XIV. ročník, červenec-říjen 2013
Slovo starostky

Vážení a milí,
opět jsme tu s našimi novinkami, byť až v listopadu. Dostáváte je později, než jste bývali zvyklí, a to
„díky“ naší přebujelé administrativě. Proto na informování vás, spoluobčanů tímto způsobem zbývá málo času.
Ledčické novinky mohou pořád vycházet také zásluhou obětavosti našich stálých dopisovatelů. Moc jim za to děkuji.
Využívám této možnosti, abych se poohlédla za uplynulými událostmi, které se v naší obci staly. Asi tou
největší bylo zářijové otevření kulturního centra U Cinků. Ještě jednou bych ráda poděkovala všem, kteří se jakkoliv zasloužili o realizaci oslav nebo svou prací při závěrečném finiši přispěli k včasnému předání tohoto kulturního stánku občanům k užívání. Velké poděkování, samozřejmě, patří všem sponzorům. Nebýt jejich štědrosti,
asi bychom si oslavu jaksepatří rozmysleli. Na darech bylo vybráno úctyhodných 83 tisíc korun a dobrovolné
vstupné činilo 5 tisíc korun. Náklady na tuto oslavu dosáhly 86 tisíc korun. Zvláštní ocenění si zaslouží naše paní
kronikářka Ivanka Plicková, jejíž kniha Ledčice na Podřipsku v proměnách času má velký úspěch. Vynaložila
opravdu nemalé úsilí, aby nám, čtenářům, přiblížila nejen minulost Ledčic. Významně přispěla zejména k poznání regionálních dějin, což je z hlediska zachování historické paměti národa velice přínosné.
Jak všichni víte, v uplynulých dnech v Ledčicích hořelo. Jen zásluhou pozorných spoluobčanů, kteří nezůstali lhostejní a zapojili se do záchranných prací, nebyl zmařen lidský život. Upřímný dík patří všem sousedům i členům JSDH Ledčice.
Na jedné straně jsem potěšena chováním spoluobčanů, na straně druhé naše mládež neví nebo si snad
neuvědomuje, kde její chování hraničí s porušováním zákonů! Mám například na mysli hrubé znevážení státního
symbolu, k němuž došlo letos na konci října. Z budovy obecního úřadu se ztratila státní vlajka včetně žerdi, která zůstala zlomena a pohozena o několik metrů dále. Myslím, že každý z nás v tomto věku dělal nějaké lumpárny
a lotroviny. Někdo méně, někdo více, ale čeho je moc, toho je příliš. A to nemluvím o poškozování cizího majetku. Poměrně často i v tuto roční dobu, kolem 23. hodiny, se na návsi potulují děti, které by měly již dávno spát
nebo se alespoň ke spánku ukládat. Jestlipak jejich rodiče vědí, kde a jakým způsobem svůj volný čas jejich ratolesti tráví?! Myslím, že alespoň někteří zákonní zástupci by se o ně měli více zajímat. Přiznejme si, že vandalismus v naší obci není pojmem neznámým, nýbrž holou skutečností. Měli bychom se tedy společně zamyslet, jak
s ním naložíme a co uděláme, abychom mu zabránili
a
především
podobným
negativním
jevům
předcházeli. Ledčický web i stránky našeho periodika
jsou k diskusi na toto téma otevřeny.
Za nedlouho nastane ADVENT, který by měl
zklidnit čas příprav na nejkrásnější svátky v roce –
Vánoce. Vězte, že daleko důležitější, než dokonale
uklizený byt či dům, než hromady napečeného
cukroví nebo spousta zbytečně drahých dárků, jsou
mezilidské vztahy. Umět si popovídat, vyslechnout
jeden druhého a v případě potřeby podat pomocnou
ruku. Věřte, že malý, z lásky věnovaný dárek má větší
cenu než třeba značkové oblečení, neboť svědčí o tom,
že někomu na vás záleží, že vás má rád.
Přeji vám, abyste adventní chvíle prožili
v klidu a míru.
Jiřina Michovská

Blahopřejeme
Došek Lubomír čp. 35, Klatovská Eva čp. 174, Dvořák Luboš čp. 83,
Kaňková Bohumila čp. 140, Uhrová Zdeňka čp. 68
Vysoká Miluše čp. 221, Černý Milan čp. 151, Vobořil Vladimír čp. 178, Škarohlídová
Jaroslava čp. 167, Tydlitát Zdeněk čp. 206
65 let Plicková Ivanka čp. 90, Jarůšek Rostislav čp. 32, Mikulčíková Helga čp. 156
70 let Reicheltová Blažena čp. 43
75 let Dvořák Jan čp. 19
80 let Šimralová Marie čp. 198, Justa Václav čp. 97, Hýbl Václav čp. 153, Plicková Danuše čp. 102,
Králová Zdeňka čp. 117
81 let Vobořil Jiří čp. 178
83 let Uhrová Miluše čp. 147
86 let Bušilová Růžena čp. 48, Černá Olga čp. 177, Bubeníčková Jaroslava čp. 208
87 let Justová Hedvika čp. 33
89 let Zemanová Anna čp. 60
V září letošního roku oslavil 80 let náš stálý spolupracovník a správný ledčický patriot pan Vladimír Volek. Dovolte nám, abychom mu jménem našeho redakčního týmu také popřáli.
50 let
55 let
60 let

Všem oslavencům ve II. pololetí 2013 do dalších let přejeme hodně zdraví, klidu a pohody!

Vítáme naše nejmenší
V letošním roce se 17. července narodil Štěpán Michovský.
Štěpánovi i jeho rodičům přejeme štěstí a zdraví!

Poděkování
Děkujeme za finanční dary věnované na oslavu otevření kulturního a společenského centra U Cinků:
firmám SAKRET CZ k. s. a SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby a. s., pánům Bedřichu Kabrielovi, Václavu Kropáčkovi, Jiřímu Sirovému, Ladislavu Michovskému, Antonínu Salačovi, Michalu Holému, Václavu
Hýblovi, Jaromíru Randákovi, Jaroslavu Kaňkovi, Tien Hain Tran.
Za materiální pomoc: firmě KÁMEN Zbraslav, spol. s r. o.
Děkujeme za věnování a zapůjčení dobových, ale i užitkových předmětů:
Janě, Václavu a Romanovi Jansovým, Evě a Milanu Kučerovým, Haně a Zbyňku Ebrovým, Jaroslavě a Vladimíru Maťákovým, Jiřině a Antonínu Salačovým, Ivance a Antonínu Plickovým, Jiřině a Ladislavu Michovskému,
Josefu Milerovi, Martině Sypecké, Marii Zemanové, Miluši Doškové, Janě Časnochové, Stanislavě Petrákové,
Jitce Holajové, Vladimíru Volkovi, Míle Patlejchové, Jarmile Bärtlové, Evě a Zdeňku Klatovským, Olze a Michalu Bušilovým, Jiřímu Horkému.
Poděkování Základní školy Ledčice: manželům Sirovým, Kadeřábkovým a Reilichovým za sponzorské dary.
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Výsledky hlasování okrsku č.1 Ledčice
Počet voličů celkem
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet odevzdaných platných hlasů

