VII. ročník, září 2006

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
radostný čas prázdnin a dovolených pro většinu z nás skončil. Věřím, že jste si letošní více méně horké léto
pěkně užili, že jste načerpali do dalších pracovních nebo školních dní dostatek nové energie.
Dění v Ledčicích se však ani během prázdnin nezastavilo. Ve škole byla dokončena výměna oken za plastová,
díky nimž se značně sníží spotřeba plynu a zlevní se tím podstatně provoz zařízení. Byly vymalovány chodby,
mateřská škola a kuchyně s jídelnou. Pořídili jsme nový nábytek do několika prostor školy, upravili, oseli a
osázeli školní dvůr, do školy byl zaveden vysokorychlostní internet. Spolek ŘIP opravil a natřel oplocení hřiště.
Pracovalo se na vyžívání trávy v našem budoucím lese Na Škarechově, byl zaveden internet do knihovny a
dokončena rekonstrukce střechy na „patnáctce“. Mám radost také z toho, že naše omladina tu a tam jenom něco
neponičí, ale že někteří z nich dokáží přiložit ruku k dílu. Natřeli a očistili na příklad autobusovou čekárnu ve
vsi. Pomáhali i spolku ŘIP natřít plot kolem školního hřiště.
Teď nás čeká náročný, ale jistě velmi krásný den. 23. září všichni společně oslavíme 780. výročí od první
zmínky o Ledčicích v historických pramenech a 120 let naší omládlé školy. Kolem 10. hodiny se sejdeme
v kostele svatého Václava, kde bude slavnost zahájena a kde si vyslechneme krásný umělecký přednes v podání
Radovana Lukavského, houslové skladby, které zahraje virtuóz Václav Hudeček a zazpívá nám i naše známá a
velmi oblíbená operní pěvkyně Pavla Senič za opět vynikajícího varhanního doprovodu Radky Zdvihalové.
Na evangelické faře bude otevřena výstava „Bejvávalo“, ke které jste svými dary mnozí z vás přispěli – uvidíte
zařízení venkovské kuchyně, „parádní“ pokoj, zemědělské potřeby a jiné. Budou zde vystaveny i faksimile
dávných listin, o kterých se v dnešních Novinkách také píše. K nahlédnutí vám bude celá škola, fotodokumentace,
kroniky, výtvarné práce dětí atd. Také dveře školního minimuzea budou už tradičně otevřeny. Ve 12 hodin
zahájíme staročeský jarmark, na kterém bude k dostání tradiční zboží (keramika, hedvábná batika, šustí,
dřevěné výrobky, medovina, drátěné výrobky, perníčky, výrobky z polodrahokamů, ale i sborník kreseb
ledčických zákoutí od malíře Černého, hrníčky s barevnými obrázky Veroniky Kubáčové, která také vystaví své
obrazy v nové klubovně přestavěné ze školní uhelny...) Každý účastník dostane „guláš paní starostky“. Od 14
hodin vystoupí soubor Silueta s rokenrolem, místní děti vám zahrají Prodanou nevěstu, vystoupí také taneční
skupina Naděje, bude hrát dětský swingový orchestr z Roudnice a mnoho dalšího. Snad jsem vyjmenovala to
nejpodstatnější, co jsme pro vás připravili. Věřím, že se povede nejen program, ale také počasí.
Po oslavách nás bude čekat zase hodně práce. Začneme s výstavbou kanalizace. A to je opravdu pořádné
sousto. Ale co. Zvládli jsme společně vodovod i plynofikaci, tak co bychom společně nezvládli také toto. Čistička
odpadních vod, ke které budou Ledčice připojeny, už se buduje. Hotová by měla být v prosinci.
Těším se na další spolupráci s vámi. Neboť nic nejde hladce, bez problémů a samo.

Jiřina Michovská
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Pozvánka
na oslavu 780.let trvání obce Ledčice a 120.let zdejší školy
Sobota 23.září 2006
Dopolední program:
10.00 zahájení slavnostním koncertem v kostele sv.Václava
recitace a čtení z bible Radovan Lukavský, člen ND
zpěv sopranistka Pavlína Senić
varhany Radka Štolbová - Zdvihalová
violoncello Jiří Hošek s dcerou Dominikou Hoškovou
12.00 otevření jarmarku s tradičními výrobky
vernisáž výstavy na evang.faře „Bejvávalo“
výstava obrazů Veroniky Kubáčové v nové klubovně ZŠ
oběd pro všechny přítomné „Guláš paní starostky“

Odpolední program:
14.00 T&T Silueta Praha - taneční vystoupení rokenrolu
Naděje Roudnice n.L. – výrazový tanec
Prodaná nevěsta - upravené představení v podání místních dětí
Pásmo poezie – děti z mateřinky
Slunečnice – vystoupení mažoretek
19.00 Taneční zábava – hraje hudební skupina Globus
21.00 Večerní překvapení
Změna programu vyhrazena
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Naši jubilanti
Podzimní část roku je ve znamení oslav životních jubileí několika našich spoluobčanů. Všem oslavencům
přejeme hodně zdraví, klidu, pohody a osobního štěstí i do dalších let.

50 let
60 let
75 let

Tydlitát Josef čp. 206
Švec Jaroslav čp. 162
Jarabicová Eliška čp. 13
Miler Josef čp. 202
Sirová Marie čp. 52

81 let
82 let
86 let
92 let

Král Antonín čp. 117
Král Jaroslav čp. 167
Zemanová Anna čp. 60
Nejč-Stejskalová Ludmila čp. 31
Košťál František čp. 172

Poděkování
-

spolku ŘIP za opravu a natření plotu kolem školního hřiště
paní Evě Chmelové za dárky pro letošní prvňáčky
panu Václavu Doškovi za knihy do knihovny
mládeži, jmenovitě O.Doškovi, J.Veverkovi, M.Pospíšilovi, J.Hudečkovi za nabarvení autobusové
čekárny na návsi
herci Jiřímu Krytinářovi a kytaristovi Liboru Petrů za vystoupení pro ledčické děti a rodiče při
slavnostním zahájení školního roku

Pátek třináctého
Pátek je považován za nešťastný a pokaždé, když se v kalendáři sejde s třináctkou, je to hotový malér. Letos
je zde zapsán dvakrát: 13.1. a 13.10. Zvláštní je, že vlastně ani pořádně nevíme, proč tahle divná pověra, které se
i dnes, v době počítačů a vědy, tolik věří, vznikla. Už staří Římané pokládali třináctku za číslo smrti a utrpení,
neboť na ten den císař vždy vyhlašoval gladiátorské „hry“. Skandinávská mytologie zase říká, že když se někdo
posadil ke stolu jako třináctý, byla to předzvěst neštěstí. Při sezení bohů ve Valhalle třináctý vetřelec totiž
způsobil smrt boha Odina. Tahle pověra byla přejata prakticky všude – i u nás. Také Bible hovoří o počtu 13
účastníků na poslední večeři Páně – tedy 12 apoštolů a Kristus, předznamenalo třináctku jako nešťastné číslo
v křesťanských zemích. I středověké sabaty čarodějnic měly 13 členek. V pátek byl popravčí den, kdy se věšelo
na šibenici. „A pátek nešťastný je den ...“ psal Karel Jaromír Erben.
Filozofové v Řecku považovali třináctku za nedokonalé číslo, 13 pencí dostával za svou práci londýnský kat.
Strach z třináctky trvá dodnes. Napoleon raději v tento den ani neválčil. Texasané mají přísloví: „Nikdy nestříhej
látku na šaty v pátek třináctého, protože je nikdy nedošiješ.“ Lékaři a dentisté mají v tyto dny méně pacientů.
Dokonce existují budovy, v nichž chybí 13. patro, přestože mají pater třeba dvacet. V letadlech někdy nebývají
třinácté řady, sedadla č. 13, v hotelích nebývá pokoj č. 13. Ještě že v příštím roce budou zase jen dva takto
„nešťastné“ dny – 13. dubna a 13. července. Buďte tedy připraveni. I když třeba pro skladatele R. Wagnera byla
třináctka číslem šťastným, neboť se narodil v roce 1813 a zkomponoval 13 oper.
Těch pověr ohledně neštěstí je víc – znáte to: černá kočka přes cestu je smůla, rozbité zrcadlo sedm let
neštěstí, rozsypaná sůl sebou nese mrzutosti, kdo myslí na úspěch, musí zaklepat na dřevo, aby to nezakřikl,
spadlá řasa splní přání, dáme-li si ji rychle do výstřihu, jinak je to pravý opak, kdo zapálí cigaretu od svíčky,
bude mít sedm let „celibátu“, potkat jeptišku znamená smůlu, pokud si člověk rychle neuplivne do rukávu, vidět
někoho s kosou znamená blížící se smrt, kterou je možné zaplašit zkříženými prsty a trojím odplivnutím. Před
důležitým okamžikem v životě je třeba vykročit pravou nohou a nechat se třikrát poplivat. Takže do dalších dnů
„tfuj, tfuj, tfuj“.
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Ledčický úspěch
Letos se naše obec počtvrté zúčastnila soutěže Vesnice roku, která proběhla už podvanácté. Jejím cílem je
snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, poznání a zveřejnění rozmanitosti
a pestrosti života na vesnici a prokázat široké veřejnosti význam těchto lokalit. Vyhlašovateli soutěže jsou
Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj, Kancelář prezidenta ČR,
ministerstva zemědělství, kultury a životního prostředí, Společnost pro zahradní a krajinářskou formu, Svaz
knihovníků, Folklórní sdružení ČR a Asociace krajů ČR – v našem případě zastoupený krajem Středočeským.
Co všechno se hodnotí? Hlavní dokumenty obce – jestli má územní plán, místní plán obnovy venkova, jaká je
péče o zeleň, jaká je spolupráce se školou, knihovnou, sportovci a dalšími kolporacemi, jaký je „duch“ vesnice –
zda se lidé dokáží sejít, vzájemně se pobavit, znají minulost obce, umějí udělat nějakou práci třeba zadarmo, jak
pečují o své domy a životní prostředí, jaký je společenský život, zda se tu lidé jen nepotkávají jako ve městě –
lhostejně, bez zájmu a nezakotveně.
V letošním roce se opravdu neoddiskutovatelně zaslouženě stala Vesnicí roku 2006 obec Jankov u Votice.
Výhra byla honorována částkou půl milionu korun. Naše vesnice tentokrát také přímo zazářila. Získali jsme
Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí dotovanou 400 000 korun, dále ocenění za péči o knihovnu a
další za péči o školu honorované vždy 50 000 korunami. Z ocenění máme jistě všichni radost, a peníze se také
hodí. Pomohou zrealizovat některé další projekty. Těší nás, že i odborné veřejnosti se v Ledčicích líbí a že velmi
kladně ohodnotila stav obce a práci zdejších lidí.

Ohlasy
„Mám k Ledčicím, a zvlášť ke škole, velmi nostalgický vztah. Inu, kořeny máme všichni jen jedny. Nemohu nikdy
zapomenout na kladnou a inspirativní energii, která proudí ledčickou školou, na osobnosti které ve mně
zanechaly své otisky... Navedly mě na mou nynější profesní cestu a snad i formovaly mé etické a estetické
vnímání světa. Na zdejší ZŠ jsem prožil, ve smyslu vnitřním, nejkrásnější školní léta. Na ledčickou školu a
potažmo na Ledčice prostě nikdy nezapomenu... Vaši a snad trochu i moji obec velmi sleduji: v Mělnicku + Vaše
perfektní webovky, a mám radost. Mám pocit, že se stále hlouběji vracíte k podstatě lidského bytí, ke zdravé
pospolitosti, k tradicím, bez nichž není možná existence žádného lidského společenství, a po nichž se dnes
pohříchu plive, nebo se na ně minimálně zapomíná, že prohlubujete pocit sounáležitosti, že jste prostě českou
vesnicí se vším všudy... V dokonalé úctě
Mirek Král
(principál 1. Neratovickédivadelní společnosti)
rodák z čp. 209

„ Při svých putováních po naší vlasti jsem navštívil mnohá místa, ale ne všude jsem se cítil tak dobře, jako
v Ledčicích, které jsem dříve vůbec neznal a navštívil je poprvé. Čekal jsem na návsi na paní starostku a přitom
se mě ujali místní občané. Nabídli mi pomoc při telefonování, zeptali se, zda něco nepotřebuji. Nejen, že jsou
Ledčice krásné, upravené, mají hodně zeleně, ale také tu žijí dobří lidé. Odnáším si od vás příjemné zážitky.
Určitě ještě, když mi to dovolí zdraví, přijedu.“
Ing. František Krejčík, 81 let, Hýskov

„Máte krásnou obec, ve které to žije. Líbí se mi i vaše živé, aktuální webové stránky. Klobouk dolů.“
Vladimír Šíp, 58 let, Praha

Pokud má někdo pocit, že se v Ledčicích nic neděje, měl by se podívat do jiných obcí. Já samozřejmě chválím
ledčický obecní web a ze všeho nejvíc chválím takový vynález, jako je fungující diskuzní fórum. Nezbývá mi než
závidět. Je fantastické, na jaké úrovni lze rozšířit komunikaci s lidmi a mezi lidmi. Komu se zdá, že je v Ledčicích
něco špatně, ať se poinformuje jinde… Závidím Ledčičákům jejich starostku!
Ivana Loužecká, Hořín

O Ledčicích jsem nikdy před tím neslyšela. Ale teď vám ve vaší práci fandím a jsem nadšená z toho, co všechno
se u vás děje. Určitě u vás někdy zazvoním.
Hana Dudíková
profesorka Gymnázia J.Opletala, Litovel
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Potomci Přemyslovců navštívili Mělník
Ve čtvrtek 27.7.2006 byla v Praze zahájena dvoudenní akce k připomenutí 700. výročí vymření panovnického
rodu Přemyslovců, který ve středověku vybudoval český stát (Václav III. byl 4.8. 1306 zavražděn v Olomouci).
V rámci oslav se uskutečnilo setkání potomků tohoto rodu. Rod pokračoval po přeslici královnou Eliškou
Přemyslovnou (na trůn nastupuje rod Lucemburků). Prostřednictvím sňatků docházelo ke spříznění s dalšími
evropskými panovnickými domy. Mezi pozvanými z českých zemí i ze zahraničí se slavnosti zúčastnili zástupci
významných šlechtických rodů – Schwarzenbergové, Paarové, Sternbergové, Lobkowiczové, Waldsteinové,
Rohanové, Czernínové, Schönburgové, Dohalští, Bubnové z Litic a další. Při té příležitosti byl vystaven
rodokmen Přemyslovců a jejich následovníků, ale i portrétní řada Přemyslovců a dalších českých panovníků
zapůjčená z různých sbírek. Víno k přípitku dodala mělnická větev Lobkowiczů, pivo pak větev roudnická.
Následující den přijali potomky Přemyslovců Jiří a Bettina Lobkowiczovi na svém zámku v Mělníce, rodišti
nejstarší historicky doložené české kněžny, svaté Ludmily. Dynastie Přemyslovců vládla v Čechách 450 let.
Nejstarším historicky doloženým knížetem tohoto rodu byl Bořivoj, manžel Ludmily a dědeček knížete Václava,
první šiřitel nového náboženství – křesťanství. To se ale neobešlo bez krveprolití. Vzpomeňme zavraždění
knížete Václava jeho mladším (snad patnáctiletým) bratrem Boleslavem 28.9.935 a o šedesát let ve stejný den
vyvraždění druhého nejsilnějšího knížecího rodu Slavníkovců, opět Přemyslovci. Tehdy také vyvrcholily
sjednocovací tendence českého státu. Vláda této dynastie ale nebyla spojena jen s vraždami a násilnostmi. Za
posledních králů vládnoucího rodu bylo založeno na 200 měst, 180 klášterů a nespočet hradů. Jejich říše se
rozkládala od Baltu až po Jadran. Vznikala skvostná literární díla, razily se nejkvalitnější mince té doby, České
země byly ctěny a uznávány celým tehdejším světem. Rozkvět českého království a vládu Přemyslovců přetrhla
královražda. Dodnes nelze spolehlivě říci, kdo za ní stál. K jejímu 700. výročí Česká národní banka vydala 200
korunovou stříbrnou pamětní minci s motivem Václava III., posledního přemyslovského panovníka na českém
trůně.

