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DÈIC

IV. ročník, Říjen 2002

Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
bydlení na venkově v sobě skýtá nejen možnost většího sepjetí nás lidí s přírodou, ale především bližšího a opravdovějšího vztahu jednoho člověka k druhému. V obci, ve které
žijeme, by se nám mělo nejen líbit, ale měli bychom s ní mít
i něco víc. Aby slovo „vesnice“ přestalo být synonymem pro
místo, kde „lišky dávají dobrou noc“. Proto se čím dál víc
staráme o vzhled svých domů a zahrádek, snažíme se oživit
svůj kulturní život návratem k tradicím, ke svým kořenům.
Jen si vzpomeňte, na kolika společenských a kulturních
akcích jsme se letos setkali. A jak jsme si pěkně spolu odpočinuli od stresu, shonu a ruchu. Nechce se ani věřit, že tak
příjemné místo leží jen kousek od milionové metropole.
Udělali jsme také pořádný kus práce. V poslední době byla
prakticky dokončena plynoÞkace obce, zrenovována školní
kotelna, instalovány nové odpadkové koše na místo těch
odcizených, dali jsme do pucu náves a budovu obecního
úřadu. Čekají nás zemní práce na novém fotbalovém hřišti,

instalování dopravních značek především v okolí školy.
Snad se nám podaří začít v co nejbližším čase s kanalizací
a podniknout další kroky k vybudování sálu.
Končí čtyřletá práce obecního zastupitelstva, za kterou
bych všem jejím členům chtěla touto cestou poděkovat.
Nešlo u nás o „velkou politiku“. Nic se nekonalo podle
sympatií k té či oné straně, ale vše bylo podřízeno tomu, co
jsme považovali pro naše lidi za nejlepší a nejpotřebnější.
S čím vstupovalo toto zastupitelstvo do voleb a co vše realizovalo, o tom jste se dočetli v únorových Ledčických novinkách. S novým programem nového zastupitelstva se můžete
seznámit už tento čtvrtek. Dnes bych vám chtěla poděkovat
za důvěru, kterou jste nám před čtyřmi lety dali. Mnohým
z vás tímto děkuji za spolupráci, rady, pomoc, dobré slovo
i povzbuzení. Toho je nám, kteří této obci věnujeme svou
práci a téměř veškerý volný čas, opravdu zapotřebí.
Přeji vám klidné a spokojené dny.
Jiřina Michovská
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Volby
První dva listopadové dny tohoto roku budou ve znamení
voleb do místního zastupitelstva. U městského úřadu v Kralupech nad Vltavou byla zaregistrována jediná kandidátka:
Sdružení nezávislých kandidátů. Všech patnáct následujících kandidátů je bez politické příslušnosti.
Jiřina Michovská, 44 let, starosta obce
Ivana Plicková, 54 let, pedagog
Milan Kučera, 48 let, samostatný podnikatel
Antonín Salač, 45 let, samostatný podnikatel
Josef Miler, 55 let, důchodce
Jana Jansová, 54 let, pedagog
Marie Zemanová, 37 let, technik
Jiří Mareš, 33 let, samostatný podnikatel
Bohumila Vejmoláková, 51 let, administrativní pracovnice

Jana Říhová, 43 let, zdravotní sestra
Zdeněk Veverka, 36 let, řidič
Jiří Švehla, 37 let, kuchař
Radek Budka, 34 let, vedoucí dopravy
Zdeněk Kořínek, 39 let, soukromý podnikatel
Stanislav Petráková, 50 let, administrativní pracovnice
S volebním programem Sdružení nezávislých kandidátů
budou ledčičtí občané seznámeni na předvolebním setkání
24. 10. 2002 od 17 hodin v Krušovické hospodě. V tentýž
den od 19 hodin se v místní základní škole uskuteční poslední
veřejné zasedání zastupitelstva. Všichni jste srdečně zváni.

