VI. ročník, březen 2004

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
vítám Vás na stránkách už šestého ročníku našeho ledčického čtvrtletníku. Hned v úvodu chci připomenout
všem těm, kdo jste si objednali fotografie ze slavnosti k 777. výročí Ledčic, že snímky jsou k dispozici na obecním
úřadě.
Už jste jistě také zaregistrovali, že majitelé nemovitostí v naší obci obdrželi dotazník, technické podmínky
Severočeských vodovodů a kanalizací a situační plánek svých pozemků a zastavěné plochy, do kterého výrazně
vyznačí budoucí kanalizační přípojku včetně revizní šachty. Žádáme, aby všichni odevzdali dotazník a nákres co
nejdříve na obecní úřad, neboť na jejich základě musí být dopracován projekt ledčické kanalizace. Její součástí
bude i veřejná část kanalizačních přípojek. Projektanti vaše nákresy posoudí, zapracují do projektu a pouze ve
sporných a neurčitých případech osobně navštíví majitele. Před zahájením samotné stavby se uskuteční veřejné
setkání s představiteli budoucího provozovatele, kde budou zodpovězeny veškeré vaše dotazy.
Obec Ledčice ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Pozemkový úřadem v Mělníku zažádala
o komplexní pozemkovou úpravu svého katastrálního území. Z toho důvodu prosím vlastníky pozemků, kteří
souhlasí s touto úpravou, jež by měla vyřešit celkový vzhled krajiny, v níž žijeme, dále pak přístupové cesty
k jednotlivým polím, mostky a podobně, aby si vyzvedli potřebný tiskopis. K této akci bude také uspořádána
veřejná schůzka vyhlášená místním rozhlasem.
Jinak vám všem přeji hezké jaro, veselé velikonoce a těším se na další spolupráci.
Michovská Jiřina

V nedávné době oslavili, nebo brzy oslaví, svá významná životní jubilea někteří naši
spoluobčané. K jejich výročím všem přejeme hodně zdraví, klidu a pohody a do dalších let
neméně štěstí a spokojenosti:
50 let Došek Vlastimil
Uher Josef
Kratochvílová Jaroslava
Kučera Milan
Hrnčířová Vlasta
Bušilová Dana
Došková Drahuše

80 let Horáková Vlasta
81 let Duda Petr
Černá Jiřina
83 let Hrnčířová Božena
84 let Králová Marta

55 let Petrák Josef
85 let Košťálová Marie
Ponertová Růžena

60 let Klatovská Marie
Machová Marie
Vondráčková Miluše

91 let Plicková Anna

65 let Vránová Drahomíra
Justová Alena
Král Bořivoj

Vzpomínáme
V roce 2003 navždy opustili naše řady tito ledčičtí občané: Blažena Emmerová, Milan Just,
Rozálie Šourková, Jaroslav Švehla, Jarmila Vobořilová, Božena Srbová, Bohumila Srbová,
František Plicka, Zdeňka Boříková, Milada Dudová, Marta Došková, Jiří Jiránek, Zdeněk
Hančl, Marie Vysoká, Jiří Křtěn.
Čest jejich památce.

Vítáme
V roce 2003 se naše obec rozrostla o 7 nových občánků. Přejeme krásné dětství a milující
rodinu Jiřince Bížové, Barunce Bušilové, Kubovi Harangozóvi, Vašíkovi Kubáčovi, Moničce
Holé, Járovi Jarůškovi a Anně Tereze Tomáškové.