Ledčické věžní hodiny
Jak jsme už psali, věžní hodiny na barokním kostele svatého
Václava pocházejí z roku 1888. Vyrobila je legendární rodinná
firma Hainzů, která nese název po svém zakladateli, Ludvíku
Hainzovi. Pozoruhodný je také fakt, že dodneška stálo v jejím čele,
kromě dvou „ženských výjimek“, pět mužů stejného jména. Ludvík
Hainz první, který žil v letech 1813 až 1873 založil v roce 1836
hodinářskou firmu, dobře se oženil, a tak se rychle „vyšvihl“.
Nechal postavit nový velký dům na Staroměstském náměstí
s přízemní prodejnou a opravnou hodin. Dokonce vstoupil do
politiky a stal se městským radním. Zasloužil se také o to, že
opravil pražský orloj, sestrojený Mikulášem z Kadaně v roce 1410.
Od roku 1787 se totiž uvažovalo, že věčně porouchaný stroj orloje
bude vyhozen do starého železa. I když tu a tam se podařilo
hodinový systém „rozchodit“, roku 1824 opět stál. A na dlouho.
Město jej proto chtělo prodat, až pomohl právě radní Hainz
s hodinářem Josefem Holubem. 1.1.1866 byl o půlnoci opět slavnostně spuštěn. Od té doby se firma až do
dneška o orloj stará. Jmenovitě pan Otakar Zámečník, který pečuje i o ledčické věžní hodiny.
Ty firma Hainz sestrojila a umístnila na věž kostela za vedení Ludvíka, řečeného druhý (1842-1893), který
rozšířil výrobu právě o věžní hodiny. Ročně jich firma vyráběla dvanáct a dodávala je do celého Rakouska –
Uherska. Když Ludvík druhý v 51 letech zemřel, vedla společnost úspěšně až do roku 1901, kdy byla převzata
Ludvíkem třetím, jeho manželka Františka. Tento Ludvík (1878-1958) se postaral o největší rozmach podniku.
Postavil továrnu v Holešovicích, rozšířil výrobu o další druhy hodin (telefonní, pouliční...) a dovezl také
takzvané „píchačky“, tedy hodiny kontrolní. Ludvík Hainz toho jména čtvrtý (1908-2001) vybudoval velký
výrobní závod, který mu byl v roce 1948 znárodněn a navrácen až roku 1992. Pátý Ludvík Hainz, narozený roku
1947, se ale hodinářem nevyučil. Vystřídal v roce 1999 vedení firmy svou sestru Blanku a podnik vede dodnes.
Právě za „šéfování“ tohoto dvojnásobného inženýra byly původní věžní hodiny na ledčickém kostele opraveny a
roku 2000 pod vedením orlojníka Otakara Zámečníka znovu pod barokní báň instalovány. Firma Hainz opatřila i
nový cimbál, jenž jemně odbíjí každou čtvrthodinu, velký zvon pak každou celou. Věříme, že naší vesnici i jejím
obyvatelům budou ohlašovat jen dobrý a ničím nerušený čas.
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Víte, že:
-

-

-

-

-

Mezi obcemi Všetaty a Dřísy na Mělnicku založila kněžna Ludmila vinici. Sazenice prý jí věnoval
moravský kníže Svatopluk, u nejž poprvé víno ochutnala. Do té doby, jak tvrdí kronikář Václav Hájek
z Libočan, v Čechách tento nápoj neznali. Podobnou legendickou vinici prý Ludmila založila pod
pražským Hradem na Opyši. Pěstovalo se tu eucharistické víno, které při mši sloužilo jako „krev Páně“.
Kněžna Emma, manželka knížete Boleslava II., jedna z nejzáhadnějších postav českých dějin, nechala
na Mělníku v roce 1006 razit mince – denáry – na nichž se také poprvé objevil název města (CIVITAS
MELNIC), byla též donátorkou skvostně ilustrovaného kodexu, který obsahuje i Gumpoldovu
svatováclavskou legendu.
4. října roku 1226, tedy v roce, kdy se poprvé v historických
pramenech psalo o Ledčicích, zemřel v jiném koutě světa,
v Itálii, svatý František z Assissi, patron všech zvířat. Tento
den se od roku 1931 slaví jako Světový den zvířat.
František, přezdívaný Francesco (Frantík, malý Francouz)
se dožil pouhých 44 let. Všechny živé tvory, zvířata
nevyjímaje, považoval za své bratry. Těsně před svou smrtí
„aranžoval“ živé betlémy. V posledních měsících života se
mu na těle, rukou a nohou objevila krvácející Kristova
stigmata. Zanedlouho zemřel, na holé zemi, nahý, krátce po
západu Slunce, pokryt ranami jako Kristus na kříži.
roku 1421 byl vypleněn husity roudnický augustiniánský
klášter a chrám Narození Panny Marie.
roku 1421 byli v Roudnici upáleni Mistr Martin Houska a
jeho druh Prokop řečený Jednooký.
11.7.1451 na Mělníku zemřela na mor kdysi krásná uherská a česká královna, římská císařovna Barbora
Celská, druhá manželka Zikmunda Lucemburského, podvodnice a velká hříšnice, která často bývá
přirovnávána k hanebné Messalině, manželce římského císaře Claudia.
roku 1621 byli popraveni v Roudnici a Hoštce účastníci stavovského povstání.
roku 1836 za vlády Ferdinanda V. řečeného Dobrotivý, bylo nadprůměrně teplé počasí a řádila
epidemie cholery, která po celé zemi, i v Ledčicích, jak dokazují matriky, ukončila nejeden život.
Stejná situace, která sice nezuřila tak strašně, nastala i v letech 1850 a 1866. „Obyvatelstvo v ní
poznávalo prst kárající ruky Boží, ať proto počal býti lid jaksi zbožnější a žádal míti obětovanou mši
svatou jednu po druhé na ten úmysl, aby od nás Bůh ten zasloužený trest odvrátil...“
1. listopadu roku 1896 byl založen a posvěcen nynější roudnický hřbitov a zdejší kaple Všech svatých.
roku 1951 byl vystěhován lobkowiczský archiv z Roudnice do Pátku na Ohří za velmi nedůstojných a
neodborných podmínek pod dozorem STB. Mnohé vzácné a ojedinělé materiály tak byly nenávratně
zničeny či poškozeny. Pod tento úřad patřily i Ledčice.
před 15 lety, 1. listopadu 1991, začala tzv. Kuponová privatizace.
26. září se od roku 2001 slaví každoročně Evropský den jazyků. Je jedním z nástrojů úsilí o ochranu
jazykové rozmanitosti evropského kontinentu.
naše země, která byla vždy známa a uctívána pro svou vzdělanost, dává ze svého rozpočtu na školství
tak málo, že jsme v tomto směru až na 72. místě ve světě.
nejšťastnější jsou prý lidé v Dánsku, pak Švýcaři a Rakušané. V konkurenci 178 států skončila Česká
republika na 77. místě. V první desítce se ještě umístily Bahamy, Finsko, Bhútán, Island, Kanada.
Světové velmoci obsadily za nimi mnohem horší místa. USA 23., Německo 35., Británie 41., Francie
62., Čína 82., Japonsko 90., Rusko dokonce až 167. místo. Nejméně spokojeni prý jsou obyvatelé
Zimbabwe a Burundi. V posuzování spokojenosti, a tím i štěstí, hrají velkou roli dobrá zdravotní péče,
fungující školský systém a vysoký ekonomický růst. Uveřejnila to univerzita v britském Leicesteru.
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Archeologové opět v Ledčicích
Pohled z ptačí perspektivy odkrývá archeologické objevy, které by jinou cestou prakticky nebylo možné
uskutečnit. Nadhled je to, čeho využívá obor zvaný letecká archeologie. Je to věda fascinující, ale jako každá
jiná i drahá, nesmírně odpovědná a „piplavá“. Ze vzduchu jsou naprosto zřejmé i pro laika neviditelné
archeologické objekty, které svými stínovými efekty vykreslí šikmé ranní nebo večerní sluneční paprsky. Takže
lze pozorovat mohyly, příkopy, meze starých polí, zaniklé cesty, místa, kde stávala obydlí, kde se nacházely
skladovací či odpadní jámy, hroby našich předků, zaniklá hradiště nebo celé vesnice a mnoho dalšího. Kromě
stínů lze využít k vyhledávání podobných míst i půdních a vegetativních příznaků. Psali jsme o tom už loni.
Proto dále jen krátce.Naleziště jsou pak vynášena do map a o každém už se začne vést zvláštní složka.
V případě, že dojde k výkopům, nastoupí tvrdá práce.
Archeologové pak berou do rukou převážně krumpáč, lopatu, malou motyčku a nějaký ten štětec. Je
prováděna kresebná , fotografická a písemná dokumentace, nálezy se čistí a následně trpělivě sestavují,
restaurují, konzervují. Snaží se z povětšinou na pohled banálních nálezů, jakými jsou zlomky keramiky, zbytky
kostí, nástrojů či různě seskupených kamenů, děr a kdo ví, čeho ještě, vytěžit maximální množství informací.
Archeolog musí rezignovat na to, že bude mít pevnou pracovní dobu. V oboru koluje pořekadlo, že
nejzajímavější nález se najde vždy až poslední den výzkumu. Proto se touto prací zabývají lidé, kteří se tak
říkajíc pro archeologii narodili.
Jedním z nich je také PhDr. Martin Gojda, Csc., který náš region považuje za svůj „revír“ a často a rád se
sem tedy vrací. Před nedávnem při leteckém průzkumu nad Ledčicemi lokalizoval poměrně rozsáhlý dvorec
dvojdílného ohrazení pocházející zhruba ze 12 . století. Na českém území se jedná o ojedinělý objekt tohoto
typu. V roce 2004, při prvních archeologických vykopávkách v této lokalitě, bylo nalezeno větší množství
keramických fragmentů, kamenných industrií a v menší míře než se očekávalo i zvířecích kostí. Docent Gojda na
základě nalezených artefaktů předpokládá, že zde sídlila venkovská zemědělská šlechta, která se právě v tom
čase počínala utvářet. Letos byly nalezeny zůstatky tuhovaných zásobních nádob na obilí a velké množství
keramických střepů ve střední části archeologického odkryvu. Střepy se liší svou masivností i zpracováním,
některé jsou zdobeny několikanásobnou rytou vlnovkou. Nalezeno bylo zboží z lokalit ústecké, litoměřické,
pražské a dokonce i jihočeské, což je známkou jakéhosi hraničního místa. Však právě tudy kdysi vedla tzv.
Lužická cesta, z Prahy do Lužice, kterou dnes u nás téměř kopíruje silnice z Ledčic do Sazené, při níž dvorec
ležel. V jedné části vykopávek byla odkryta poměrně mocná černá popelnatá vrstva, obsahující spoustu zlomků
keramiky a kamenů, z čehož odborníci usuzují, že zde bylo pravděpodobně ohniště nebo pícka.
Dále docent Gojda se svými studenty z plzeňské Západočeské univerzity narazil na lícované neopracované
kameny sestavené do téměř pravého úhlu, které snad kdysi
dávno byly součástí zdiva částečně do země zapuštěné
polozemnice – typu tehdy hojně stavěného obydlí. Použité
kameny, nepocházely z místních zdrojů, ale byly sem
dopraveny z okolí Řípu. Ano, jsou to nám všem dobře
známé „modráky“, nebo „řípáky“, jak jim dnes u nás
v Ledčicích říkáme.
Že jde o významné místo, svědčí také fakt, že výzkumu
se osobně zúčastnily takové veličiny české archeologie a
historie, jako je právě PhDr. Martin Gojda, Csc., ale i PhDr.
Petr Meduna z Archeologického ústavu Akademie věd ČR,
ředitel Podřipského muzea v Roudnici Mgr. Martin Trefný,
nebo též asistent docenta Gojdy, Mgr. Ladislav Rytíř a
další.
V ledčické knihovně je čtenářům k mání kniha docenta
Gojdy nesoucí název „Archeologie krajiny“, kterou s úctou
a srdečně věnoval všem nám, ledčickým občanům. Dočtete
se v ní, kromě mnoha dalších zajímavostí, že krajinu, tedy i
tu naši, lze přirovnat ke středověkému, mnohokrát
přepisovanému pergamenovému rukopisu zvanému
palimpsest. Takže i v krajině jsou „otištěny“ jednotlivé
časové vrstvy. Každá krajina má tedy svou paměť, kterou
lze i dnes za pomoci letecké archeologie dobře „přečíst“,
„vidět pod zem“ a získat tak dokonalý obraz pod půdou
skrytých objektů. Máme radost z toho, že už před více než
800 lety se našim předkům v místě, kde dnes žijeme líbilo
stejně, jako nám.