Pátek 1. 11., sobota 2. 11. – volby

Naši jubilanti
Všem níže uvedeným občanům Ledčic přejeme k jejich narozeninám hodně zdraví,
osobního štěstí, klidu a pohody.
55 let
60 let
65 let

Skokan Josef čp. 146
Postránecký Miroslav čp. 108
Šatalík František čp. 4
Nešpor Karel čp. 100
Sypecký Václav čp. 128

70 let
75 let
82 let
88 let

Manželé Jarmila a Jiří Vobořilovi čp. 178
Vysoký František čp. 144
Bubeničková Jaroslava čp. 208
Nejč-Stejskalová Ludmila čp.31
Košťál František čp. 172
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Aktualitkky
Sběrný dvůr

Slovo k plynu

Nový zákon o odpadech platí jen pár měsíců, ale jeho příznivý dopad je už znát. Černé skládky, které vedle toho, že
hyzdily krajinu, ohrožovaly zdroje pitné vody, podílely se
na vzniku a přenosu nejrůznějších infekcí a jejichž likvidace
byla velmi nákladná, v našem katastru prakticky vymizely.
V Ledčicích existuje sběrný dvůr už několik let, a tak vozit
odpad někam do cesty nebo do lesa se přestalo vyplácet.
A přiznejme si také, že to za tu ostudu, kterou pak „hříšníci“
mají, opravdu nestojí. Sběrný dvůr je plně využívaný, také
jeho provozní doba je dostačující. Stále ještě se však najdou
jedinci, kteří svrhnou svůj „náklad“ před vrata dvora a nečekají na jeho otevření. Psali jsme o tom už několikrát, ale
k nápravě dochází opravdu jen zvolna. Sobectví a lhostejnost mají vskutku silné a hluboké kořeny. Také sutě v letním
období bylo do kontejneru naveženo nebývale velké množství. Proto bude jeho uložení limitováno. Ten, kdo provádí
stavební úpravy či demolice, si musí odvoz sutě zajistit sám
a na vlastní náklady. Nelze tak činit na úkor ostatních.

9. října byl napuštěn plyn i do plynovodních řadů dokončených v druhé etapě. Při této příležitosti je nutné upozornit
všechny občany, že jakýkoliv zásah do země na veřejných
prostranstvích je třeba ohlásit na obecním úřadě. Svévolně
konané výkopové práce mohou narušit plynovodní řad
a tím způsobit škody na majetku, zdraví, nebo životech.
Nehledě k tomu, že podobné přestupky plynárny trestají ve
správním řízení vysokými pokutami. Žádáme též občany,
aby v případě zjištění jakékoliv závady na pilířích či výklencích, nebo poruchy na středotlaku vše neprodleně ohlásili
na telefonním čísle 1239.

Oznámení
Hasičského
záchranného sboru
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se sídlem
v Kladně, územní odbor Mělník oznamuje, že na základě
vyhlášky MV č. 380/202 Sb., k přípravě a provádění úkolů
ochrany obyvatelstva se podle paragrafu 11 bude provádět
ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování
a vyrozumění obyvatelstva. Počínaje měsícem říjnem roku
2002 každou první středu v měsíci ve 12 hodin proběhne
akustická zkouška nekolísavé nepřerušované sirény trvající
vždy 140 vteřin.

