XII. ročník
Leden-březen 2011

Vážení moji spoluobčané,
v úvodu dnešních novinek bych chtěla především poděkovat paní Ivance Plickové za její dlouholetou
práci v zastupitelstvu obce a v oblasti kultury, která se rozhodla ukončit činnost coby redaktorka našich novinek.
Mimo jiné, nikdo před ní nedokázal zmapovat historii naší obce tak, jako právě ona. Poděkování adresuji také
všem bývalým zastupitelům, kteří ve funkcích nepokračují ať už z vlastního rozhodnutí nebo na základě výsledků
voleb. Vážím si jejich práce, kterou ve svém osobním volnu věnovali rozvoji naší vesnice. Za to jim ještě jednou
mnohokrát děkuji. A věřím, že ani v budoucnu pomoc naší obci neodmítnou.
Jak již mnozí zcela určitě zaregistrovali, opět se u nás „kope“. Začínalo se v části obce Na Skalce
a pokračovat budeme na návsi a podél hlavní komunikace vedoucí Na Lada, a to z důvodu zahájení rekonstrukce
elektrického vedení. Stavba by měla být dokončena do 30. června letošního roku.
Touto cestou bych chtěla požádat majitele nemovitostí o shovívavost a trpělivost, protože s každou stavbou se
vždy vyskytnou nějaké nepředvídatelné události, které se musejí řešit, a ne vždy to jde okamžitě. Snad odměnou
vám může být útěcha, že po ukončení prací je reálná možnost opravy chodníku a komunikace navazující na vaši
nemovitost.
V souvislosti s táním sněhu jsou obyvatelé naší obce, stejně jako já, zcela určitě hluboce nespokojeni
s chováním některých našich spoluobčanů, a to zejména tam, kde je to nejvíce vidět - Na Hajkově. Po rekonstrukci chodníků a vozovek jsme se domnívali, že tato místní část bude chloubou obce, ale vše je trochu jinak.
Pro parkování aut na vozovce je mnohdy obtížné se i vyhnout, přestože každý majitel nemovitosti má svůj vlastní
pozemek, který by měl využívat ke stálému parkování. Krátkodobě ke stání lze rovněž využít vlastní sjezd na vozovku. Je to jen o tom nebýt pohodlný a otevřít vlastní vrátka.
Pro zajímavost, co říkají předpisy? Parkovat můžete na komunikaci jen tehdy, pokud zůstane kromě zaparkovaného auta ještě dostatečná šíře silnice, aby vozidla mohla projíždět v obou směrech. Ve všech ostatních
případech vás mohou policisté pokutovat za nesprávné parkování. Stejně tak není dovoleno umývat auta na veřejném prostranství, což se u nás běžně děje. Zkuste si umýt auto ve městě? A co psí exkrementy? Ty jaksi zapomínají páníčkové po svých miláčcích uklízet. A to nemluvím o těch majitelích psů, kteří je doslova vypouštějí na
veřejné prostranství, aby hovínka nemuseli uklízet na svém dvorku. On to přece někdo uklidí a když ne, tak co,
doma na dvorku to nemám. My všichni společně bychom se měli chovat k obecnímu majetku jako k vlastnímu,
neboť je nás všech.
Ještě poznámka na závěr. Prostory vytvořené pro zeleň Na Hajkově se budou dále upravovat ve spolupráci s odborníkem na zahrady, který poradí, co vysázet. Tedy jaké druhy a v jakých místech, aby například nebránily ve výhledu apod. Proto prosím, abyste bez předběžné konzultace se zástupcem obecního úřadu sami nic
nevysazovali. Děkuji za pochopení.
Přeji všem, aby zima co nejdříve ukončila svou vládu a nastaly krásné jarní dny, na které se určitě
všichni moc těšíme a k blížícím se svátkům jara jejich příjemné prožití, pohodu a klid.
Jiřina Michovská

Blahopřejeme
V prvním čtvrtletí letošního roku narozeniny slaví: Ewald Hillebrand č. p. 66; Jaroslav Kvěch č. p. 11, Lubomír
Sirový č. p. 52 - 55 let; Jana Fryčová č. p. 20, Antonín Plicka č. p. 90 - 65 let; Marie Šourková č. p. 17 - 70 let,
Růžena Milerová č. p. 96 - 75 let, Marie Jiránková č. p. 175 - 80 let; Bohuslava Králová č. p. 167 - 81 let; Miluše Došková č. p. 103 - 84 let; Jarmila Milerová č. p. 202 - 85 let;
Všem oslavencům do dalších let přejeme hodně zdraví, klidu a pohody!

