VII. ročník, březen 2006

Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
věřím, že Váš vstup do dalšího roku se odbyl bez větších starostí, a že už netrpělivě čekáte na konec
letošní nepříjemné zimy. Tento rok do naší obce přinese několik zásadních událostí.
Připomeňme si, že oslavíme 780 let Ledčic a 120. výročí místní školy. Vzhledem k tomu, že se jedná
o výročí vztahujících se k minulosti vesnice, budou aktivity, jejichž organizací bylo pověřeno
Zastupitelstvo obce, směřovat zejména k připomenutí dlouhé historie tohoto místa. Určitě vyvolají
v nás, občanech Ledčic, pocit patriotizmu a hrdosti. Výčet chystaných akcí zahrnuje vystoupení
umělců, školní přehlídku, sportovní turnaje, připravovaný almanach výtvarných a literárních prací
místních dětí, dále pak publikaci s ilustracemi, která přiblíží minulost naší obce, výstavu o životě u nás
dříve a nyní... Ve všech těchto akcích vycházíme z místních zdrojů, a proto je naší snahou přitáhnout
k těmto aktivitám vás všechny, kteří máte Ledčice rádi.
V tomto roce snad už, přes veškerou nepřízeň okolností, začneme s tolik potřebnou výstavbou
kanalizace. Rozhodně není pravdou, že zastupitelstvo od tohoto záměru upustilo.Více se vždy dozvíte
na veřejných zasedáních Zastupitelstva obce.
Další významnou událostí letošního roku budou volby do zastupitelských orgánů. Nebudu, a ani se
nechci v tomto svém příspěvku do Novinek zmiňovat a bilancovat to, co jsme spolu se zastupiteli a
s vámi za minulé roky společně vykonali. Sázím totiž na vaši soudnost a všímavost, se kterou sami
zhodnotíte, zda je naše obec upravená, plná nové zeleně a jak se v mnoha směrech a oblastech
postupně rozvíjí a krásní. Věřím, že vy – voliči dobře zvážíte, co od svého zastupitelstva čekáte, co
pokládáte za priority svého života, co podle vás je nutno dát do pořádku. Překonejte svou nechuť
k účasti ve volbách a mějte při nich šťastnou ruku.
Ledčice se i v letošním roce přihlásí do soutěže „Vesnice roku“. Doufám, že se
nám podaří dobře navázat na loňský a předloňský úspěšný výsledek.
Na tomto místě bych ráda poděkovala všem, kterým se daří uvést v život
tento obecní zpravodaj, dodávaný v porovnání s jinými i movitějšími obcemi
do vašich domácností zcela zdarma. Letos bude v Ledčických novinkách, na
rozdíl od bulváru, více osvěty, pozitivnějších zpráv, obrázků, fotografií, a jak
doufám, i více vašich příspěvků. Chceme, aby Novinky byly opravdovým
zrcadlem života naší vesnice. Jedinou odměnou těch, kteří zpravodaj
připravují, je spokojenost a uznání vás – čtenářů.
Přeji vám do dalšího období hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Záleží pouze na nás, jak mnoho toho společně dosáhneme.
Jiřina Michovská

NAŠI JUBILANTI
První část roku (leden-duben) 2006 je ve znamení oslav životních jubileí hezké řádky
našich ledčických spoluobčanů. Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, klidu, pohody
a osobního štěstí i do dalších let.
50 let Hillebrand Ewald, čp. 66
Kvěch Jaroslav čp. 11
Sirový Lubomír čp. 52
60 let Plicka Antonín čp. 90
Nešporová Bohumila čp. 100
65 let Šourková Marie čp. 17
Fryčová Jana čp. 20

70 let
75 let
80 let
82 let
83 let
85 let
87 let

Milerová Růžena čp. 96
Jiránková Marie čp. 75
Milerová Jarmila čp. 202
Horáková Vlasta čp. 157
Duda Petr čp. 50
Hrnčířová Božena čp. 78
Košťálová Marie čp. 172

VZPOMÍNÁME
V roce 2005 nás navždy opustili
Vlasta Švehlová, Josef Bořík, Vladimír Maťák, Jiří Plucnar a Bohumila Procházková.
Čest jejich památce.

VÍTÁME
Naše obec se v minulém roce rozrostla o tři nové občánky. Vítáme mezi nás
Jiříka Sypeckého, Adélku Zahorjanovou a Adélku Dvořákovou. Všem třem dětem přejeme
ty nejlepší rodiče a krásné dny prožité v jejich rodné obci – Ledčicích.
V jedné staré knize jsme objevili následující charakteristiku dětí narozených od pondělí
do neděle.
Pondělní dítě má hezkou tvářičku.
Úterní dítě je plné šarmu.
Středeční dítě bývá smutné.
Čtvrteční dítě se vydá do dalekých zemí.
Páteční dítě miluje a dává.
Sobotní dítě bude pracovité.
Nedělňátko je šťastné, krásné, dobré a čilé.

Konkurzní řízení
Obec Ledčice vypisuje konkurz na místo ředitele Základní školy v Ledčicích.
Uzávěrka přihlášek je 28. 4. 2006 ve 12.00 hodin. Bližší informace na telefonu 603 878 949 a www.ledcice.cz

Píšeme letopočet 2006
Jaký je rok a kolikátého to vlastně dneska
máme? Tuto otázku si lidé v dávnověku nekladli.
Nebylo proč. Nebyly uzávěrky, plány, ani termíny.
Počítalo se od jara do zimy. Od jedné úrody ke
druhé. Ale jak šla doba, ukázalo se, že to nestačí.
Lidé začali rok porcovat. A tak byl měsíc žatvy,
měsíc přinesení ječmene beranům, měsíc ukládání
cihel do forem. To ale postrádalo systém a přesnost.
A tak postupně vznikly různé kalendáře – juliánský,
byzantský, židovský, muslimský – byly jich stovky.
Mnohé se používají i v současnosti. Ještě více je
takových, které jsou už jen historií.
Přímo fascinující byl kalendář starých Mayů.
Matematické výkony jejich astronomů dodnes
vzbuzují úžas. Vypočetli totiž délku slunečního
roku na 365,2420 dne. To znamená o 0,0002 méně,
než je dnes uznávaná délka roku. Nepřesnosti
jednoho dne by se dosáhlo teprve za 5 tisíc let!