485
260
255

Podle počtu hlasů se umístily jednotlivé strany v tomto pořadí:
1. Česká strana sociálně demokratická
60 hlasů
2. Komunistická strana Čech a Moravy
49 hlasů
3. ANO 2011
43 hlasů
4. TOP 09
32 hlasů
5. Občanská demokratická strana
24 hlasů
6. Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
20 hlasů
7. Strana zelených
6 hlasů
8. Česká pirátská strana
6 hlasů
9. Křesťan. a demokrat. unie – českosl. strana lidová
5 hlasů
10. Dělnická strana sociální spravedlnosti
5 hlasů
11. Strana svobodných občanů
1 hlas
12. Strana soukromníků České republiky
1 hlas
13. Aktiv nezávislých občanů
1 hlas
14. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
1 hlas
15. Koruna Česká (monarch. str. Čech, Moravy
1 hlas
a Slezska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Ledčice
konaného dne 15. 7. 2013 od 19.00 hodin v budově ZŠ
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Ledčice (dále jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00 hodin starostkou obce
paní Jiřinou Michovskou (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala, že přítomno je 11 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Omluveni byli členové zastupitelstva:
Dana Sirová, Martina Reilichová, Luboš Král, Martin Živný
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Zastupitelstvo obce Ledčice určuje ověřovateli zápisu Tomáše Šourka a Antonína Salače a zapisovatelem Moniku Knorovou.
Usnesení č. 29 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje následující program veřejného zasedání:
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu, kontrola zápisu a schválení programu
3) Smlouva o zřízení věcného břemene
4) Přijetí daru
5) Rozšíření kapacity v MŠ
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6) Různé: a) návrh na rozpočtové opatření č. 5
b) dodatek ke smlouvě č. 2
c) drcení materiálu
7) Diskuse
8) Závěr
Usnesení č. 30 bylo schváleno.
3) Smlouva o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, kterou předložila
firma Šindy, a. s. na základě pověření Telefónikou Czech Republic, a. s., na pozemky parcelní čísla 3452, 3217,
1549/1, 1578/1, 1547/32, 11547/2 zapsané na LV 10001 pro obec a k. ú. Ledčice za náhradu ve výši 91 885 Kč.
Usnesení č. 31 bylo schváleno.
4) Přijetí daru
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje přijetí daru pozemky par. č. 3394 o výměře 346 m2 a st. p. č. 404 o výměře 4 m2 ve vlastnictví pana Bedřicha Kabriela, Vejvodova 445/1, Staré město, Praha 1.
Usnesení č. 32 bylo schváleno.
5) Rozšíření kapacity v MŠ
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje navýšení kapacity o 3 místa od 1. 9. 2013.
Usnesení č. 33 bylo schváleno.
6) Různé:
a) Návrh na rozpočtové opatření č. 5
Předsedající seznámila s návrhem na rozpočtové opatření, které se týká vybavení č. p.15,
a to: 1) multifunkční sál – jeviště, opona, židle stohovatelné popř. stoly (klubová varianta)
2) kuchyně - včetně zařizovacích předmětů
3) dvůr – terénní úpravy včetně odvodnění, úprava dvora a zahrady – zeleň
4) vydání knihy: Ledčice na Podřipsku v proměnách času.
5) oslava otevření č. p. 15 a název centra
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje rozpočtové opatření č. 5.
Usnesení č. 34 bylo schváleno.
b) Dodatek ke smlouvě č. 2
Předsedající seznámila s návrhem dodatku č. 2 s firmou Dipos spol. s. r. o., která se týká navýšení rozpočtu na
projekt: „Projekt obnova hospodářského stavení na společenské a kulturní centrum č. p. 15“, který vzešel z výběrového řízení. Z původního rozpočtu se ve výběrovém řízení částka snížila o celkem 456 000,- Kč včetně DPH,
v rámci této finanční částky potřebujeme zaplatit více práce, a to protipožární dveře vyrobené na zakázku 3 ks,
příplatek na svalové dveře 3 ks, nátěr podlahy parafinovým olejem, navýšení prací na bráně na základě požadavku zástupců NPÚ a navýšení prací na oplocení.
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě č. 680/12, uzavřené s firmou Dopis s. r. o. a pověřuje radu provedením kontroly.
Usnesení č. 35 bylo schváleno.
c) Drcení materiálu
Firma Kare, pan Šnajdr, dodal nabídku na drcení materiálu.
Zastupitelstvo obce Ledčice bere na vědomí nabídku na drcení materiálu od firmy Kare. Předpokládané drcení
podzim 2013.
Usnesení č. 36 bylo schváleno.
7) Diskuse
• internet změna sazeb – viz příloha sazebník
• hydrogeologická studie – odloženo na některé z příštích zasedání
• slavnostní otevření č. p. 15 – konání 14. 9. 2013 – zastupitelé souhlasí s objednáním pódia a s kulturním
programem
• Vydání knihy – pro tisk knihy byly osloveny čtyři tiskárny s kalkulací 500 výtisků, cenovou nabídku
podaly tři: Tomos Praha, a. s. - Kč 118 500, Calamarus, s. r. o. Praha - Kč 140 300, THB Havlíčkův
brod, a. s. - Kč 62 997 a Wendy Mělník odmítla nabídku s tím, že vzhledem k zařízení, které má
k dispozici, by byla kniha velmi drahá.
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Ledčice
konaného dne 3. 9. 2013 od 19.00 hodin v budově ZŠ
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Ledčice (dále jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00 hodin starostkou obce
paní Jiřinou Michovskou (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala, že přítomno je 11 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst. 3 zákona o obcích).
Omluveni byli členové zastupitelstva: Mgr. David Chaloupka, Jiří Sirový, Tomáš Šourek, V. Srba
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Zastupitelstvo obce Ledčice určuje ověřovateli zápisu Kamilu Hlavsovou, Evu Veverkovou
a zapisovatelem Moniku Knorovou
Usnesení č. 37 bylo schváleno.
3) Schválení programu:
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje následující program veřejného zasedání:
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a kontrola zápisu
3) Kupní smlouva pan Rozhok
4) Diskuse
Usnesení č. 38 bylo schváleno.
3) Kupní smlouva - změna
Předsedající seznámila přítomné se změnami v kupní smlouvě na prodej stavebních pozemků respektive
p. p. č. 396/4 o výměře 2016 m2, který se společně s kupní smlouvou rozdělí na pozemky p. č. 396/4 a 396/9,
navrženými Hypoteční bankou. Kupujícím je Nikolay Rozhok, občan Ruské federace s trvalým pobytem Praha
5, Klímova 335/2, formou úvěru u UniCredit Bank Czech Republic.
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Kupní smlouvu se zapracovanými změnami navrženými UniCredit Bank
Czech Republic, kde kupujícím je Nikolay Rozhok - občan Ruské federace s trvalým pobytem Praha 5, Klímova
335/2 a souhlasí s prodejem pozemku parcelní číslo 396/4 o výměře 2016 m2, zapsaného na LV 10001 pro obec
a k. ú. Ledčice
Usnesení č. 39 bylo schváleno.
4) Diskuse
Informace:
- součástí stavby v č. p. 15 nebylo řešení zabezpečení objektu proti vloupání a požární hlásiče, které je zapotřebí dořešit.
- seznámení se změnou scénického osvětlení.

Nábor florbalového klubu FBC Kralupy nad Vltavou
Rád bych informoval o možnosti náboru do našeho florbalového klubu FBC Kralupy n/V. Nabízíme dětem, ale
i ostatním ve Vaší obci, další možnost sportovní volnočasové aktivity.
Ing. Jiří Cimler, manažer klubu FBC Kralupy n/V, www. fbckralupy.cz, telefon 720 565 556

Humanitární sbírka Diakonie Broumov
Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje spolu s Obcí Ledčice humanitární sbírku:
•
letního a zimního oblečení/dámské, pánské, dětské
•
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
Sbírka se uskuteční v obci Ledčice od 18. 11. do 9. 12. 2013 každé pondělí od 14 do 17 hodin, po dohodě i v jiném termínu ve Sběrném dvoře OÚ – čp. 108. Věci prosíme čisté, zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem. Věci, které se z ekologických důvodů vzít nemohou: obnošené boty, kožichy, oděvy
z umělých vláken, kabáty, dále pak ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola a dětské kočárky.
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc
potřebným občanům u nás i v zahraničí. Děkujeme za vaši pomoc.
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Klub Podřípáček
Tento klub byl založen ledčickými maminkami za účelem setkávání se a pořádání různých volnočasových aktivit
pro děti a dospělé. Zveme proto všechny, kteří se k nám chtějí přidat,
na naše první setkání, které se bude konat dne 19. 11. 2013 výjimečně od 14:00 hodin,
dále pak vždy od 16:00 hodin každé úterý ve Společenském centru U Cinků.
Plán akcí na listopad a prosinec 2013
Úterý 19. 11. Vánoční tvoření
Čtvrtek 21. 11. Vánoční tvoření s dětmi ZŠ a MŠ
(zdobení perníčků, výroba ozdob)
Úterý 26. 11. Vánoční tvoření
Čtvrtek 28. 11. Výroba adventních věnců s rodiči
Neděle 1. 12.
Adventní jarmark s vánoční výstavou
Úterý
3. 12. Vánoční tvoření
Čtvrtek 5. 12. Klub není (rozsvícení vánočního stromu OÚ a ZŠ)
Sobota 7. 12. Dětská mikulášská diskotéka
Úterý 10. 12. Výroba vánočních dekorací
Čtvrtek 12. 12. Výroba vánočních přání s dětmi ZŠ a MŠ
Úterý 17. 12. Výroba vánočních dekorací
Čtvrtek 19. 12. Výroba vánočních dekorací a ozdob
Setkání klubu od 16:00 do 18:00 hodin U Cinků.
Změna programu vyhrazena.
Více informací na www.podripacek.estranky.cz.

