, najdeme u Bohuslava Balbína. Ten píše, že ledčický svatostánek býval již v roce 1384 významným církevním střediskem, neboť už tehdy byl povinován odvádět 12 grošů desátek.
V průběhu třicetileté války (1620–1648) a v letech následujících kostel zchátral natolik, že už nemohl
sloužit svému účelu. Proto bylo rozhodnuto o výstavbě kostela nového. Původní gotická věž měla zůstat zachována, ale nakonec vzhledem k špatnému stavu byla
také stržena. A tak byl mírně mimo prvotní základy
v letech 1737 až 1752 postaven kostel zcela nový,
v krásném barokním stylu, opatřený skvostným
pískovcovým erbem rodu Lobkowiczů nad vchodem.
Vlastním provedením jednolodní, 20 metrů dlouhé
a 10 metrů široké stavby, byl pověřen roudnický
stavitel a měšťan Vlach Petr Pavel Columbani, který
pracoval podle plánů pražského architekta a malíře
Jeronýma Costy. Márnici a barokně zvlněné
hřbitovní zdi postavil ledčický zednický mistr Václav
Nedbal v letech 1746 až 1749. Naposledy byl kostel
svatého Václava opraven v letech 1999–2000, kdy
byl také do pozlacené makovičky jeho věže
v měděném tubusu uložen i vzkaz potomkům
a dobové materiály.

150 let Sokola
Dne 16. února letošního roku uplynulo 150 let od chvíle, kdy se roku 1862 v pražské Panské ulici
v Malypetrově ústavu sešlo pětasedmdesát mužů, aby založili jedno z nejvýznamnějších českých kulturněspolečenských hnutí: SOKOL. Tvůrci základní sokolské myšlenky zdatnosti, bratrství a rovnosti byli Dr. Miroslav Tyrš (1832–1884) a Jindřich Fügner (1822–1865). V průběhu své pohnuté historie Sokol kopíroval osudy
českého národa. Byl čtyřikrát zakázán, aby byl pokaždé znovu vzkříšen (1918, 1945, 1968, 1990). V současnosti
má Česká obec sokolská téměř 180 tisíc členů a je úctyhodné, že 37 % z nich je do 18 let a 51 % členstva je
mladší 26 let.
V Ledčicích byl Sokol založen v roce
1919. Byly pořádány výlety, veřejná tělocvičná
vystoupení, plesy. Podle vzpomínek pana Milera,
Volka, Krále, paní Bubeníčkové a dalších se
v meziválečných letech cvičilo čtyřikrát týdně
v sále hostince na Vinohradech. Čtrnáct místních
dorostenců vedených Jaroslavem Králem a Stanislavem Srbou se zúčastnilo Všesokolského
sletu v roce 1948:
„Byl to velký zážitek – stadion na Strahově zaplněný cvičenci i Praha samotná. Navštívili jsme
i kino a myslím, že většina z nás viděla poprvé
barevný film. Tehdy to byl Zloděj z Bagdadu,“
vzpomíná pan Vladimír Volek.
Sokolem se člověk nenarodí. Tím se
stává v dětství a dospívání díky vlivu rodiny
a okolí. V Ledčicích Sokol (zastoupený prozatím pouze fotbalem) stále přežívá. Snad doba jeho stagnace i u nás
pomalu končí a probouzí se k novému životu...
Dne 18. června tohoto roku bude zahájena výstava Pod křídly Sokola v Armádním muzeu v Praze, která připomene sportovní úspěchy hnutí i jeho význam pro historii naší země.
Od 1. července 2012 bude pražský stadion v Edenu hostit Všesokolský slet za účasti 15 tisíc cvičenců.
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Kněžna Polyxena – ikona české renesance
Dne 24. května tohoto roku uplyne „kulatých“
370 let, kdy zemřela nekorunovaná královna české renesance,
inteligentní, vzdělaná a krásná žena, „pramáti“ svého rodu,
paní Polyxena „z Boží milosti kněžna z Lobkowicz, rozená
z Pernštejna, paní na Roudnici“, jak se sama titulovala.
Čím více poznáváte barevný osud této ženy, tím více
ji musíte ctít a obdivovat. Paní Polyxena byla člověk z masa
a kostí, se všemi lidskými přednostmi i chybami. Možná o to
většími, o co výraznější, schopnější a vzdělanější osobností
byla, oproti lidem ve svém okolí.
Jak dokládá její „španělský“ portrét z roudnické
sbírky, byla mimořádně krásná. Obraz v životní velikosti zachycuje v důstojné póze podobu vysoké a štíhlé šlechtičny
v bílých vyšívaných brokátových šatech s červenými otevřenými rukávy a bělostným okružím kolem mladé oduševněné
tváře. Rovný nos, jemně vyklenuté obočí nad temnýma očima
a zlatavý třpyt ve vlasech i na špercích jí dodává na vznešenosti. Svou krásu a temperament Polyxena zdědila dílem po
matce Marii Maxmilianě Manrique de Lara y Mendoza,
dvorní dámě španělské císařovny, a dílem po svém otci
Vratislavu z Pernštejna, řečeném „Nádherný,“ uznávaném
diplomatu a nejvyšším kancléři českého království.
Polyxena se narodila roku 1566 na zámku
v Litomyšli, v jehož přepychovém a kultivovaném prostředí
získala na tehdejší dobu skvělé vzdělání a široký rozhled.
Když její otec v roce 1582 zemřel, vše se rázem změnilo. Polyxena nevěděla, stejně jako matka, nic o otcově neutěšené
finanční situaci. Navíc Marie Manrique de Lara ani nechtěla
nic vědět, tvrdíc, že špinavé peněžní záležitosti jsou jí nedůstojné a nebude se jimi tedy zabývat. Česky tato žena
prakticky neuměla, a proto snad možná nechápala dosah
pohromy, která postihla rod a jméno Pernštejnů. Svému muži
dala jednadvacet dětí (8 synů a 13 dcer), devět z nich přežilo,
a přece k tomuto českému rodu a zemi nepřilnula. Chtěla se vrátit do Španělska, ale nikdo tam nečekal na chudé
příbuzné! Nakonec se matka s početnými potomky přestěhovala do pražského paláce, jenž se stal nejvyhledávanějším a nejkultivovanějším aristokratickým salonem hlavního města. Tento dámský „klub“ – fraucimor – nabyl
věhlasnosti také díky Polyxeně. Ač jí bylo necelých sedmnáct let, získala postupně mimořádné postavení. Po
smrti otce měla povinnosti a starosti, které musela zdolávat s téměř mužskou energií. Od osudu dostala tvrdou
a trpkou školu, a tak ji životní úděl zocelil ducha i rozum. Starala se o matku a sourozence, u jezuitů studovala
klasickou literaturu, stále se pilně vzdělávala. Jejím cílem bylo „uchovati zářivý štít, čest a jméno pernštejnského
rodu. To jest má povinnost, krutá a přetěžká“.
Polyxeně byl velmi nakloněn také sám Rudolf II. Mohla se často zúčastňovat mnohých hovorů i politických debat; v té době naprosto nevídaná a neobvyklá věc. Mladičká Polyxena ve spletitém, dusném a intrikářském prostředí císařova dvora dovedla vždy najít to správné slovo, řešení a osvobozující smích. Mluvila španělsky, latinsky, německy, česky a italsky, takže neměla problém s konverzací i s velmi učenými muži, kteří ji „měli ve velké vážnosti a úctě“.