Mayský kalendář byl tedy přesnější, než je náš
gregoriánský, který od roku 1584 užíváme my.
Nejsložitější ze všech dnes používaných
kalendářů je kalendář židovský. V podstatě jde o
kalendář měsíční, do něhož se podle přesných
pravidel občas do roku vkládá třináctý – přestupný
– měsíc zvaný veadar. Židé svůj kalendář počítají
od „stvoření světa“. Právě proto nepíší letopočet
2006 jako my, ale rok 5 766.
Možná, že by vás mohlo zajímat, že náš
současný letopočet se shoduje s rokem 1427
muslimské éry hidžry, s rokem 7 515 éry řecké
neboli byzantské, s rokem 6719 juliánské periody,
18. rokem japonské éry heisei, to jest nastolení
všeobecného míru s nástupem císaře, nebo s rokem
2759 ab urbe condita, neboli od založení Říma.
Tak vidíte, ono se řekne obyčejný letopočet, ale
kolik zajímavostí je kolem něho!

A jak se měřil čas?
Kolem r. 1500 – 1400 př.n.l. – V Egyptě užívají sluneční a vodní hodiny.
Kolem r. 890 –Anglický král Alfréd Veliký používá svíčkové hodiny.
Kolem r. 1100 – Mořeplavci mají k dispozici přesýpací hodiny.
1335 – V italském Miláně jsou zkonstruovány mechanické hodiny.
1364 – První domácí hodiny vyrábí Ital Giovanni Dondi.
1510 – Německý zámečník Peter Henlein sestrojuje přenosné hodiny.
1657 – Holandský astronom Christian Huygens uvádí kyvadlové hodiny.
1700 – Astronomové v Greenwichi začínají využívat k měření času
hvězd.
1730 – V německém Schwarzwaldu se představují kukačkové hodiny.
1840 – K pohonu hodin se užívá elektřina.
1884 – Greenwichský čas se stává standardním časem na celém světě.
1888 – Byl na věž kostela sv. Václava v Ledčicích firmou Heinz
instalován hodinový stroj. V roce 1999 stejná společnost hodiny
zrekonstruovala a opravila i ciferník s nově pozlacenými řimskými
číslicemi a rafiemi. K hodinám přibyl ještě tzv. cimbál.
1900 – První náramkové hodinky, nejdříve určené ženám.
1939 – V Greenwichi instalovány první křemenné hodiny.
1948 – V USA první atomové hodiny.
1970 – Atomové hodiny pracují s přesností na jednu sekundu za třicet tisíc let.
1970-2000 – Populární jsou digitální hodiny s mikročipem.

Giovanni Dondi

Přijde pandemie i pod Říp?
Obávaná ptačí chřipka už dorazila do Evropy.
Denně slyšíme, či čteme, o reálné hrozbě tohoto
onemocnění. Zatím se (virus H5N1) přenáší při
přímém kontaktu s nemocným opeřencem. Ale
experti se obávají, že zmutuje a jeho přenos mezi
lidmi bude možný. Účinná vakcína na ptačí chřipku
se teprve hledá. Existující lék Tamiflu sice zabrání
množení viru, takže pacient ptačí chřipkou
onemocní, ale nezemře. Dnes je ovšem tato zatím
jediná účinná zbraň takřka nedostupná. Pokud
pandemie udeří, je prý stát schopen zajistit léky
zhruba pro 1,5 milionu lidí. Přednostně by je měli
dostávat zdravotníci, hasiči, členové krizových
štábů, chronicky nemocní, potravináři, dopravci,
děti, občané starší 65 let... Zbylých 8,5 milionu
obyvatel ČR bude odkázáno na „vlastní zásoby.“
To říká hlavní hygienik, Michael Vít.
Chřipková epidemie se v ČR objevuje obvykle
na počátku roku. Může ale přijít kdykoliv. Loni se
téměř žádná výraznější nevyskytla, a tak je podle
odborníků
její
propuknutí
pravděpodobné.
Naposledy u nás epidemie ve větším rozsahu
propukla před 10 lety. Pandemie chřipky, to
znamená postižení mnoha miliónů lidí v mnoha
zemích světa, nastává přibližně každých 20 až 30
let. Popsal ji už roku 412 před Kristem Hippokrates.
Zaznamenáno bylo její řádění v Evropě roku 1580.
V roce 1918 na Zemi propukla tzv. španělská
chřipka, které podlehlo až 40 miliónů lidí. Ztráty na
životech tak 2x převýšily počet lidí zahynulých
v 1. světové válce. V roce 1957 svět zažil asijskou

chřipku se 4,5 milióny obětí. Rok 1968 přinesl
hongkongskou chřipku a 36 tisíc mrtvých. Zaútočíli ptačí chřipka, epidemiologové uvažují až o 150
miliónech obětí, ti optimističtější mluví o
statisících. Boj s chřipkou je věcí celého světa.
Každý stát už má svůj pandemický plán. Vláda ČR
deponovala na zvláštní účet 80 miliónů korun.
Každý z nás by měl zvýšit příjem vitaminu C a
investovat do doplňků, které posilují imunitu.
Každé, byť zdánlivě banální onemocnění, je nutno
pořádně vyležet. Nedoléčení by při pandémii mohlo
vyvolat vážné zdravotní komplikace. Jako prevence
pomáhají bylinkové čaje, česnekové kapsle, alespoň
10 sklenic vody denně. S „bombou“, jak píše
časopis Květy, přišli jihokorejští vědci – místní
specialita kimči (naše obyčejné kyselé zelí) byla
„naservírována“ 13 slepicím nakaženým ptačí
chřipkou. Jedenáct se jich „vykurýrovalo“! Takže
pro jistotu zvyšte i naše tradiční české „očkování“.
Kyselé zelí, česnek a cibule se přece vždycky
považovaly za lék proti všem nemocem. Třeba
zaberou i na ptačí chřipku...
Kimči
Větší hlávku pekingského zelí (tj. čínské zelí)
rozkrájejte na nudličky, 300g ředkve nebo ředkviček
na jemné plátky a 2 cibule na kostičky. Přidejte
4 stroužky prolisovaného česneku a jemně
nasekanou feferonku. Prosolte a zakapejte olejem
(4 lžíce) a octem (2 lžíce). Všechny ingredience
důkladně promíchejte, stlačte do hlubší hliněné
nádoby a nechte v chladu tři dny zrát.