První školní den
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Ledčický obchod paní Sněženky
Když se u nás v Ledčicích začalo proslýchat, že se zdejšího „konzumu“ mají ujmout Vietnamci, nastalo velké očekávání a doba sousedských
„diskusí“. Co se změní? Jací budou? V představách mnohých místních se
promítaly hlavně záporné mediální zprávy (ty jsou ostatně pro „konzumenty“
mnohem přitažlivější, než informace laděné pozitivně, bohužel) zmiňující
daňové úniky, celní podvody, nekvalitní zboží, padělky, pěstebny konopí…
Buďme však upřímní a sáhněme si do svědomí. Tohle všechno se netýká
všech Vietnamců a jen Vietnamců. V každé společnosti, i v té „naší“, se
najdou „černé ovce“. Určitě bychom nebyli rádi, kdyby se díky nepřizpůsobivým jedincům a zlodějům o nás v zahraničí říkalo, že všichni Češi
kradou. Cizinecká policie přitom řadí obyvatele vietnamské národnosti
k cizincům, s nimiž jsou nejmenší potíže. Jelikož tato komunita je poměrně
uzavřená, vyvolává to mezi „našinci“ časté předsudky a fámy. Ono je vždycky
snadnější vidět nečisté praktiky místo usilovné práce. Otevřenější vztahy by
mohly velmi pomoci k vzájemnému poznání a mnohem větší toleranci.
Protože, ač jsme geograficky i kulturně národy značně vzdálenými, máme i mnoho společného. Každý z nás se
jistě s někým vietnamské národnosti setkal. Však jich tady žije několik desítek tisíc. Díky jejich nespornému talentu pro obchod, najdeme vietnamské prodejny rozeseté po celém Česku. Přesto ty na první pohled uctivé,
skromné, učenlivé a pracovité lidi pořádně neznáme. Čím to je?
Je to z větší části dáno tím, že Vietnamci jsou
zvyklí velmi tvrdě pracovat, a tak po večerech už nemají
sílu na „sdružování“ a navazování přátelství. Prakticky
celé dny (proto jim také „naši“ obchodníci jen těžko konkurují) tráví ve svých krámcích plných neskutečného
množství převážně levného a někdy i nepříliš kvalitního
zboží. Také na to bývá často poukazováno. Jenže to je
přesně ona „díra na trhu“, kterou u nás našli, využili a ve
které se díky svým obchodnickým „genům“ prosadili. Ve
střední Evropě je totiž velká poptávka po rychloobrátkovém, jednoduchém a levném zboží. A je jen na
spotřebitelích, zda budou, či nebudou, takový tovar (který
jim ostatně nikdo nenutí) kupovat.
Mně vadí jiná věc. Je celkem známo, že
(bohužel) ve srovnání s okolními zeměmi nemíváme přílišné národní sebevědomí a hrdost. V kontaktu
s Vietnamci se ovšem řada z nás cítí být poněkud „víc“ a často na ně nahlíží svrchu a skrz prsty. Běžné bývá žoviální tykání a vůbec postoj připomínající vztah „moudrého“ dospělého k nerozumnému dítěti. Když někdo měří
metr šedesát a nedokážeme odhadnout jeho věk, neznamená to automaticky, že je to ten, koho je třeba „dát do latě“. Něčeho podobného jsem si všimla také v ledčickém obchodě. A tak jsem se dala se zdejšími nájemci do řeči.
Věřím, že i čtenáře Novinek zaujme jejich barevný životní příběh, že třeba náš vztah k nim naskočí do mezí běžné slušnosti a oni častěji uslyší oslovení „vy“ a že snad v našich myslích zmizí rovnítko mezi Vietnamec = trhovec. Paní Tuyet Tran Thi a její muž Hai (u nás jim říkají Moniko
a Tomáši) možná trošku klamou tělem. Jsou nevysocí, drobní a vypadají
velmi mladě, téměř dětsky. Poetické jméno mladého tatínka v překladu
znamená Moře, jméno čtyřiadvacetileté maminky společného čtyřletého
syna pak květinku pod sněhem, my bychom asi řekli Sněženka. Ta u nás
v Čechách žije už jedenáct let. Její otec zemřel, když jí bylo osm měsíců
na jakousi tamními lékaři chybně léčenou nemoc. Protože v rodině byla
velká bída, vydala se Sněženčina maminka z Vietnamu do tehdejšího
Československa, aby osm a půl tisíce kilometrů od domova vydělávala
peníze na zabezpečení všech, kteří ve vlasti zůstali. Rodina je totiž pro
Vietnamce tradičně posvátná a tvoří ji, na rozdíl od těch našich, široké
příbuzenstvo. Kromě rodičů a dětí také prarodiče, tety, strýčkové a další.
Všichni žijí v jedné domácnosti, vzájemně si pomáhají a starají se jeden
o druhého. Vydělané peníze patří do společného „rozpočtu“. Proto se také
„českým“ Vietnamcům zdá absurdní představa, že by část výdělku
neposílali do rodné země a že by jejich prarodiče dožívali jinde než
doma. Nechápou, k čemu vůbec u nás takové „instituce“, jako domovy
seniorů, jsou.
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Ale vraťme se na začátek příběhu. Když
maminka odešla do Čech, starala se o děvčátko teta. Sotva bylo Sněžence šest let, musela začít pracovat. Od rána do večera, den co den, nosila vodu
na rýžové pole. Přesto z jeho výnosu teta vždy
stržila velmi málo, v přepočtu jen pár „tisícovek“.
A tak, když děvčátko dovršilo věk třinácti let,
vydalo
se
za
maminkou,
která
si
v Čechách našla nejen práci, ale také svého nového
životního partnera. Dnes všichni žijí v nedalekém
Bechlíně tak, jak jsou zvyklí. Pěkně pospolu, celá rozvětvená rodina pod jednou střechou. Sněženka má i „novou“ sestru, která se už narodila „u nás“, a tak perfektně ovládá český jazyk. Do Vietnamu se vracejí tak jednou
za tři až čtyři roky navštívit příbuzné a opět načerpat magickou krásu své rodné země. Celá rodina tvrdě pracuje.
Stačí si uvědomit „otvírací dobu“ ledčického obchodu a hned víme své. Mladí manželé nepracují osm hodin, jak
je u nás zvykem, ale dvanáct, čtrnáct. V sobotu a v neděli po polední „zavíračce“ ještě jezdí na nákupy, aby doplnili sortiment. I tak se najdou lidé, kteří jim dokážou závidět a nevidí, nebo nechtějí vidět, jejich snaživost,
pracovitost, zdvořilost a úslužnost.
Musím se přiznat k jedné věci. Čím déle jsem si s paní Sněženkou povídala, tím více jsem ji obdivovala.
Vyprávěla mi mnoho zajímavého. Třeba o největším svátku na přelomu ledna a února zvaném Tét, který se ve
Vietnamu slaví plných deset dní. Tehdy musí být na stole tradiční jídlo Banh Chung (snad jsem jeho název zapsala správně), jež se vaří plných dvanáct hodin a podává se s rýží. Dospělí tou dobou popíjejí po domácku vyrobený alkohol s naloženými hady, žen-šenem či škorpiony. Dětem se dávají maličké penízky pro štěstí. Dozvěděla jsem se také o několika osobnostech vietnamského původu, na něž jsou všichni náležitě hrdí. Až mě zamrzelo, že „našinci“ většinou úspěch svým spoluobčanům „neodpouštějí“.
Věděli jste na příklad o matematikovi světového významu Ngo Bao Chauovi (1972), absolventu Hanojské univerzity, který v roce 2010 získal Fieldsovu cenu udělovanou jednou za čtyři roky? Jeho krajané jsou na
něj velmi pyšní, třebaže dnes trvale žije ve Francii.
Od Sněženky jsem se dozvěděla i o zpěvačce Pham Quynh Anh nebo o kosmonautovi Phan Tuanovi. Ti
všichni prý ve světě dělají Vietnamu dobré jméno.
Vím už také, a ráda se s vámi podělím, že vietnamskou národní květinou je lotos, považovaný za symbol dokonalosti, krásy a něhy. Třebaže vyrůstá z bahna, na hladině vodních ploch se rozvine v nádherný čistý
květ, což prý naznačuje kultivaci lidského ducha. I z marastu a špíny může vyrůst cosi dobrého a krásného. Hezké, že?
Překvapilo mě, když paní Sněženka tvrdila, že nejrozšířenějším vietnamským sportem je „obyčejný“
fotbal. Čekala jsem totiž něco mnohem exotičtějšího. Zaujalo mě i její vyprávění o Hanoji, kde žije na naše po-
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měry těžko představitelné množství lidí, a tak v ranní dopravní špičce je téměř nemožné přejít z jedné strany ulice na druhou.
Na moji otázku, jaký dojem z nás Čechů měla, když poprvé vystoupila z letadla, po malém zaváhání
řekla, že jsme jí připadali všichni stejní. Velicí, bohatí (jiným slovem „tlustí“) a velmi „hlasití“. Přiznala se mi,
že ještě teď má problém se zapamatováním tváří lidí, neboť prý jsme si opravdu hodně podobní. Kolikrát už si
myslí, tak, už vím, kdo je tato paní a nakonec zjistí, že je to nějaká úplně jiná.
S paní Sněženkou jsem strávila velmi příjemné chvíle a přesvědčila se, že je to velmi korektní, milá
a kultivovaná mladá žena. Třebaže stojí „jen“ za pultem malého obchodu v malé vesnici, má široký všeobecný
rozhled a rozhodně svým krajanům nedělá „ostudu“. Pochopila jsem také, proč naprostá většina z nás nemá
v soužití s Vietnamci žádný problém (i když je nám „z venku“ často naznačováno, že jsme rasisti). Protože jsou
slušní, velmi skromní, k této zemi loajální, nevyžadují žádné výjimky, nechovají se pohrdavě a vyzývavě, jsou
přizpůsobiví a snaží se s naší společností splynout. Řekla bych, že se nám spolu nežije nejhůře. Co vy na to?
(IP)
fotografie IP, Zdeněk Beran
.