Jejím prvním manželem byl o 32 let starší Vilém z Rožmberka, trojnásobný bezdětný vdovec. Když se
roku 1587 tehdy jednadvacetiletá Polyxena vdávala, spřádala spolu se svým těžce nemocným mužem sny o dědici obrovského rožmberského majetku. Slavná, hlučná a opulentní svatba se konala v pražském rožmberském
paláci. Zúčastnil se jí sám císař, který mladé nevěstě věnoval skvostný svatební dar – ebenový oltář vykládaný
perletí, s heslem a iniciálami „Jeho císařské Milosti“. Díky Vilému z Rožmberka se Polyxena stala doslova první
dámou království, nekorunovanou královnou a mimořádně respektovanou paní. Manžel ji učil vládě nad rozlehlým panstvím, seznámil ji s organizováním práce a dohledem nad obrovitým majetkem. Protože Polyxena byla
vychovávána v tvrdě katolickém duchu, nařídila, aby fary poddanských vsí byly obsazeny katolickými kněžími.
„Protože první povinností vrchnosti,“ prohlásila, „je péče o blaho a spasení duší poddaných.“ Vyžadovala též,
aby se kněží „přiblížili sprostnému lidu jeho rodnou řečí. Lidé této země jsou vzpurní a přemýšliví. Je-li jim Boží
pravda podávána slovem MUSÍŠ, uchylují se k výsměchu a od toho je jen kousek k rebelii. Čemu srdcem oni uvěří, to hájí a urputně drží“.
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I když roku 1592 Polyxena ovdověla, aniž se dočkala dědice, hrála i nadále důležitou politickou roli.
Své matce dokonce vymohla jmenování kněžnou abatyší kláštera benediktinek na Pražském hradě. Výborně se
postarala také o všechny své sourozence. Protože milovala Roudnici, kterou na ni Vilém před svou smrtí převedl
a kde často a ráda pobývala, přestěhovala valnou část rožmberského majetku právě sem. Postupnou přestavbou
starého hradu se sídlo „na Roudnici“ měnilo ve skvělý přepychový zámek doslova přeplněný obrazy, nábytkem
ze vzácných dřevin, jemným porcelánem, knihami, historickými zbraněmi, stříbrným tepaným nádobím, svícny,
hodinami, skvosty... Mladá vdova se sem uchýlila a už se zdálo, že vdovou zůstane. Teprve roku 1603 se paní
Polyxena provdala podruhé. Za o něco mladšího urostlého tmavovlasého muže s temnýma pronikavýma očima,
vysoce vzdělaného a obratného politika mimořádných jazykových schopností, nejvyššího kancléře Českého království – Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkowicz.
Knížata z Lobkowicz, jejichž historie sahá až do 14. století, patří dodnes mezi jednoznačně nejproslulejší a nejvznešenější české aristokratické rody. V dějinách vždy, až na nečetné výjimky, vystupovali jako horliví katolíci věrní principům monarchie, hrdí na své češství. Prosluli jako bohatí mecenáši věd a umění, shromáždili
rozsáhlé a cenné historické sbírky knih, obrazů a mnoho uměleckých předmětů. Zasloužili se o vybudování četných architektonických skvostů, mezi něž patří i kostel svatého Václava v Ledčicích, a snažili se podporovat kulturní, společenský a hospodářský rozvoj země. Dnešní forma jména „z Lobkowicz“ je nejstarší dochovanou českou formou tohoto jména a je dodnes takto rodem i veřejností respektována a prezentována. Slavný rod se dělil
na dvě hlavní větve – Hasištejnští z Lobkowicz a Popelové z Lobkowicz. Nejznámějšími osobnostmi tohoto šlechtického rodu byli například Bohuslav Hasištejnský z Lobkowicz, který shromáždil nejrozsáhlejší knihovnu své
doby, Kateřina Benigna z Lobkowicz, která nechala vybudovat pražskou Loretu se slavnou zvonkohrou (1626–
1631), Jiří Kristián z Lobkowicz (1835–1908) – poslanec českého sněmu a Maxmilián z Lobkowicz (1888–
1967) jenž působil za II. světové války jako československý velvyslanec v Británii a podílel se na sestavení exilové vlády. Za službu vlasti byl r. 1947 vyznamenán a už o rok později byl nucen vlast opustit v důsledku komunistického převzetí moci v ČSR.
Nejvýznamnějším a nejslavnějším příslušníkem Popelů z Lobkowicz, jehož zásluhou - dosáhl tento rod nejvyšších poct, byl Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkowicz (1568–1628), ženich paní Polyxeny. V mládí získal
vzdělání v jezuitském Klementinu a po absolvování tradičních kavalírských cest evropskými zeměmi zahájil politickou kariéru. Stal se dvorním radou a v roce 1599 (jako 31letý) nejvyšším kancléřem Království českého.
Když si v roce 1603 bral za manželku o dvě léta starší krásnou vdovu, dědičku obrovského jmění mocných Rožmberků, vydala k jejich svatbě oslavnou publikaci i pražská univerzita.
Manželé se zcela shodovali v názorech na svět, náboženství i politiku. Katolictví u nás na Podřipsku
podpořili založením významného kapucínského kláštera v Roudnici, kde zároveň vybudovali rodinnou hrobku.
Polyxena obnovila tradici poutě ke kostelíku svatého Jiří na Řípu a v roce 1594 například vymohla roudnickému
katolickému faráři Janu Kirchpergerovi titul probošta. Vědomě šířila úctu k sošce Jezulátka, které do Čech přivezla její matka, když si v roce 1556 brala Vratislava z Pernštejna. Tato soška snad vznikla ve 12. století a dědila
se v rodě prý (podle některých teorií) po ženské linii. Protože Polyxena dceru neměla, věnovala Jezulátko roku
1628 kostelu Panny Marie Vítězné v Praze. Na počátku roku 1609, když jí bylo dvaačtyřicet let a téměř ztrácela
naději na potomka, porodila v Praze syna, jenž dostal jméno Václav Eusebius. (Ten je jediným zakladatelem rodů současných Lobkowiczů.) První dítě v tomto věku byl, a dodnes je, malý zázrak. Jako skvělá obchodnice
a hospodářka se Polyxena velmi zdatně orientovala i v záležitostech nemovitostí. Roku 1616 například přikoupila ke svému nesmírnému bohatství, jež spravovala, kromě Libkovic, Ctiněvsi, Břízy, dvora v Hracholuskách,
Brozan a dvou dvorů ve Straškově, také ves Ledčice. Od této doby až do konce patrimoniální správy v roce
1850 byla tedy naše obec v držení Lobkowiczů. Rodový majetek Polyxena značně rozšířila i díky pobělohorským konfiskacím, z nichž levně značnou část odkoupila – například Nelahozeves od Griespeků.
O Polyxeně, jako horlivé katoličce, je obecně známo, že při defenestraci 23. 5. 1618 byla jako jediná
ochotná poskytnout azyl a pomoc ve svém paláci na Hradě z okna vyhozeným královským místodržícím, Vilému
Slavatovi z Chlumu a Jaroslavu Bořitovi z Martinic.