8

Ohrazený areál v Ledčicích (Mgr. Ladislav Rytíř)
Dlouhodobá letecká prospekce prováděná Doc. Gojdou v oblasti
Podřipska přispěla k objevení celé řady prehistorických a časně
historických objektů. Mezi takto objevené lokality se řadí i ohrazený
areál u obce Ledčice objevený v 90. letech.
Objevené ohrazení se skládá ze dvou částí a několika dalších bodových
objektů. Aby bylo možné zjistit stáří celého areálu, bylo v roce 2004
přistoupeno k jeho částečnému odkryvu (sondáži), který provedla
Katedra archeologie FF ZČU v Plzni. Výzkum se soustředil na jižní část
objektu a to především do prostoru příkopů tak, aby bylo možno
posoudit, zda toto dvouprostorové ohrazení vzniklo současně nebo
s určitým časovým odstupem.
Odkryvem se podařilo prozkoumat řadu zahloubených objektů, které
však můžeme označit pouze obecně jako kůlové jámy, či se k jejich
funkci nemůže vyjádřit vůbec. Jedinou výjimkou je odhalená část tzv.
polozemnice (stavba, která je částečně zapuštěná pod úroveň terénu). Ve
zkoumaných objektech byly nalezeny téměř výhradně zlomky
keramických nádob. Ty
můžeme datovat do 2/2
12. stol. – ½ 13. stol.
Výzkum v roce 2006 se
zaměřil na střední část severního ohrazení, kde jsou z leteckých
fotografií patrné dva větší zahloubené objekty. I z nich byly
získány stejně staré nálezy. Zajímavé je, že zde objevená
keramika nepochází pouze z této oblasti. Nalezené zlomky
můžeme přiřadit jak k soudobé produkci pražské a litoměřické
tak i typicky jihočeské.
Jedná se tedy o místo, které mělo poměrně široce rozvinuté
(snad obchodní) kontakty se svým blízkým, ale i značně
vzdáleným okolím.
Výzkum v roce 2004 tedy přinesl v prvé řadě informace o
datování ohrazení a o vzájemném vztahu jeho jižní a severní
části, které se ukázaly být současné. Další okryté objekty
nepřinesli nic, co by přispělo k bližšímu určení funkce celého
areálu.
Výzkum v roce 2006 přispěl k interpretačním možnostem,
především nálezy keramiky z různých míst v Čechách.
Předběžně můžeme uvažovat, že tento areál mohl souviset se
správou vesnice Ledčice a okolního nejbližšího území. Mohlo se snad jednat o sídlo vlastníka či správce obce,
který odtud kontroloval hospodářství a obchod. Podobná sídla známe například z Vroutku u Bodbořan či Volyně.
Ty se ovšem nacházejí v těsném sousedství kostelů, které k nim patřily. Obecně takovýchto lokalit z období
ranného středověku není v Čechách mnoho, a
tak ledčický objev opět posunuje hranice
našeho poznání kupředu.
Letecká prospekce a porostové příznaky:
Princip letecké prospekce je založen na
prostém faktu, že tam kde je výživnější půda
daří se rostlinám lépe a naopak. Byliny, které
vyrostou na takovémto substrátu jsou nejen
vyšší, ale mají i sytější barvy. Tyto efekty lze
pak s úspěchem pozorovat např. z letadla. A
jelikož lidské aktivity produkují mnoho na
živiny bohatého odpadu, který se buď přímo,
nebo po nějakém čase dostává do
zahloubených objektů (které jsou také
produktem lidských činností), ty jsou pak
viditelné z výšky právě díky barevným
rozdílům oproti svému okolí.

9

Ohlédnutí
Ledčická stavení
Jak víme, Ledčice jsou vesnicí velmi starou. O její velikosti ve starších dobách není mnoho zpráv, ale je
zřejmé, že půdorysná osnova obce se léty příliš nezměnila. Stále, až do dneška, si zachovávala vzhled typické
slovanské „okrouhlice“ s podlouhlou návsí. Každé stavení tvořilo do značné míry uzavřenou jednotku, která
sdělovala již z vnějšího pohledu zcela jasně, jaké je její vnitřní členění a uspořádání, zejména umístěním vchodu,
oken či komína. Dům byl téměř vždy situován průčelím kolmo k návsi nebo průběžně komunikaci. Menší
usedlosti stály na západní straně Ledčic, velké statky pak většinou kolem návsi a v nejbližším okolí. K některým
z nich patřila chudší obydlí o jedné či dvou obytných místnostech, v nichž žili jejich zemědělští dělníci. Těmto
deputátním domkům se dodnes u nás říká „chumberka“. V tehdejších Bendlovic chumberkách dnes žije Pavel
Klement, v Lamblovic chumberkách na Skalce pan Emmer, v chumberkách Pokorných paní Marie Srbová a
v Husákovic pak Justovi a Tichých.
Běžný ledčický dům sloužil nejen
k bydlení, ale i k hospodaření. V nejstarších
dobách býval přízemní, zděný většinou
z vepřovic – nepálených cihel z bláta,
sekané slámy a někdy i prasečích štětin –
které se nechávaly na vzduchu vyschnout.
Celé stavení pak bývalo pěkně obíleno, nebo
natřeno „šmolkou“. Střecha se dělala vůči
spodní části domu širší a většinou byla
nasazována mírně asymetricky. Tak, aby
jeden její přesah účelově kryl „práh“ podél
celé vstupní zdi. Na takto chráněném
zápraží se vykonávaly některé domácí
práce, stávalo zde opřené koště k zametání
dvora, hospodyně tu rovnaly koše, ale také
se tady příjemně odpočívalo po každodenní
nelehké práci. Obyvatelé Ledčic, stejně jako v jiných vesnicích, patřili do různých skupin. Nejmovitější z nich,
osedlí, měli od vrchnosti pronajatou půdu. Za tuto výsadu k ní byli připoutáni slibem věrnosti, poslušnosti,
povinnosti úroku a robot. To byly „smlouvy člověčenství“ neboli poddanství, které byly stanoveny už hluboko
v minulosti. Nájemné podmínky byly takřka neměnné a ctěné jak sedláky, tak i vrchností. Osedlí se podle
velikosti pronajaté půdy dělili na sedláky a chalupníky. Sedlák si obvykle pronajímal přibližně jeden lán rolí,
neboli 10 kop záhonů, dnešních zhruba 23 hektarů. Ti, kdo si pronajímali od vrchnosti méně půdy než 1 lán, se
nazývali čtvrtlánící, častěji ale chalupníci. Osedlí tvořili skupinu sousedů v čele s rychtářem a měli právo
zasahovat do záležitostí obce. Kromě osedlých na vesnici žila také početná skupina chudšího obyvatelstva –
domkáři či baráčníci – kteří měli od obce nebo sedláka pronajatý kousek půdy nebo malou chaloupku. Nejchudší
skupinu venkovského obyvatelstva tvořili podruzi – ti nevlastnili žádnou půdu a pracovali i s rodinami u sedláků
jen za byt, stravu a nepatrnou mzdu.
Nejstarší písemné zprávy o majitelích gruntů v Lečicících pocházejí bohužel až z počátku 17. století. Tehdy
se v obci nachází 30 osedlých a 8 chalup. Grunty a chalupy se většinou dědily z otců na syny. V případě, kdy
hospodář neměl mužského potomka, bývalo hospodářství přepsáno na některou z dcer a jejího manžela.
Kontinuita osídlení Ledčic byla násilně přerušena 30letou válkou. Po jejím skončení byla většina usedlostí
zpustošená a opuštěná. Z 30 gruntů zůstalo 22 pustých a všech 8 chalup opuštěných. Jelikož se písemné
materiály z válečných let nedochovaly, lze sledovat nové majitele usedlostí až koncem 17. století. Ve třicátých
letech 18. století už v Ledčicích žilo 60 rodin a přibližně 300 obyvatel. Většina patřila mezi poddané starobylého
rodu roudnických Lobkowiczů.
Snad každý místní dům má svoji zajímavou historii, své osudy a příběhy, z nichž mnohé by vydaly na
poutavý román. V květnu 2002 jsme psali o čísle 1, 2 a 4. Pojďme si některé další v novém „seriálu“
připomenout.
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U Koutských – č. 3
Tento dům v roce 1891 postavil za 400 kop zlatých Josef Koutský, narozený roku 1862. Byl krejčím a kromě
řemesla se věnoval také hudbě. Té vyučoval i ledčickou mládež. Zemřel v roce 1932. Potom zde hospodařil jeho
vnuk František Koutský, vyučený zedník. Od roku 1998 zde žije rodina Holíkova.
U Florianů – č.6
V tomto domě od nepaměti sídlil rod Florianů. Do roku 1890 tu hospodařil Josef Florian, jenž měl syna
Antonína, svobodného úředníka. Ten zemřel roku 1915 ve vojenské nemocnici v Olomouci. Zanechal po sobě
pozůstalost a poslední vůli, v níž si přál založit nadaci pro ledčické studenty, kteří budou ve škole dosahovat
vynikajícího prospěchu. Peníze pocházely z prodeje usedlosti řezníku Josefu Hrdličkovi, který se uskutečnil
v roce 1909. Když roku 1918 Josef Hrdlička zemřel, převzal živnost jeho syn Josef narozený roku 1904. Před
druhou světovou válkou, v roce 1937, odkoupil stavení Jaroslav Mencl. Rodina dům vlastní dodnes.
Selský grunt – č. 7
V 17. století byl dům v držení Petra zvaného Krčmář. Po 30leté válce zůstal, jako většina gruntů v Ledčicích,
pustý. Teprve v roce 1704 se hospodářství ujal Tomáš Plicka (Pliczka) za sumu 263 kop míšenských, „na
kteroužto sumu každoročně „vejruněk“ po 4 kopách splácel.“ V roce 1717 s ohledem na krupobití, mu byla
splátka odpuštěna. Tomáš Plicka hospodařil 20 let, zemřel v roce 1724. Po něm dalších 13 let vedla hospodářství
jeho pozůstalá vdova Lidmila. Později „pro sešlost věku“ selskou živnost předala synovi Janu Plickovi „se vším
k ním od starodávna patřícím příslušenstvím a povinnostmi“. Odstupující hospodyně si pro sebe a svou
„neodbytou“ dceru ponechala „1 vola tažnýho, 2 krávy, 7 ovcí, 1 vůz, 1 řetězový mandl, dálej hospodyně sama
živiti a stravovati se bude, kdyby ale dceři Pán bůh co dobrého souditi řáčil a k vydání přijíti měla, nový
hospodář, její bratr, svadbu přistrojiti má. On také dále své matce zanechá byt a komoru, též jednu maštal, 1 kus
pole pod 1 strych a 1 vědro výsevku a to vše až do její smrti“.
Jan Plicka držel grunt do roku 1755. Po jeho smrti šest let hospodařila manželka, ale v roce 1761 „skrze velké
fofrování tomuto hospodářství za dosti učiniti nemůže, a tak dobrovolně přenechává hospodářství svému
nejmladšímu synu a pravému dědici Tomáši Plickovi“. Nový hospodář byl povinen popřát na čas zbývajícího
života své matce „ sednici na pavlači, krávu, 5 stromů“ a svým sestrám vystrojit svadbu. Roku 1773 si Tomáš
Plicka s Jiřím Malíkem z č. 47 vyměnili svá stavení. Po deseti letech vdova po Malíkovi „před purkrechtní knihy
předstoupila a učiněný handl zrušila“. Tomáš Plicka se do čísla 7 vrátil zpět. Později dům vlastnili Jansovi a po
nich Skokan Jiří. Dnes pan Štefan Botoš.
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Bylo – nebylo
Život dětí na venkově nebýval v minulosti jednoduchý. Říkalo se, že jsou vychovávány opratí. Odmala měly
své povinnosti. Vůči škole, rodině i hospodářství. Přesto bylo jejich dětství ze současného pohledu snad takřka
romantické, plné pospolitosti, v pevném sepětí s přírodou a rodinou, naplněné hrami, dobrodružstvím i láskou.
Až by jim dnešní děti v naší uspěchané a poněkud odcizené době mohly závidět. Svět byl tenkrát tvrdší, ale
upřímnější, přehlednější a snad i přátelštější. Tyto obrázky snad ani nepotřebují komentář.
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Vizitky
Oslav 780. výročí první zmínky o Ledčicích a 120 let školy se zúčastní mnozí umělci a další významní hosté a účinkující:

Radovan Lukavský, herec, zasloužilý umělec, profesor DAMU, FAMU a konzervatoře
Od dětství účinkoval v ochotnických souborech. Po uzavření vysokých škol za protektorátu musel zanechat studií na FFUK
(čeština, francouzština) a působil jako železniční telegrafista. Od roku 1941 studoval na konzervatoři a hrál pod
pseudonymem Karel Janota v divadle Větrník. Byl totálně nasazen v Německu a svá studia dokončil až po roce 1945. Od
roku 1945 působí jako herecký pedagog. Hrát začínal ve Vinohradském divadle, později v MDP a od roku 1957 je členem
Národního divadla. Kromě toho píše knihy o herectví a překládá poezii. Známe jej z titulů jako Král Šumavy, Romeo a Julie,
Zlá krev, Lucerna, F.L.Věk, Větrná hora a desítek dalších.

Václav Hudeček, houslový virtuóz
Pod vedením svého otce a strakonického učitele B. Kotmela na sebe upoutal pozornost již v dětství, kdy slavil úspěchy
především v Anglii, studoval na pražské konzervatoři u J. Micky a na AMU u V. Snítila (absolvoval r. 1974). Vedle toho jej
konzultačně vedl David Oistrach v Moskvě. S výběrem z předních klasických a romantických houslových koncertů a
recitálovými programy sahajícími od Händela k Ravelovi dosáhl obrovské popularity nejen doma, ale prakticky v celém
světě.

Pavlína Senič, operní pěvkyně, soprán
Absolventka Hudební akademie múzických umění v Praze. Pobývala na studijní stáži v Londýně na Guidhall School of
Music and Druma, letos pak v Chicagu.Pravidelně spolupracuje s Městskými divadly v Ústí nad Labem, Karlových Varech,
v Plzni i jinde. Vystupovala na mnoha scénách ve světě, na příklad v Londýně, ale i v Národním divadle v Praze. Máme
radost a je nám ctí, že si oblíbila atmosféru ledčických koncertů, a proto k nám už několik let pravidelně dojíždí.

Radka Štolbová - Zdvihalová, varhanistka
Absolvovala klavír u profesora Drasnera a později studovala na konzervatoři v Pardubicích, kterou výborně zakončila
absolventským koncertem. Je zvána na řadu významných kulturních akcí, hudební festivalů a koncertů, neboť její virtuózní
varhaní hra si získala široký okruh posluchačů. V Ledčicích je již tradičním, velmi ceněným a uznávaným hostem.