Senior klub
V úterý odpoledne 15. října 2013 se opět sešli naši senioři, tentokrát poprvé U Cinků. Na programu byla prohlídka zmíněného stavení a posezení při hudbě. V průběhu prohlídky bylo také možné zhlédnout video fotografií, sestavené z průběhu oprav a stavby kulturního společenského centra. Samozřejmě, že občerstvení nechybělo, jen trochu hudby postrádali, a to z důvodu nemoci harmonikáře pana Toníka Plicky. S náhradním programem ho zastoupila paní kronikářka Ivanka Plicková, která poutavě vyprávěla o našich sousedech a jejich hradu Jevín. O posezení při hudbě senioři nepřijdou, mohou se na něj těšit v předvánočním posezení.
(JM)

9

Slavnostní otevření památkově chráněného venkovského stavení čp. 15
Na Podřipsku v krásném kraji jsou vám pěkné vesnice,
mezi ně však v prvé řadě patřej naše Ledčice.
To je obec jako klícka, musí uznat každá z vás,
co vám o nich zpívat budu, to není žádný špás.
Kdo by nám ji hanět chtěl, ten by odsud jel,
každej řádnej Ledčičák na cestu by pěl:
Ledčice, Ledčice, Ledčice, vy jste moje rodná ves.
Kdo by vás jen jednou pohaněl, ať pokouše ho pes.
Úryvkem z Ledčické hymny jsme dne 14. září zahájili sešlost, při níž jsme otevírali secesní selské stavení v čísle popisném 15. Slavnostní atmosféru
odpoledne umocnila Truvérská mše Petra Ebena
v podání Ledčického příležitostného sboru pod
taktovkou Báry Novotné a za doprovodu
instrumentalistů.
Po doznění posledních tónů promluvila paní
starostka Jiřina Michovská (projev na str. 12)
a současně vyhodnotila cyrilometodějskou
soutěž, kterou obec vyhlásila k 1150. výročí
příchodu věrozvěstů Konstantina a Metoděje na
Velkou Moravu.
Je letitou tradicí, že k významným
dnům vždycky něco připraví také děti z ledčické
mateřinky a základní školy. Pod vedením paní
učitelek předvedly pásmo veršů.
Děti na pódiu vystřídali pan Bedřich
Kabriel a jeho manželka Kristína s Ivankou
Plickovou a starostkou Ledčic Jiřinou
Michovskou, aby pokřtili a do světa čtenářů
vyprovodili knížku Ivanky Plickové, nazvanou
Ledčice na Podřipsku v proměnách času.
Publikace vyšla i díky štědrému finančnímu daru
Bedřicha Kabriela, jednoho z potomků rodiny
Cinkeovy.
Jeho tatínek, Bedřich-senior, se za
okupace naší vlasti nacistickým Německem
zapojil do odbojové ilegální práce. Po válce se
však přílišného vděku nedočkal, jak už to,
bohužel, u nás někdy bývá, a tak po čase
republiku opustil. Na rodnou zem však
nezanevřel a až do smrti se zajímal o vše, co
se tady dělo. Lásku k vlasti pěstoval i ve svém
synovi Bedřichovi, který byl v tento slavnostní
den s námi. Jako svůj životní cíl si vytkl službu
a pomoc českému národu. V Austrálii, kde žije,
například organizuje Národní klub, který propaguje českou kulturu a české zboží. Pomáhá českým investorům.
Zajímavé je, že i v cizině jezdí pouze auty české výroby. Rád zpívá české písničky, které ho naučil tatínek.
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Kniha pokřtěná vodou ze Srbovic studánky se těšila velkému zájmu návštěvníků staročeského jarmarku,
kde se dobře prodávala. Autorka se do ní čtenářům zvěčnila.
Od letošního 15. srpna do 9. září se na
obecním webu hlasovalo o názvu „patnáctky“.
Projekt, podle něhož se několik let historický
objekt v centru obce rekonstruoval, byl
vypracován pod oficiální hlavičkou Obnova
hospodářského stavení na kulturní a společenské
centrum obce. Jde o název dlouhý, a přiznejme si,
sice vhodný pro technickou dokumentaci, nikoliv
pro místo, kde se budeme scházet na různých
akcích, které obohatí a zpestří náš život.
Nabízely se tři možnosti:
1) U Cinků – Cinkovi byli prvními majiteli
nemovitosti. S Ledčicemi jsou neoddělitelně
spjati. Jelikož jde o památkově chráněný objekt,
v zájmu zachování historické paměti by mu toto
jméno slušelo nejvíce. Ostatně, říkalo se mu tak
už v minulosti.
2) Lindovna – Slečny Lindovy usedlost koupily
jako konfiskát. Byť o nich víme poměrně dost, nejsou s ní tak úzce spojeny jako rodina Cinkeových.
3) Patnáctka – toto označení za dobu, kdy v objektu probíhaly práce zaměřené na jeho obnovu, zlidověl. Ozvaly
se zejména muži prohlašující: „Chodili jsme na pivo do čtrnáctky, proč za kulturou nechodit do patnáctky?!“
Označení podle číslovky je příliš obyčejné
a v konečném důsledku pro návštěvníky obce,
pro turisty, kteří tudy jedou k Řípu, nic
neříkající. Generacím příštím je třeba
zanechat takový, který vyplývá z minulosti
Ledčic.
Jak jste v referendu rozhodli? Do
hlasování se zapojilo 146 občanů. Z toho
poslední variantě, tedy Patnáctka hlas dalo
24,7 procent z vás – tj. dostala 36 hlasů.
Druhá možnost – Lindovna – se líbila 26,7
procenta návštěvníků webu, což představuje
39 hlasů.
Většina rozhodla pro návrat ke kořenům.
Sedmdesát jedna účastníků našeho domácího
referenda, což je 48,6 procent hlasujících,
rozhodlo pro název U Cinků. A tak dům
z první poloviny 19. století, jenž je posledním
dochovaným původním stavením v Ledčicích, který patřil významné zdejší rodině Cinkeů, zachráněný díky dotacím, se vrátil do své minulosti, ke svému rodnému jménu, aby obohatil naši současnost a abychom jej jako součást historické paměti zachovali generacím
příštím. A myslím, že nejen Ledčičáků.
Prohlídka U Cinků byla zahájena
módní přehlídkou modelů z tvůrčí dílny
návrhářky Petry Pilařové. Obléká řadu známých
osobností ze světa showbyznysu a politiky.
Například miss Lucii Váchovou, rosničku
Radku Kocurovou, Mahulenu Bočanovou,
exposlankyni Olgu Zubovou a další.
Pokud by snad někoho udivilo, proč
právě módní přehlídka otevírala vesnický statek,
pak vězte, že v něm žily a pracovaly slečny
Lindovy, dámské krejčové, které pamatují
zejména střední generace žen.
Děti byly prvními diváky v novotou
svítícím společenském sále, kde na ně čekali
včelí medvídci z Divadla věž, které se prý
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jednoho krásného dne zrodilo z lásky a nezadržitelné touhy hrát. Katka a Vlastík, dva mladí lidé, jej založili před
deseti lety. Už tehdy si přáli oživit jeden z nejoblíbenějších večerníčků - pohádku Příhody včelích medvídků.
Chléb, který už voněl celým stavením, nebyl od včelích medvídků. Ledčický pecen v obnovené chlebové peci upekla naše mladá pekařka Kateřina. Měla trému, protože jednak šlo o její první veřejné pečení, jednak
neměla moc času, aby si pec jaksepatří
vyzkoušela. Bude to chtít nějaký čas, než se obě,
tedy Kateřina a pec, sžijí. Věřte, že obě se snaží
ze všech sil.
Ostatně i pan Vokoun z Hamouzova
statku, který je kousek od Zbečna, u něhož se
Kateřina zaučovala přiznal, že první opravdu
chutný chléb se mu povedl až na pátý pokus.
Tolik času Kačenka neměla.
Těm, kteří zůstali na školním hřišti
a s prohlídkou stavení U Cinků si dali na čas,
vyhrávali Staročeští heligonkáři z Vrutice, kteří
se
přátelí
s
ledčickými
heligonkáři.
Komentovanou prohlídku rekonstruovaného
statku zajistil zástupce firmy MURUS
MONUMENTA RENOVAMUS a paní
starostka Michovská. Firma měla nad
rekonstrukcí technický dozor a také vypracovala projekt dostavby a postarala se o autorský dohled.
V Ledčicích máme také aktivní kynology. Třebaže koncem prázdnin pořádali tradiční Den dětí a zvířat,
jejich chlupáči na slavnosti, jak se lidově říká, pobyli a ukázali, jak probíhá výuka v psí škole. Ostatně, poslouchat se musí i tam. Ukázky z výcviku komentoval předseda kynologické organizace Jiří Bušil.
Proč srdce mi buší a krve mé var
v bouřlivý klokot se mění,
zřím-li tvých mohutných perutí pár,
slyším tvé vrtule hřmění?
Ukázkou z „leteckých“ básní a písní ledčického rodáka Ludvíka Láta ze sbírky AVIA jsme přivítali ledčického
místostarostu Josefa Milera. Mnozí jej znají také coby podplukovníka, stíhacího pilota československé a později
české armády, který se proslavil i v zahraničí, kde jako člen legendárního Display teamu Armády České republiky předváděl umění našich stíhačů. Od raného dětství se věnuje leteckému modelářství.
Po něm nastoupila jednotka našich dobrovolných hasičů a chlapcům a děvčatům nabídla vyzkoušení
hasičské techniky .
Zvláště silnější část publika zaujala vystoupení studia Pole Dance z Roudnice pod vedením Lucie Málkové a Martiny Šídové
a jejich žákyně, která –
mimochodem - za sebou měla
necelých 20 hodin tohoto oblíbeného
sportu
Kláry
Schovancové. Poté mužské
oko potěšily ladné křivky
Lucie Málkové a nakonec
i Martiny Šídové. Nadšené
výkřiky
dokazovaly,
že
přinejmenším silnější část
publika náležitě ocenila, jak
pole dance krásně tvaruje celé
tělo. Spojuje posilování, tanec,
gymnastiku a akrobacii.
Závěr patřil ohni.
Zpestřila jej ohňová show
taneční skupiny Firelowers
z Prahy. Její členové vystupují
také se světelnou show.
A pak se tancovalo a zpívalo za doprovodu Dvořákovy verandy.
(JČV)
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Vážení a milí spoluobčané, drazí hosté,