Humanitární sbírky
Občanské sdružení Diakonie Broumov, nezisková humanitární organizace, která poskytuje
materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí, vyhlásila spolu s naším obecním
úřadem sbírku dámského, pánského a dětského oblečení, přikrývek, dek, lůžkovin, ručníků,
utěrek a podobně.
Sbírka probíhala od 21. ledna do 25. února tohoto roku.
Protože mimořádné a tragické události vyžadují rychlou a účinnou pomoc, je velmi
potěšitelné, že ledčičtí občané se opět projevili jako velmi solidární, ochotní, štědří a soucitní
lidé. Sbírka byla opravdu úspěšná díky paní Sirové čp. 52, Justové čp. 161, Levé čp. 41,
Zahorjanové čp. 102, Hillebrandové čp. 66, Zelkovské čp. 66, Sirové čp. 148, Verešové
čp. 46, Michlové čp. 46, Zahorjanové čp. 190, Plickové čp. 90, Hančlové čp. 170, Jansové
čp. 205, Michovské čp. 113, Klatovské čp. 174, Kučerové čp. 73, Hrnčířové čp. 77, Justové
čp. 33, Chmelové, Vejmolákové čp. 158, Srbové čp. 111, panu Vobořilovi čp. 178, Kříčkovi
čp. 54, Petrášovi čp. 220, Salačovi čp. 37, Rousovi čp. 208, Mrzenovi čp. 152, Dudovi čp. 50,
Hofmanovi čp. 4. Děkujeme.
Podobně dobře se zachovaly i děti z ledčické školy. Zúčastnily se
sbírky hraček pro nadaci Kapka naděje, která přispívá motolské
nemocnici na techniku i zázemí jednotky, kde se provádějí
transplantace kostní dřeně u dětí. Tentokrát naši školáci předali
kralupskému Domu dětí a mládeže, jehož vedení hračky
soustřeďovalo a také odvezlo malým pacientům, desítky krásných
plyšových zvířátek a panenek. Poděkování patří Michalce
Šebestové, Martinu Goldammerovi, Mátě Huškové, Verunce
Šourkové, Anetce Soldánové, Anetce Klatovské, Péťovi Marešovi, Pepovi a Davidovi
Hudečkovým, Tomáši a Mílovi Janovských, Renďovi Zahorjanovi, Míšovi Fafejtovi,
Romčovi Jansovi, Kristýnce Vinické, Vlastíkovi Hillebrandovi, Karolínce Pokorné a
Honzíkovi Veverkovi.

Internet
Každou středu od 15 hodin si mohou ledčičtí občané přijít „zasurfovat“ na internetu do
budovy základní školy. Počítačová učebna se pomalu stává tradičním místem, kde si lze za
minimální desetikorunový příspěvek na energie vyhledat na webových stánkách celého světa
snad úplně všechno. A nevěřte tomu, že internet je jen pro mladé. Zvykají si na něj i ti dříve
narození. Nebudete-li si vědět rady, jak s ním pracovat, jsme připraveni vám pomoci.

Vyhlášení výsledků soutěže ve sběru PET lahví
PET lahve se vyrábějí z ropy a zemního plynu. Podle odhadů se ročně v Česku vyrobí až
40 tisíc tun PET lahví. Vytřídí se jich po jejich využití jen asi 14 tisíc tun – pouze každá třetí
PET lahev tak skončí v tříděném odpadu. Většina z nich se objeví na skládkách, někteří lidé je
dokonce spálí! Továrna, která zpracovává vytříděné plastové lahve, je Silon v Plané nad
Lužnicí. Stačí zpracovat asi 3 tisíce tun materiálu, zbytek se vyváží do Číny. Z PET lahví se
mimo jiné vyrábí střiž, kterou se plní na příklad spací pytle a zimní bundy.
Děti v ledčické škole (MŠ i ZŠ) už PET lahve sbírají několik let. V prvním pololetí tohoto
školního roku nasbíraly 22 944 lahví a 487 kg papíru. Nejlepší sběrači: Pepa Hudeček, Roman
Jansa, Marek Černý, Jára Žebro, Dominik Jansa a Jirka Horáček získali velmi pěkné hračky
a sladkosti. Také všichni ostatní, kteří se soutěže zúčastnili, byli odměněni. Dostali veselé
porcelánové hrníčky a nějakou dobrotu k tomu.
Protože je třeba třídit i další odpadový materiál, začaly se ve škole sbírat nápojové kartony
– „krabice“ od mléka, džusu, vína a podobných produktů, což umožní jejich recyklaci, tj.
zpracování na nový výrobek. Děti vzaly svůj nový úkol velmi vážně, a tak věříme, že budou
příkladem i pro nás, dospělé. Žádáme vás proto tímto o spolupráci při tříděném sběru
nápojových kartonů. Na OÚ si můžete vyzvednout speciální pytel určený k jejich ukládání
i malou brožuru s informacemi příhodně nazvanou „Co s ním?“ Každý z nás se tak stane
ekologem vlastní domácnosti a pomůže nejen životnímu prostředí, ale také českým
zpracovatelským firmám.