Když v roce 1628 Zdeněk Vojtěch zemřel, nechala jej Polyxena s velikou pompou pochovat do roudnické rodinné hroby. Bylo jí už jednašedesát let, a tak přestala vyhledávat společnost a věnovala se správě obrovského rodinného majetku. Za své hlavní sídlo si zvolila pohodlnou Roudnici. Ve městě nechala zřídit tiskárnu, na Rvačově postavila školu (čp. 164). Kuriózně se zapsala také do dějin kuchařství. Dochovala se po ní česká
rukopisná sbírka receptů „O lektvařích, o dělání ovoce v cukru, o pernikách, o preclikách, o syrupích“, kde poprvé v české „kulinářské historii“ použila slovo piškot v této podobě. Také z jejích skvělých dopisů je dodnes cítit její inteligence, rozhled, ale i opravdové češství a břitká kritika zanikající kultivovanosti a noblesnosti starého
českého šlechtického světa.
Krátce před tím, než se její jediný syn oženil, mu předala roku 1637 správu veškerého majetku a zároveň si vymínila doživotní rentu 3850 zlatých ročně.
Václav František Eusebius z Lobkowicz (1609–1677) po studiích, obvyklé kavalírské cestě Evropou
a kariéře důstojníka, se časem stal spíše diplomatem a politikem. Byl velmi pracovitý, duchaplný, vtipný až sarkastický. Oblíbil si Francii, její mravy a obyčeje. Ve svých 34 letech byl vyznamenán Řádem zlatého rouna
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a požíval téměř neomezené důvěry císaře. Přes svou katolickou výchovu byl nábožensky značně vlažný, i když
podporoval kapucíny. V roce 1674 byl z mnoha důvodů, z nichž jedním byla jeho prostořekost, zatčen a tři roky
(až do své smrti) držen v jakémsi „čestném domácím vězení“ v Roudnici. Tady si prý dal jeden ze sálů zámku
zařídit z poloviny honosně a z poloviny jako chudou světnici, čímž chtěl symbolizovat nestálost osudu – svůj
dřívější slavný a posléze trpký život. Když byl ještě na vrcholu slávy, zahájil Václav Eusebius barokní přestavbu
rodového sídla (za 30leté války značně poškozeného švédskými vojsky – 1634, 1639), kterou uskutečnili nejpřednější architekti a stavitelé té doby (Pietro Colombo, Francesco Caratti, Carlo Orsolini, Carlo Lurago). Kromě reprezantativního sídelního paláce vystavěl pivovar, špýchar, špitál, zasloužil se o celkovou poválečnou obnovu měšťanských domů. Založil velkolepou zbrojnici, z Prahy dal přivézt vynikající pernštejnskolobkowiczkou knihovnu, která se stala největší šlechtickou sbírkou v zemi. Václav Eusebius taktéž Roudnici
ustanovil jako hlavní a nedělitelný rodový majetek (což platilo až do r. 1945).
Václav Eusebius byl dvakrát ženatý. Poprvé (r. 1638) na popud Polyxeny, si vzal ušlechtilou Češku Johannu (zvanou Jozička) Myškovou ze Žlunic (1600–1650), vdovu po pronásledovaném rytíři Václavu Pětipeském. Toto manželství zůstalo bezdětné. Druhá manželka, Augusta Sofie Rhein–Sulzbach, která byla kupodivu
evangelička, mu dala pět dětí. Z nich se dospělosti dožili jen stále nemocný František Vilém Ignác a Ferdinand
August Leopold (ten byl později čtyřikrát ženatý a měl 12 dětí, z nichž se dospělého věku dožili jen tři. Jeden
z nich, Josef August, podlehl zranění ve válce s Turky. Další dva synové, Filip Hyacint 1680–1734 a Jan Jiří
Kristián 1686–1753 se stali zakladateli dvou hlavních knížecích větví rodu Popelů z Lobkowicz, roudnické
a mělnické. Roudnickou linii v současnosti reprezentuje kníže William, narozený v roce 1961, který skvěle
spravuje rozsáhlý restituovaný majetek v nově upravené Nelahozevsi a Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě. Sem také přenesl své sídlo a bohaté sbírky nashromážděné v rozpětí 600 let příslušníky tří významných rodin
– Pernštejnů, Rožmberků a Lobkowiczů, protože původní roudnický zámek je v důsledku předchozího necitlivého užívání ve špatném stavu).
Když se naplnily dny paní Polyxeny, nepřijímala až do své smrti nikoho, kromě syna Václava Eusebia.
Zemřela zcela vysílená v devět hodin ráno 24. května 1642 v požehnaných 75 letech. Celý následující týden
vždy hodinu denně vyzváněly zvony v Roudnici, Litomyšli, po celé Praze a v poddanských vsích. V chrámu svatého Víta na Hradě stálo vysoké zastřešené zdobené podium, hlavní oltář i postranní kaple byly černě potaženy
a po stranách smutečního stánku viselo sto malovaných erbů. Rakev s ostatky kněžny Polyxeny na márách vyneslo z jejího paláce osm černě oděných mužů, které doprovázelo dalších čtyřicet osob v černých pláštích.
Za rakví kráčel syn Václav Eusebius s manželkou a mnoho dalších smutečních hostů. Rakev položená na katafalk zůstala ve svatovítské katedrále plné tři dny, po dobu konání smutečních obřadů. Po celý čas sem přicházelo
množství lidí poklonit se vážené a ctihodné paní. Chudině byla rozdávána almužna a v Roudnici pak chystána
pohřební hostina.
Po pražských smutečních obřadech se vydal šestispřežím tažený černý vůz s ostatky paní Polyxeny do
jejího roudnického vdovského sídla. Za vozem, okolo něhož šlo šedesát poddaných z Roudnice v černých
kuklách a se svícemi v rukou, jely kočáry s rodinou, duchovními, fraucimorem a hosty. Rakev poté byla vystavena ve smutečně vyzdobeném kostele a nakonec uložena do rodinné hroby, kterou sama založila. Po čtrnácti letech, o které přežila svého manžela, konečně spočinula vedle něj.
Polyxena z Lobkowicz, kdysi bystrá
a krásná dívka, později emancipovaná, pozoruhodná a mocná paní, dodnes imponuje svými
neochvějnými postoji, věrností, cílevědomostí,
rozhodností a láskou k rodině. Nezapomenutelně
se zapsala do českých dějin
i do historie tří
slavných českých rodů. Zatímco u dvou,
Pernštejnů a Rožmberků, byla svědkem jejich
vymření, třetímu zajistila pokračování na celá
další století. Kdyby se dnes mohla probudit,
určitě by s hrdostí dílo svého prapra... potomka
Williama Lobkowicze a jeho blízkých pochválila. Je skvělé a obdivuhodné, že ti všichni svou
činnost dnes chápou a uskutečňují jako
zavazující službu starobylému rodu i zemi, ve
které žijí. Na rozdíl od mnohých jiných, tento
Lobkowicz restituovaný majetek nerozprodává,
ale zajisté za nejednoduchých podmínek a při velkých finančních nákladech jej zvelebuje, obnovuje a rozšiřuje.
Muzejní a další aktivity v Nelahozevsi, v Lobkowiczkém paláci na Hradě a jinde nestagnují. Jsou živé, a tím pro
návštěvníky i velmi poutavé a zvoucí k návratům. To vše je známkou skvělé vize, kterou by s radostí přijala za
svou rovněž ikona české renesance – Polyxena Pernštejnská z Lobkowicz.