Adoptuj panenku,
zachráníš dítě
Děti z ledčické školy dokončují výrobu několika panenek,
které odevzdají Českému výboru pro UNICEF (Mezinárodní dětský fond). Cílem projektu „Adoptuj panenku, zachráníš dítě“ je získat Þnanční prostředky pro celosvětovou očkovací kampaň, ve které budou děti v rozvojových zemích
očkovány proti šesti hlavním dětským chorobám. Z tohoto
důvodu jsou panenky, které děti vyrábějí, oblečeny do naznačených národních kostýmů a také jejich barva, vlasy,
tvar očí odrážejí etnické a rasové zvláštnosti té které země.
V listopadu proběhne v prostorách Slovanského domu
v Praze výstava panenek a jejich prodej – adopce za částku
600 korun. To je totiž suma potřebná pro očkování jednoho
dítěte. Ten, kdo si panenku koupí, tak vlastně symbolicky
„adoptuje“ dítě, které panenka zosobňuje. Ledčické děti,
stejně jako všichni ostatní výrobci, opatří své panenky
„rodným listem“, kde napíší svoje jméno a adresu. Ten,
kdo panenku koupí, jim zašle pohlednici UNICEF. Takto
se tvůrce dozví, u koho panenka našla „svou rodinu“.
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Humanitární pomoc
V srpnu naši zemi zaplavila nebývale velká voda. Následky
povodní nějakým způsobem postihly v našem regionu snad
každého. My, ledčičtí, jsme měli štěstí, nebydlíme v poničených domech, ale každý z nás někoho takového zná,
nebo má přímo v rodině. A právě toto období katastrofy
ukázalo, že se člověk k člověku má chovat bratrsky. Aniž
by kdokoliv na kohokoliv apeloval, většina ledčických
občanů si uvědomila, jak velmi důležitá a nenahraditelná
je pomoc a solidarita. Jak moc potřebuje jeden člověk druhého. Kromě materiálních a Þnančních darů se mezi námi
našly i ruce ochotné pomáhat. Potěšitelné je to, že to byly
ruce převážně mladých lidí.
Finanční dary pro postižené povodní v Ledčicích dosáhly
částky 31 880 korun 20 haléřů.
Zastupitelstvo rozhodlo, že žádná část humanitární pomoci
nebude převedena na tzv. povodňová konta, nebo snad předána do centrálních skladů, ale že bude naopak zcela konkrétní a cílená. Proto byl z výše uvedené částky nakoupen
nejrůznější materiál (gumovky, kolečka, lopaty…) v celkové hodnotě 28 936 Kč 20 haléřů. Ten byl předán obecním
úřadům v Hoříně (část Vrbno),v Lužci, Tuhani a Klích,
dále pak ČCE na Mělníku. Protože také děti z místní školy
uspořádaly spontánní sbírku hraček a školních potřeb pro
kamarády ze zatopené školy v Hoříně, byly k ní poskytnuty
2 tisíce korun z Þnančních darů dospělých. Zbývající částka
byla předána obecnímu úřadu v Nové Vsi. Kromě materiálních a Þnančních darů pomohli naši občané i s ubytováním
potřebných lidí ze zaplavených obcí. V místní základní
škole bylo ubytováno 25 lidí z Lužce, 8 jich pak bydlelo
v bývalém areálu zemědělského družstva, nyní sídla Þrmy
Dynaservis s.r.o.. Všem ubytovaným bylo zdarma poskytnuto stravování ve školní jídelně. Ve skutečnosti těch ubytovaných v Ledčicích byl mnohem více, neboť jim byl poskytnut
azyl v rodinách jejich známých či příbuzných.
O rodný dům a rozsáhlý archív přišel i obřístevský přítel
naší vesnice, spisovatel a kronikář, pan Miroslav Sígl. Jeho
ztráta je nenahraditelná a velmi bolestná. Snad jej i jeho ženu
povzbudí, že jsme v myšlenkách s nimi a že s nimi cítíme.