Nezapomeňte na poplatky
Termín, kdy musely být zaplaceny poplatky za odvoz a likvidaci domovního odpadu 1.březen, je za námi. Letos musely být z důvodu navýšení cen firmou ESKO-ASA
Neratovice, která odpad ováží, upraveny takto:
dospělý občan:
dítě do 15 let:
„chalupáři“ :

400 Kč za rok
300 Kč za rok
500 Kč za rok

Poplatky za psy zůstávají stejné, tj. 60 Kč za rok, majitelé - důchodci platí 30 Kč, za každého
dalšího psa zaplatíte 120 Kč. Zaplatit je nutno do poloviny dubna tohoto roku.

Knihovna je tu pro vás
Knihy jsou čím dál dražší a jejich sortiment téměř
nekonečný. Půjčovat si je, se tedy jeví jako velmi
výhodné. V poslední době byly zakoupeny nové knihy
v celkové hodnotě 2764 Kč, další desítky titulů jsou
průběžně zapůjčovány Městskou knihovnou v Mělníku.
Kromě toho spolupracujeme s knihkupectvím U Vlachů
v Kralupech nad Vltavou, kde jsme pořídili např. tituly:
Případ nevěrné Kláry, Pranostiky pro každý den, Malý
myslivecký slovník, Dar křídel, Úvahy a aforismy, Deník mezi životem a smrtí I – III, Modrý
horizont, Lásky trůnu habsburského a Apokalypsa v Karpatech.

Poděkování
-

paní Zdeně Svobodové, rozené Kušičkové, z Prahy 6 za příspěvek 1.000 Kč na
Ledčické novinky
- panu Václavu Vovsovi, řediteli firmy MEVA Roudnice, za každoroční velkorysou
sponzorskou smlouvu s ledčickou ZŠ
- paní Evě Chmelové za již tradiční drobné dárky a cukrovinky pro děti MŠ a ZŠ
- panu Černému z Černoučka za nácvik koled s dětmi a varhaní doprovod při
Štědrovečerní mši
- paní Miroslavě Černé za zbytky vlny pro děti MŠ
- panu Jiřímu Petrášovi za puzzle a hračky
- panu Karlu Kolářovi za stromky pro výsadbu v katastru obce
- paní Haně Rousové za materiály pro pracovní vyučování v ZŠ
- panu Zdeňkovi Kořínkovi za ovoce pro ledčické děti
- paní Kamile Fafejtové za vedení kroužku aerobiku v ZŠ
- paní Aleně Klatovské za vánoční perníčky
- panu Jiřímu Marešovi za stromky na výzdobu kostela
- paní Martě Hančlové za několikaletou distribuci školního mléka
- paní Jaroslavě Bubeníčkové za zbytky látek
- paní Andree Derynkové a Květě Jansové za kostýmy do školního „fundusu“
- paní Jaroslavě Šmídové za záclony
- paní Lence Petržilkové za čokoládu pro děti ZŠ, hračky a magnetickou stavebnici
- panu Antonímu Kratochvílovi za opravu šicího stroje pro ZŠ
- paní Veronice Šourkové za ušití oblečků pro panenky a kostýmy pro děti MŠ
- paní Ludmile Mokré, bývalé ledčické učitelce, za krásný dopis a vyznání „mým
milým Ledčicím“
- paní Petře Vrbové za dřevěné vánoční ozdoby
- všem návštěvníkům školní besídky, kteří věnovali finanční příspěvek – vybráno bylo
téměř 800 Kč
- všem návštěvníkům adventních koncertů, jejich finanční dary se přiblížili pěti tisícům
Věříme, že žádný hezký čin či dar tu nebyl opomenut. Jestliže se tak stalo, určitě to nebylo
úmyslně a předem se velmi omlouváme. Slov díků totiž není nikdy dost.