T&T SILUETA, Praha
Taneční klub sdružuje 450 tanečníků se zaměřením na akrobatický rokenrol, hip hop, country tance, výrazový tanec a další.
Klub vede E. Pačesová, oddíl rokenrolu pak Jiří Hais. Soubor se často zúčastňuje tanečních soutěží, kde získává přední
umístění. Znám je nejen v ČR, ale i v Itálii, Německu, Rakousku a z televizních vystoupení.

LEPUS, sdružení historického šermu
Skupina působí v Libochovicích. Vznikla již v roce 1988 a v současnosti má 10 členů, které na akcích doprovázejí dobově
okostýmované ženy a děti. LEPUS se zaměřil na období gotiky, a tak předvádí středověké bitky a souboje rytířů. Vystoupení
jsou hrána s velkým podílem scéniky a jsou podbarvená strhující hudbou, kouřovými efekty a ohněm.

NADĚJE, dětská taneční skupina, Roudnice nad Labem
Taneční soubor je znám svou výraznou choreografií převážně dívčích formací. Hlavní náplní skupiny je scénický a výrazový
tanec, disco a dobový tanec. Významná je účast na různých vystoupeních pro veřejnost u nás i v zahraničí. Klub vede
ledčická rodačka, Veronika Srbová – Nováková.