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Pátrání skoro detektivní
Jak jste si mohli v těchto Novinkách přečíst v rozsáhlém článku kněžna Polyxena – ikona české renesance, jehož podrobnost a obsažnost si tato významná a uznávaná osobnost naprosto zaslouží, jsou její ostatky
pochovány v rodinné lobkowiczké hrobce v Roudnici. Možná, že je ale všechno jinak. Už od počátku letošního
roku, kdy jsem začala toto pojednání zpracovávat, jsem se snažila zjistit, kam bych jí mohla u příležitosti
370. výročí její smrti, položit květiny.
Ano, dostupné prameny hovoří o tom, že Polyxena spočívá „vedle svého chotě v rodinné hrobce kapucínského kláštera, jehož byla donátorkou“. Obrátila jsem se nejprve na Podřipské muzeum v Roudnici. Zdejší
ředitel Mgr. Martin Trefný mi sdělil, že sám byl ještě koncem minulého století svědkem, že ve veřejně nepřístupné hrobce i kolem ní byl značný nepořádek s povalujícími se ostatky. O jejich osudu však víc neví. A tak mi
doporučil pány Kasíka a Kopičku. Jestli si vzpomínáte, heraldik Stanislav Kasík pro Ledčice před lety vytvořil
výtvarný návrh na obecní znak a vlajku. Na můj dotaz mi velmi rychle a ochotně odpověděl:
„Dle mých poznatků byla Polyxena Lobkowiczová z Pernštejna pohřbena v kryptě kostela svatého Václava při kapucínském klášteře v Roudnici, a to po boku svého manžela Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkowicz. Zde
nebyly žádné náhrobníky, ale podobně jako u Schwarzenbergů v Třeboni či Chotků ve Velkém Březně u Ústí nad
Labem, zde byly v kryptě vystavené rakve se zemřelými. Byl jsem v tom prostoru před čtyřmi roky a nic zde není
– absolutně nic. Pouze je zřejmé, kde rakve stály. Těch tady muselo být několik desítek. Kam se poděly, jsem se
od nikoho nedozvěděl (kdysi jsem zaznamenal někde, ale už si nepamatuji kde – byl to nějaký historický časopis,
seznam pohřbených v kostele sv. Václava v Roudnici). ... Rakve a nějaké ostatky tam údajně byly ještě v 90. letech 20. století, protože měla městská policie problémy s uhlídáním místa proti všelijakým nenechavcům. Někdy
poté musel být uvedený prostor vyklizen.
Napadla mě „kacířská“ myšlenka – postavit v Roudnici před zámkem Polyxeně pomník.“
Stejně promtně a nezištně mi odpověděl Mgr. Petr Kopička, který svého času pracoval
v lobkowiczkém rodinném archivu v Žitenicích a připravil písemné podklady pro naši výstavu o ledčické historii.
„Vážená paní Plicková,
velmi rád vzpomínám na naši spolupráci. Od výstavy v Ledčicích, tuším, uplynulo už deset let! Připadá mi, že
čas neplyne, ale postupně nabírá na rychlosti. Polyxena by měla být uložena do krypty v kapucínském klášteře
v Roudnici. Posílám Vám skeny poměrně detailního popisu skonu a pohřbu Polyxeny od českobudějovického historika Pavla Krále.“
Protože ani tato odpověď nebyla jednoznačná, obrátila jsem se přímo na rod Lobkowiczů, lépe řečeno
na sekretářku knížete Williama Lobkowicze, paní Slavíkovou. Ta předala můj dotaz Mgr. Soně Černocké,
správkyni rodové knihovny. Paní magistra mi napsala:
„Bohužel, musím se připojit k pánům Kopičkovi, Kasíkovi i Trefnému s informací, že osud Polyxeniných
ostatků není dnes bezpečně znám. Mohu však alespoň přidat rekapitulaci poznatků, které jsou výsledkem mého
poměrně nedávného (a dosud nepublikovaného) průzkumu v dostupných archivních pramenech.
Jediné, co je jisté, že Polyxena byla pohřbena do rodinné hrobky v kapucínském kostele sv. Václava při roudnickém zámku. Kostel i hrobku založila právě Polyxena spolu se svým manželem Zdeňkem Vojtěchem Popelem
z Lobkowicz. Do té části hrobky, v níž byla pohřbena Polyxena, se pohřbívalo do roku 1897, poté byla založena
nová hrobka pod boční kaplí kostela. Stará hrobka byla tehdy údajně zazděna a nebyla dále využívána. V roce
1950, kdy zámek i kapucínský kostel již používala armáda, byla pak většina rakví z nové části hrobky provizorním způsobem zazděna do boční zdi krypty, prostory kostela byly pak využívány jako skladiště.
Dokumentace o tom, co se stalo s rakvemi ze starší (zazděné) části hrobky nebyla, bohužel, dosud nalezena, je
dokonce i možné, že jsou stále na původním místě (!), ale mohly být neznámo kam převezeny jak koncem 19. století při založení nové hrobky, či v 50. letech století dvacátého. Dnes je kostel, bohužel, v dezolátním stavu
a k průzkumu jeho podzemní krypty z technických i bezpečnostních důvodů zatím nedošlo. V každém případě
v současnosti do těchto prostor ani neexistuje žádný přístupný vchod a muselo by se postupovat invazivním způsobem.
To je v tuto chvíli maximum informací, které Vám mohu poskytnout, a dále pak jen zopakovat informaci,
kterou jste získala již od mých kolegů, že současné místo uložení ostatků Polyxeny z Lobkowicz není bezpečně
známo.“
Tak vidíte, nic není jisté. Přesto na královnu české renesance nezapomeneme. My, v Ledčicích, jsme si
paní Polyxenu připomněli. Teď mě zajímá, zda tak významné výročí jedinečné postavy české historie oslaví také
„její“ Roudnice, další místa s ní spjatá, či zda objevíme byť malou zmínku v médiích. Věřím totiž, že tato emancipovaná inteligentní žena, jejíž jsem velkou obdivovatelkou, si to zaslouží.
Ráda bych touto cestou upřímně poděkovala všem odborníkům, které jsem v tomto článku jmenovala,
za nezištné poskytnutí zasvěcených poznatků a názorů.
Jinak vám všem, čtenářům Ledčicích novinek, doporučuji k nahlédnutí průběžně doplňovaný a často obnovovaný webový portál www.lobkowicz.cz.
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Jejdamankote, a co na to žlučník?
Nevím, co ten váš, ale ten můj útok vepřových i sladkých
lahůdek zvládl docela dobře. Obavy, co těm lukulským hodům,
jimž jsme se 18. února o masopustu hromadně oddávali, řeknou
naše útroby, občas z něčích úst zazněly. Ale vy, kteří jste nějaké ty
zažívací potíže měli, nezoufejte. Jak velí tradice, čeká vás půst,
který vašim pošramoceným žaludkům, žlučníkům a možná
i ledvinám, dá šanci se vzpamatovat.
Masopust, chcete-li ostatky, fašank, fašanky, šibřinky,
končiny či bláznivé dny, se zpravidla slaví od 1. února do 7. března
a je závislý na pohyblivém svátku – Velikonocích.
Zdaleka ne každá vesnice má to štěstí, že může těm dříve
narozeným připomenout, jaké to bývalo v dobách jejich mládí, které už dávno propadlo roštem času, když se doma zabíjelo
a příbuzným a sousedům se nosila výslužka. Má sestřenice se mohla pominout, když obdarovaný důkladně vymyl bandasku od prdelačky (krvavé polévky). Bála se naplnění pověry, že veškerá
polévka, kterou dávala do mrazáku, zkysne.