Rozpočet 2004
Text
Rozpočtové příjmy
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Celkem

Schválený rozpočet
3 885 000,- Kč
508 000,- Kč
2 715 000,- Kč
2 559 200,- Kč
9 667 200,- Kč

Rozpočtové výdaje
Pěstitelské celky trvalých porostů
Psí útulek
Chodník k ZŠ
Kanalizace
ZŠ, MŠ, ŠJ
MLK
Kronika
Obnova kulturních památek
Místní rozhlas
Ledčické novinky
Kultura
SPOZ
Dotace spolkům a sportovním organizacím
Hřiště
Ambulantní péče - nájemné
Projekt Víceúčelového domu
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Výstavba místních inženýrských sítí
Územní plán
Územní rozvoj
Odvoz nebezpečných odpadů
Odvoz komunálních odpadů
Sběr ostatních odpadů
Péče o veřejnou zeleň
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Sdružení obcí Vltava
Celkem
Splátky dlouhodobě přijatých půjček
Dofinancování z bankovních účtů

750 000,- Kč
6 000,- Kč
100 000,- Kč
2 400 000,- Kč
2 697 900,- Kč
30 000,- Kč
2 000,- Kč
385 000,- Kč
5 000,- Kč
6 000,- Kč
75 000,- Kč
13 000,- Kč
30 000,- Kč
208 000,- Kč
3 000,- Kč
350 000,- Kč
70 000,- Kč
172 000,- Kč
112 000,- Kč
50 000,- Kč
400 000,- Kč
20 000,- Kč
250 000,- Kč
240 000,- Kč
269 000,- Kč
12 000,- Kč
528 000,- Kč
1 059 000,- Kč
120 000,- Kč
10 362 900,- Kč
425 000,- Kč
1 120 700,- Kč

Zima ven, jaro sem
Kdysi dávno byl lidský společenský život utkán z jarních, letních
podzimních a zimních nitek. Jaro začne co nevidět, a tak už dnes se
v Ledčicích chystají nejrůznější kulturní akce, na které jste všichni
srdečně zváni.

•
•

•
•
•
•
•
•

18. března pojedeme do divadla U hasičů na komedii „Vstupte“ s P. Nárožným
v hlavní roli. Cena včetně dopravy je 300 Kč.
20. března ve 14 hodin budou děti už tradičně otevírat Srbovic studánku a vynášet
Smrtku. Volat na jaro se dá různě. Třeba i pěkným obrázkem jarní kytičky. Děti, které
do 20. března nakreslí takový obrázek a přinesou jej s sebou, dostanou sladkou
odměnu.
4. dubna v 16 hodin začíná v žižkovském divadle Járy Cimrmana divadelní hra
„Afrika“. Cena vstupenky včetně dopravy je opět 300 Kč. Autobus odjíždí ve 14,30
hodin z obvyklého stanoviště na návsi.
22. dubna oslavíme Den Země
30. dubna proběhne tradiční pálení čarodějnic
9. května na Den matek děti svým maminkám, babičkám, tetám a dalším ženám
zahrají kromě jiného pohádku „O nemocné princezně“.
15. května už tradičně obejde vesnici průvod, kterým společně oslavíme staročeské
máje
26. června oslavíme spolu s dětmi příchod letních prázdnin. Opět proběhnou tradiční
soutěže a večerní taneční zábava.