Jiří Hošek, violoncelo, koncertní mistr
Je pokládán i ve světě za jednu z nejvýraznějších postav interpretačního umění současnosti díky své brilantní technice a
oduševnělému výrazu. Studoval u Pravoslava Sádla a Miloše Sádla na Hudební fakultě AMU, na pařížské konzervatoři a
dalších místech. Zúčastňuje se mnoha mezinárodních soutěží, pravidelně koncertuje doma i po celé Evropě, nahrává pro
rozhlas i na CD. Je zaníceným propagátorem hudby a životním filozofem.
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území naší obce patří k nejstarším sídelním oblastem v Čechách. Osídlení je zde souvislé už od eneolitu
(pravěké období mladší doby kamenné; zhruba 3 500 let před novým letopočtem). Dokladují to nálezy
na příklad na Škarechově i jinde.
o jako prvním vlastníkovi Ledčic se hovoří roku 1102 o členu mocného rodu Vršovců, Nemojovi. Je to
však tvrzení nedoložené; i když některé okolní vesnice tuto skutečnost zapisují do svých análů.
Ledčice jsou skutečně doloženy až roku 1226 v listině krále Přemysla Otakara I., který v ní potvrzuje
držení osady klášterem premonstrátek v Doksanech. Podle této příslušné konfirmační listiny ji ovšem
doksanské jeptišky dostaly již v předchozím století. Vesnice je proto jistě o mnoho starší, než je psáno.
roku 1260, jak se píše v listině o sporu za příčinou vybírání desátku mezi kapitulou pražskou a
biskupem, byly obce Ledčice, Krabčice, Mnetěš a Vražkov, třebaže ležely „v Řipsku“, na čas přiděleny
k Mělníku
v polovině 14. století již byly Ledčice sídlem farnosti. V roce 1384 je poprvé zmiňován tehdy gotický
kostel svatého Václava. Současná jednolodní pozdně barokní svatyně pochází z roku 1752.
Ledčice v průběhu staletí vlastnilo několik významných osobností. K držitelům patřili na příklad Jan
Smiřický ze Smiřic (1436), Samuel z Hrádku (1556), Polyxena z Lobkowicz (1616)...
v nepříliš dlouhém odstupu od výstavby katolického kostela byl vybudován rovněž pozdě barokní
evangelický kostel (1784) a později i evangelická škola (1793), která měla sídlo v tzv. Kozí uličce
v čp.72
v Ledčicích není mnoho nemovitých kulturních památek. Kromě výše uvedených kostelů tu stojí ještě
gotická boží muka poblíž chrámu sv. Václava, neorenezanční budova školy (1886), secesní statky čp.
42 a čp. 15, „křížek“ u křižovatky Na Cikánce, secesní památník padlým v parčíku na návsi (1924), tři
hřbitovy – při kostele sv. Václava, katolický a evangelický
správní území obce se ani od dávno minulých dob nezměnilo.V roce 1897 je uváděna rozloha 1098
hektarů, dnes má 1097
do místní obecné školy chodilo roku 1911 rekordních 218 dětí, dnes je to 30 dětí v ZŠ a 20 dětí v MŠ
hasičský sbor v Ledčicích příslušející do hasičské župy podřipské byl založen v roce 1904, jeho činnost
byla velmi populární a vcelku dobře se rozvíjela. Dnes pro naprostý nezájem obyvatel již neexistuje
30.4.1897 vzhledem k vlasteneckému cítění a potřeby se sdružovat, vzdělávat, pomáhat si a
společensky žít, vznikl Podporovací a vzdělávací spolek ŘIP, jehož činnost trvá dodnes
v roce 1928 v Ledčicích vznikl ochotnický divadelní spolek Lumír, který však působil pouze několik
let. Přesto jsou zaznamenána představení jako Mistr Jan Hus, Lucerna a jiné. Divadlo se hrálo
v hospodě u Bendů, kde visel na zdi i obraz bájného pěvce s nápisem Lumír. Zde se také vyvěšoval při
zábavách taneční pořádek.
roku 1731 vyhořela téměř polovina vesnice. Vrchnost byla nucena odpustit pravidelné platby a
materiální odvody.
reprezentanty podřipského venkova, tedy i Ledčic, byly selské rody (Srbův, Švehlův, Pokorných...),
které lpěly na pevných svazích s půdou, na soudržnosti rodiny, byly to ony, které na vesnici přinášely
osvětu a dávaly směr politickému a kulturnímu životu své obce. Proto také jejich hrdá a sebevědomá
selská jízda dostala kredit k odvozu řipského základního kamene k Národnímu divadlu v roce 1868.
Kroj selské jízdy nám daroval před několika lety pan Jaroslav Švehla.
v kostele svatého Václava stávala ve výklenku socha Panny Marie s děťátkem, která byla nošena při
poutích do Staré Boleslavi. Ledčické ženy jí ušily bílé šaty a sametový pláštík. Před lety byla z důvodu
několikanásobného vykradení svatyně převezena do depozitáře v Roudnici.
naše obec neměla to štěstí, že se její osudy zaznamenávaly do kronik. K jakémusi pokusu o její založení
došlo v roce 1941, kdy se tehdejší kronikář, Václav Vysoký , zmiňuje o prvním dílu kroniky, po kterém
ale není nikde ani památky. Pan Vysoký ostatně nedopsal ani výše uvedený první rok svých zápisů. Až
v letech 1980 – 1987 velmi poctivě dění v Ledčicích zapisoval pan Václav Jansa. Po tříleté odmlce
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zápis za rok 1990 učinila Eva Kučerová. Průběžné zápisy jsou pravidelně
psány od roku 1999 dodnes (kronikářka Ivana Plicková).
schéma řemesel a živností provozovaných v Ledčicích nikdy nevybočovalo
z průměru většiny českých vesnic. A tak v obci byly, stejně jako jinde,
obchody smíšeným zbožím, kde se dalo pořídit vše, co každá venkovská
domácnost potřebovala: nádobí, knoflíky, petrolej, cylindry k lampě,
biče, košťata, noviny, školní potřeby, potraviny, cukrovinky... Dále zde
působil kovář, pekař, mandl, mlékař, švec, řezník, krejčí, švadlena,
zedníci, kolář, holič, hospodští... a všichni se v pohodě uživili
v Ledčicích bylo také několik hospod: Hodkovi, U Staňkovských
(dnešní Na návsi), Na peci, U Bendů, Na Vinohradech, Na Cikánce
elektřina do Ledčic byla přivedena v roce 1930. První
transformátor stál v místech, kde má dnes svůj dům paní Knorová.
Elektřinu po vesnici rozváděl pan Bohouš Došek, zvaný elektrikář,
který koncem svého života bydlet ve stavení, kde dnes žijí
Bärtlovi. V Jeviněvsi byl elektrický proud zaveden až po válce
(1947), a tak pamětníci vzpomínají, že pan Antonín Justa, strýc
dnešního místního heligonkáře, složil písničku o tom, jak
„Jeňováci na vrchu čuměj, jak v Ledčicích svítěj...“
dodnes lidé rádi vzpomínají na velikou skleněnou žábu sedící ve Vinách na ostrůvku v rybníčku a které
z huby vytékal pramen čisté vody. Okolo prý byly smuteční vrby – zkrátka hotová krása. Žábu nechal
vyrobil statkách Švehla (1822-1901) z čp. 42 v Libochovicích ve sklárnách LIBS před 1. světovou
válkou. Dnes už po ní není ani památky
v roce 1922 byla sedlákem Srbou z čp. 4 postavena studánka u Srbáku, pramení tu jeden z pramenů
potoka Čepele, jak je zřejmé ze starých map i ze zprávy Kartografického ústavu
roku 1930 místní muzikanti pod vedením kapelníka Václava Doška v mírně podroušeném stavu
počurali z věže ledčického kostela neoblíbeného děkana Holečka. V Roudnici z toho byl soud a
kriminál (ten byl na radnici), ale hrabě Lobkowicz „hříšníkům“ velmi pomohl.
když prý v Ledčicích vypukl záškrt (zemřely děti – Tichá, Králová, Brejcha, Slávek Fric), „tak
maminka namotala hadr na klacek a vytřela nám krk petrolejem, a byli jsme zdraví“, říká pamětník,
pan Josef Miler z čp. 202
v Ledčicích se děti upřímně bály „podřezané konve“. Mezi domky čp. 63 a čp. 82 byla uzoučká ulička,
do které místní „strejc“ Satran z čp. 2 postavil starou rezavou zahradní konev, o které šibalsky
prohlašoval, jak je zlá. Celou záležitost po čase ještě vylepšil tím, že konev měla „mladé“ a instaloval tu
ještě proděravělé konvičky, které kdosi vyhodil, ale tady mohly ještě skvěle posloužit. „Strejc“ Satran
byl dětmi milovaný vtipálek a recesista, na jehož „medvědí brloh ve Vinách“, či kousek skla na komíně
dnes už neexistující trafiky pana Macháče, se dodnes s úsměvem vzpomíná. Tento všemi oblíbený starý
mládenec zemřel při autonehodě poblíž Cikánky, na místě, kde už dříve došlo k tragickým úmrtím (paní
Klatovská, paní Jansová, pan Hrnčíř, pan Veselý, pan Justa).
o Ledčicích se říká, že v Husákovic pískovně (za domem, kde dnes bydlí pan Radek Budka čp. 22) se
těžil tmavý ulehavý písek nevhodný do malty, který se používal jako hnojivo na polích v Pomoklinách,
ale zavážel se jím i malý rybníček (v místech domu paní Knorové) a „brod“, který býval tam co dnešní
moštárna. Pan profesor M.V. Kratochvíl tu prováděl archeologické vykopávky a našel prý tu nějaké
„hrnce“. Stejně tu zkoumal i páter Václav Krolmus, amatérský, ale velmi nadšený archeolog. Při
dolování písku tu ledčičtí také nacházeli keramické nádoby, střepy, popel a kosti. Něco málo se
dochovalo dodneška, ale většina nálezů byla z neznalosti rozbita či ztracena. Podle odborných studií tu
bývalo dávné pohřebiště.
těsně před první světovou válkou byla na
střechu místní školy přistavěna věžička,
která je tu dodnes
v březnu roku 1914 byly zrekvírovány
z věže kostela v Ledčicích dva zvony ze tří
poštovní úřad v Ledčicích byl otevřen
1.12.1955
v jedné
z místností
na
evangelické faře
od roku 1949 do roku 1954 v Ledčicích
v pohostinství Na Vinohradech fungovalo
místní kino, velmi hojně navštěvované
v roce 1950 byl zřízen v nuceně vystěhovaném Švehlově statku čp. 42 Státní statek. Na podzim byly
rozorány meze a zcelovány pozemky. Nastalo neblaze proslulé období kolektivizace
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trvale obydlených domů v naší vesnici je 156, prázdných domů nebo chalup pak 42. V obci je i několik
objektů v ryze demoličním stavu, i když se v posledních letech stav ledčických stavení hodně zlepšil. Je
vidět, že lidé mají na své životní prostředí už poněkud vyšší nároky. A to je dobře. Jen ať Ledčice
krásní a mládnou!
na jeden byt připadají 3,1 obyvatelé, průměrné stáří bytu je vysoké: 75,4 roků. Průměrná velikost bytu u
nás je 3,22 místnosti.
malebnost Ledčic zvyšují rybníky, které plní funkci dešťových zdrží: Dunďák – 2800 m2, Srbův – 1200
m2, Na Ladech – 400 m2. Mimo obec je rybník Pod Uličkou – 4000 m2, protékaný tzv. Věšínskou
strouhou u silnice na Černouček
průměrné roční srážky se pohybují mezi450 – 500 mm za rok
v obci převládají výrazné, převážně západní větry – 20,3 dnů v roce
pro zdejší bioregion je typické teplé suché podnebí charakterizované průměrnými teplotami mezi 8 – 9
stupni C. Nejteplejším měsícem bývá červenec se svými průměrnými teplotami 18,6 C. Nejchladnějším
měsícem bývá leden s průměrnou teplotou -1,5 C.
v Ledčicích žije kolem 580 obyvatel, přitom v posledních dvou desetiletích se jejich počet nepatrně
zvyšuje. Věkový průměr obyvatel je 35,9 roků. Nejvíce obyvatel, 1053, měly Ledčice v roce 1910.
1. listopadu 1780 vydal císař Josef II. patent o závazném „hlavním jménu“, které měl každý poddaný
povinnost užívat. V Čechách prý je nejvíce Nováků, Novotných, Procházků, Svobodů a Dvořáků.
V Ledčicích „vedou“ Doškovi, pak Královi, Hančlovi, Černých, Uhrovi, Bušilovi, Justovi a Plickovi
roku 1981 zanikla v Ledčicích kovárna, opravna obuvi, sklenářství, holičství... V tomto roce ale obec
získala medaili „Za budování Středočeského kraje“. To jsou paradoxy!
v roce 1982 byla na místě zbořeného největšího statku v Ledčicích, Husákovic, z panelů smontována již
čtvrtá družstevní „bytovka“.
roku 1983 začala demolice obytné budovy čp. 8 (paní Zalabákové), dřevo bylo rozprodáno, suť
odvezena do bývalé Jarolímovic pískovny pod Mařenkou. Zbytečná demolice stála 100 tisíc korun.
V tomtéž roce získala vesnice čestné uznání „Nejlépe upravená obec okresu Mělník“. Byla též nově
vyasfaltována silnice vedoucí přes ves od Cikánky k Černoučku
roku 1984 bylo za domem čp. 205 v místě bývalé Plickovic stodoly Na Rafandě vybudováno
volejbalové hřiště a odbahněn rybník Dunďák
roku 1985 dostavěl svůj dům čp. 133 Václav Hýbl
v roce 1987 byly vystavěny nové kanceláře JZD v areálu kravína u hřbitovů. Byl dokončen i zdejší
teletník. Pánové Kořínek, Kaňka, Sirový A. a Salač postavili své rodinné domy. Myslivci odchytili 100
kusů zajíců na vývoz.
jen v roce 1990 byl kostel sv. Václava třikrát vykraden
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Nahlédnutí do archívů
Třebaže Ledčice po celá staletí zůstaly vzdáleny rozhodujícím událostem české historie a psávalo se o nich vždy
jen v několika řádcích, je i z nich zřejmé, že prožily bohaté a mnohdy pohnuté časy. Uveďme alespoň krátký
přehled nejstarších listin a jejich věcný obsah ve vztahu k naší obci. Některé z nich si můžete prohlédnout
na výstavě o minulosti Ledčic. Zajímavé je i to, že z letopočtů na nich uvedených vyplývá, že naše vesnice patří
mezi skutečně velmi staré osady. Státní ústřední archív v Praze uchovává nejstarší listinu českého státu sepsanou
v roce 1158; Zlatá bula sicilská pochází z roku 1212 a o pouhých 14 let později, roku 1226, se poprvé píše
o Ledčicích!
1226 – Vladislaus rex domini Doczanensi ... dedit Scalici et Letzi ...
Latinsky psaná listina krále Přemysla Otakara I. na pergamenu stvrzuje doksanskému klášteru, že mu jeho otec
Vladislav II. daroval kromě jiného Skalici a Ledčice a taktéž mu uděluje výsady. Z listiny vyplývá, že Ledčice
byly před darováním doksanskému konventu vlastnictvím českého panovníka, tj. rodu Přemyslovců. Text
v překladu zní: „
Item poněvadž smrtelnosti cesta všemu lidskému stvoření
jest otevřena a nic stálého pod sluncem není,
pilné paměti má být poručeno, že Vladislav, otec náš
jmenovitě dávajíce doksanskému klášteru Velichov
od Radovanova brodu až po most nad močály,
který se nazývá Moztissche, a tak až k vrchu,
který se nazývá Stranný, a potom až k řece Ohři.
Daroval též Skalici a Ledčice s lesem.“
1260 – (5. února) Johanes episc. capitulo Prag, confert decimas de Ledchicz, Krabchicz, Mnetes et media villa
Wraskow ...
Tato listina se nachází v Archívu pražského hradu a pojednává o sporu mezi biskupem Janem a pražskou
kapitulou o vinný desátek z Ledčic, Krabčic ... Z toho lze usuzovat, že i biskup měl v Ledčicích své zboží.
1328 – (9. září) Conventus Dogsans. locat villam Lethiscicz Predborio scolastio ...
Drslav, probošt a Jindřich, děkan pražského kostela, ověřují listinu Dětřicha, probošta, a konventu doksanského
kláštera určují poddanské dávky vsi Ledčice.
1349 – (4. dubna) Zbyslav, probošt a konvent doksanského kláštera pronajímají Oldřichovi Zajíci z Hasenburka
na dobu jeho života a jeho manželky ves Ledčice za roční plat 30 kop grošů.
1408 – (14. září) Mikuláš probošt a konvent doksanského kláštera postupují Fránovi, někdejšímu písaři pražské
konsistoře, na 11 let ves Ledčice s dvorem za 400 kop grošů.
1410 – (16. říjen) Mikuláš, probošt a konvent doksanského kláštera dávají souhlas k postoupení klášterní vsi
Ledčice Fránou na zbývajících 9 let staroměstskému měšťanu Janu Schwarzsternovi.
1414 – Jan z Písku, pražský měšťan, vyznává, že mu doksanský klášter postoupil svou ves Ledčice s dvorem
za 400 kop grošů na dalších 10 let.
Tolik nejstarší listiny o Ledčicích, v nichž je ves jmenována jako Letzi, Ledchicz,
Lethiscicz, Ledczicz, Lečice (poprvé úředně r. 1854), Ledčice (1890). Odkud však
osada vzala své jméno? Výklad názvu vsi je Antonínem Profousem v knize „Místní
jména v Čechách“ činěn takto: Osada odvozuje svůj název patrně od slov lado,
ledce, která znamenají pustou nezoranou zemi, malá nebo menší lada.
Staroslověnsky tedy ledina, německy Lehde, wűstliegendes Land, latinsky terra
inculta. Ledčice pak dostaly do jména vzácnou zdrobňující příponou -ice, která má
původ v keltském jazyce a znamenala vždy něco malého, drobného.
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Držitelé Ledčic
Ves Ledčice patří mezi nejstarší obce v Čechách. Původně se nazývaly Ledce, ale protože byly menší
ve srovnání s ostatními osadami, přijaly v toku staletí zdrobnělé jméno s koncovkou – ice.
Patrně nejstarším držitelem Ledčic byl neblaze známý mocný rod Vršovců, který byl ve službách
přemyslovských knížat. Zatím o tom nebyl nalezen písemný dokument, i když se o něm v některých pramenech
hovoří. Traduje se totiž, že již v roce 1102 Vražkov, Mnetěš, Ledčice a Krabčice patřily Vršovcům, které roku
1187 jeden z nich, jménem Mutina, umíraje, daroval pro spásu své duše klášteru v Doksanech.
Avšak první známá historická zmínka o Ledčicích, dochovaná v písemných pramenech, je datována rokem 1226,
kdy král Přemysl Otakar I., stvrzuje doksanskému klášteru, že mu jeho otec Vladislav (II.) věnuje (kromě
jiného) i Ledčice: „Vladislaus rex domini doczanensi...dedit Scalici et Letci...“
„Vladislav otec náš, jmenovitě dávajíce doksanskému klášteru svá popluží...také dal řečenému klášteru Velichov
od Radvanského brodu až po most nad močály, které se nazývá Moztissche...daroval též Skalici a Ledčice
s lesem...“
Z uvedeného vyplývá, že Ledčice byly majetkem kláštera v Doksanech o mnoho let dříve, než uvedeného roku
1226, tedy nejméně od doby panování krále Vladislava. Doksanský klášter založila roku 1141 Gertruda
Babenberská, první z devíti manželek Vladislavových, ve smutných šerých lesích při Ohři, kam málokdy
vkročila lidská noha. Toto místo, stranou všeho světského ruchu, se Gertrudě zdálo být pro klášter zasvěcený
rozjímání, nejvhodnějším. Pozvala sem tedy premonstrátky z porýnského Dünnewaldu. Brzy se stal
nejvýznamnějším ženským klášterem v Čechách. Tady se dostávalo vzdělání dcerám králů a dívkám z předních
šlechtických rodů. Vychovávána zde byla na příklad Hedvika, dcera krále Vladislava II., pozdější slavná
a milovaná dánská královna Dagmar, Anežka Přemyslovna známá jako svatá Anežka Česká, ale také na
příklad Eliška Přemyslovna, potomní matka otce vlasti, císaře Karla IV. Na počátku historie doksanského
kláštera tu žilo 80 žen, jejichž jména se dochovala. V 15. století už tu bylo zaznamenáno 300 jeptišek. Jenže pak
přišly husitské války, během kterých byl klášter vypálen a většina jeho obyvatelek pobita. Zato po třicetileté
válce nastala doba rozkvětu, během níž se rozrostl do barokní nádhery. Přestavěn byl i kostel Narození Panny
Marie, k jehož výzdobě přispěl především Petr Brandl. V roce 1782 však Josef II. klášter zrušil a celý komplex
se přestavěl
na zámek. Vystřídalo se v něm několik majitelů, kteří se dopustili mnoha necitlivých stavebních
zásahů. Část kláštera na příklad sloužila jako maštal, jiná jako sklad řepy či brambor. Dílo zkázy bylo dovršeno
v minulých desetiletích, kdy zde hospodařil státní statek: v klášterní jídelně s původní štukovou výzdobou byl
ustájen dobytek, v historických sálech parkovaly kombajny a traktory. Aby tam mohly vjíždět, byly zbourány
nádherné vnitřní arkády, v celách řeholnic pak bylo kompletně vybouráno vnitřní členění a skladovalo se tu
krmivo. Současný stav této historické památky prví kategorie se pomalu mění k lepšímu. Premonstrátky se
vrátily. Zmiňované husitské války přinesly zásadní změny v držení církevního majetku. Ten byl rozchvacován a
téměř se rozplynul v rukou světských majitelů. Tak se stalo, že i Ledčice změnily „vrchnost“. Roku 1436 byly
zastaveny císařem Zikmundem Lucemburským Janu Smiřickému ze Smiřic, jehož rod se v kraji začal
rozmáhat politicky i majetkově. Od této doby naše obec sdílela své osudy s Roudnicí, neboť Smiřický tu měl
hlavní sídlo. Patřil mezi představitele tzv. pohusitské aristokracie (společně na příklad s mělnickým rychtářem
Mikulášem z Tuhaně, Jindřichem z Harasova či Mikulášem Chudým z Újezda, „praotcem“ panského rodu
Lobkowiczského). Právě završená husitská revoluce totiž umožnila nevídaný vzestup některých příslušníků nižší
šlechty. Jan byl zprvu husitským hejtmanem v Mělníku, ale obratnou politikou a dravostí se zmocnil
i arcibiskupských statků. Náš region se stal v polovině 15. století jakousi zásobovací základnou husitských vojsk
za jejich nájezdů do Lužice. Smiřický tu stále mocněji uplatňoval svůj vliv. Stal se vlastníkem vskutku
ohromného majetku. Král Jiří z Poděbrad však jej dal za všechny nekalé činy a zradu roku 1453
na Staroměstském náměstí v Praze popravit. Dochovala se listina, podle které obec Ledčice, se vším
příslušenstvím ležícím v kraji Řipském, byla Jiříkem z Poděbrad zastavena panu Samuelovi z Hrádku. Po něm
pak ves přecházela na další zástavné držitele.
Roku 1616 přikoupila ctihodná Polyxena z Lobkowicz k nesmírnému bohatství rodu, jehož byla paní, kromě
Libkovic, Ctiněvsi, Břízy, dvora v Hracholuskách, Brozan a dvou dvorů ve Straškově, také ves Ledčice. Od této
doby až do konce patrimoniální správy v roce 1850 naše obec byla v držení Lobkowiczů.
Knížata z Lobkowicz patří jednoznačně mezi nejproslulejší a nejvznešenější české aristokratické rody.
V dějinách vždy, až na nečetné výjimky, vystupovali jako horliví katolíci, věrní principům monarchie, avšak
zároveň se snažili hájit práva České koruny i obyvatel jejích zemí. Prosluli jako bohatí mecenáši věd a umění,
shromáždili rozsáhlé a cenné historické sbírky knih, obrazů a mnoha dalších uměleckých předmětů, zasloužili se
o vybudování četných architektonických skvostů (mezi než patří i katolický kostel v Ledčicích) a snažili se
podporovat kulturní a hospodářský rozvoj země.
Dnešní forma jména „z Lobkowicz“, která se nám může zdát germanizovaná, je naopak nejstarší dochovanou
českou formou tohoto jména a je dodnes takto rodem i veřejností respektována.
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Původem rodu Lobkowiczů je pravděpodobně tvrz Újezd. Prvním známým předkem tohoto rodu byl rytíř Mareš
(Martin) z Újezda, který se z anonymity dějin vynořil na konci 14. století. Pro nás nejdůležitějším z Marešových
synů byl nejmladší, již zmíněný Mikuláš z Újezda, zvaný Chudý, i když jeho jméno stálo v přímém protikladu
se skutečností. Mikuláš získal vzdělání na pražské univerzitě, byl „mužem v knihách i ve zbrani dobře znalý“.
Díky svým schopnostem získal přízeň krále Václava IV., čímž se mu podařilo dostat do majetku některé další
statky. Mezi jinými to byla (v roce 1409 nebo 1410) polabská ves Lobkovice, podle níž se začal psát a po něm i
veškeré jeho potomstvo.
Mikuláš Chudý z Lobkowicz se stýkal i s Mistrem Janem Husem, který se v této době na něj obrátil s prosbou,
aby využil svého politického vlivu a přesvědčil krále Václava IV. o potřebě změny hlasovacího práva na pražské
univerzitě ve prospěch domácího národa. Král Mikuláše vyslyšel a výsledkem bylo vydání známého Dekretu
kutnohorského (18.1.1409), jehož stylizátorem, podle všeho, byl právě Lobkowicz. V roce 1417, již jako
významný český šlechtic, byl Mikuláš jmenován nejvyšším písařem zemských desek. Původně stál tento muž na
straně „podobojí“ (Jan Hus ho nechal pozdravovat ve svém dopise z kostnického vězení), ale později se přiklonil
k císaři Zikmundovi. Mikulášovi dva synové, Mikuláš (†1462) a Jan (†1470), založili dvě hlavní větve rodu –
Hasištejnských z Lobkowicz a Popelů z Lobkowicz.
Nejvýznamnějším a nejslavnějším příslušníkem Popelů z Lobkowicz, jehož zásluhou dosáhl tento rod
nejvyšších poct, byl Zdeněk Vojtěch (1568–1628); kterého v duchu rodové tradice vychovávali jednoznačně
katolicky. Získal vzdělání u jezuitů v Klementinu a po absolvování kavalírských cest po evropských zemích
zahájil politickou kariéru. Stal se dvorním radou a v roce 1599 nejvyšším kancléřem Království českého. Když si
v roce 1603 bral za manželku o dvě léta starší krásnou vdovu po Vilému z Rožmberka, přísnou katoličku
Polyxenu, dědičku obrovského jmění mocných pánů z Pernštejna, vydala k jejich svatbě oslavnou publikaci i
pražská univerzita. Polyxeninou matkou byla španělská šlechtična Marie Maxmiliána Manrique de Lara, která ve
své době vedla nejznámější dámský salón – fraucimor – v Praze a dokonce prý spílala dívkám, když byly obézní.
Také emancipovaná Polyxena, jako žena mimořádného ducha, měla zcela výjimečné postavení na dvoře Rudolfa
II., kde byla uctívána jako nekorunovaná česká královna.
Manželé, Polyxena a Zdeněk Vojtěch, se zcela shodovali i v politické linii, kdy vystupovali často jako
nesmlouvaví katolíci. Katolictví na Podřipsku podpořili založením významného kapucínského kláštera
v Roudnici, který se stal zároveň rodinnou hrobkou. Polyxena také obnovila pouti ke kostelíku svatého Jiří na
Řípu a v roce 1594 na příklad vymohla roudnickému katolickému faráři Janu Kirchpergerovi titul probošta.
Šířila úctu k sošce Pražského Jezulátka, které do země ze Španělska přivezla její matka, když si r. 1556 brala
českého šlechtice Vratislava z Pernštejna. Soška snad vznikla ve 12. století a dědila se v rodě vždy pouze mezi
ženami. Protože Polyxena dceru neměla, věnovala sošku roku 1628 kostelu Panny Marie Vítězné v Praze.
O Polyxeně, jako horlivé katoličce, je také obecně známo, že v době defenestrace královských místodržících,
Viléma Slavaty z Chlumu a Jaroslava Bořity z Martinic (23. 5. 1618), poskytla těmto úředníkům katolického
vyznání azyl ve svém paláci na Hradčanech.
Když v roce 1628 Zdeněk Vojtěch zemřel, nechala jej Polyxena s velkou pompou pochovat v roudnickém
klášteře. Jí bylo už jednašedesát let, a tak přestala vyhledávat společnost a věnovala se správě obrovského
rodinného majetku. K dřívějším statkům přikoupila z pobělohorských konfiskací mnoho dalších, mezi nimi
na příklad Nelahozeves zabavenou Griespekům.
Hlavním sídlem rodu byla Roudnice, kde, kromě jiného, zřídila tiskárnu. Kuriózně se zapsala také do dějin
kuchařství. Dochovala se po ní česká rukopisná sbírka receptů „O lektvařích, o dělání ovoce v cukru,
o pernikách, o preclikách, o syrupích.“
Paní Polyxena se zapsala do dějin tří slavných českých rodů – Pernštejnů, Rožmberků a Lobkowiczů. Zatímco u
prvních dvou byla svědkem jejich vymření, třetímu už jako více než čtyřicetiletá, zajistila pokračování na celá
další staletí. Zdeňka Vojtěcha Polyxena přežila o 14 let, syna Václava Eusebia o 11 let. Zemřela v roce 1642
v úctyhodném věku 75 let.
Jediným synem Zdeňka Vojtěcha a Polyxeny byl Václav František Eusebius z Lobkowicz (1609 – 1677), který
se po studiích vydal na tehdy obvyklou kavalírskou cestu po Evropě. Již v mládí zahájil kariéru vojáka
a důstojníka, ale časem se změnil spíše v diplomata a politika. Byl velmi pracovitý, duchaplný, vtipný
až sarkastický. Oblíbil si Francii a její mravy. Ve věku 34 let byl vyznamenán Řádem zlatého rouna a požíval
téměř neomezené důvěry císaře.Přes svou katolickou výchovu neměl Václav Eusebius rád jezuity; naopak velmi
podporoval jejich rivaly kapucíny. V roce 1674 byl z mnoha důvodů, z nichž jedním byla i jeho prostořekost,
zatčen a tři roky, až do své smrti, držen v domácím vězení na zámku v Roudnici. Tady si dal jeden ze sálů zařídit
zpoloviny honosně a zpoloviny jako chudou světnici, což mělo symbolizovat jeho dřívější slavný a bohatý a
současný trpký život. Na vrcholu své slávy zahájil Václav Eusebius přestavbu rodového hlavního sídla,
Roudnice. Vystavěl reprezentativní barokní palác, pivovar, špýchar, špitál, zasloužil se o celkovou obnovu
měšťanských domů. Založil velkolepou zbrojnici, dal přivézt z Prahy vynikající pernštejnsko–lobkowiczkou
knihovnu, která se později stala největší šlechtickou knihovnou v zemi. Václav Eusebius byl dvakrát ženatý.
Poprvé s hraběnkou Johanou Myškovou ze Žlutic, podruhé s Augustou Sofií Rhein –Sulzbach, která byla
kupodivu evangelického vyznání. Z pěti dětí, které zplodil, se dospělosti dožil jen stále nemocný František
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Vilém Ignác a Ferdinand August Leopold. Ferdinand August měl čtyři manželky a s nimi celkem dvanáct dětí.
Z manželských potomků se dospělého věku dožili jen tři. Josef August byl plukovníkem a zemřel po těžkém
zranění v turecké válce u Bělehradu. Další dva synové, Filip Hyacint (1680 – 1734) a Jan Jiří Kristián (1686 –
1753), se stali zakladateli dvou hlavních knížecích dodnes žijících větví rodu Popelů z Lobkowicz, roudnické a
mělnické. Roudnickou linii knížecího rodu Lobkowiczů v současnosti reprezentuje William (*1961), který
spravuje rozsáhlý restituovaný majetek v nově upravené Nelahozevsi, kam přenesl své sídlo i bohaté sbírky,
protože původní roudnický zámek je díky Vojenské hudební akademii Víta Nejedlého v nepoužitelném stavu.