Zdaleka ne každá vesnice má to štěstí, že mladé generaci,
zejména dětem, může ukázat, jak vypadají zabijačkové hody, při
nichž se schází celá rodina, přátelé a hoduje se a popíjí, vzpomíná,
vypráví a ani o žertíky či dobromyslné „zlomyslnosti“ není nouze. Ostatně, je to přece bláznivý den!
Kohouti ve vsi snad ani ještě nekokrhali, když pod kotli, připravenými na vaření jitrnic a jelit hořel
oheň. V kuchyňce od kuropění hrstka žen popotahovala nosem a ronila slzy. Nikoliv nad nebožtíkem čuníkem,
nýbrž nad haldami cibule a pořádně ostrého křenu.
No a řeznický mistr Antonín Škabraha se spolu s dalšími
chlapy činil. Porcoval, míchal, dohlížel, aby prejt měl tu správnou
chuť, aby… Prostě v dočasné řeznické kuchyni v hospodářském
dvoře se nikdo nezastavil. A tak už si k dopolední svačince bylo
možné dopřát báječný guláš. Mezitím Honzík Šourek s několika
ženami koulel játrové kouličky do bílé polévky. Bylo jich tolik, že
se mu o nich možná ještě v noci zdálo.
Masopust, a zvláště několik posledních dnů, odpradávna
představoval svátek hodování, kdy bylo třeba se do sytosti najíst.
Šlo o svéráznou přípravu na následný čtyřicetidenní půst. V době
masopustu se na královském dvoře pořádaly hostiny, ve městech
tancovačky, na vesnici vepřové hody. Kdo se této kratochvíle
z nějakého důvodu nemohl zúčastnit, dostával bohatou výslužku.
Zatímco na Moravě se jí kdysi říkávalo šperky, v Čechách se vžilo
slovo zabijačka. Výslužka většinou obsahovala huspeninu,
klobásy, jelítka, jitrnice, ovar, škvarky.
My jsme to měli jednodušší. Výslužku jsme roznášet
nemuseli, protože „hladovějící“ si sami přišli koupit, na co měli
chuť a v nedaleké hasičárně nápor cholesterolu mohli spláchnout
i něčím ostřejším.
Ovar s vejmrdou, gulášek s čerstvým chlebem, jitrnice
a jelítka, do toho prejt a něco sladkého v podobě bábovky, koláčů, báječných žloutkových věnečků paní Stehlíkové nebo úžasných šišek, které ve školní kuchyni připravily Eva Veverková s Martou Hančlovou a Janou Jan-
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sovou - no řekněte? Copak bylo možné takovým svodům odolat?! A že dietolog by asi lomil rukama? Na tom
přece vůbec nesejde.
Masopust bez průvodu masek by ani nebyl tou pravou taškařicí. Zachoval se kronikářský záznam pravící, že český král Vladislav II. k sobě pozval měšťany a slavil s nimi po tři dny masopust. Součástí programu byl
pochodňový tanec.
U nás sice tanec nebyl, za to průvod ano. Hemžilo se to v něm čarodějnicemi, k vidění byl vodník, čert
i robot, ba i invalida zamotaný do obvazů… Některé děti byly skutečně k nepoznání. Za masky se jim pak dostalo náležité odměny.
Nejhorší nakonec – hrnce, nože - prostě vše, co se k výrobě všech těch dobrot použilo, zbavit všudypřítomné mastnoty. „Ekologické myčky“ (rozuměj ledčické ženy), jimž stačila jen horká voda, jar a řádně vyhrnuté
rukávy, to zvládly bez velkých potíží. Ostatně všechny už mají od loňska slušnou praxi.
Vážení a milí, nevím, co ten váš žlučník, žaludek (každý nechť si dosadí sám tu správnou část svého organismu), ale ten můj útok vepřových i sladkých lahůdek zvládl docela dobře. Nicméně to s jídlem nepřehánějte
a půst vyzkoušejte. Vždyť zanedlouho tu máme Velikonoce. Prohnuté stoly budou zase vábit a zvát.
Pokud snad nevíte, co náš čeká a co nás nemine, nabízíme závěrem pár moudrostí našich předků. Říkávali: masopust na slunci - pomlázka u kamen; masopust na slunci - pomlázka v senci; konec masopustu jasný len krásný; na ostatky lužky - budou jabka, hrušky.

Zapojte se do hlasování o nejlepší českou beletrii
Podobně jako v minulých letech do knihoven v ČR přišla výzva, aby se podílely na čtenářské části soutěže Magnesia Litera. Jde o udělování prestižních cen nejlepším českým knihám za minulý rok. Kromě cen udělených porotou (rozhodují komise odborníků a literární akademie), se vždy uděluje i Albatros Media Cena čtenářů.
Byli bychom rádi, kdybyste se zapojili rovněž vy, ledčičtí čtenáři, a ukázali, že máte rádi knížky a zároveň přehled o české literatuře. Těšíme se na účast i těch nejmenších, kterým jistě rodiče pomohou hlasovací
lístek vyplnit.
Hlasuje se o nejlepší původní českou beletrii (próza, poezie, dětská kniha) vydanou v roce 2011. Hlasovat lze na korespondenčním lístku, který dostanete v naší knihovně, nebo prostřednictvím webového formuláře
(http://www.magnesia-litera.cz). Pozor: lístky s jiným typem knih jsou neplatné!
V tomto hlasování je třeba uvést název knihy a autora, ale také jméno a adresu dotyčného čtenáře (anketa není anonymní). Je to proto, že každý PLATNÝ lístek (mail) bude zařazen do slosování. Vylosováno bude
1000 čtenářů, kteří pak cenu obdrží poštou od vydavatelství Albatros. Seznam výherců bude uveřejněn na výše
uvedených webových stránkách. Uzávěrka soutěže je 23. března 2012!
Ve čtenářské části soutěže zvítězí kniha, která od vás získá nejvíce hlasů. Slavnostní předávání cen se
uskuteční 4. dubna 2012 ve Stavovském divadle v Praze.
Ledčidčtí čtenáři, přidejte svůj hlas!
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Březen měsíc knihy
Pozvánka pro všechny holky a kluky z Ledčic i z blízkého a dalekého okolí. Vy, kteří máte rádi strašidla a kouzla, přijďte 19. března 2012 do ledčické knihovny na posezení s knihami, které jsme pro vás připravili.
Můžete s sebou vzít kamarády, rodiče či prarodiče.
Budeme si povídat o knížkách a přečteme vám příběh o vlaštovce, která se vrací k Řípu. A až spolu s ní
přivítáme jaro, začteme se společně do příběhů kralupských strašidel.
Začínáme v 16 hodin. Pro účastníky bude připraveno i malé překvapení. Těšíme se na vaši návštěvu!

Podpořme společně četbu
Dávné pověsti národa českého – tak se jmenuje obsáhlá publikace, která je novým přírůstkem v naší
knihovně. Souborné vydání třídílné knihy – 1. díl Doba pohanská, 2. díl Doba křesťanská, 3. díl Doba královská
– jsme pořídili od nakladatele a vydavatele Pavla Dolejšího z Malostranského nakladatelství. V roce 2007 obdrželo Čestné uznání za nakladatelský počin a přínos v oblasti literatury pro děti a mládež.
Jde o zcela výjimečné, unikátní dílo celospolečenského významu, zaměřené na podporu četby a vzdělanosti našich dětí a mládeže, které od dob Aloise Jiráska nemá obdoby.