Materiální pomoc poskytli:
Srbovi 111, Uhrovi 147,139,68,67, Bořík 07, Hrnčířovi 77,
Hil1ebrandovi 66, Chmelovi, Letákovi 99, Petrášovi 220,

Srbovovi 187, Sršňovi 106, Justovi 33, Sypeckých 49, Jansovi 184, vnoučata Křtěnových 95, Budkovi 155, Říhovi
212, Vovsovi 14, Floriánovi a Rubínovi 143, Verešovi 46,
Král 132, Hofmanovi 4, Tydlitátovi 206, Nedvědovi 116,
Michlovi 46, Dudovi 50, Sirová 148, Škarohlídová 167,
Králová 167, Králová 131, Holých 109, Ponertovi Goldammerová, Šebestovi 30, Ponertovi 130, Plucnarovi 125,
Mňuková 51, Bärtlovi, Fafejtovi 167, Knedlíková 58, Derynkovi 188, Horáčková Martina, Křtěnová a Schořovi 95,
Bušilová ml., Švehlovi, Marešovi, Bušilovi st., Klatovský
Petr, Veverkovi, Polmová

Finanční dary
pro postižené povodní poskytli:
Krejcárek Stanislav, Ing. Srba Václav, Srba Václav ml.,
Justová Alena, Just Milan, Uher Josef 139, Uher Josef 147,
Bořík Josef, Sršňovy Božena a Gabriela, Došková Bohumila, Nešpor Karel, Jiránek Jiří, Sypecký Jiří, Justová Milena, Jansa Václav, Zemanová Anna, Zeman Václav, Olga
a Štefan Verešovi, Švehla Jaroslav, Král Karel 132, Sypecký
Václav, Uher Vladimír, Fric Josef, Šimralová Marie, Hančl
Václav, Sirová Marie, Lipšová Zdeňka, Jordáková Anna,
Uríková Jiřina, Došková Věnceslava, Sirová Jiřina, Kratochvíl Jaroslav, Bubeníčková Jaroslava, Rous František,
Nedvěd Václav, Tichý Vladimír, Postránecký Miroslav,
Kořínek Zdeněk, Salač Antonín, Rokos Jan, Jindřich Pavel, Vysoká Jiřina, Plicková Anna, Plicka Antonín, Košťál
František, Klatovská Eva, Bärtl Karel, Vejmolák Jiří, Škabraha Antonín, Miler Josef , Černých a Titěrovi, Štechrová
Miluše, Michovský Ladislav, Kříček Jiří, Hrnčířová Božena,
Mrzena Karel, Mrzenová Jitka, Král Antonín 117, Kučera
Milan, Ponert Jaroslav, Srba Stanislav a syn, rodina Vobořilova, Zemanová Marie, Bušilová Růžena, Buši1ová Dana,
Nejč-Stejska1ová Ludmila, Lipšová Marta, Vrbová Petra,
Justa Václav, Miler Václav, Jiránek Václav, Procházková
Bohumila, p .Plicková, p. Zahorjanová, manželé Hodkovi,
Plicková Danuše, Veverka Zdeněk, Věřící římskokatolické
církve, Škarohlíd Jan, Hýbl Václav, Král Josef 224.

Všem výše uvedeným dárcům
srdečně děkujeme.
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Zprávičky