Na ledčickém rybníku
K obrazu zimy v Ledčicích už tradičně patří zamrzlý Dunďák a na něm plno bruslících dětí. Člověka hned
napadne – kde se brusle vzaly a kdo si je na nohy připevnil jako první? Prý už lovci mamutů honili svou kořist
na bruslích upravených z holeních kostí zvířat. Také starověká norská báseň „Edda“ líčí boha Ullera: „... jej
krása, šíp a brusle vyznačují před ostatními bohy.“ Psalo se o holandských bruslařích, kteří projížděli na
„želízkách“ zamrzlými průplavy, což dokazují i staré obrazy zdejších mistrů. Také naše dějepisné knihy
vyprávějí například o tom, jak panu Lvu z Rožmitálu roku 1465, jako překvapení přichystal bruselský vévoda
Filip Dobrý, na zamrzlé ploše u hradní obory zápas dvaceti osmi mužů na bruslích.
Známý milovník Casanova ve svých pamětech píše, jak v roce 1759 pronásledoval dvojici dívek v krátkých
sukních na bruslích.
I naši předkové jezdívali na každém zamrzlém rybníku či řece, jakmile byli přesvědčeni, že vodníci na zimu
opustili vrby a čekají na jaro v hlubinách vod. Tehdy se ovšem brusle připevňovaly k botám řemínky nebo
lýkem. Říkalo se jim „parnágle“ z německého Fahrnagel, nebo také klušťky či kraple. Až vývoj pak přinesl
„šlajfky“ – brusle, které se k botám upevňovaly za pomoci kličky. Jednu šlajfku máme i ve školním muzeu
v ledčické škole. Zdejší pamětníci vzpomínají také na to, že si vyráběli „buřtíky“ – na prkénko připevnili pár
bruslí a už svištěli z kopce dolů. Brusle jsou nadále radostí nejmenších a prostředkem k zdravému pohybu
a ke sportovnímu vyžití. Ledčické děti dnes mají bruslařskou výbavu, o jaké se našim předkům ani nesnilo.
Nejmladší krasobruslařka Anička se prohání na bruslích se dvěma břity, školačky mají dokonce boty s bruslemi
v krásných pastelových barvách, kluci předvádějí své umění na botách a bruslích „litých“. A všechny hlídá
vodník Dundínek usazený na břehu rybníka. Zkrátka pokrok se nezastavil. Ani u nás v Ledčicích.

Ledčické děti v muzeu

Každé pololetí školního roku probíhá hodnocení
sběru odpadových surovin. Děti ve škole
odevzdávají lístky se zapsanými počty PET lahví,
nápojových krabic, plastových víček, starého
papíru, textilu či železa, které odevzdaly
v ledčickém Sběrném dvoře. Pečlivě vedené
záznamy se koncem pololetí v MŠ i ZŠ sečtou a
vyhodnotí. Všechny děti pak dostanou zaslouženou
odměnu – drobnou hračku, zápisníky a podobně.
Tentokrát se obecní zastupitelstvo rozhodlo dětem
navíc zaplatit výlet do okresního města, zajistit
návštěvu Regionálního muzea a přednášku o
oslavách masopustu na Podpřipsku. V muzejní
kavárně pak slavnostně předat dětem dárky a vše
završit sladkým šlehačkovým pohárem.
Tak se také stalo. V pátek 17.2. natěšené děti
z mateřské i základní školy nastoupily do autobusu
a vydaly se na Mělník.
Prohlédly si skutečně krásnou instalaci
historických kočárků, mohly si osahat staré
pracovní nástroje a nářadí zemědělců, viděly sbírky
archeologických nálezů, sbírky přírodovědné i
předměty denní potřeby. Sestoupily do několika
pater mělnického podzemí, kde obdivovaly jeho
mohutnost a prostornost.

Při přednášce o masopustních oslavách zúročily
svoje zkušenosti z konání maškarních průvodu v
Ledčicích. Však mnohé z masek přímo na místě
nakreslily. Školčata malovala své dojmy
z prohlídky kočárků. Fotografie z výstavy jsou
„vyvěšeny“ na webu naší obce a nejpovedenější
obrázky tvoří výzdobu dnešních Ledčických
novinek.
Máme radost z toho, jak děti opravdu „odborně“
a zasvěceně třídí domovní odpad, jak umí správně
umístit, kam který patří. Mohou tak být velkým
příkladem pro mnohé ledčické občany. Za to, že
nasbíraly tak velké množství tříděného odpadu,
byly také v muzeu patřičně odměněny. Nezáleželo
ani tak na počtu lahví, víček či krabic, které děti
odevzdaly, ale na tom, že si všechny uvědomily
potřebnost ekologického třídění domovního

odpadu. Protože nebýt toho, jsme všichni zaplaveni
nečistotami a naše životní prostředí by připomínalo
smetiště. Jak známo, mnoho odpadu se dále
recykluje a poté se opět vrací „do života“. I k tomu
přispěly naše děti. Za to jim patří veliké uznání.