dovolte mi, abych Vás jménem obce a jejího zastupitelstva, i jménem svým, přivítala v den otevření našeho kulturního a společenského centra.
Letos si připomínáme 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Učení bratři vzdělávali náš slovanský národ, vytvořili pro něj první slovanské písmo a církevní jazyk – staroslověnštinu. Slované
obývající Velkou Moravu je přijali za své učitele a společně s nimi se vydali na dlouhou cestu k moudrosti. Díky
nim se naučili číst a psát, díky nim poprvé porozuměli slovům bohoslužby a mohli tak dospět k duchovnímu naplnění. Zásluhou věrozvěstů se z našich předků stali vzdělaní a rozumně myslící lidé.
Podobně jako svatý Cyril a Metoděj, kteří se výrazně zapsali do dějin většiny slovanských národů,
a kteří také stáli u počátků naší státnosti, se my jako obec dnes hodláme zapsat alespoň do dějin našeho regionu. A to otevřením a zpřístupněním památkově chráněného stavení v čísle popisném 15 nejen Vám ledčickým, ale
i těm, kteří k nám na Podřipsko přicházejí.
Možná je troufalé přirovnávat se k věrozvěstům. Navzdory tomu se domnívám, že z pohledu historické
paměti národa je to, co jsme tady dokázali, důležitým příspěvkem, který ji pomůže zachovat pro generace příští.
Dnes do ní vkládáme z hlediska takzvaných velkých dějin možná nepatrný, nicméně důležitý prvek, jenž se zaslouží o obohacení kultury a společenského dění nejen u nás, ale také v našem regionu. Ráda bych v krátkosti
vysvětlila, jak se nápad vybudovat v památkově chráněném objektu kulturní stánek zrodil.
Na samém počátku šlo o záměr zachránit jeden z mála nejstarších domů v naší obci jako odkaz příštím
pokolením a starými metodami začít opravovat národní kulturní památku. Ostatně, kdo jiný než obec by tak měl
učinit!? No řekněte, kolik současníků si na něco takového troufne? Snad jen pár opravdových nadšenců.
Na myšlenku vybudovat zde společenské centrum jsme připadli až poté, kdy jsme přemýšleli, jak objekt
prakticky využít. Zpracovaná studie z dílny firmy MURUS – MONUMENTA RENOVAMUS, projekce, spol.
s. r o. ukázala, že navržené kulturní centrum, které obci chybí, by mohlo být dobrou volbou. Následně byl dopracován projekt, na jehož základě jsme získali stavební povolení a mohli jsme se pustit do díla. Jelikož bylo nezbytné z bývalého hospodářského stavení odklidit obrovské množství odpadu, museli jsme práce rozdělit do
dvou etap. První žádost o finanční příspěvek jsme do Fondu rozvoje obcí a měst, šlo o nabídku vyhlášenou Krajským úřadem Středočeského kraje - podali v roce 2011 a druhou v roce 2012. V obou jsme uspěli. Díky tomu
dnes uvidíte konečné zhodnocení našeho úsilí. Zdůrazňuji, že bez finanční pomoci našeho kraje bychom tuto
stavbu z vlastního rozpočtu v žádném případě uhradit nemohli!
Jsem opravdu moc ráda, že tato, přiznejme si otevřeně, pro některé naše občany tak trochu kontroverzní
stavba, byla zdárně dokončena, a že i ti, kteří jí nebyli nakloněni či jí dokonce zcela odmítali, záhy uznají, že zařízení takovéto druhu u nás chybělo. Také slýchávám, zda si na sebe vydělá. Je to podobné jako se školskými zařízeními. Výdělečná nejsou a přece se jich nezbavujeme. Dokážete si představit, že bychom je v obci neměli? Asi
ne.
Obecně, tak jako stát podporuje školství a kulturu, měly by i obce dbát na to, aby se zmíněné oblasti
rozvíjely. Bohužel, ne vždy tomu tak je, jak jsme toho svědky zejména v malých obcích. Plně si uvědomuji, že nás
všechny čeká ještě spousta práce. Třebaže jsme za poslední desetiletí odvedli pořádný kus práce, hotovo rozhodně ještě nemáme. Vše se také odvíjí od finančních prostředků, které má obec k dispozici. Pokud nebudeme
využívat dotace, z vlastního rozpočtu, vzhledem ke stálým mandatorním výdajům, toho moc nepořídíme.
Rovněž na stavbu v č. p. 15 v letech 2005-2013 jsme v maximální možné míře využívali finanční příspěvky od MK
ČR, MMR ČR a Krajského úřadu Středočeského kraje. Na dotacích jsme v průběhu posledních devíti let získali
devět a půl milionu korun. Z vlastních prostředků jsme do projektu vložili dva miliony.
Někdo může namítat, že finance mohly být použity na opravu komunikací. Bohužel, nemohly. Dotace
jsou totiž vázány přísně účelově a mnohdy na to, co bychom potřebovali, vyhlášeny nejsou. Zkrátka a dobře, tak
už to u nás v Česku chodí. Tím rozhodně nezpochybňuji potřebu nových chodníků. Za neméně důležité však považuji, aby lidé spolu komunikovali, setkávali se při kulturních a společenských událostech. A kde jinde by to
mělo být, než v takových zařízeních, k nimž se zařadí i to, které dnes společně otevřeme. Myslím si, že i tento
způsob kontaktu s lidmi přispívá k jejich lepším vztahům. Obzvláště v současné vypjaté době, kdy si naše ekonomika nestojí zrovna nejlépe a šetří se doslova na každém kroku.
Touto cestou bych chtěla poděkovat dodavateli stavby firmě DIPOS, stavbyvedoucímu ing. Jakoubkovi,
zástupcům firmy Murus ing. Vinařovi a paní architektce Humlíčkové, kteří dohlíželi na technické provedení
stavby, všem svým spolupracovníkům, zastupitelům, zaměstnancům, občanům, kteří neváhali přiložit ruku k dílu
a pomoci, kde bylo třeba. Dobrovolně, bez nároku na odměnu, zde odpracovali stovky hodin.
Zvláště děkuji zejména členům spolku Řip, kynologům, členům JSDH, našemu panu místostarostovi a dobrovolníkům, kteří zde poslední měsíc trávili celé dny na terénních úpravách dvora a při bourání v sousedství našeho kulturního centra. Také děkuji všem sponzorům za jejich finanční přípěvky, které nám významně pomohly tuto
společenskou událost zajistit.
Doufám, že jsem při výčtu všech, kteří se o náš kulturní stánek zasloužili, na nikoho nezapomněla. Pokud snad ano, rozhodně to nebylo úmyslně, a proto všem ještě jednou moc a moc děkuji.
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Jako za starých časů
Jistě si vzpomínáte, že letošní 15. srpen
byl v naší vesnici ve znamení filmu. Už od
brzkého rána se hřiště Na Skalce začalo zaplňovat
nákladními i osobními automobily a nejrůznější
technikou. Pomalu tu vznikalo malé „městečko“
s občerstvovací stanicí (lidmi od filmu zvanou
catering), maskérnou, kostymérnou, rekvizitárnou,
mobilními záchody, boxy pro zvířata, stanovištěm
pro opravdový královský kočár a mnohým dalším.
Všichni, kteří jsme se přišli se zvědavostí
sobě vlastní podívat na „cvrkot“ kolem natáčení
klasické romantické pohádky Tři bratři pod
režijním vedením oscarového Jana Svěráka,
udivilo, kolik lidí se „na place“ pohybuje. Všichni
ti důležití lidé - kameramani, osvětlovači, maskéři,
rekvizitáři, kostyméři, architekti, odborní poradci
a kdo ví, kdo ještě, mají k ruce asistenty a ti zase
svoje pomocníky. Jen režisér je jeden, klapka snad také, stejně jako skriptka. Filmový štáb zkrátka tvoří mnoho
lidí. Píšu-li mnoho, myslím tím opravdu mnoho.
A zdá se nám také, že se stále nic neděje, jen se čeká.
Ale to je omyl. Každý má svůj úkol, pro nás „čumily“
(s odpuštěním) málo zřejmý a „akční“. Chvíli trvá, než se na pole přilehlé k ledčické naučné stezce Praotce Čecha, která ve
vznikajícím filmu má svou nezastupitelnou roli, navezou a do
„panáků“ nastavějí snopy obilí a přiženou ochočené husy. Aby
to vypadalo dost pohádkově a jako ze starých časů. Pak nastává
problém, kdy se jeden z představitelů vesnického chasníka „pere“ s kosou. Přivolaný odborný poradce tedy radí, aby
s „nářadím“ tak nemlátil a nemáchal, ale snažil se sekat „přes
patku“. Chudák sekáč netuší, co to ta patka je, a tak přicházejí
další zasvěcené rady a několik (skoro marných) pokusů „posíci“
pár klasů. Naši zkušení ledčičtí muži, kteří vše s potutelným
úsměvem pozorují, znalecky poznamenávají, že by to zvládli
„levou zadní“, jen kdyby je k tomu někdo pustil.
Na plac postupně přicházejí další účinkující – malé
husopasky, pohrabovačky, vazačky snopů a pak mladý muž
vedoucí na provaze velikánské zvíře. A tehdy jsem poprvé
v životě uviděla živého vola. Tedy, abych byla přesná, volů jsem
v životě potkala několik, ale toho opravdového ještě nikdy.
Velmi mě překvapilo, jak je to obrovský a mohutný tvor.
Doslova tank živočišné říše. Pro představu čtenářů: jako by stály dvě krávy těsně vedle sebe a ještě jedna jim ležela na zádech. Nelžu. Všechny nás také
rozesmála poznámka jedné místní babičky. Ta
svou vnučku poučovala, že tenhle vůl je opravdu
veliký a že tedy asi bude „chovný“. Na což
zareagoval jeho „páníček“ slovy: „Jedinej chovnej
jsem tady já.“
Po dlouhých minutách pod pražícím
sluncem, kdy se zkoušelo to a ono, kdy jeden
z asistentů dokonce „představoval“ jedoucí kočár
(to aby se tím skutečným po cestě nemuselo
„vendlovat“ sem – tam), aby „jásající“ vesničané
věděli, kdy a jak mávat panu králi, který, až
kamera „pojede na ostro“, bude v tom kočáře
sedět.
Po nějaké té půlhodince, když už konečně
každý ví, co a jak, přiváží auto od cateringu herce
Davida Matáska a Kamila Halbicha. Ti po