Kostel svatého Václava
Ledčický kostel zasvěcený hlavnímu ochránci země České, svatému Václavu, hrál v minulosti obce vždy
významnou roli. Byl nejvýstavnější a nejkrásnější budovou ve vesnici a svým způsobem jistým centrem
veřejného života, protože se zde obyvatelé pravidelně setkávali, dozvídali se při kázáních závažné informace –
na příklad
o nových zákonech, nařízeních panovníka, epidemiích, úmrtích významných lidí, ale mohli tu také
prohovořit důležité osobní záležitosti.
Dnes nemusí být člověk věřící, aby vstupoval do této budovy s úctou. Neboť samotná stavba, i její dobře
vybrané dominantní místo, jsou důkazem toho, kolik smyslu pro prostor, krásu a harmonii naši předkové měli a
jak citliví a pracovití lidé to byli. Úcta k minulosti a kulturním hodnotám byly hlavní motivací ke generální
opravě státem chráněné památky, která se uskutečnila v letech 1999/2000. Při ní byl obnoven vnější plášť
kostela, kdy fasáda dostala své původní barvy, byly zrekonstruovány varhany, které přečkaly všechny válečné
rekvizice, na věž pak instalovány nové ciferníky s pozlacenými číslicemi a ručičkami, uskutečnila se
rekonstrukce sanktusní věžičky, pískovcového aliančního znaku rodu Lobkowiczů, ale i původních věžních
hodin z roku 1888. Na vrchol věže byla umístěna nová makovička s křížem, v jejímž nitru se skrývá měděný
tubus s poselstvím budoucím generacím. Závěrečnými pracemi byly odvětrány kostelní základy, zvednuty
povalené náhrobky na přilehlém hřbitově, obnovena a natřena jeho barokně zvlněná obvodová zeď
a uskutečněny terénní úpravy. Také nedaleká boží muka netradičního vzhledu, zcela patrně starší než barokní
kostel, se dočkala rekonstrukce. Na jejich vrchol sochař K. Meloun instaloval svůj dar obci – svatojiřský kovaný
kříž. Po mnoha letech se 24. 12. 2000 ve zcela zaplněném kostele svatého Václava konala půlnoční mše, která se
stala spontánní oslavou dokončeného díla s dobře odvedenou prací a při níž se všichni přítomní rozloučili se
starým tisíciletím a přivítali nové.
Historie tohoto svatostánku má neoddělitelnou souvislost s dějinami Ledčic. První písemná zmínka
o původním gotickém kostele sv. Václava, jako jednom ze 34 kostelů Řipského děkanátu, najdeme u Bohuslava
Balbína, který píše, že býval již v roce 1384 významným církevním střediskem, neboť už tehdy byl povinován
odvádět 12 grošů desátek. Tyto si vyžádal král Václav IV. jako příspěvek na cestu do Říma, kterou se chystal
podniknout. Kdy přestal být ledčický kostel farním, není známo, nejsou o tom žádné písemné doklady. Ale jistě
to bylo nejdéle po bitvě na Bílé Hoře. Nedoložen je záznam Augusta Sedláčka, autora monumentálních „Hradů,
zámků a tvrzí ...“, že prý ledčická fara zanikla po roce 1623. Podle první dochované knihy zádušních účtů
filiálního kostela sv. Václava zde vykonával služby boží od roku 1695 farář z nedaleké Račiněvsi, kam od roku
1672 byly Ledčice přifařeny. Tato farní příslušnost trvala téměř do konce 19. století, neboť dle „Spisů
písemností, korespondence 33, svazek 1“ byly roku 1861 vyloučeny obce Ctiněves, Mnetěš a Ledčice z farnosti
Račiněves a svěřeny pod duchovní správu kostela sv. Bartoloměje v Černoučku a tím k vikariátu roudnickému.
Za třicetileté války (1620 – 1648) a v letech následujících kostel zchátral natolik, že nemohl sloužit svému účelu.
Proto Lobkowiczové pověřili navržením přestavby zdevastovaného kostelíka, jehož věž měla být zachována,
vlašského architekta a malíře Girolama Jeronýma Costu, který celkovou hmotu svatostánku rozvrhl tak, že
jeho půdorys tvoří kříž. Protože věž byla ve velmi špatném stavu, musel ji nakonec strhnout a kostel postavit
mírně mimo původní základy zcela nový včetně masívní přilbicové věže. Svědčí o tom skutečnost, že při kopání
hrobů na hřbitově hrobníci nacházeli základy zdí. Se stavbou se započalo v roce 1737. Kostel ve stylu pozdního
baroka byl úplně dokončen roku 1752. Vlastním provedením jednolodní orientované stavby byl pověřen
roudnický stavitel a měšťan rovněž italského původu, Petr Pavel Columbani, který za své dílo obdržel 2 350
tehdejších zlatých. Márnici a hřbitovní ladně zvlněnou zeď postavil ledčický zednický mistr Václav Nedbal
v letech 1746 až 1749. Columbani sice zemřel počátkem roku 1749, ale kostel byl již v roce 1745 zhruba hotov.
Stavební kámen zdící pocházel dílem z demolice starého kostela, dílem se lámal v Černoučku, Račiněvsi, Bříze,
Ctiněvsi pod Řípem a jinde. Kámen štukový a na dlaždice byl přivezen ze skály v Přestavlkách a od Hošťky.
Pískovec na vytesání knížecího aliančního erbu umístěného nad hlavním vchodem, pochází z pražské
provenience – z Petřína a Bílé Hory. Většina vydání na stavbu kostela byla uhrazena z vlastních peněz
ledčického záduší, hlavně z pozemkového majetku.
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Na první pohled z vnějšku kostel zaujme svým výrazným vstupním průčelím, nad nímž se vypíná věžní patro
s prohýbanou římsou, lobkowiczkým znakem, velikým orámovaným děleným oknem, dvěma prázdnými
výklenky a věžními hodinami na západní a severní straně. Podélné strany kostela jsou z každé strany prolomeny
třemi okny v horní části zaklenutými. K oběma vnějším zdem kněžiště přiléhají nižší malé přístavky – sakristie
na jižní a skladiště na severní straně. Plášť stavby, střídání zakřiveného a rovného zdiva i jeho výrazná
barevnost, nesou nezaměnitelnou pečeť baroka.
Loď kostela s valenou klenbou je 20 metrů dlouhá a 10,5 metrů široká. Kněžiště o rozměrech 7,20 m krát 6,40 m
je půlkruhovitě zakončeno a završeno českou klenbou. Zajímavé je i kompaktní zděné zábradlí kůru s původními
varhanami nad vstupní částí kostela.
Mezi nejvýznamnější památky vnitřního vybavení kostela patří hlavní oltář, nízká rokoková řezba na které
bývali čtyři andělíčci. Za ním na omítce je namalována vysoká iluzorní oltářní architektura se šesti sloupy
a čtyřmi postavami českých patronů (Vojtěcha, Ludmily, Václava, Prokopa). Tvoří rám dvou obrazů –
Zavraždění svatého Václava a Nejsvětější trojice – také štukové malby, stejně jako otevřené nebe s anděly
a kartuší se jménem bohorodičky na klenbě kněžiště. Všechny zmíněné malby jsou slabé práce nevalné úrovně.
Umělecky nejcennější byl obraz Snímání Krista z kříže, renesanční malba z doby Rudolfa II., získaný z akce
„výkup klášterů“ v roce 1950. Rámování tohoto obrazu provedl pražský architekt Margold. Ve výklenku nad
obrazem stávala soška Panny Marie, nošená dříve družičkami v poutních průvodech do Staré Boleslavi. Původně
tam bývala barokní socha svatého Jana Nepomuckého, která je dnes umístěna u dveří severního přístavku.
Pod sochou stála zpovědnice, kterou v současnosti nalezneme u západní zdi za lavicemi.
Z doby stavby kostela pocházejí i značně poničené fresky Svaté rodiny a svatého Jana Nepomuckého nad
vedlejšími oltáři na severní a jižní podélné zdi. Uprostřed jižní stěny kostela visí obraz svatého Václava
s anděly a románskou stavbou v pozadí od malíře Doubka, ve velmi bohatě řezaném rámu zakončeném krásným
polychromovaným poprsím Madony s dítětem. Ten sem byl roku 1959 převezen ze zrušeného kostela
sv. Václava v psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích. Do konce 1. světové války zdobil kapli Strakovy
akademie, vysokoškolské koleje na Klárově v Praze1. Pod obrazem v dřevěném oltáříku leží polychromovaná
socha Krista trpitele. Pod velkým křížem uprostřed severní stěny chrámové lodi visel obraz barokního malíře
Batoniho, Boží Srdce Kristovo. Stávala tu také od roku 1950 socha svaté Terezie od Jezulátka, dřevořezba
pocházející z kapucínského kláštera v Roudnici.
Zajímavostí ledčického kostela je skutečnost, že kazatelna s baldachýnem a antikizující sochou Spravedlnosti,
není umístěna na čestné straně chrámu, tzv. evangelní, která je vždy po levé ruce při pohledu na hlavní oltář,
ale na straně pravé, epištolní. Strany presbytáře se nazývají podle toho, že do reformy liturgie na II. vatikánském
koncilu, se vlevo četlo evangelium a vpravo epištoly.
Oltář čelem k lidu byl v ledčickém kostele upraven v roce 1974 z ambonu převezeného sem z Horních Beřkovic.
V té době bylo odstraněno i zábradlí z kamenných kuželů, které oddělovalo presbytář od hlavní lodi.
Z mobilního inventáře zaslouží zmínku stříbrný pozlacený kalich s vykrojovanou nohou a prohnutou číší,
zdobený rokokovým kartušovým ornamentem, vinnými hrozny, květy a pšeničnými klasy. Byla to kvalitní
tepaná práce s jakýmsi sotva znatelným, pravděpodobně městským, znakem s letopočtem 1745 a písmeny FK
v oválu. Monstrance byla pořízena r. 1948. Ve věži z původních tří zvonů zbyl pouze jeden, nejstarší, střední
velikosti o výšce i průměru 80 centimetrů, dvouřádkovým nápisem a postavou svaté Barbory. Největší zvon
o výšce 1 metr a nejmenší výšky 60 centimetrů byly zrekvírovány koncem března roku 1915.
Věžní hodiny pocházejí z roku 1888. Vyrobila je přímo pro tento kostel stará historický česká firma, založená
Ludvíkem Hainzem v Praze roku 1836.V roce 1973 byly hodiny nákladem MNV v Ledčicích opatřeny
elektrickým pohonem. Šly však jen velmi krátkou dobu. Až v roce 2000 tatáž firma, která hodiny vyrobila,
z prestižních důvodů celý stroj opravila a opatřila novým cimbálem, jenž jemně odbíjí každou čtvrthodinu, velký
zvon pak každou celou hodinu.
V této stati věnované místní chráněné kulturní památce, kostelu svatého Václava, jsem v řádcích věnovaných
obrazům a sochám často používala čas minulý – visel, stála, býval. To proto, že prakticky vše, co zde mělo cenu,
bylo cynicky a nemilosrdně odcizeno. Kostel byl již několikrát vykraden, a tak musel být z preventivních
důvodů odvezen a uschován každý hodnotný předmět, který
ještě po opakovaných vloupáních zbyl. Starožitnosti jsou
výnosným zdrojem obchodu. Za hranicemi naší vlasti
nenávratně mizí nenahraditelné hodnoty. Strašlivým způsobem
je ochuzováno naše národní kulturní dědictví. Způsobuje to
především neznalost historie vlastního regionu, neúcta k odkazu
minulých dob, bezostyšný vandalismus, nezájem o duchovní
stránky života, pohled na svět přes bankovky.
Kdy a kdo tomu učiní přítrž?
Kdy a kdo pohne svědomým mocných, kteří by konečně měli
patřičně stíhat a trestat zloděje a ničitele?!
Bude vůbec co předávat následujícím generacím?
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Ledčičtí evangelíci
Za starých dob bývaly, až na nějakou tu rodinu, celé Ledčice evangelické. Evangelický kostelík byl malý, nízký
a bez věže, jež byla zákonem zakázána. V kostele bylo vše zařízeno jednoduše – starobylé varhany, lavice a kůr.
Také křtitelnici a kazatelnu koupili ledčičtí v jakémsi zrušeném klášteře. Evangelíci se v našem kraji začali
původně formovat ve Ctiněvsi již kolem roku 1780. Ledčické sídlo bylo založeno r. 1782 a první farář,
Jiří Fazekáš, zde byl ustanoven roku 1784, kdy byla postavena farní budova. Kostel s čelní kazatelnou (pozdní
baroko) byl dostavěn roku 1791. Stará církevní škola zde fungovala od r. 1793 do r. 1844 a mívala často i více
než 100 žáků. Nová evangelická škola byla otevřena 27. 4. 1844. Dnes je nad klenutou branou kostela zazděna
bronzová pamětní deska, na které stojí:

„Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdu, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu až do
smrti.
Mistr Jan Hus 1415 – 1915
Svaté paměti otce české reformace vděční evangelíci.“

Významní rodáci
Bedřich Nedoma
Na Podřipsku, vzdálen ruchu světa, působil na evangelických církevních školách po několik pokolení rod
Nedomů, ve kterém přecházelo učitelství vždy z otce na syna. Také Josefu Nedomovi, který se v roce 1833
oženil s dcerou evangelického učitele z Chleb u Nymburka, byly Ledčice silným poutem a pracovním
působištěm. Zde se manželům 20. 8. 1837 ve staré evangelické škole v čp. 75 narodil syn Bedřich a později
i další, Vilém. Pan učitel Nedoma se však dlouhého věku nedožil. Hlodala v něm nemoc tolika tehdejších
kantorů, souchotiny, která ho ve věku 32 let zkosila. Bedřich tak v roce 1842 jako pětiletý osiřel. Téhož roku
byla v dražbě prodána i stará církevní škola, a tak matka zakoupila maličký domek čp. 79, kam se syny
přestěhovala. Na opuštěnou rodinu přišla krušná léta. Jediným zdrojem obživy byl kousek pole a přivydělávání
šitím a vyšíváním. Za dva roky zemřel i bratr Vilém. Tehdy už Bedřich začal chodit do nové evangelické školy,
kde projevoval mimořádné nadání. Matka ho proto později poslala do Prahy. Zde mu byt a pomoc poskytl tehdy
proslulý pedagog Štěpán Bačkora. Bedřich výtečně absolvoval tzv. Budečskou Amerlingovu školu a v roce 1850
byl zapsán na c. k. reálku, kterou vystudoval s vyznamenáním. Na prázdniny mladý student dojížděl
dostavníkem do rodných Ledčic, odkud přinášel svému profesoru, K. V. Zapovi, různé náčrtky a kresby z okolí
Řípu, z nichž mnohé pak byly zveřejňovány v časopise Zlatý klas a v různých vlastivědných a historických
publikacích. Po středoškolských studiích absolvoval vysoké učení technické ve Vídni. Svoji technickou praxi
vykonal u firmy Ruston & Co. v Libni, později pracoval v První uherské továrně v Pešti. Možnost plného
rozmachu svých tvůrčích sil a uplatnění technické tvořivosti pak Nedoma našel v První českomoravské továrně
strojní, dnešní ČKD, jako odborník pro konstrukci cukrovarů, které v té době nadějně vzkvétaly.
Ing. Bedřich Nedoma strávil poslední léta zaslouženého odpočinku u své provdané dcery v Novém Městě nad
Metují, kde též roku 1919 (20. 6.) ve vysokém věku zemřel. Dodnes dochované doklady technické činnosti
i práce malířské nepochybně svědčí o jeho technickém nadání, výtvarném talentu, všestrannosti a veliké píli.
Na takového rodáka by Ledčice nikdy neměly zapomenout.
Ferdinand Císař
Ferdinand Císař se narodil 26. února 1850 v Ledčicích, kde měl jeho otec menší hospodářství a obchod, tedy
předpoklad jistého blahobytu. Rodinu však stihla velká rána, když byl jednoho dne obchod do poslední
maličkosti vykraden. Všichni se rázem ocitli v těžké finanční tísni. Obchodní věřitelé byli neúprosní. Tehdy
zvítězila českobratrská houževnatost a poctivost otce, který prohlásil, že splatí dluh do posledního krejcaru.
Zápasil s ním až do své smrti. V den, kdy zaplatil poslední splátku a uzavřel účty, zemřel. Jeho syn Ferdinand
už v té době působil jako evangelický farář, takže mu mohl na smrtelném loži patřičně posloužit.
Ferdinand Císař po absolvování gymnázia v Praze studoval teologii ve Vídni, v německém Halle a ve skotském
Edinburghu, kde získal mnohé přátele. Z počátku své profesní kariéry velmi krátce působil jako kazatel–diakon
evangelické církve v Roudnici, později jako vikář ve Vanovicích a v Novém Městě na Moravě. Roku 1877 se
stal farářem v Kloboukách u Brna.
Své rodiče měl Ferdinand Císař velmi rád a často také vzpomínal na místní lidi a události, které dokázal velmi
vtipně komentovat. Připomněl jednou dokonce, když přišla móda tak zvaných „kalhotových sukní“, že jistá
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dívka v Ledčicích se prý kdysi oblékala také jako muž a místní ji bojkotovali jako výstřední a nekřesťanskou
osobu.
Ferdinand Císař již jako velmi mladý muž, ve 24 letech, vydal sbírku kázání „Od srdce k srdci“ a přednášku
„O tom nejdůležitějším“, kterou přednesl v roudnické jednotě Říp. Později sepsal „Katechismus mateřský“,
„Pamětní spis jubilejní“ ke 100. výročí Tolerančního patentu, společně se svým švagrem, Dr. Kozákem, pak
„Slova víry“. Založil a přispíval do časopisu „Hus“ a posléze i do „Siónu“. Za svou práci byl vyznamenán řádem
Železné koruny, jmenován čestným doktorem teologické fakulty ve Vídni a v Ženevě. Obec Klobouky jej
jmenovala čestným občanem.
Císařova znalost jazyků byla obdivuhodná, stejně, jako jeho řečnické umění. Svá kázání často originálně
rýmoval, takže byla lehce zapamatovatelná, pro posluchačstvo nesmírně zajímavá a přitažlivá. Ve své době
téměř zlidověla.
Vlivem Císařovým byl roku 1880 do řad evangelíků získán i Tomáš Garique Masaryk, jenž se stal jeho osobním
přítelem a věrným obdivovatelem. Jejich krásný vztah přetrval i do dob, kdy se stal Masaryk prezidentem.
Navštěvovali se vzájemně prakticky až do Císařovy smrti. Hráli spolu kulečník a kuželky, pořádali dlouhé
turistické vycházky a takřka nekonečné filozofické debaty.
V roce 1899 byl Ferdinand Císař jednomyslně zvolen nejvyšším představitelem Evangelické církve moravské
a roku 1918 se stal členem prvního synodního výboru nově vzniklé Českobratrské církve evangelické. Jeho
osobnost byla tak hluboce vzdělaná, tak mnohostranná a významná, že bychom se dopustili velké křivdy,
kdybychom ji nechali upadnout v zapomnění. On alespoň na své rodné Ledčice nikdy nepřestal vzpomínat
a udržoval s nimi styk až do 14. 6. 1932, kdy v Loučeni u Nymburka, kam odjel na zotavenou po těžké operaci,
zemřel. Prezident Masaryk zaslal vdově, paní Císařové, týž den z Lán svou kondolenci. Smrt svého přítele nesl
těžce a často na něj myslel.

Dopis potomkům
Při demolici statku č. 4 v listopadu roku 1981 byla v pilíři vrat nalezena zazděná schránka, která obsahovala
osobní dopis potomkům psaný krásným rukopisem tehdejšího šestadvacetiletého majitele Františka Srby,
narozeného 27. 4. 1842. Z těchto velmi citově a vlastenecky pojatých řádek vyjímáme:
„Dne 10. května 1868 odbýval se (od rolníků Podřipských svolaný) první český meeting aneb politické
shromáždění pod širým nebem na patě posvátného Řípu, v tu stranu k Rovnému. Asi 3000 lidu sešly se zde
a vyslovily, že nebudou platit žádné daně, které nejsou od našeho zemského sněmu na základě práva
zvoleného, povoleny. Dále se žádalo ohrazení proti prodeji posledního zbytku našich korunních statků.
Po meetingu odbývala se slavnost odvezení základního kamene z posvátného Řípu pro Národní divadlo
v Praze. Při slavnosti této byl jsem i já členem výboru pro její uspořádání, jakož jsem i kámen ten koňmo do
Prahy doprovázel.
Lid náš, co se týká náboženství, lpí doposud na katolicismu. Co se týče kněžstva, je jedno špinavější než druhé.
Obojí se snaží, aby lid udrželo jen v pobožnůškářství a v jeho hlouposti, aby ho mohlo ku svému prospěchu
využívati. Ovšem se jim lid vymknul trochu, poněvadž nám vláda dala náboženský zákon tak svobodomyslný,
že takový ani v republice Švýcarské snad nemají. To je však jediný dobrý zákon. A tak jsem Vám pověděl naše
starosti, jak je může ovšem jen prostý rolník, jak já, podat. Doufám ale, že brzo nastane veliký převrat
Evropský, že bude naše království České samostatným a že se zaskvěje hvězda národa našeho, jako skvěla se
někdy za panování slavného Jiříka z Poděbrad. Doufám a přeju Vám, potomkové moji, aby se vám v naší
drahé vlasti české lépe vedlo, nežli nám se vede. Buďte jen svorni, tím budete silni, a pak se domůžete všeho,
čehož budete přát sobě.“
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Informatorium školy ledčické
Kam chodily ledčické děti do školy před rokem 1676, není známo. V záznamech matriky černucké fary se píše,
že ve výše zmíněném roce do tamějšího došky krytého domku číslo 15, který sloužil jako škola, docházely děti
z Jeviněvsi, Ledčic, Horních Beřkovic, Kostomlat, Ctiněvsi a Černoučku. V této prý velmi chatrné budově byla
velká učebna, jedna světnice jako učitelův byt a chlév. V roce 1839 otevřeli v Černoučku novou kamennou
jednopatrovou školu krytou taškami a vchodem obráceným k farnímu kostelu svatého Bartoloměje. Třída tu byla
z počátku pouze jedna. Zajímavé je, že plných sto let (1775 – 1875) zde působil kantorský rod Berušků. Ze školy
v Černoučku byly Ledčice odškoleny v roce 1886, kdy si ledčičtí postavili školu vlastní, neboť jejich obec v té
době byla poměrně velká – ve 161 domech tu žilo 909 lidí. V Ledčicích kromě toho už od roku 1793 fungovala
stará církevní škola, která mívala často více než 100 žáků. V roce 1842 byla v dražbě budova školy prodána.
Nová evangelická škola byla otevřena 27. 4. 1844 a udržela se až do roku 1920, kdy byla definitivně zrušena.
Nezměrným úsilím mladého ledčického starosty, třicetiletého Antonína Husáka, vlastence a buditele, který dbal
o kulturní a společenské dění ve své obci, se podařilo to, že zde byla vybudována krásná škola – důstojný stánek
vědění. A. Husák byl člověk velmi pokrokového smýšlení, jehož krédem se stalo heslo, že „škola jest obrazem
obce své“. Svými současníky byl velmi ctěn a vážen, takže jeho jméno je právem uvedeno zlatým písmem
na čestném místě mramorové pamětní tabule ve škole..
Také osobnost prvního řídícího učitele, tehdy 35letého Josefa Plafse, naplňuje naše představy o starých českých
kantorech, horlivých a obětavých vlastencích, kteří v dětech nepateticky a upřímně probouzeli lásku k vlasti,
úctu k historii svého národa, pěstovali v nich hrdost, dobrý vztah k práci, k lidem, k přírodě a kteří byli kdykoliv
připraveni pomoci a poradit. Jeho nástupce, Alois Saidl, v Ledčicích učiteloval plných 36 let a doslova všechen
svůj čas věnoval dětem, zcela v intencích následujících veršů:
BŮH DEJŽ, BY CÍTIL ČECH, ŽE ČECHEM JESTI,
BY ZVUČNĚ ZNĚLA SLOVA MILENÁ:
Ó SLÁVA TOBĚ, MÁTI, ŠKOLO ČESKÁ,
Ó SLÁVA TOBĚ, DRAHÁ VLASTI MÁ!
ŘEDITELÉ ŠKOLY V LEDČICÍCH