Svými 560 stranami překonává vše, co bylo dosud vydáno. Jak
v průvodním dopise Pavel Dolejší píše: „Tímto dílem chceme přiblížit
mladé generaci naše národní dějiny moderní čtivou formou.“
Publikace vyšla nákladem jednoho tisíce výtisků a je určena
pouze pro veřejné knihovny v České republice, aby, jak zdůrazňuje
P. Dolejší, „byla dostupná nejen mládeži, ale i široké čtenářské
veřejnosti a zůstala zachována pro další generace čtenářů“.
Celonárodním projektem nazvaným Podpořme společně četbu
a vzdělanost našich dětí a mládeže!, se zmíněné nakladatelství připojilo
k celostátní výzvě České televize Celé Česko čte dětem.
Pro zajímavost – vedoucí projektu PhDr. Olga Špétová, autor
PaedDr. Jindřich F. Bobák a ilustrátorka akademická malířka Magda
Veverková Hrnčířová se vzdali svých honorářů, čímž výrazně přispěli
k vydání knihy. Kolektivu tvůrců uvedené publikace a zejména Pavlu
Dolejšímu touto cestou děkujeme za krásný knižní počin. A protože
víme, že zdaleka ne všechny děti jsou zvyklé číst, rádi v naší knihovně
zorganizujeme předčítání pro všechny zájemce bez rozdílu věku.
Mimochodem, jeden z našich nejvěrnějších čtenářů, jenž naši
knihovnu pravidelně navštěvuje už dvě desítky let – Jiří Petráš – už
knihu přečetl a doporučuje ji dalším čtenářům.

Máme nového výcvikáře
Zprávou o činnosti za uplynulý rok a vyúčtováním pokladny zahájili ledčičtí kynologové nový výcvikový rok. V polovině ledna se sešli na své výroční schůzi, aby zhodnotili, co se jim loni povedlo, jaké zdravotní
problémy měli jejich psí svěřenci, čeho dosáhli ve výcviku a co je čeká v letošním roce.
Ledčická organizace má v současnosti šestnáct členů, loni její řady rozšířili tři nováčkové. Jak konstatoval Jiří Bušil - předseda klubu - doby, kdy měla i stočlennou základu, jsou pryč. Podobné je to však i jinde, takže
v tomto směru nejsme výjimkou.
Kromě pravidelného výcviku v neděli dopoledne se ledčičtí psovodi podíleli na loňských oslavách výročí obce a zdejší školy, kdy předvedli ukázky z výcviku psů, a na konec srpna tradičně připravili Den dětí, jehož
se zúčastnilo přibližně osmdesát dětí a na pět desítek dospělých. Chlapci a děvčata soutěžili v různých hrách, za
což se jim dostalo nejen odměny, kterou si sami mohli vybrat, ale také si pochutnali třeba na koláčích, které pro
ně upekly členky kynologického klubu.
Jiří Bušil poděkoval naší starostce Jiřině Michovské za lavice a stan, který obec na akci zapůjčila a rovněž za desetitisícový finanční dar obecního úřadu na činnost klubu. Paní starostka zase ocenila jeho aktivity
a konstatovala, že kynologové jsou pro Ledčice přínosem. Současně jim do roku 2012 popřála jen to nejlepší.
V diskusi se mimo jiné dost mluvilo o tom, jak do řad kynologů přitáhnout mládež. Ukazuje se totiž, že
tak snadné to není. Možná i proto, že výchova psa vyžaduje čas, trpělivost, důslednost, pravidelnost a také kus
sebeobětování. Asi ne každý je ochoten nedělní dopoledne běhat po cvičáku. V ledčickém klubu jsou i členové,
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kteří v Ledčicích nebydlí. Někteří, přesněji některé členky, musejí vstávat brzo ráno, aby se po „vlastní ose“, tedy pěšky, na devátou hodinu dostavily se svými psy z Černoučku a z Jeviněvsi. Nestěžují si. Prostě stačí chtít.
Jiří Petráš, jenž byl léta výcvikovým instruktorem, se své funkce kvůli vysokému věku a nedobrému
zdraví vzdal. „Už mne to zmáhá,“ přiznal s dovětkem, „najděte si nového výcvikáře.“ Jedním dechem ocenil
členky klubu, které podle jeho soudu k výcviku přistupují poctivěji než chlapi.
Novým výcvikářem si členové jednomyslně zvolili Jiřího Křtěna. Bára Křtěnová se stala členkou výboru a v případě potřeby bude zastávat rovněž funkci výcvikové instruktorky.

Nepoučitelné lidstvo
„Miliony obětí hrůzného nacistického režimu se mohou kdykoliv zopakovat, protože nenávist, fanatismus
a také antisemitismus ze světa historií nepoučitelného lidského rodu stále nezmizely,“ varoval místopředseda Senátu
Parlamentu České republiky Přemysl Sobotka na půdě Senátu letos 27. ledna na setkání u příležitosti Dne památky
obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Rovněž další řečníci zdůraznili nebezpečí, jež s sebou nesou
různé formy netolerance, rasismu, xenofobie či neonacismu. Současně podtrhli nutnost předávat zkušenosti pamětníků
dál, zejména mladé generaci, vychovávat ji tak, aby dokázala hájit svobodu a demokracii, aby vystupovala proti všem
formám bezpráví. Holocaust je minulostí a minulostí snad i zůstane, zaznělo v Senátu v den, jenž je rovněž připomínkou osvobození nacistického koncentračního tábora Osvětim.
Holocaust tvrdě postihl také Židy z nedalekých Kralup nad Vltavou. Na faktech to dokazují následující řádky
Ing. Josefa Stupky.
Před 70. lety – 22. února 1942 – byla neděle. Lidé v Kralupech se probouzeli do kalného zimního rána
a přemýšleli, jak tento sváteční den prožijí. Za války mnoho možností zábavy nebylo, vlastně jen kino. Odpoledne běžel v kinu Viktoria film s Hansenem Rühmannem, v druhém kralupském kinu Elektra film s Oldřichem Novým. První
byl Němec, druhý Čech. Obě kina byla vždy zcela vyprodána.
Jiné starosti měli ten den naši židovští spoluobčané. Byl na něj totiž určen první transport pro kralupské Židy.
Nástupní stanicí bylo Kladno, kde stál vlak s deseti vagony. Každý pro 80 lidí. Celý transport, označený jako 22 Y,
jich odvážel 800. Z toho z Kralup 58.
Kam? To všichni věděli. Němečtí odborníci na židovskou otázku jako místo jejich vysídlení vybrali Terezín.
Židé netušili, že je čeká záhuba. V tajném přípisu, nazvaném Zásady příprav germanizace v protektorátu Čechy a Morava, Dr. Robert Gies, osobní referent v úřadu K. H. Franka, veliteli bezpečnostní služby a policie v protektorátu
Böhmovi sděluje: Rasově cenná část obyvatelstva má být přivedena ke změně národnosti, rasově nepotřebná a Říši nepřátelská část Čechů se však má z poněmčování vyloučit a podrobit zvláštnímu zacházení.