14

náležitém zušlechtění přítomnými kostymérkami usedají do kočáru.
Jan Svěrák vykřikne: „Akce!“ a my se staneme svědky natočení
několika okamžiků filmu. Všechno se ještě opakuje a poté znova.
V ten moment si říkám: „Tak tedy, hérečka bych být nechtěla.“
Když se připravoval další záběr, začaly pomalu řídnout naše laické řady, až jsme nakonec odešli všichni. Unavení, zpocení
a plni dojmů. Jak se výpravná pohádka povedla, se dozvíme až za
rok. Ledčice prý budou uvedeny v titulcích nového filmu. Naši
naučnou stezku, lemovanou mladou alejí stromů, si vybral sám pan
režisér, když ji z dálnice viděl v její plné kráse. Jak nám svěřil „lokační manažer“ Martin Vitouš, doslova prý řekl: „Tuhle cestu chci,
ta je ta pravá.“ Tak ji má a na věky ji také „zvěčnil“ na filmový pás.
Jen Říp se do filmu nedostane. Jeho monumentálnost nahradí
„naklíčovaný“ zámek Hluboká. Inu, dějí se věci…
Závěrem bychom si měli říci, o čem že ta nová pohádka
bude. Scénář, který napsal Zdeněk Svěrák, propojuje tři klasické
pohádky a tedy i tři příběhy (Červenou karkulku, Šípkovou Růženku,
O dvanácti měsíčkách), které prožijí bratři Jan (Tomáš Klus), Pepa
(Vojtěch Dyk) a Matěj (Zdeněk Piškula). Ti se vydají do světa, aby
se zbavili svých špatných vlastností. V pohádce se bude hodně vtipkovat, ještě více zpívat a všechno nakonec
dobře dopadne. Jak by ne, když autor scénáře, Svěrák – otec, použil své a Uhlířovy minioperky napsané před časem pro Národní divadlo. Kromě uvedených hlavních představitelů uvidíme také Ivanu Chýlkovou, Jiřího Lábuse, Davida Matáska, Zuzanu Norisovou, Oldřicha Kaisera, Miroslava Táborského, Kamila Halbicha a mnohé
další. Roli vypravěče si „střihne“ sám Zdeněk Svěrák. Také už se těšíte?
(IP)