Davídek

Jsou naše děti v bezpečí?
Co nevidět nastane to správné jaro, kdy se oteplí a ledčické děti budou mnohem víc času trávit venku. Právě
tato doba si vybírá daň v podobě škod na zdraví a mnohdy i životech dětí, což je zvlášť kruté. Ohrožení dětí je
podstatně vyšší než v zimě. Zkoušejí a předhánějí se v projevech „odvahy“, sledují mnoho věcí najednou,
všechno chtějí poznat a vyzkoušet. Snadno přecení vlastní síly a schopnosti, riskují a podceňují varování. Rodiče
za své děti ručí a musí trvat na dodržování pravidel, která si s dětmi dohodnou. Také omladina a leckterý dospělý
se dopouštějí různých „frajeřinek“ a přehlížejí nebezpečí svého počínání. Možná by stačilo vzít rozum do hrsti
a neohrožovat svým jednáním ani život svůj, ani život ostatních. Smutných zpráv o lidských tragédiích by bylo
o mnoho méně. Zkuste si pročíst následující výňatky ze Zákona 361/2000 Sb. Dodržujete tyto předpisy vy i vaše
děti?
•
•

Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.
Cyklista mladší 15 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu a mít ji nasazenou
a řádně připevněnou na hlavě.
• Dítě mladší 10 let smí na silnici a místní komunikaci jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší
15 let. To neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně.
• Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou. Je-li však jízdní kolo vybaveno
pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrkami pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt
osobu mladší 7 let.
• Cyklista nesmí jet bez držení řidítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční
vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola, nebo
ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. Při jízdě musí mít cyklista nohy na
šlapadlech.
Také na www.bezpecnedoskoly.cz si můžete originální a zábavnou formou vyzkoušet svoje znalosti nejen ze
silničního provozu. Kéž jsou vám i nám všem ostatním k užitku a prospěchu.

Výtvarná soutěž „Děti pro děti“
V mateřince pro nadaci Klíček děti společně nakreslily dráčka Boda. Výtvarné dílko organizátoři před vánoci
vystaví v Praze na aukční výstavě. Výtěžek bude určen dětem s onkologickým onemocněním.

Ohlédnutí
Něco málo o masopustu
Jistě už víte, že v sobotu 4. března ve 14 hodin
vyjde od ledčické školy masopustní průvod.
Věříme, že bude plný masek a dobře naladěných
lidí nejen od nás, ale i přespolních.
Tento svátek vždy patřil do přechodného období
mezi zimou a jarem. Začínal hned po svátku Tří
králů a trval každým rokem různě dlouho. To proto,
že končil popeleční středou, která zahajovala
čtyřicetidenní půst končící velikonocemi. Masopust
byl časem zabíjaček, vepřových hodů, zábav a bálů,
časem nevázaného veselí. V té době se konalo také
nejvíce svateb, neboť se věřilo, že masopustní
svátky přinesou štěstí a dlouhé trvání.
A víte, co je to „tučňák“? Byl to tučný čtvrtek,
den zabíjaček a klasického knedla-zela-vepřa. Své
tučné jméno tento den získal podle Máří
Magdalény, která prý nepatřila k nejštíhlejším.
O masopustním čtvrtku slyšela kázat Krista, uvěřila
a postila se. I když o tomto dnu se naopak mělo
hodovat, aby se zajistil dostatek sil na celý příští
rok. Hlavní masopustí zábava začínala v neděli, kdy
se všichni sešli u muziky. Tancovalo se i v pondělí,

ale vrcholem masopustu bylo úterý. Kdo měl ruce,
nohy a smysl pro humor, nasadil si masku a vyrazil
s průvodem na obchůzku obcí. Maškary byly všude
vítány a hoštěny a byla kolem nich spousta legrace.
Čím bláznivější maska, tím lépe. Tradiční masky se
vyráběly z přírodních materiálů – kůže, slámy,
hrachoviny, trávy, peří, koňských žíní, dřeva, ale
také z odstřižků látek a papíru. Kromě obvyklého
medvěda, báby s nůší, kozla, smrtky, žida s pytlem,
čerta, klibny (kobyly)... se v průvodech potkávaly
osoby v uniformách a kdo ví, v čem ještě. Rej
masek končil „ pochováním basy“ na znamení toho,
že už si muzikanti v nastávající postní době
nezahrají. V hospodě pak všichni setrvali
nejpozději do půlnoci. To proto, aby si je po této
hodině neodnesl cizinec v zeleném kabátě – čert.
Také ledčický masopust skončí v hospodě.
Tentokrát nám svůj azyl poskytne Hospoda na
návsi. Přijďte. Samozřejmě v maskách. Všechny
budou odměněny. A čeká vás i malé občerstvení.

Co nám říkají pranostiky
Chcete-li vědět, jaké bude počasí, stačí se podívat do kalendáře, kdo má právě svátek a vzpomenout si jaké
lidové rčení se k tomu dni váže. Už od starověku povětrnostní pravidla - pranostiky, tvořila součást lidové
slovesnosti každého národa. Naši předkové si museli na rozdíl od nás více všímat přírodních jevů v průběhu
roku, a pak je dávali do souvislosti s průběhem zemědělských prací. Mnohdy docházeli k zajímavým, a také více
méně správným, závěrům. Dokázali pak počasí do jisté míry předvídat. Lidové pranostiky přežily staletí a staly
se naším duchovním dědictvím.
Proto se v každém čísle letošních Ledčických novinek seznámíme s těmi nejkrásnějšími a nejzajímavějšími
pranostikami, které mají vztah k jednotlivým měsícům v roce. Tentokrát to tedy budou ty, jež se týkají ledna,
února a března.
LEDEN:

Roste den, roste i zima.
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé zimy za to.
Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu.
Na jméno Ježíš – ke kamnům nejblíž (5.1.)

ÚNOR:

Když v únoru taje, dlouho neroztaje.
Leží-li kočka v únoru na slunci, v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Je-li v únoru zima a sucho, bývá horký srpen.
Na svatého Matěje – k vesně je naděje (24.2.)
Je-li na svatého Romana jasno, bude hojná úroda (28.2.)

BŘEZEN:

Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.
Březnové slunce má krátké ruce.
Březnové mlhy – za sto dní déšť.
Kolik mlh v březnu, tolik lijavců v roce.
Východ slunce na Zvěstování Panny Marie předpovídá dobrý rok (25.3.)
O svaté Balbíně je už u nás po zimě (31.3.)