•

•
•
•
•
•
•

2. dubna ve škole se uskuteční pohádková „Noc s Andersenem“. Děti budou plnit
zákony pohádkové školy. Protože pohádka je jako hojivý jitrocel. Má mnoho podob –
malířskou, pohybovou, vyprávěcí, soutěživou, anebo nějakou jinou? Fantazii se přece
meze nekladou! V pohádkové škole se nebude jen sedět a poslouchat, ale hlavně
vymýšlet. Děti si budou hrát, bavit se, zatančí si, poslechnou si pohádky a společně
pak stráví noc pod školní střechou. Už teď se těší. A kteří dospělí slíbili pomoc? Paní
Rousová, manželé Petržilkovi, paní Michovská a paní Šebestová. I vy jste vítáni.
Předem děkujeme.
V dubnu začne školní plavecký výcvik. Děti budou dojíždět do po povodni krásně
zrekonstruovaného bazénu v Roudnici.
30. března ve škole proběhne beseda se zástupci České policie, kteří budou dětem
vyprávět o nebezpečí návykových látek, obraně proti šikaně a dalších dnes stále
častějších jevech.
24. dubna děti ze ZŠ a MŠ odjedou na školu v přírodě do šumavských Mokrosuk.
10. května se děti zúčastní divadelního představení pohádky „Princezna a loupežníci“
27. května ledčické děti pojedou na školní výlet na Mělník a Kokořínsko
Na jaře žáci místní školy navštíví Parlament České republiky

Jan Karafiát a Ledčice
Za stejně kruté zimi, o jaké píše ve
svých Broučcích, odešel před
třičtvrtěstoletím 83 letý evangelický
farář a spisovatel, Jan Karafiát:
„A byla zima. Ach to byla zima, zlá
zima! Potoky zamrzly až na dno, ptáci
padali z povětří, mrzlo, až se jiskřilo...“
Tuto knihu napsal, když mu bylo 27 let a byl nešťastně zamilovaný. Neuvedl v ní ani své
jméno, protože zpočátku nevěřil, že by měla úspěch. Nakonec se knížka stala opravdovým
českým pokladem. „Broučci“ nejsou jen obyčejná, ledajaká pohádka. Je to báseň, oslava
rodinného života. Cosi jako dětský mravní zákoník, ve kterém na prvním místě stojí láska, v
ní ušlechtilost, krásné vztahy, nutnost lásku chránit a rozvíjet. Protože láska to není jen stav
duše. To je sám základ života, který dnes jakoby upadl v zapomnění. Kniha vede děti k tomu,
aby dávaly přednost dobru před zlem. Učí je chápat, že hodnotový žebříček nejen „broučků“
začíná úctou, slušností a poctivostí. „Broučci“ mají v sobě tolik kouzla a půvabu, že už 130 let
jsou čteni se zájmem a pochopením. Proto také děti v ledčické základní škole vyzdobily celou
jednu stěnu chodby obrázky, na kterých zachytily Broučka, Berušku, Janinku, Verunku,
Zlatohlávka, Broučínka a další známé pohádkové postavičky. Umístily tady i autorův portrét a
větvičku jalovce, pod nímž stávala chaloupka Broučků. Děti si tak připomněly nejen 75.
výročí úmrtí Jana Karafiáta, datum vzniku jeho knihy, ale také autorovy životní osudy, které
by samy mohly být strhujícím románem, i vztah tohoto vynikajícího muže k Ledčicím. O
tom se ostatně zmiňuje ve svém dnešním příspěvku
Ing. Otakar Špecinger na jiném místě dnešních Ledčických novinek.