Poděkování

• Od 1. 10. má ledčická knihovna novou knihovnici. Je
jí studentka roudnického gymnázia Michaela Justová.
Touto cestou děkujeme Ondřeji Kučerovi, který funkci
knihovníka vykonával až do svého odchodu na vysokoškolská studia.
• 29. 9. 2002 se konalo mimořádné vítání občánků, které
mělo připomenout, že je tomu už 30 let, kdy Sbor pro
občanské záležitosti v Ledčicích slavnostně vítal první
děti mezi občany obce. Tehdy to byli dnes už dospělí:
Karel Král, Jaroslav Švec, Antonín Plicka, Michaela
Petráková, Jiří Sypecký, Rostislav Jarůšek, Petr Miler
a další. V letošním jubilejním čase byla do řad ledčických občanů přivítána Hanička Hodková, která všechno,
co se kolem ní dělo, klidně a spokojeně prospala. Popřejme jí stejně klidné, krásné a šťastné dětství.
• Od 1. 1. 2003 místní základní škola, mateřská škola
a školní jídelna budou jediným subjektem. Stanou se
příspěvkovou organizací obce Ledčice s vlastní právní
subjektivitou.
• V místní škole a v koloniálu paní Chmelové jsou umístěny
velké plastové žoky na sběrový papír a malé kontejnery
k ukládání monočlánků a dalších drobných baterií.
• Kniha „Podřipsko na starých pohlednicích“, jejíž autorem je mšenský kronikář Miroslav Moravec, je stále
ještě k dostání na OÚ v Ledčicích. Publikace má mnoho
příznivců, je velmi krásná a inspirativní. Potěší i jako
dárek rodákům a všem těm, kteří mají k našemu kraji
blízký vztah.
• Podzim je časem úklidu zahrádek. Nezapomeňte proto,
že obecné ustanovení občanského zákoníku praví, že
nesmíme pálit odpad, který znečišťuje životní prostředí
kouřem, popílkem a sazemi. Proto se raději snažte pokud
možno vše kompostovat a palte opravdu jen suchý odpad, který vzplane a shoří rychle, „nečoudí“ celé hodiny
a neobtěžuje sousedy zápachem.
• U příležitosti konání summitu NATO a EAPC v Praze se
ledčické děti účastní výtvarné soutěže „Svět v bezpečí“.
Malují obrázky z české historie, ale snaží se zachytit i půvab naší vesnice. Výtvarné práce bude posuzovat porota
složená ze zástupců MŠMT, Univerzity Karlovy a ZUŠ
Biskupská. Věříme, že naše šikovné děti obstojí.
• Připomínáme, že v prosinci opět proběhnou v místním
kostele sv.Václava adventní koncerty. Můžete se těšit na
Pavlu Senič, Dvořákův komorní sbor a jiné.
• Víte, že „domečku“ nad Srbovic studánkou, ve které
pramení jeden z pramenů potoka Čepel, je letos právě
80 let?

• K. Nešporovi za provedení zednických prací v pronajatých prostorách ČCE
• paní Urbanové, B. Nešporové, J. Petrášovi, V. Vovsovi,
O. Srbové za knihy do MLK
• M. Müllerovi, J. Bušilovi, L. Královi, J. Hillebrandovi
za péči o žákovské fotbalové družstvo
• A. Salačovi a V. Říhovi za úpravu doskočiště na školním
hřišti
• V. Vovsovi, řediteli Þ MEVA Roudnice, za velkorysý
sponzorský dar naší obci
• manželům Petrášovým za hračky do školní družiny
• spolku ŘIP a panu Petrášovi za hračky do mateřské
školy
• D. Křtěnové za ručníčky do MŠ
• J. Škarohlídové a J.Huškovi za ceny pro dětské soutěže
• B. Nešporové za jablka a zeleninu do školní jídelny
• panu Vobořilovi za jahody do ŠJ
• R. Pokornému za dřevo na opékání buřtů
• J. Říhové za bloky a papíry do MŠ a ZŠ
• V. Srbovi za půjčení traktoru a valníku na lidové oslavy
• J. Huškovi a R. Pokornému za nanuky pro ledčické děti
• E. Chmelové za drobné odměny a cukrovinky pro děti
• paní Doškové a V.Vovsovi za historické předměty do
„muzea“
• V. Vovsovi za hračky, elektronické přístroje, knihy aj.
do ZŠ
• Míle Rybové-Srbové z Prahy Stodůlek za milý a podnětný dopis, který otiskneme ve vánočním čísle Ledčických
novinek
• Ladislavu Svobodovi, důchodci, tč. v diakonii v Krabčicích, za příjemný dopis a foto.
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Věříme, že žádný hezký čin zde nebyl opomenut. Jestliže se
tak stalo, předem se omlouváme. Určitě to nebylo úmyslem.
Slov díků totiž nikdy není dost.

Sazba: Antonín Plicka, tel.: +420 603 483 943, e-mail: a.plicka@quick.cz