V tomto období roku se sousedé scházívali na táčky, k popovídání. Za svitu petrolejové lampy si vyprávěli,
zpívali, povídali, četli v bibli nebo pohádky. Ženy při tom draly peří, nebo předly. Všichni si uvědomovali svoji
pospolitost a takové chvíle měli ve velké vážnosti. A co teprve, přišel-li někdo z dálky, nějaký pocestný
s novými zprávami!
Pro zajímavost:
• víte, že 21. únor je Mezinárodním dnem rodného jazyka? Nezapomínáme tak trochu na to, že naší
mateřštinou je český jazyk?
víte, že 14. březen je Mezinárodní den - π .
Ano, to je to známé číslo
3,141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592...
•

Olympijské hry
Stará
antická
báje
vypravuje, že v krajině
zvané
Elis při pobřeží
jižního Řecka zápasil bůh
Zeus se svým otcem
Kronem o vládu. Zeus
zvítězil a toto své vítězství
oslavil sportovními závody.
V upomínku na ně se
pak podobná soupeření
uskutečňovala i v pozdějších
dobách. Opravdu historický
záznam o tom ale pochází až
z roku 776 před naším
letopočtem. Místo, kde se závody konaly, se
nazývalo Olympie. Slavnosti nabyly takového
významu, že se podle nich začal počítat i čas.
Čtyřletá doba od jedněch sportovních slavností
ke druhým se nazývala „olympiadou“. Od onoho
roku 776 př.n.l. až do roku 393 našeho letopočtu,
tedy více než 1000 let, se hry konaly vždy
v červenci každým čtvrtým rokem, a to téměř bez
přerušení! V době konání her byl vyhlášen
olympijský boží mír bez válek zvaný ekecheirie,
který také platil vždy jeden měsíc před zahájením a
jeden měsíc po jejich skončení. Zakázány byly také
veškeré spory a nepřátelství. V antickém Řecku se,
na rozdíl od novodobých her, Olympijské hry
konaly vždy na stejném místě - pod mýtickou horou
Olymp. Program se skládal z různých druhů sportů,
jako byl běh, skok do dálky, vrh diskem, zápas
a box. Míčové a týmové hry nebyly tehdy známy.
Všichni atleti zápasili nazí. Ženy se nemohly her
ani zúčastnit, ani být mezi diváky. Vstup na hry byl
zdarma. Existovalo pouze první místo pro vítěze.
Ten dostal olivovou ratolest a jeho socha pak
Olympii zdobila po dlouhé věky.
Hry pak zanikly s nástupem křesťanství. Císař
Theodosius je roku 393 zrušil jako pohanský
přežitek. Zdejší chrámy a svatyně byly zbořeny. Co
nezničila lidská ruka, dokonalo zemětřesení.
Olympijské hry se na dlouhá staletí odmlčely...
Až roku 1894 se z podnětu francouzského
pedagoga a historika Piera Frédi barona de
Coubertina sešel na pařížské univerzitě Sorbonně

kongres, který rozhodl o obnovení olympijských
her. V olympijském výboru zastupoval Čechy Jiří
Guth – Jarkovský, profesor klatovského gymnázia.
6.dubna roku 1896 se olympiáda stala
skutečností. Nad starověkou řeckou Olympií se
rozezněla „Olympijská kantáta“ složená Spyrosem
Amarem. Vítězové byli ověnčeni olivovými
ratolestmi a dostali i medaile. Byl vypracován
olympijský řád, někdy zvaný Olympijská charta.
Heslem her se stalo latinské CITUS-ALTUISFORTUIS. Rychleji, výše, silněji.
Logem novodobých olympiád se stalo pět
vzájemně propojených kruhů. Jejich barvy
symbolizují jednotlivé světadíly. Modrá Evropu,
černá Afriku, červená Ameriku, žlutá Asii a zelená
Austrálii. Olympijská vlajka, kterou Olympijskému
výboru věnovala Belgie, zavlála nad stadionem
poprvé roku 1920. Od roku 1924 se pořádají také ve
čtyřletých intervalech i zimní olympijské hry.
Sídlem Olympijského výboru je švýcarské město
Lausanne, kde je od
roku 1937 pochován
zakladatel novodobých
her P.deCoubertin. Jeho
srdce je ale pohřbeno
v Olympii. Odtud byl
také v roce 1936 poprvé,
a pak vždy každé čtyři
roky,
přenesen
olympijský
oheň
z posvátného háje na
hlavní stadion města,
kde se hry konají. Hoří
zde po celou dobu jejich trvání.
Zajímavé je, že ženy, bylo jich dvanáct, poprvé
závodily na OH až v roce 1900.
Mravní cena olympijského vítězství byla
v minulosti tak značná, že jakákoliv hmotná
odměna byla po mnoho století naprosto vyloučena.
Byla by považována za urážku pro svou
nesrovnatelnost s duchovním významem vítězství.
Dnes je tomu jinak. Na původní olympijskou
myšlenkou pomalu vítězí komerce.

Víte, že:

•

•

•
•

•

•

18. února 1126 před 880 lety zvítězil kníže Soběslav I. v bitvě u Chlumce nedaleko
Ústí nad Labem nad vojskem německého císaře Lothara, který zpochybnil
Soběslavovo právo na český knížecí stolec. V témže roce byla na památku slavného
vítězství postavena rotunda na Řípu, kterou posvětil olomoucký biskup Jindřich
Zdík,o kterém se tvrdí, že byl synem významného kronikáře Kosmy.
Mnoho významných ledčických událostí se přihodilo v dobách, jejichž letopočet končil šestkou. Např.:
1226 – první zmínka o Ledčicích v listině sepsané Přemyslem Otakarem I.; k držitelům naší vesnice
patřilo několik osobností – Jan Smiřický ze Smiřic (1436), Samuel z Hrádku (1556), Polyxena
z Lobkowicz (1616); stavba školy 1886, výstavba vily Mařenky (1886)...
21. března 1956 bylo zatčeno v Ledčicích na udání místních lidí několik občanů, vesměs významných
a majetných – např. Jaroslav Švehla čp. 2, Josef Srba čp. 4, Jaroslav Svoboda čp. 108, Václav Justa čp.
33, Josef Voves čp. 77, kteří dostali tvrdé tresty. Jiní byli nuceni se vystěhovat do Budihostic,
Kmetiněvsi, Čeradic, Mšena a jinam.
8.1.1846 se v Jimranově na Žďársku narodil budoucí evangelický farář, Jan Karafiát, pozdější častý
návštěvník ledčické evangelické fary, autor „Broučků“, které vydal v roce 1876. Knihu ještě v rukopise
četl zdejším dětem.
Roku 1836 za vlády Ferdinanda V., řečeného Dobrotivého, bylo sucho,
nadprůměrně teplé počasí a řádila epidemie cholery. V pamětní knize
roudnického probožství se píše: „K neúrodě a válce připojila se šeredná
družka Cholera, kterouž dle všeobecného mínění Prusové z bojiště
přinesli. Obyvatelstvo v ní poznávalo prst kárající ruky Boží. Na osadě
zemřelo ke 30 lidí.“ V Ledčicích byl hromadný hrob pro lidi zemřelé na
choleru proti budově márnice na starém hřbitově u zdi kostela sv.
Václava.
Roku 1816 podle kroniky Pražáka z Ouholic „byla řeka Vltava do nového řečiště uvedena, kteréžto
nové řečiště nazvané Luneta, nyní fošnami a šutrem uzavřeno bylo. Práce se konaly pod dozorem
navigačního ředitele Gerstnera a adjunkta jeho Šmída, kteří na faře ve Vepřku bydleli.“ Jistě si
vzpomínáte, že při povodních v roce 2002 se Vltava do starého řečiště u veltruského Ostrova vrátila.
Příroda zkrátka nechce být spoutávána a nedá si poroučet.
Jedna z ulic naší vesnice, která po dlouhá desetiletí nese pomístní název „Na rafandě“, se honosí
červenou tabulkou s tímto jménem. Zásluhu na tom má pan František Rous, který tuto destičku dostal
jako dárek k narozeninám. Společně s Václavem Jansou ji na roh ulice už loni připevnili.