Kde se vzal apríl?
Prvního dubna se „vyvádí“ aprílem. Ottův slovník
naučný o tom informuje následovně:
„Lidé posílají něco vypůjčit, čeho není,např.
vtipné semínko, muší sádlo, načež ovšem
nedovtipka dojde výsměchu, jestliže se vrátil
s nepořízenou. Přesný důvod aprílových žertů
není znám.“
My však víme, že kořeny tradice aprílu by mohly
začít slovy: „Už staří Římané…“ Tam totiž kalendářní rok začínal březnem a oslavy jarních
svátků rovnodennosti vrcholily prvního dubna. Lidé se obdarovávali,někdo dokonce
odpouštěl svým dlužníkům. Roku 1594, tedy přesně před 410 lety, papež Karel IX.
Provedl reformu kalendáře a duben se tak zařadil až na čtvrtou příčku roku. Oblíbený svátek
ale nezanikl, našel však novou tvář. Dali mu ji počátkem 18. století Angličané, kteří první
duben nazvali All Fools´ Day čili Den bláznů. Lidé si vzájemně prováděli různé vtípky a
lumpárničky. Pozadu nezůstal ani londýnský list Evening Star, který na 1. dubna pozval své
nejvěrnější čtenáře do parku Islington na výstavu oslů. Ti, kdož se dostavili, zjistili, že
jsou nejen diváky, ale i samotnými vystavovanými „kusy“. Skotové označují aprílové
legrácky jako „hon na kukačku“ a lidem, kteří se nechají nachytat, říkají „aprílové kukačky“.
Francouzi pak mluví o aprílových rybách a Italové o oslech. Apríl se záhy uchytil i v českých
zemích a lidé začali své známé posílat pro SEMTELE, SEMBULÍK, KULATÉ
ČTVEREČKY, PLACATÉ KOULE, OHÝBÁK NA ROHLÍKY, KYVADLO DO
SLUNEČNÍCH HODIN, KOMPRESI DO MOTORU atd. Pokud vás někdo vyvede aprílem,
nezoufejte a připravujte odvetu. Máte na to 29 dní. Třicátý duben je totiž dnem oplácení.
Nic nedejte na rčení, že „oplátky
se nepečou“.

Ledčice na starých pohlednicích
Budete-li se toulat pražským labyrintem uliček kolem Betlémské kaple, objevíte dům u
Červené židle, kde je dnes útulné Rodinné muzeum pohlednic. V dobovém interiéru starobylé
domácnosti si tu dalo dostaveníčko množství dobových obrázků. Pohlednice jsou kronika
doby a dozvíte se z nich mnohé. Třeba i to, jak vypadaly Ledčice před desítkami let. Muzeum
je otevřeno denně mimo pondělí od 11 do 19 hodin. Snad vás bude zajímat, že filokartie,
sbíraní pohlednic, je nejvíce oblíbena právě v Česku. Počátek pohlednic je datován 16.
červencem roku 1870. Tehdy rakouský knihkupec a tiskař, August Schwarz, poslal své tchýni
korespondenční lístek, který přizdobil obrázkem vojáka u kanónu.