Židé patřili do skupiny rasově nepotřebné. Bylo je proto třeba podrobit zvláštnímu zacházení. Němci mu říkali Sonderbehandlung. Nejprve je zbavili lidské důstojnosti, pak majetku a nakonec i života. O tom, kdo půjde do
transportu a kdo ne, rozhodoval rodokmen. Prováděcí pokyny k § 2 vládního nařízení ze dne 4. 7. 1939 určovaly, jak
zkoumat, kdo je a kdo není Židem. Zjišťoval se původ rodičů, i prarodičů z otcovy a matčiny strany. Kdo měl mezi
čtyřmi prarodiči dva příslušníky židovské náboženské obce, byl považován za míšence. K tomu, aby občan protektorátu získal osvědčení o nežidovském původu, musel prokázat, že nebyli Židy alespoň tři z jeho prarodičů.
Protižidovská ideologie, která se šířila z Německa jako mor, se stala státní politikou nacistů a našla odezvu
i mezi mnoha kolaboranty podmaněných zemí. Je to neuvěřitelné, ale k prvním represím vůči českým Židům nedošlo
až po obsazení Československa nacisty 15. března 1939 a zřízením protektorátu Čechy a Morava, ale mnohem dříve.
Jak uvádí Vladimír Neff ve své známé pentalogii Sňatky z rozumu, první cedule Židům vstup zakázán, se objevila už
rok před tím na pražské kavárně Mánes. Antisemitismus zfašizované části českých obyvatel se tak projevil v předstihu.
V Německu byly takové nápisy vyvěšovány ve vylepšené formě: Psům a židům vstup zakázán.
Je neuvěřitelné, že již po okupaci 15. března 1939 Advokátní komora požádala, aby jejím kolegům, kteří mají
neárijský původ, vláda zakázala další působení. Podobně se zachovala i Lékařská komora. Taková horlivost neměla
obdoby v žádné okupované zemi. Protektorátní vláda ovšem ochotně vyhověla. Kralupský JUDr. Josef Rosenzweig
právník a básník, strýc básníka Jiřího Ortena, žil v Terezíně dva roky. Do vyhlazovacího tábora Osvětim ho odvezli
12. 10. 1944. Ještě ten den skončil jeho život i život jeho ženy v plynové komoře.
Do prvního transportu musela nastoupit i celá rodina pana Bendy. Artur Benda byl obchodník s textilem
a konfekcí a měl obchod v Husově ulici. V jeho výhodně položeném obchodě na kraji Husovy ulice, blíže k nádraží,
nakupovaly hlavně ženy. Nemusely mít ani celou hotovost u sebe. To, co potřebovaly, dostaly i na dluh, jenom za ústní příslib, že zaplatí, až budou mít. A. Benda zahynul 23. dubna 1942 v Lublinu, stejně jako jeho manželka Kamila
Bendová. Jejich syn Arnošt, v době transportu dvaadvacetiletý, skončil v plynové komoře v Osvětimi 18. prosince
1943. Ironií osudu válku nepřežil ani jejich dům v Husově ulici. Při leteckém bombardování Kralup 22. března 1945
byl přímým zásahem zničen.
Kralupští Židé byli většinou obchodníci. Rodina Ehrmannů vlastnila továrnu na náhradní díly hospodářských
strojů v Trojanově ulici v blízkosti dnešní Vitany. Anna Ehrmannová (14. 11. 1858) byla nejstarší v celém transportu.
Zemřela čtyři dny po příjezdu transportu do Terezína. Osud ji tak ušetřil dalšího utrpení. Ostatní členové rodiny zahynuli až po delší době v různých koncentračních táborech. Jejich bývalá továrna v Trojanově ulici byla v roce 1945 zničena spojeneckým bombardováním.
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Kroužek mladých myslivců a ochránců přírody, Veverky
V průběhu měsíce října 2011 vznikl ve spolupráci ZŠ Ledčice a Mysliveckého Sdružení LedčiceJeviněves kroužek mladých myslivců a ochránců přírody. Děti si samy pro tento kroužek vymyslely název Veverky. Kroužek je veden Veronikou Šourkovou a Jiřím Sirovým, kteří jsou členy MS Ledčice-Jeviněves
a rozhodli se předat své znalosti a zkušenosti dětem.
V počátku konání kroužku bylo přihlášeno 13 dětí z ledčické základní a mateřské školy, ale jejich počet
se v průběhu schůzek ustálil na šesti až osmi. Schůzky probíhají jednou týdně v pátek od 15:30 do 16:30
v budově Základní školy v Ledčicích a na vycházkách do okolí obce. Každá z těchto schůzek přináší dětem něco
nového a poučného ze života fauny a flóry v okolí naší obce.
Cílem kroužku není zaměření pouze na myslivost, ale především na vztah člověka k přírodě a její
ochraně. V kroužku se děti učí poznávat život a chování zvěře, rozeznávat různé druhy rostlin, keřů, stromů
a především, jak se v přírodě chovat a jak ji chránit. Děti, které navštěvují kroužek, dnes již vědí, že myslivost
není pouze jen o „střílení“, ale že je to především o práci, kdy myslivci zvěř ochraňují a plánovaně chovají, zajišťují pro ni krmení, kterého má hlavně v zimních měsících nedostatek a jsou to právě myslivci, kteří se o volně
žijící zvěř v zimních měsících starají, opravují krmná zařízení, chrání stromky před okusováním a vykonávají
další aktivity prospěšné přírodě.
V rámci kroužku se děti připravují na znalostní soutěž Zlatá srnčí trofej, kterou v letošním roce ještě
absolvují formou dětského dne pořádaného ve spolupráci Kynologického klubu Ledčice a Mysliveckého sdružení Ledčice-Jeviněves v průběhu letních prázdnin, ale příští rok by se děti, v případě dostatečných znalostí, již
mohly účastnit okresní soutěže.
Jiří Sirový

Vánoční stromek pro zvířátka

Vánoční dobroty pro zvířátka do krmelce.

Návštěva u „divočáka“ Barči, které děti přinesly nasbírané žaludy.
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Všichni dobří rodáci
Indii nezměníš, Indie změní tebe
Dne 8. března oslavil své 45. narozeniny ledčický rodák, Ing. Josef Fric, jenž
celý svůj „dospělý“ život zasvětil Indii. Pochází ze zemědělské rodiny, které je už po
několik generací naše vesnice domovem. Absolvoval České vysoké učení technické
a dnes je soukromým podnikatelem zaměřeným na počítačové programy.
Indii, shodou několika náhod, poprvé navštívil v roce 1996. Právě v této
chvíli, kdy držíte v ruce nové číslo Ledčických novinek, je tam už popatnácté. Většinou odjíždí v „topné sezoně“ a do Čech se vrací na jaře.
Spousta lidí našeho bohatého západního světa má tendenci vnímat Indii
především jako chudou, špinavou, chaotickou a přelidněnou zemi. Tuto optiku pohledu Josef Fric odmítá. Poznal tamní fascinující společnost z bezprostřední blízkosti.
Indie, část Země naprosto odlišná od ostatních kultur, mu navždy přirostla k srdci.
Ovlivnila a okouzlila ho svou barevností, nekonečnou hinduistickou tolerancí a mírumilovnou filozofií.
Ano, Indie je chudá – i ti nejchudší u nás jsou megabohatí proti většině Indů – ale je zároveň úžasně
bohatá, nádherná, přelidněná, přátelská, hlučná, špinavá, usměvavá, levná, respektující, povznášející, nesmírně
duchovní. Je to neuvěřitelná, nesdělitelná země plná protikladů a odlišností. Na každém kroku tu narazíte na prastaré dědictví a kořeny. „Dokud ji nenavštívíte, nepochopíte,“ míní Josef Fric.