Letos si připomeneme
1085 let od smrti české kněžny Ludmily (921)
710 let od narození českého krále Jana Lucemburského (1296)
690 let od narození římského císaře a českého krále Karla IV.
660 let od smrti Jana Lucemburského a nastoupení Karla IV. na český trůn
225 let od uvedení opery Libuše v Národním divadle (11.6.1881)
195 let od vzniku Pražské konzervatoře
180 let od uvedení první české opery Dráteník
165 let od narození Antonína Dvořáka (8.9.1841)
110 let od vzniku České filharmonie (4.1.1896)
60 let od vzniku Organizace spojených národů (1946)
55 let od obsazení roudnického kapucínského kláštera českosl. armádou
20 let od smrti nositele Nobelovy ceny Jaroslava Seiferta (1986)

Jaroslav Seifert
Ve tmě však místo slov
zahlédl jsem ženský úsměv a ve
větru
rozevláté vlasy.
Byl to můj vlastní osud.
Za ním jsem klopýtal bez dechu
celý život.

Všichni dobří rodáci
K nadpisu tohoto článku jsme si vypůjčili název vynikajícího českého filmu Vojtěcha Jasného. Ta tři
slova naprosto přesně vyjadřují náš záměr – postupně vás seznámit s těmi, kteří nebyli a nejsou „jen“ obyvateli
Ledčic. Měli, nebo mají, zde svůj dům, ale zanechali tu také svoji nesmazatelnou stopu a velkou část srdce. O
některých z nich se zmíní i připravovaná encyklopedická kniha Miroslava Sígla „Kdo byl a je na Mělnicku“.
V naší době se takřka vytrácí pocit, že člověk někam patří, k někomu patří. Proto je dobré připomínat si
sounáležitost s tímto krásným místem, kde jsme se narodili, nebo kam nás Osud zavál a kde jsme prožili, nebo
prožíváme, kus svého života. Těch lidí, kteří nezapomněli odkud vzešli a vždy si uvědomovali pocit identity
s Ledčicemi, je hodně. My však nezačneme, jak by se dalo předpokládat, pohledem do historie. Náš zamýšlený
cyklus o ledčických osobnostech uvedeme současností a mládím.
Prvním naším „dobrým rodákem“, s jehož životem se seznámíme, je

Josef Fric
Narodil se 8.3.1967 v zemědělské rodině, která již po několik generací sídlí
v Ledčicích nedaleko posvátné hory Říp. Po absolvování místní základní školy se
vyučil v Kralupech nad Vltavou a po krátkém zaměstnání v litvínovské chemičce
začal studovat ČVUT, fakultu elektro. Vysokou školu dokončil v roce 1990, a pak
nedlouho pracoval v KOOSPOLU jako programátor.
Po absolvování desítiměsíční základní vojenské služby je od roku 1992
soukromým podnikatelem zaměřeným na PC a programování.
V roce 1994 navštěvoval kurzy holotropního dýchání MUDr. Kmuníčkové. Rok
1996 mu zcela nečekaně připravil první ze zatím desíti cest do Indie. Tato země,
naprosto odlišná od ostatních světových kultur, jej ovlivnila svou intenzitou
a navždy mu přirostla k srdci. Stala se mu nejen životní, ale i tvůrčí inspirací,
životním naplněním, dharmou.
V roce 1999 vytvořil vlastní multimediální CD „Indie-země živých bohů“, v roce
2003 pak sepsal knihu nesoucí stejný název jako nejméně dvaadvacet století starý
indický veleepos, klenot lidské moudrosti a vzdělanosti – Bhagavadgíta. Snaží se v ní předat čtenářům své
myšlenky a postřehy inspirované touto věkovitou učebnicí duchovního života, jež je také zároveň jakýmsi
klíčem k poznání indické filozofie, provázející lidstvo už po 88 pokolení.
V roce 2004 Josef Fric napsal další knihu, Svět mysli, jejíž anglický překlad byl v Indii vydán o rok později.
Rozsahem i formátem je práce nevelká, ale svým obsahem velmi podnětná. Snaží se totiž čtenářům poodhalit
dávné, téměř zapomenuté myšlenky moudrých předků na základě alegorií a
předkládá náměty k přemýšlení nejen o sobě samém, ale i o světě, o stylu a
smyslu života vůbec, o strmé cestě k nejvyšší metě – nirváně.
Zatím poslední knihou vydanou v roce 2005 je „Šiva a Párvatí“, inspirovaná
dvěma z mnoha hinduistických bohů – Šivou, bohem protichůdných schopností,
jenž dokáže zničit a znovu vytvořit svět a jeho manželkou, bohyní Párvatí. Za
vším, co Josef Fric s neobyčejným pochopením a fundovaností napsal, je cítit
jeho vřelý vztah k zemi, které zcela zasvětil svůj život:
„Indie mě velice ovlivnila. Nejvíce na mne zapůsobili lidé.
Prostí lidé, těžce pracující a žijící v podmínkách, které by
Evropa označila za chudobu. Přesto jsou tito lidé usměvaví,
spokojení a zdá se, že i šťastní. To bylo pro mne největší motivací.
Zjistit o Indii co nejvíce a poznat zdroj štěstí prostých lidí.“
Více se lze dozvědět na webových stránkách: www.svetmysli.net
Všechny výše uvedené knihy si můžete vypůjčit v místní knihovně. Autor, Josef Fric, je věnoval svým rodným
Ledčicím.