Ledčická výročí
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r. 1384 – první zmínka o ledčickém kostele svatého Václava, který byl v té době ještě
farním. V historickém pramenu se píše, že král Václav, toho jména čtvrtý, vyžadoval
od ledčických 12 grošů desátek jako příspěvek na cestu do Říma, kterou slíbil
vykonat.
r. 1784 – v Ledčicích vyrostl toleranční evangelický kostel (dokončen byl v roce
1791). Ze zdejších společenských kruhů se později rekrutovaly mnohé významné
osobnosti, jejichž jména jsou s naší obcí nezapomenutelně spojena, jako Jiří Fazekáš,
Bohumil Kašpar, Jan Karafiát, Ferdinand Císař, Ludvík Lát, Bedřich Nedoma a jiní.
r. 1784 – spolu s farou byl v Ledčicích založen evangelický hřbitov, který sloužil,
a nadále slouží jako místo posledního odpočinku evangelíků snad celého Podřipska
i z regionů mnohem vzdálenějších.
r. 1844 – byla otevřena nová evangelická škola, jejíž prostory později od roku 1955 až
do nedávna sloužily jako pošta. Dodnes je nad vchodem do čp. 92 vsazena tabulka
s nápisem: ŠTĚPNICE TATO BYLA POMOCÍ ŠLECHETNÝCH PŘÁTEL
ZALOŽENA A DNE 27. DUBNA 1844 POSVĚCENA. Škola byla zrušena v roce
1887.
r. 1854 – naše obec nese „úředně“ název Lečice, od roku 1890 pak dnešní jméno
Ledčice.
r. 1904 – před 100 lety se narodil ve Vídni pozdější spisovatel Miloš Václav
Kratochvíl, který měl po celý svůj život velmi vřelý vztah k naší vesnici. Nejednou se
ve svém díle o Ledčicích zmiňoval. Řada členů jeho rodu je pochována na zdejším
evangelickém hřbitově.
r. 1914 – v březnu byly zrekvírovány dva zvony z věže kostela svatého Václava pro
válečnou potřebu.
r. 1914 – byla místními radními navržena přístavba budovy školy „pro neustálou
přeplněnost tříd“. K dobudování však nikdy, vzhledem k propuknuvší 1. světové
válce, nedošlo.
r. 1924 – byl při silnici protínající celou obec od západu k východu postaven pomník
32 občanům, „Těm, kteří ve světové válce 1914 – 1918 umíraje svobodu nám křísili“.
r. 1934 – 9. února zemřel 35 letý ledčický učitel Vojtěch Zdrubecký na otravu krve
r. 1954 – bylo v obecní škole zřízeno kino, které do té doby od roku 1949 fungovalo
v pohostinství Na Vinohradech
r. 1964 – o prázdninách byla postavena autobusová čekárna Na Cikánce
r. 1974 – byl v kostele sv. Václava upraven oltář „čelem k lidu“ z ambonu
přivezeného ze zrušené kaple v Horních Beřkovicích
r. 1984 – za domem čp. 205 Na Rafandě namísto bývalé „Plickovic stodoly“ bylo
místními občany vybudováno volejbalové hřiště
r. 1984 – byl odbahněn rybník Dunďák
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r. 1984 – byla ledčická knihovna přestěhována z „osmičky“ do čp. 92 na evangelické
faře. Knihovnicí se tehdy stala paní B. Nešporová z čp. 100. Dnes je knihovna
v nových prostorách na návsi.
r. 1984 – v září na katastru Ledčic proběhlo vojenské cvičení ŠTÍT. Došlo k výsadku
parašutistů, tanků a další těžké vojenské techniky. „Útok“ probíhal po polích od
hřbitovů k hlavní silnici a dále až na sazenské letiště. Přes úchvatnou podívanou si
každý uvědomoval obrovskou sílu současné vojenské techniky a nesmírné dopady
případné války. Pole, na kterých se vše událo, zůstala naprosto zdevastována. Na nich,
i na úrodě z nich vzešlé, se to záporně projevovalo několik následujících let.
r. 1994 – v neděli 11. září přivezl do proboštského chrámu Narození Panny Marie
v Roudnici ostatek svatého Václava, hlavního patrona země České, biskup František
Václav Lobkowicz. Svatováclavská poutní kázání se pak konala i v dalších místech
Podřipska, a to v kostelích, které nesou jméno knížete – mučedníka. Vzácná relikvie
tedy byla převezena i do Ledčic.