A kouzelník přišel
Dokonce na něj prásknu, že si s Kateřinou, jednou z jeho asistentek, šuškali. „Náhodou“ jsem to zaslechla a prozradím, že kouzelníka prosila, aby nechal zmizet její tchýni. Navždy!
Měla smůlu, žák světoznámého českého mága Kožíška jí nevyhověl. Asi to odporuje kouzelnickým pravidlům. Buď jak buď, svými čáry máry František Balcar z Černoučku zaujal nejen své vrstevníky.
Dětský den, který se předposlední srpnovou sobotu konal na našem cvičáku, se vydařil. Psí žáci se svými psovody z ledčické kynologické organizace předvedli, jak vypadá jejich vyučovací den. Až na drobnosti, jako
že Gery se nutně musel podrbat za ušima zrovinka ve chvíli, kdy měl vzorně v odložení sedět nebo, že se Sára
rozhodla trochu pozlobit svého psovoda Fandu, se chlupáči ukázali v dobrém světle. Co si budeme povídat, je to
jako u lidí. Někteří jsou pěkné herečky a rádi „hrají divadýlko“.
S ukázkou a poutavým povídáním o sokolnictví vystoupili bratři Jakub a Petr Marešovi, kteří předvedli
jestřába lesního a poštolku obecnou. Jakub, který je členem Klubu sokolníků ČMMJ, vyprávěl o historii
a významu sokolníků v české myslivosti.
Členové MS Ledčice-Jeviněves připravili vědomostní a naučnou stezku. Na ní bylo několik stanovišť,
kde děti například poznávaly stromy a keře, trofeje, plemena psů a zvěř, žijící v našich honitbách. Na závěr si děti i dospělí zastříleli ze vzduchovky. Na každém stanovišti byla pro děti připravena nějaká sladkost, hračka či
upomínkový předmět s mysliveckou tematikou, za které náleží dík především sponzorům a ČMMJ, která nám je
poslala.
Z Nové Vsi přijela s koníky Monika Uhrová, takže budoucí žokejové si mohli zarajtovat. Soutěžilo se
o sto šest, koláče, které napekly členky kynologické organizace i bramborák, který „hladovějícím“ čerstvý přímo
z pánvičky dodávali Michal a Ondra Michovští, báječný guláš manželů Mládkových i opékané klobásy, to
všechno mizelo v žaludcích spokojených účastníků. Nikoliv zájezdu, nýbrž dětského dne. Domů soutěžící neodcházeli s prázdnou. Na cestu dostali tašky s dobrotami a drobnými dárky a ještě si mohli vybrat něco navrch.
Celý den se vydařil a to nejen díky hezkému počasí, ale především zásluhou obětavé práci kynologů
a myslivců, kteří odpoledne společně s rodinnými příslušníky zajišťovali. Největším oceněním bylo konstatování
od dětí, že se již těší, až se za rok zase společně sejdeme. A zároveň závazek do budoucna, neboť vše, co do dětí
v podobě znalostí o přírodě vložíme, se nám jednou několikanásobně vrátí.
Jiří Sirový, Veronika Šourková a Jiří Tyrner
vedoucí kroužku Ledčické veverky
fotografie Anna Holubová
redakčně upraveno (JČV)
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Naučná stezka v pohádce
„Najít neporušenou panenskou přírodu, kterou by nevedly nějaké dráty, je dnes obtížné,“ posteskl si
Martin Vitouš z Film Makers, jehož úkolem je pro filmaře hledat to správné prostředí a zajistit, aby v něm mohli
natáčet. Jak oscarový režisér Jan Svěrák připadl právě na ledčickou alej, která lemuje zdejší naučnou stezku?
„Vraceli jsme se z Děčínského Sněžníku a z dálnice ji spatřili. Jan Svěrák si ji prohlédl a prohlásil, že jinou nechce, že tahle je ta pravá. Nabídky na jiné aleje i ze vzrostlých lip odmítl,“ vysvětluje Martin Vitouš a dodává,
„on se středověk dneska opravdu hledá velice špatně.“
V minulosti filmaři dost „válčili“ s ochránci přírody, kteří odmítali natáčení v místech netknutých (nebo jen málo) civilizací. Časy se však mění. Současně s tím, jak sílí tlaky různých tzv. VIP lidí, aby jim úřady
umožnily v chráněných krajinných oblastech stavět domy, ochránci přírody mění názor a filmaře vítají. Svým
způsobem totiž přispívají k ochraně přírody. Díky filmu si divák uvědomí, jak rozmanité, nádherné, neporušené
kouty nevyčíslitelné hodnoty u nás ještě pořád máme. To vede k umocnění snah pečovat o ně a zachovat je pro
generace příští.
K podobným lokalitám rozhodně patří i naučná stezka Praotce Čecha vedoucí z Ledčic na Mělnicku do
Mneteše, vybudovaná v letech 2007-2008 a veřejnosti k užívání předaná v květnu 2009. To, že si světoznámý
režisér (našim členům známý zejména coby tvůrce Tmavomodrého světa) vybral právě tu, je mj. důkazem promyšlené práce obecních zastupitelů. Trvalou pozornost totiž věnují rovněž výsadbě zeleně, stromů, zalesnění,
starají se o vodní toky a rybníky. Součástí programu, jehož záměrem je zachovat historickou paměť Ledčic a jejich okolí, je rovněž obnova původních cest spojujících vesnice Podřipska. K nim se řadí i zmíněná naučná
stezka.
Je opravdu tak důležité zachovávat to, co nám naši předci zanechali? Co o tom soudí starostka Ledčic
Jiřina Michovská? „Domnívám se, že ano. Kdo jiný než obec by to měl dělat?! Jednak jsou to projekty dosti finančně nákladné a co se týče dotací a finančních příspěvků ať už na realizaci nebo obnovu, je přece jen obec na
tom o něco lépe než fyzická osoba. I přesto se najdou také z řad občanů nadšenci, kteří investují, aby zachovali,
stejně jako obec, odkaz pro budoucí generace.“
Kde malá vesnička na takové projekty získává finanční prostředky? „Jsou to národní programy, které
spravují MK ČR, MMR ČR, krajské úřady, ale i prostředky EU a samozřejmě vlastní rozpočet, který vždy musí
daný projekt v různé procentuální výši dofinancovat,“ dodává Jiřina Michovská.
Má obec z filmařů nějaký prospěch, přibudou do obecní kasičky peníze či jde spíše o morální ocenění
za vynaložené úsilí občanů, zejména těch, kteří zvelebování Ledčic a okolí bezplatně věnují i svůj volný čas?
„Samozřejmě, že náklady spojené s jakoukoliv úpravou nebo službou si filmaři hradí sami,“ vysvětluje paní starostka. Obec může požadovat i nějakou finanční náhradu. My jsme ji nechtěli, protože se domníváme, že
i toto je způsob zviditelnění a reklamy naší vesnice. Ostatně poděkování se jí dostane také v závěrečných titulcích.“
Vytvořit pohádkový středověk na naučné stezce Praotce Čecha letos 15. srpna nebyl problém. Jen si to
představte! Sluncem zalitý lán zralého obilí, žebřiňák tažený volem, snopy zčásti sklizené úrody složené do panáků, dovádějící vesnickou drobotinu a ženy v polích… A nad tím vším došmolkova vycíděná obloha.
Je krásné, že ledčická naučná stezka hrála jednu z hlavních „rolí“ v připravovaném pohádkovém příběhu.
(JČV)
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Pan Luděk Čermák vzpomíná na svého tatínka
Předposlední den měsíce září se na popud dolnobeřkovického kronikáře Bohumila Pokorného přijel podívat do renovovaného statku U Cinků i dávný obdivovatel naší vesnice, pan Luděk Čermák za Štětí, pravnuk
stavitele Václava Čermáka (postavil ledčickou školu) a prapravnuk Josefa a Marie Husákových. Rozhodně nešetřil slovy chvály nad tím, co Ledčice a jejich vedení dokázaly. Zakoupil si také právě vyšlou „kroniku“ Ledčice
na Podřipsku v proměnách času, kde je i několik vět o jeho předcích. Dnes si dovolím ocitovat část e-mailu pana Čermáka, v němž se zmiňuje o svém tatínkovi, panu Václavu Čermákovi:
„Otec se vyučil u drogisty Krátkého. Do války ještě u něj pracoval a připravoval se na zkoušky, aby se
stal lékárníkem. Byl členem Sokola. Za Pšovku šermoval, boxoval a jezdil na kole. Pak však přišla válka, byl nasazen do loděnice. V roce 1942 se oženil s Věrou, rozenou Zimovou z Mělníka. Jako člen ošetřovatelské skupiny
se zúčastnil ošetřování zraněných při přestřelce ve Vehlovicích. Celou válku si schovával fotomateriál na to, aby
zachytil atmosféru osvobození. Celý jeho archiv s desítkami snímků jsem věnoval archivu na Mělníku. Hned
v květnu byl osloven, aby převzal drogerii ve Štětí. Do Štětí se hned koncem května 1945 přestěhoval. Prodejnu
pozdvihl a zněkolikanásobil její obrat. Byl ale nasazen do SEPAPU, kde se vypracoval od dělníka s lopatou až
na vedoucího směny v kotelně. Při práci si dodělal i papírenskou školu. Po třech letech se však ze zdravotních
důvodů vrátil jako vedoucí prodejny do drogerie. Ta byla převedena do Jednoty Litoměřice, později Roudnice.
Celou dobu byla označována jako největší drogerie Jednoty. Zde pracoval s manželkou bez mank a postihů až do
důchodu. Ve Štětí po válce založil a stal se prvním velitelem Sokola, u hasičů dělal do 70 let pokladníka, za což
byl oceněn a odměněn a jeho fotografie visí v celostátním muzeu hasičství na desce cti. V roce 1968 založil ve
Štětí šermířský oddíl, který vedl do roku 1985. Ještě v současné době se setkávám s lidmi, kteří na otce s úctou
vzpomínají a vyzdvihují jeho profesionalitu v obchodě i práci, kterou odvedl pro město.“
Mně nezbývá, než za tyto řádky poděkovat a s obdivem poznamenat, jak plodný, příkladný a naplněný
může být jeden jediný lidský život. Pan Václav Čermák určitě nebude člověkem, na kterého se lehce zapomene.
Neboť stopa, kterou zanechal, je skutečně hluboká.
Ráda bych ještě uvedla na pravou míru chybu, která se vloudila do mého textu v knize Ledčice na Podřipsku v proměnách času na str. 191. Opravte si, prosím, pan Čermák U Fajtů nepracoval.
(IP)

(Ne)zapomenutí hrdinové
Na popud paní Jaroslavy Bubeníčkové se tímto obracím na všechny pamětníky, kteří si ještě vzpomínají
na ledčické legionáře. Věřím, že se nám společně podaří vybavit, oživit a uchovat vzpomínky na muže, kteří se
aktivně zúčastnili bojů za svobodu v cizineckých legiích. Při příštím setkání Senior klubu se pokusíme všechny
poznatky sepsat a po náležitém zpracování a doplnění o fotografie také zveřejnit v Ledčických novinkách.
Stejně naléhavě prosím vás všechny, kteří vlastníte jakékoliv snímky ledčické kuželny, která stávala na
dvoře hostince U Bendů. Také o ní si budeme povídat a pátrat po její minulosti.
(IP)