NEZAPOMENEME
Monsignore Antonín Bradna
Podřipsku, a nějaký čas přímo Ledčicím, zasvětil svůj život i práci Monsignore Antonín Bradna, děkan
budyňský. Narodil se 26. listopadu 1922 v Praze 9, Čakovicích. Jako mladík studoval na bohoslovecké fakultě
University Karlovy, před jejímž absolutoriem podnikl studijní cestu do Říma, kde navštívil mnohá památná
místa. 20. června 1948, po návratu z Itálie, byl vysvěcen na kněze a od 1. srpna téhož roku pak jmenován
kaplanem v Černoučku. Odtud docházel vyučovat náboženství do ledčické školy. Tady byl také, přímo při
vyučování, 20. května 1949 ve 13 hodin zatčen. „Do třídy vtrhli dva civilní policisté, zařvali: Jste kaplan
Bradna? A odvedli mne do auta a vezli, se zastávkou na faře v Černoučku, na Okresní národní výbor v Roudnici
a po krátkém výslechu do vazby v Ústí nad Labem.“ Zde strávil dva až tři dny ve sklepě domu, který patřil jakési
spořitelně či záložně. „Proč jsem byl zatčen? Dlouho jsem důvod zatčení nemohl pochopit. Během výslechů jsem
si o tom ale udělal představu. Jedním z důvodů vyšetřování byla večerní bohoslužba v kostele sv. Václava
v Ledčicích 28. září 1948. Tehdy byla zavedena večerní mše svatá a na svátek sv.Václava poprvé sloužena
v Ledčicích. Po skončení bohoslužby – byla už tma – kluci ministranti svými baterkami zkoušeli, čí šajn dosvítí
výš na věž. Tato klukovská zábava dala podnět ledčickým fízlům k udání, že v ten večer byla dávána světelná
znamení západním agentům, kteří možná chtěli ozbrojené přepadení republiky. Druhý důvod byl také na téma
zbraně. V klenbě kostela sv.Bartoloměje v Černoučku byly objeveny trhliny. Povolal jsem stavebního technika,
který usoudil, že klenba praská v důsledku poklesu základů kostela, a je tedy nutno zabezpečit celou stavbu
betonovými injekcemi pod kostelní základy. Začali jsme hned pracovat, kulturní referát přispěl na zakoupení
cementu, práci konali farníci zdarma. U základů kostela jsme narazili na hrobku, o které se dříve nevědělo. Byla
prázdná, a tak po skončení pracovní doby tam dělníci nechávali nářadí: lopaty, krumpáče apod. Bdělí a ostražití
soudruzi z Černoučku ve své fantazii přišli na to, že jsou tam ukryty pušky a samopaly. Tank by se tam asi
nevešel. Konečně nejzávažnějším obviněním byly tzv. letáky o Janu Masarykovi. Někdo z mladých lidí přinesl na
schůzku na černoučskou faru lísteček, na kterém bylo napsáno: Jan Masaryk sebevraždu nespáchal, byl z okna
vyhozen. Nevím jak, ale o této větičce se dozvěděli všudypřítomní estébáci, a tak jsem byl obžalován pro
paragraf: věděl – nepověděl. S trestní sazbou 18 měsíců nepodmíněně. Po podepsání protokolu jsem byl
z vyšetřovací vazby propuštěn s tím, abych v brzké době opustil Černouček.“ Další záležitostí, která kaplanu
Bradnovi a mnohým dalším v té době ještě navíc přitížila, byly tak zvané Pastýřské listy, určené ke čtení
v kostelích. V nich čeští biskupové protestovali proti vměšování státu do záležitostí církve. Pražský arcibiskup,
Josef Beran, byl dokonce o Božím Těle z katedrály svatého Víta najatými provokatéry vypískán. Tato událost
měla tvrdý dopad i na Podřipsku, neboť kněží, kteří zde působili, mezi nimi i Karel Kudr a Antonín Bradna, se
věrně postavili za svého arcibiskupa. Byli proto často vyslýcháni, různě zastrašováni a sledováni doslova na
každém kroku. Vše, co dělali, dostávalo punc protistátní činnosti. Za těchto okolností byl A. Bradna v červnu
1949 přeložen do pohraničí - Lázní Kynžvartu a Dolního Žandova. Jenže tady nestačil ani „vybalit“ a musel
z obav, že by mohl převádět utečence přes hranice na Západ, odejít. Shodou náhod nastoupil jako kaplan do
Velvar a mohl se tedy stýkat se svými známými na Podřipsku.
V roce 1952 dlel nějakou dobu neohlášen na Moravě. Zde byl také, přímo ve vlaku, 18.8.1952 zatčen a
odsouzen za protistátní činnost na 16 a půl roku. V ten čas státní bezpečnost uvěznila další nejméně dvě
tisícovky kněží. Propuštěn na svobodu byl po 12 letech, 13.2.1964. V tomto období byl postupně vězněn
v Ostravě, Leopoldově a ve Valdicích. Vězni zde vyráběli konopné provazy na povřísla, drali peří, loupali ovoce
pro konzervárny, opravovali pytle pro mlýny a pekárny. Zmiňuje se o tom i opat břevnovského kláštera Anastáz
Opasek ve své knize „Dvanáct zastavení“: „Za neplnění normy šli lidé na samotky, kde byli sami nebo ještě
s jednou osobou. Většinou ti trestaní neplnili normy proto, že nebyli schopni je plnit. Kněžím se to nestávalo:
Měli jsme výborného parťáka, kněze otce Bradnu, který přerozděloval. Někteří kněží byli totiž velice šikovní a
zruční, napracovali toho přes sto procent, a tak parťák přebytek rozdělil mezi ostatní. Aby to tak nekřičelo, měli
ti pilní procent víc. Zpočátku, dokud se na samotkách nepracovalo, někdo nedělal i proto, aby si tam v trestu
trochu odpočinul. Když na to přišli, zavedli i na samotkách práci, a to normovanou, za neplnění ještě i tam
trestali odebíráním jídla. Lepili se tam pytlíky. Jinak se v Leopoldově zpočátku všeobecně dralo peří. Za
nemožných podmínek. Já jsem začínal drát peří v prostoru sálu, v němž nás pracovalo sedmdesát. I v létě byla
zavřená okna, prach, horko – v tom osm hodin, a z toho nejen záněty spojivek. Mnoho mladých důstojníků
pozatýkaných po Únoru z této práce onemocnělo tuberkulózou.“
Když v roce 1960, u příležitosti schválení nové ústavy zakotvující „vítězství socialismu“ v ČSR a
změny názvu státu na Československá socialistická republika, došlo k velké amnestii. Jen velice málo kněží
dostalo milost. Zbylí byli odvezeni do Kartouz ve Valdicích u Jičína. Mezi nimi byl i otec Bradna, který zde