1886 - 1899
1889 - 1925
1925 - 1926
1926 - 1936
1936 - 1937
1937 - 1948
1948 - 1955
1956 - 1957
1957 - 1967
1967 - 1982
1982 - 1993
1993 - 1998
1998 - 2006
2006

Josef Plafs
Alois Saidl
Miroslav Richter
Rudolf Kušička
Karel Velímský
Václav Kolář
Karel Velímský
Marie Všetičková
Jaroslav Gabriel
Hana Petříčková
Miroslava Čížková
Petr Matička
Věra Šimonová
František Berky

POČET ŽÁKŮ VE ŠKOLE

rok
1886 1890 1892 1895 1907 1908 1913 1921 1924 1927 1931 1936
počet 122 139 156 161 187 192 223 155 125 110 132 119
rok
1943 1948 1957 1963 1968 1978 1982 1993 1995 2000 2001 2006
počet 89
45
44
42
42
33
36
28
30
25
29
30
Třebaže „rodný list“ naší školy čítá plných 120 let, uvnitř má moderní vybavení srovnatelné s mnohem mladšími
školami. Mimořádně důležitá je pro ni podpora obce, jako zřizovatele. A to nejen podpora finanční a materiální,
ale především nesmírná podpora morální. Škola se v Ledčicích stala nejvýznamnější budovou. Je jejich dobrou
vizitkou a doslova základem vesnického života, neboť se tu pořádají mnohá kulturní a společenská setkávání.
Dodnes je ve škole uchováván letitý nápis, který zní: „Jsem tvoje škola, tvůj druhý domov. Jsem hodně stará.
Neubližuj mi. Chraň mne! Celý život na mne budeš vzpomínat.“
Letos za spolupráci obce a školy Ledčice obdržely významné ocenění v soutěži Vesnice roku 2006 dotované
50 000 korunami.
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Ledčičtí starostové
Spolehlivě se nám podařilo vypátrat a zařadit pouze 18 ledčických starostů, respektive předsedů Místního
národního výboru. To podle doby, ve které „úřadovali“. Z dřívějších let se dochovala jména některých rychtářů,
která však zatím nelze spolehlivě zařadit ke správným letopočtům. Připomeňme si je alespoň „jen tak“. Byli to
na příklad Jiří Malík (zmínka v roce 1722), Tomáš Novák (zmínka z roku 1764), Antonín Plicka (zmínka v roce
1843).
Václav Švehla
Antonín Husák
Antonín Plicka
František Hmolka
Josef Zouza
Václav Tichý
Václav Tošner
František Vysoký
Antonín Bubeníček
Václav Kulich
Vladimír Švihlík
Josef Voves
František Košťál
Josef Urban
Bohumila Procházková
Rostislav Jarůšek
Miroslav Postránecký
Štefan Vereš
Jiřina Michovská

1875 – 1884
1884 – 1913
1913 – 1919
1919 – 1924
1924 – 1936
1936 – 1940
1940 – 1945
1946 – 1948
1948 – 1952
1952 – 1956
1956 – 1958
1958 – 1960
1960 – 1964
1964 – 1987
1987 – 1988
1988 – 1990
1990
1990 – 1998
1998 – dodnes

A kolik měly Ledčice v různých etapách obyvatel? V 18. století tu žilo přibližně 300 lidí, V 17. století, po
třicetileté válce, asi 30.

1850
651

1869
826

1880
832

1890
909

1900
959

1910
1053

1921
1008

1930
929

1950
653

1961
673

1970
609

1980
566

1995
577

1998
580

2006
584

Mělnicko a kněžna Ludmila
Ve staroslověnské Dalimilově kronice ze 14 století se píše:
To jest byla žena Bořivojova
a kněžna ze Pšova,
jemuž tehdy Pšov diechu,
témuž potom Mělník vzdiechu,
neb před Mělníkem hrad bieše,
ten sobě Pšov jmě jmějieše.
Narodila se někdy kolem roku 860 do krásného a bohatého domu. Její otec Slavibor byl vladykou kmene
Pšovanů, a tak vyrůstala v bezpečí dřevěného hradu. Byla skoro ještě dítě, když si ji český kníže Bořivoj zvolil
za svou ženu a přinesl za ní jejímu otci nemalé věno. Tehdy se začala psát významná kapitola nejen
přemyslovských dějin. Roku 874 zavítal Bořivoj k moravskému knížeti Svatoplukovi, na jehož dvoře na něj silně
zapůsobil muž jménem Metoděj (ano, je to jeden z bratrů věrozvěstů přišlých ze Soluně hlásat k nám
křesťanství). Bořivoj od něj přijal svatý křest a vrátil se do Čech, s předsevzetím šířit novou víru. Ludmila se
stala jeho věrnou pomocnicí a následovatelkou. Po Bořivojově smrti se nakrátko stal knížetem jejich syn
Spytihněv a po něm roku 915 Vratislav. Ten si vzal za manželku Drahomíru pocházející z kmene polabských
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Stodoranů. Protože zemřel v raném věku (13.2.921) ujala se kněžna Drahomíra vlády za svého nedospělého
nejstaršího syna Václava. Ovdovělá babička Ludmila si ze všech sedmi vnoučat oblíbila nejvíce právě Václava a
snažila se jej vychovávat v duchu křesťanské víry. Když však poznala touhu po moci a tvrdost své snachy,
odešla do ústraní na hrad Tetín, kde pokračovala ve své milosrdné péči o trpící a chudé. Přesto Drahomíra najala
dva vrahy, Gommona a Tumu, kteří ji právě před 1085 lety, 16. září roku 921, na Tetíně přepadli a uškrtili.
Nesplnili ani poslední přání šedesátileté kněžny Ludmily, která je žádala, aby jí sťali hlavu mečem, neboť toužila
zemřít v krvi jako mučednice. Jádrem sporu mezi oběma ženami byl zřejmě mocenský boj a ne, jak se často
uvádí, spor mezi křesťankou a pohankou. Roku 925 nechal kníže Václav přenést ostatky své babičky do kostela
sv. Jiří, který sloužil také jako pohřebiště prvních Přemyslovců. Téměř okamžitě po Ludmilině smrti ji začal lid
uctívat jako svatou. Z jejího hrobu prý se šířila přelíbezná vůně, noc co noc se na jejím hrobě zjevovala hořící
svíce, i nějaký slepec prozřel, když se prstem dotkl tohoto místa. Pražský biskup Heřman zapochyboval o
svatosti Ludmily, a tak roku 1100 podrobil zkoušce ohněm část jejího závoje – a závoj obstál. Kněžnina svatost
byla oficiálně uznána v letech 1143-1144. Pražský biskup Daniel II. ji zařadil mezi patrony české země.Svatá
Ludmila tak nebyla jen pramátí českých panovníků, ale stala se také první českou světicí. Ludmilu uctívají
v Mělníku jako svou patronku města. Však zde také stojí kostel nesoucí její jméno. Letos 16. září se tu v rámci
1085. výročí Ludmiliny smrti uskutečnilo Putování za svatou Ludmilou, které návštěvníky provázelo po
mělnických památkách a řadě hudebních vystoupení. Možná, že vás bude zajímat historie Palladia Země České,
které prý podle toho, co vypráví legendy, pochází z ludmiliny doby. Protože se nejedná pouze o záležitost
náboženskou, ale i kulturně – historickou, měl by mít každý Čech alespoň mírné povědomí, co že to vlastně
palladium je.
Podle legendy odevzdala Ludmila po svém křtu Metoději zlaté pohanské bůžky, aby z nich dal ulít křesťanské
bohoslužebné nádoby. Metoděj dal kromě nich zhotovit i kovový ochranný obrázek (palladium) Panny Marie
s děťátkem, a ten daroval Ludmile na památku. Kněžna jej nosila na krku a po její smrti si tento reliéf zavěsil na
prsa kníže Václav. Když byl zavražděn, jeho sluha jménem Podiven mu jej sňal a stačil ukrýt před zneuctěním
ještě dříve, než i jeho vrahové dostihli a oběsili. Až roku 1160 jakýsi rolník u Staré Boleslavi vyoral obrázek na
svém poli a předal jej kanovníkům staroboleslavské kapituly. Palladium se však stále vracelo na místo nálezu. A
tak zde byla postavena kaple a obrázek do ní byl umístěn. Začali sem putovat lidé z celého okolí. V 17. století už
tu stál velký chrám Nanebevzetí Panny Marie. Často se nepřátelé českého národa chtěli palladia zmocnit a
odebrat mu tak jeho záštitu. Na příklad roku 1632 ukradli obrázek Sasové a trvalo plných 6 let, než bylo za
ohromné výkupné vydáno zpět. Když r. 1639 vtrhli do Čech Švédové, bylo palladium ukryto ve Vídni. Roku
1646 ho císař Ferdinand II. do Staré Boleslavi vrátil, a to už P. Maria byla vyzdobena zlatou korunkou, perlami a
diamanty. O dva roky později se jej Švédové zmocnili z úkrytu v chrámu sv. Víta, ale švédský král ho nakonec
odevzdal zpět. Ze Staré Boleslavi pak putovalo do bezpečí před Turky (1662), před Prusy (1778), za nacistické
okupace bylo sňato z oltáře a zazděno. Na oltář byla dána zdařilá kopie. Nacisté za to měli v plánu zničit celé
město. Na to jim však nezbyl čas. Po válce bylo palladium Země České slavnostně vráceno na původní místo.Ve
dnech 24.6.až 1.7.1945 ho ještě jednou s velkou slávou věřící odvezli do Prahy a tam na mnoha místech před
ním byly konány děkovné pobožnosti za záchranu vlasti před záhubou, kterou jí chystal Hitler.

Ochránce země České, patron Ledčic – Svatý Václav
Svatý Václave,
vévodo České země,
kníže náš,
pros za nás...
Tak zní Svatováclavský chorál z úst Čechů vždycky, když přichází nebezpečí – v době válek, moru, hladu a
úzkosti. Proč myslí na knížete Václava? Kdo to byl? Velmi obšírně jsme o něm psali v zářijových Ledčických
novinkách roku 2001.Dnes si jen připomeneme, že se narodil roku 907 jako nejstarší syn knížete Vratislava I. a
jeho ženy Drahomíry. Vliv na jeho výchovu však po smrti otce měla babička, kněžna Ludmila.
Dala ho vyučiti knihám slovanským podle
návodu kněze, a osvojil si smysl jejich dobře...
Počal rozuměti knihám latinským jako dobrý biskup,
a vzal-li knihy řecké nebo slovanské, předčítal je
zřetelně, bez chyb.
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Když byla Ludmila ze známých důvodů zavražděna, zanedlouho se Václav ujal vlády.
Zpychli mužové čeští a povstali proti sobě,
neboť kníže jejich byl mlád...
Ale nejen oni byli proti Václavovi. Začal ho nenávidět i vlastní bratr Boleslav. Nenáviděl ho za moudrost, moc a
knížecí slávu i za to, že zvolil cestu míru a zavázal se římskému císaři Jindřichu Ptáčníkovi platit roční daň – 120
volů a pět set hřiven stříbra (jedna hřivna váží o něco víc než 20 dkg). Chystal proto léčku a vlastně také první
atentát na panovníka v naší historii.
Ďábel vešel do srdce jeho i do srdce
zlých rádců...
28. září roku 935 (podle F.Palackého), r. 936 (podle J.Dobrovského), r. 929 (podle prof. Pekaře) pozval Boleslav
bratra na svůj hrad do Staré Boleslavi. Jak to dopadlo, všichni víme.
Časně zrána zvonili na jitřní mši. Jakmile Václav uslyšel
zvon, vstal a šel na jitřní. Hned v bráně dostihl jej bratr
Boleslav a udeřil jej mečem po hlavě...
Václav jej uchopil a srazil na zem. Tu přispěchal
jakýsi Tuža a ťal Václava do ruky. Ten poraněn
na ruce, pustil bratra a běžel do chrámu. Tu Tira
a Česťa ubili jej v bráně chrámové. Hněvsa pak
přiskočil a probodl mu bok mečem. Václav ihned
vypustil svou duši...
Takže známe i jména všech vrahů.
Pak se spiklenci vrhli na Václavovu družinu. Podle nich nesměl nikdo zůstat na živu. Nikdo, kdo by proti nim
později zvedl meč. Vražda splnila svůj účel. Kníže Boleslav, ještě nezralý mladík, nastoupil na trůn. Kde není
žalobce, není ani soudce, nikdo se proti tomu neozval. Boleslav, příznačně zvaný Ukrutný, spolupachatel tohoto
krveprolití, vládl pevnou rukou i vůlí a výrazně se podílel na upevnění moci Přemyslovců a sjednocení Čech pod
jejich vládou. Krok za krokem, krví a mečem se rodil český stát. V té době to bylo všeobecným zvykem. Přesto
mu trvalo dlouhých 14 let, než dal svým výbojným sousedům jasně najevo, že Čechové jsou schopni ubránit se i
silnějšímu nepříteli. On to byl, který stál včele prvního českého suverenního křesťanského státu v dějinách. Jako
panovník je proto historiky hodnocen velmi pozitivně.
Relativně krátce po své smrti se Václav stal patronem – ochráncem tohoto mladého českého státu. Zůstal žít, i
když byl zavražděn. A to také paradoxně přičiněním svého bratra a vraha, knížete Boleslava I. Právě na základě
jeho podnětu bylo totiž Václavovo tělo přeneseno 4. března 938 ze Staré Boleslavi do Prahy a uloženo v dnešním
chrámu sv. Víta, kam se za ním ubírali všichni ti, kteří ho milovali. O Václavovi se začaly vyprávět legendy. Byl
vzdělaný, moudrý, spravedlivý. Soucítil s utrpením jiných lidí. Netrvalo dlouho a zpívaly se o knížeti písně,
vyprávěly příběhy. Slavil se jeho svátek. Když bylo nejhůř, lidé se k němu obraceli:
Pomoci tvé žádáme,
smiluj se nad námi,
utěš smutné,
odžeň vše zlé,
svatý Václave.
Svatováclavká tradice provází náš národ po více než tisíc let jeho
existence. Václavova krev, která se vpila do této země, je obrazem
toho, že ideál pravdy, spravedlnosti a lásky může být na chvíli
umlčen, ale nemůže zaniknout.
Ty jsi dědic české země,
rozpomeň se na své plémě
nedej zahynouti nám i budoucím,
svatý Václave!
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