Sami Indové jsou mimořádně přátelští, pohostinní, nápomocní, hrdí a oproti nám neuspěchaní, optimističtí a svým způsobem velmi šťastní lidé. Jejich přístup k životu je ze „západního civilizovaného“ pohledu jen
těžko pochopitelný: „Všechno je tak, jak má být, a proto to není jinak.“
Indie se pro Josefa Frice stala nejen osobní, ale i tvůrčí inspirací a životním naplněním, dharmou. Na
základě dojmů a hlubokého poznání této země vytvořil vlastní multimediální nosič „Indie – země živých bohů“, z něhož je v každém okamžiku cítit jeho vřelý vztah k této složité části světa.
Autor napsal i několik knih. Ta první – „Bhagavadgíta“ – nese stejný název jako dvaadvacet století
starý indický veleepos, klenot lidské moudrosti a vzdělanosti. Josef Fric se v ní snaží předat čtenářům své myšlenky a postřehy inspirované touto věkovitou učebnicí duchovního života jako „klíč“ k indické filozofii, provázející lidstvo už po devadesát pokolení.
Další rozsahem a formátem nevelká, ale svým obsahem velmi podnětná kniha „Svět mysli“ se snaží
poodhalit dávné, téměř zapomenuté myšlenky moudrých předků na základě alegorií. Josef Fric tu předkládá náměty k přemýšlení o světě, o stylu a smyslu života, o dlouhé, nelehké a strmé cestě k nejvyšší metě – nirváně, ale
i o sobě samém.
„Šiva a Párvatí“ je dílo inspirované dvěma z mnoha tisíc hinduistických bohů. Šivou, bohem protichůdných schopností, jenž dokáže zničit i znovuobnovit svět a jeho ženou, bohyní lásky a oddanosti Párvatí, hledající cestu k Šivovovi a dětem.
Dalším literárním počinem Josefa Frice je „Podivný sen“ o smyslu (a kouzlu) snů, iluzí, bdění a svobodě ducha. Poslední knížka - „Dokonalá společnost“ - dokazuje, že lidé se potýkají se stejnými problémy již
tisíce let a že vždy záleží na tom, jak se k nim společnost staví. Některé zmíněné knížky najdete v ledčické
knihovně.
O svých cestách do milované Indie, země plné emocí, s téměř novinářskou profesionalitou Josef Fric
píše na svých webových stránkách www.svetmysli.net. Objevíte tu víc než tisíc úžasných fotografií, dokumentujících přírodní nádheru Indie, její kulturní a historické památky, záběry z náboženských poutí a z blízka zachycený běžný život. Najdete tu autorovy osobní postřehy a zkušenosti, zážitky i životní osudy jeho „učitelů.“ Odhrneme-li potrhanou a hrubě záplatovanou oponu této země, objevíme barevný, unikátní a fascinující svět.
Připojujeme se k jistě dlouhé řadě gratulantů a přejeme za všechny čtenáře Novinek Josefu Fricovi i do
dalších let mnoho zdraví, naděje a správné „indické“ harmonie.
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Víte, že...
•

•
•
•
•
•
•
•
•

r. 1282 – 2. března ve věku 72 let zemřela svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice. Narodila se
před více než 800 lety (1211) jako deváté a nejmladší dítě Přemysla Otakara I. a jeho druhé manželky
Konstancie Uherské. Pokřtili ji Agnes, což znamená čistá nebo ctnostná. Princeznička Anežka však
doma dlouho nepobyla a spokojeného dětství na královském dvoře si moc neužila. Kvůli vzdělání byla
poslána do premonstrátského kláštera v Doksanech, jemuž v té době patřily i Ledčice. Anežka tu prožila
dva roky (do svých devíti let) s dívkami z významných rodin. Byla krásná, energická, milosrdná
a zbožná. Po mnohých obecně známých životních peripetiích zasvětila svůj osud službě bližnímu. Vystavěla v Praze špitál a velkolepý klášter – významné duchovní místo ovlivňující dějiny našeho národa.
Všemi milovaná řeholnice byla už za svého života velmi uctívána. Mnozí ji považovali za světici. Tou
se však stala až 12. 11. 1989, kdy ji papež Jan Pavel II. prohlásil za svatou. Do 25. 3. 2012 máme
všichni možnost zhlédnout unikátní výstavu v pražském klášteře Na Františku.
r. 1892 – bylo výnosem císařské okresní školní rady ze dne 24. 12. nařízeno: „... aby obrazy Jeho Veličenstva ve školních třídách tak se zavěsily, aby dítkám byly při vyučování stále na očích, tedy na té
straně, při které se nalézá školní tabule.“
r. 1912 – od jara do podzimu trvala ve vsi (Ledčice) epidemie záškrtu, při níž onemocnělo 77 osob,
z nichž 7 zemřelo
r. 1942 – v Ledčicích onemocnělo 109 dětí spalničkami
r. 1952 – v květnu byly zasázeny topoly ve spodní části pozemku před školou
r. 1962 – spolek ŘIP oplotil zahradu a hřiště u školy
r. 1972 – byla ve škole zřízena tzv. kulturní místnost (dnes školní družina) s malým jevištěm
Od ředitelství Národního divadla v Praze škola dostala darem dva scénické reflektory.
V tomtéž roce byla ve škole zřízena šatna a vybudováno nové sociální zařízení.
r. 2002 – Ledčice poskytly azyl několika občanům Lužce, kteří byli postiženi rozsáhlou povodní
r. 2012 – od 20. května můžete zhlédnout jako součást projektu EUROPA JAGELLONICA výstavu
„Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců (1386–1572), která bude otevřena do 30. září
2012
– od 4. května do konce července bude v nově zrekonstruovaném Salmovském paláci na Hradčanském
náměstí instalována významná výstava Pernštejnové a jejich doba. My ledčičtí, kteří to tam máme doslova „kousek“, si ji určitě nenecháme uniknout. Bude totiž ojedinělou příležitostí spatřit vzácné portréty z lobkowiczské sbírky, zbraně, dobové vybavení šlechtických sídel, knihy, oblečení, hudební nástroje, peníze. Letošní Pernštejnský rok navazuje na loňský Rožmberský rok a oba jsou součástí nového projektu „Svět české šlechty“. Ten chce seznámit především laickou veřejnost s různými aspekty
dějin šlechty, jako třeba s kultivací krajiny, kulturním mecenášstvím, politickým působením apod.,
stejně jako s tradičními instalacemi na hradech a zámcích. Příští rok bude „patřit“ rodu Lobkowiczů.

Vzdělávací a podporovací spolek ŘIP
Již tradičně se o posledním lednovém víkendu sešli „ledčičtí spolkaři“ na výroční členské schůzi. Po zhodnocení
roční práce došlo na volbu výboru. Ten pro další období zůstal beze změny. Co se však po několika letech podařilo, bylo obsazení funkce poslíčka, do níž byl zvolen pan Jiří Horký, který se své práce hned odpovědně ujal.
Za doprovodu hudební produkce pana Rouse se pak diskutovalo o tom, jak v letošním roce důstojně oslavit
115. výročí založení Vzdělávacího a podporovacího spolku Řip.

Poděkování – panu profesoru Řadovi z Kralup nad Vltavou za věnování knih do místní knihovny.
Uzávěrka následujícího čísla je 15. dubna 2012. Do uvedeného data lze na obecní úřad, případně elektronicky (obec@ledcice.cz),
přinášet své příspěvky, podněty a návrhy.
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