brousil sklo až do svého propuštění, jehož se dočkal teprve za další čtyři roky. Poté pracoval v civilních
zaměstnáních v Praze, a to vždy pouze jeden a půl roku v jednom místě. Nejdříve byl „na dráze“, potom ve
skladu Státních lesů a nakonec v Elektromontážních závodech.
V roce 1968, v době politického uvolnění, odešel páter Bradna povolán kardinálem Tomáškem na
Hradčany, kde pracoval jako referent pražského arcibiskupství do roku 1971. V období „normalizace“ musel
z Prahy opět odejít. Byla mu nabídnuta venkovská fara. Sám si vybral víc než 400 let starou farnost v Budyni
nad Ohří, kde v minulosti působili na příklad Václav Hájek z Libočan, děkan Karel Rojek – dobrodinec Boženy
Němcové, a kam kdysi docházel i Jan Evangelista Purkyně. Monsignore Bradna, děkan budyňský, trávil svůj
zasloužený odpočinek ve zdech příjemně a pohodlně zařízené fary, avšak ani tehdy nezahálel. Staral se o
mladého pastorizačního asistenta, Mgr. Ondřeje Salveta, jenž nějaký čas studoval v Irsku. Oba si pochvalovali
spolupráci s Obecním úřadem v Budyni i se zdejším Střediskem volného času, kde seznamovali děti s českou
historií. Mons. Bradna a Mgr. Salvet společně vydávali útlé noviny „Krokodýl z Budyně“ plné zpráv z oblasti
náboženství, historie, kultury a umění. A proč zvolili právě tento název? To proto, že zdejší bývalý majitel hradu
a celého panství, Jan IV. Zajíc z Hazmburku, byl svého času (1518 – 1521) na pouti po Svaté zemi – Palestýně a
Egyptě, odtud přivezl svým podaným dárek – obrovského krokodýla, jehož vycpanina, nejstarší ve střední
Evropě, je dodnes umístěna v Budyňském hradu.
Třebaže Monsignore Bradna znal jména svých ledčických a černoučských udavačů díky nimž strávil ve
vězení téměř 12 let, nikdy se nemstil. Odpustil jim, neboť byl nejen příkladným knězem, ale především veskrze
dobrým člověkem. Dokazují to i následující řádky, které nám všem připsal:
Přeji Vám i celé obci Ledčice hodně dobrých let i Boží ochrany a požehnání, jak to symbolicky
vyjadřuje Beránek Boží a sv. Václav.
Upřímně Antonín Bradna
Monsignore Antonín Bradna zemřel 19. února tohoto roku. Pochován byl v poslední únorový den ve
svých rodných Čakovicích. Tomuto pietnímu aktu předcházelo rozloučení s jeho milovaným Podřipskem
v budyňském kostele svatého Václava.
Tělo pátera Bradna bylo uloženo do prosté nezdobené rakve přikryté pouze fialovým smutečním
kněžským ornátem. Na poslední cestě byl doprovázen desítkami kněží, věřících a přátel. Ti všichni jej vždy
chovali v hluboké úctě. V poslední větě své závěti napsal:
„Prosím všechny, kterým jsem kdy ublížil, aby mi odpustili.“
Antonín Bradna, kněz
ČEST JEHO PAMÁTCE

Poděkování
Dovolujeme si touto cestou poděkovat
-

panu Holíkovi za fortelně vyrobený paravan do mateřské školy
paní Ivě Tomáškové za HIFI věž a LP desky do mateřské školy
paní J. Šebestové za krajky do MŠ a ŠD
paní Janě Říhové za finanční dar pro MŠ a ŠD
manželům Reilichovým za vzrostlé květiny do školy
panu Jiřímu Petrášovi za zmrazené ovoce do školní jídelny
paní Petržilkové za knihy do knihovny
paní Šmídové za časopisy do školy
paní Kolářové za tkanice a provázky
paní Floriánové za barevné kartony
pracovnicím Regionálního muzea v Mělníku za výborně
připravenou akci pro ledčické děti.
Ing. O. Srbové za jablka pro děti do školní jídelny
členům Mysliveckému sdružení Ledčice za celkovou péči
a dohled na pozemcích nově založeného lesa

Proměny Ledčic
Vesnice, ve které žijeme, se pomalu ale jistě proměňuje. I když nám, jako přímým svědkům, připadají tyto
proměny drobné a nevýznamné, člověk, který u nás nebyl delší dobu, nemusí některá místa ani poznat.
Zkuste zapátrat a porovnat naši obec, jak vypadá nyní, se stavem před léty. Co všechno se změnilo – zeleň,
zaměstnání obyvatel, zásobování, dopravní prostředky, vybavení domácností. Zavzpomínejte, vyhledejte dobové
fotografie, tisk, rodinné snímky...
Chystáme výstavu k 780. výročí naší obce a 120 letům zdejší školy. Věříme, že s vaší pomocí bude opět
obsažná a vypovídající o životě u nás dříve ve srovnání s dneškem.
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