Vzpomínka na spisovatele „Broučků“
Ing.Otakar Špecinger nezapomíná na své ledčické příznivce, a tak opět zcela nezištně
přispěl do dnešních Novinek následujícím článkem. Patří mu za to veliký dík:
Před 75 lety, dne 31. ledna 1929, zemřel v Praze evangelický kněz
Jan Karafiát, autor nesmrtelné dětské knihy „Broučci“. Světlo světa
spatřil roku 1846 v Jimramově, studoval v Německu a Skotsku a
působil potom zejména v Praze a v posledních dvaceti letech svého
života na Valašsku, odkud ovšem na několikeré prázdniny přijel na
Podřipsko.
Ve zdejším kraji Jan Karafiát v letech 1870 až 1871 žil
a pracoval – a zdejší prostředí si mimořádně oblíbil. Ve funkci
evangelického vikáře bydlel tehdy v hostinci Panský dům v Roudnici
nad Labem a zajížděl odtud do Loun, Libochovic, Terezína, Brozan či
dalších míst. Zvláště rád však navštěvoval faráře Šubrta v Krábčicích a
velmi si oblíbil i Ledčice. A v době tohoto svého podřipského pobytu
tady Jan Karafiát také napsal knížku „Mistr Jan Hus“, určenou
nejširšímu čtenářskému okruhu k popularizaci života a díla tohoto velkého českého reformátora.
Za letních večerů se mladý kněz ovšem často procházel pod hvězdnatou oblohou podél Labe, anebo
mezi podpřipskými borky – a tyto vycházky ho přímo vybízely k meditacím nad smyslem života a
existencí všehomíra. A právě někde tady, možná při některé cestě z Ledčic, se tu v autorově
podvědomí začal rodit příběh „Broučků“, na jejichž vzniku se tak téměř ve stejné době podílely
podobné impulzy, jako u „Kosmických písní“ Jana Nerudy při jeho pobytech v nedalekém
Bechlíně. A tak o prázdninách roku 1873 začal Jan Karafiát v Krábčicích se psaním prvé části
„Broučků“, jejichž vydání pak bylo po třech letech přijato s nevšedním nadšením celé veřejnosti.
A tato obliba Karafiátovy knihy už trvá po několik generací. Dílo se dočkalo bezpočtu vydání! A
jeho nejtypičtější věta – „ A spali, a spali, a spali…“, obrazně určená nejmenším dětem
v postýlkách, naopak jedinečným způsobem umocňuje životnost, které se tomuto pohádkovému
vyprávění dostalo. Je proto samozřejmé, že Jana Karafiáta budeme s vděčností vzpomínat nejenom
75 let od jeho skonu….

Ledčický rodák nám píše
Od pana Volka z Krupky nám přišel následující milý dopis, za který velmi děkujeme. Jistě
potěší všechny ledčické patrioty.
Vážení občané Ledčic.
přijměte opožděné přání štěstí a zdraví do roku 2004. Chtěl bych Vám také poblahopřát,
a to hlavně tvůrcům „Novinek“, které velmi rád čtu. Jsou v nich samé zajímavé věci. Často se
vracejí do minulosti a informují nás o věcech dávno zapomenutých. I já bych se chtěl ve svém
dopise vrátit zpět, i když ne tak hluboko. Naše obec slavila v loňském roce tři sedmičky a já si
uvědomil, že do nich zapadá i naše sedmička, vlastně sedmdesátka. Před 70 lety, tj. v roce
1933, byla v Ledčicích úroda miminek. Se spolužákem Karlem Králem jsme dali dohromady
následující seznam spolunarozených.
Počínaje „Cikánkou“, kde se u Fričů narodila Jiřka, přes „Dolánky“ u Klatovských Vlasta,
u Vysokých Stáňa, u Bartošů Toník, „Za kostelem“ u Šandů Toník, „Na skalce“ u Králů
Karel, „Na Hajkově“ u Sypeckých Hana, u Milerů Stáňa, u Houdků a Švihlíků Marušky,
u Láchů Jiřka , u Titěrů Zdena, u Kroupů Jiřka, u Votavů Hana, u Konětopských Drahuš,
u Najmanů Vašek, u Srbů Standa, u Hýblů Vašek, na návsi u Husáků Toník, u Justů Vašek,
u Velimských Jindra a jako posledního uvádím sebe. Celkem 22 človíčků!
Spousta se nás odstěhovala z různých důvodů mimo Ledčice, někteří dále, někteří blíže
a část zůstala v rodné obci. Kdo, to víte lépe než já. Ostatní se vracíme často či méně častěji,
a pokud mohu soudit podle sebe, rádi do Ledčic, kde se nám vlivem prostředí vybavují
chvíle mládí zde prožitého.
Na závěr bych chtěl ještě popřát nám čerstvým jubilantům, hodně štěstí a zdraví a pokud
možno ještě klidná léta života. Těm, kteří již mezi námi nejsou, bych rád věnoval tichou
vzpomínku.
Děkuji.
Vladimír Volek