Hrad Jevín
Při setkání seniorů v úterý 15. října se v renovovaném statku U Cinků, kromě jiného, dostalo i na hrad
Jevín. Byla jsem požádána, abych o této chráněné kulturní památce napsala do Ledčických novinek, že prý si
o něm všichni rádi počtou. Slíbila jsem to, a tak dnes alespoň krátce:
Hrad Jevín stál na nejvyšší ostrožně (vyvýšenině) vysoké 238 m. n. m. v okolí Řípu při obchodní cestě
z Prahy do Drážďan. Byl vybudován zcela určitě na základech předslovanského sídla, s největší pravděpodobností keltského. V době knížecí (7.-9. století) to byla tvrz, v době Přemyslovské už hrad, který však v historii naší země nehrál žádnou významnou roli. Byl ale ve své době pravděpodobně poměrně důležitým regionálním cen-
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trem vojenským, strážním, obchodním
i správním. V Památníku národního
písemnictví na Strahově je uchovávána
mapa
Sídla
Slovanů
a
slovanské
hrady
v Čechách
v VII.-IX. století, kde mezi Litoměřicemi a Prahou je značen právě pouze
Jevín. Také Václav Hájek z Libočan
se ve své Kronice české jedinou větou
zmiňuje: „Čechové směrem poledním
od Řípu si postavili hrad.“
Považoval Jevín za nejstarší hrad na
našem území. Je to pravděpodobně
ale jen jedna z jeho historickými
prameny nedoložených mystifikací.
Připomeňme si, že Kronika
česká hovořící o událostech od roku
664(!), kdy prý do našich končin přišel
Praotec Čech se svou družinou, až do korunovace Ferdinanda I. v roce 1526, je velmi živě a poutavě napsané dílo, které oplývá spíše skvělým a čtivým beletristickým zpracováním, než ověřenými fakty. V tom tkví také její
nezastupitelná hodnota a důvodná popularita po mnohá desetiletí. Směle bychom mohli říci, že jde o první český
bestseler.
Ve skutečnosti byl nejstarším hradem vystavěným z kamene na našem území hrad Přimda (1121), který
zbudoval německý hrabě Děpolt, ale nejpozději od roku 1126 už sídlo patřilo českému panovníkovi a sloužilo
jako důležitá hraniční pevnost i královské vězení. Byl zde, kromě jiných, vězněn vlastním otcem Václavem I.
i Přemysl Otakar II., později zvaný „král železný a zlatý“. Od 17. století byl přimdský hrad již neobyvatelnou
zříceninou.
Avšak vraťme se k Jevínu. V historických písemných zprávách je jako jeden z nejstarších držitelů sídla
zmiňován jistý pan Pešek z Válovic. Hrad byl rozlohou nevelký, ale převážně opukové zdivo mělo místy tloušťku až 180 centimetrů. Hradby obepínaly malé nádvoří s hradním palácem jen ze tří stran, neboť z té čtvrté, nad
velmi prudkým srázem, jich nebylo zapotřebí. Nad hlavní vstupní branou s padacím mostem se vypínala mohutná válcovitá věž. Hradní příkopy byly až třicet metrů široké a osm metrů hluboké. Přímo na zdejší ostrožně vyvěrá vodní pramen a byla tu objevena i zasypaná studna.
Druhý pramen se nalézá při úpatí vyvýšeniny, odkud teče k vesnické kašně postavené v Jeviněvsi roku
1900. Voda dnes už ale není pitná, třebaže ještě v minulém století byla zdrojem kvalitní vody pro celou obec.
Zánik hradu Jevín se traduje někam k roku 1300, kdy mladičký markrabě moravský Karel (1316-1378),
pozdější král a císař
Karel IV., zvaný Otec vlasti,
objížděl se svou bojovou
družinou Čechy, aby je očistil od loupeživých rytířů
(lapků), kteří už od jedenáctého století, ale hlavně za
panování Jana Lucemburského (Karlova otce), přepadali kupce, poutníky, vesničany a další pokojné lidi.
Protože tehdejší jevínský
hradní pán se dobrovolně
nechtěl vzdát, byl hrad dobyt, pobořen a jeho držitel
na výstrahu druhých pověšen. Později byli majiteli stále více pustnoucího hradu
páni Buškovští a v 17. století
pak od nich majetek odkoupil hrabě Chotek. Ten byl
také jeho posledním držitelem a kromě jiného si ve vesnici pod zříceninou postavil letní zámeček, dnes dům
čp. 1.
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Pan učitel Bohumil Pokorný, dolnobeřkovický kronikář, často vzpomínal na to, jak na hradě prolézal
tamní sklepy, o nichž se vypráví, že vedou až pod Říp, nebo zase k Veltrusům i jinam. Zkrátka lidská představivost a fantazie má opravdu „velké oči“.
Zajímavé jsou místní archeologické nálezy – četné střepy, nádobí, zbraně, bronzový pozlacený knoflík
a jiné. Po 1. světové válce bylo na ostrožně zcela nahodile odkryto neolitické pohřebiště. Všechny nálezy
a artefakty jsou uloženy v Národním muzeu a v Muzeu Litoměřice. Jistou úsměvnou perličkou je domněnka některých nadšenců, že na Jevíně by mohl být hledaný a stále nenalezený hrob mytického Praotce Čecha.
Jedna z jeviněveských pověstí vypráví O dvou bratřích. Našla jsem ji v prvním díle útlého brožovaného sborníčku Jiřího Zubíka a Josefa Houžvy Pověsti Mělnicka, Kralupska, Neratovicka a Kostelecka, vydaném
Okresním muzeem Mělník v roce 1994:
Na vysoké stráni, nad zelenými vinicemi a chmelnicemi, mezí tvrzí novoveskou a hornobeřkovickým hradem, stával pěkný hrad Jevín. Jeho společnými dědici byli rytíři Petr a Jan. Žili spolu v dobrém. Každý se věnoval svým
záležitostem a zálibám. Jednou, o svatodušních hodech, na tvrzi v Nové Vsi spatřili dceru rytíře vepřeckého
Vlastu a oba se do ní beznadějně zamilovali. Vyhledali otce krásné dívky a požádali ho o její ruku. Ale otec byl
diplomat. Nechtěl si žádného rozhněvat, a proto je odkázal na rozhodnutí samotné dcery. Když pak před ní oba
stáli, podala líbezná Vlasta ruku Janovi. A tu se v Petrovi zpěnila krev a bylo po bratrské lásce. V nesmírném
hněvu odjel a nechtěl dlouho nikoho vidět.
Na svatbu, ač pozván, se nedostavil, ale naopak poslal novomanželům vzkaz. „Kdybyste se opovážili přijet na
Jevín, skončí můj bratr v hladomorně pod hradní věží a jeho žena se vrátí ke svému otci na oslu. Tak těžkou
urážku si Jan ani jeho tchán nemohli nechat líbit. Poblíž Jeviněvsi se srazili s Petrovým vojenským oddílem. Nejzuřivější boj sváděli oba bratři. Jiskry od jejich mečů létaly koním nad hlavami. Jednou se zdálo, že vítězí Petr,
po chvíli zase, že Jan. Válečné štěstí se nakonec přiklonilo na Janovu stranu. Petr spadl z koně, byl zajat
a sám uvržen pod jevínskou hradní věž. „Hrozil jsi mi, že mě umoříš hladem,“ připomněl mu Jan. „Já tebe umořím žízní!“ Darmo šlechetná Vlasta prosila svého manžela, aby se slitoval a bratrovi odpustil. Janovo srdce se
obměkčit nedalo. Pod trestem smrti zakázal podat Petrovi byť jen kapičku vody a každý den se tázal věžníka: „Je
ještě živ?“ Když to trvalo celý týden, poslal k vězni svého sluhu Rameše převlečeného za kněze, aby ve zpovědi
zjistil, jak si Petr zachovává život. A tu vyšlo najevo, že Petr svůj chléb klade do vlhké spáry ve zdi a vláhu z něj
pak vysává. Bezcitný Jan dal ihned vězně převést do suché střední části strážní věže, kde Petr po třech dnech
skonal. Na smrtelném loži svého bratra proklel. Jan se dlouho ze svého vítězství neradoval. Každou noc se mu ve
snu zjevoval mrtvý bratr a nedal mu spát. Nakonec nevydržel muka vlastního svědomí. Spolu s věrným sluhou
Ramešem vystoupali na vrchol hradní věže a vrhli se do propasti pod sebou. Ani Vlasta jejich čin nepřežila. Jevínský hrad se potom rychle rozpadal a po několika letech po něm zbyla jen trocha kamení. A ty tam můžete najít
dodnes.
(IP)
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