Vítáme naše nejmenší
V loňském roce se u nás narodilo devět dětí: Viktorie Dejlová č. p. 4; Daniel Dneboský č. p. 192; Alžběta Dvořáková č. p. 126; Nela Frýdová č. p. 151; Kristýna Charvátová č. p. 46; Jindra Klement č. p. 65; Ema Petráková
č. p. 123; Roman Staněk č. p. 34; Gabriela Šimková č. p. 87.
Holčičkám a klukům i jejich rodičům přejeme štěstí a zdraví!

Jejich životy se naplnily
V roce 2010 nás navždy opustili: Václav Jiránek č. p. 226; Vlastimil Justa č. p. 33; František Koštál č. p. 172;
Bořivoj Král č. p. 189; Jaroslav Král č. p. 167; František Slavík č. p. 66.
Čest jejich památce!

Upřímně děkujeme
A to Ivance Plickové, která se po tři volební období starala o to, abyste dostávali Ledčické novinky –
náš malý domácí zpravodaj. Vám, jeho věrným čtenářům, v posledním loňském vydání z prosince 2010, poděkovala za přízeň i kritické poznámky k jejich stránkám, které jí v její redaktorské práci posouvaly dopředu. Novinky dělala s láskou a s úctou, ale také s notnou dávkou pokory k této vesnici, k jejím obyvatelům i dějinám.
Mimochodem, držela se vždy historické pravdy, nepřekrucovala ji podle potřeb doby. V tom by si z ní mnozí
současní profesionální novináři mohli vzít příklad.
Snažila se vyvarovat poučování a mentorství se vztyčeným ukazováčkem. Jejím základním pravidlem
bylo, že i špatné věci lze sdělit na úrovni, slušně, s jistou dávkou noblesy. Kdo jen trochu rozumí novinařině,
musí před ní smeknout. Dělat tuhle práci na koleně bez profesionálního technického zázemí, vyžaduje notnou
dávku fortelnosti a umu.
Navazujeme na její práci a doufáme, že se nám krédo Ivanky Plickové, i za její pomoci, podaří dodržet. Pevně
věříme, že nám pomůže radou, kritickou poznámkou či článkem. Současně jí přejeme, aby se jí jako autorce knížek pro děti i nadále dařilo a naše nejmenší potěšila novými laskavými pohádkami.
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Kolik nás doopravdy je?
Základní termíny sčítání lidu
Ondřej Kubala , tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011

26. února 2011 Začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na bezplatnou linku 800 879 702 se mohou lidé
obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítání každý den od 8:00 do 22:00.
7. března 2011 Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře.
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání.
26. března 2011 V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře.
14. dubna 2011 Do uvedeného data mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – ať už je budou odesílat
přes internet, poštou v obálce nebo osobně předávat sčítacímu komisaři.
20. dubna 2011 Končí činnost call centra s bezplatnou linkou 800 879 702. Dále bude k dispozici pro informace o sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu 274 057 777, které je v provozu v úředních
dnech. Stále bude také fungovat informační email: info@scitani.cz.
Sčítání lidu ve zkratce (více na www.ledcice.cz)
Než sčítací komisaři začnou roznášet sčítací formuláře, najde každá domácnost ve schránce letáček se
základními fakty včetně informace o kontaktních osobách a místech, s uvedením jména sčítacího komisaře, který
formuláře přinese, čísla jeho průkazu a termínu, kdy do domácnosti přijde. Materiály se budou do schránek roznášet od 26. února do 6. března 2011. Prokazovat se bude speciálním průkazem sčítacího komisaře, který bude
předkládat při návštěvě v každé domácnosti společně s občanským průkazem. Ve dnech od 7. do 25. března navštíví každou domácnost v ČR a předá jí dotazníky pro všechny osoby, které tam žijí (včetně návštěv či podnájemníků, kteří budou v době rozhodného okamžiku v domácnosti třeba jen přechodně).
Tři formuláře s vysvětlivkami:
• Zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti dostane svůj vlastní)
• Žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden)
• Oranžový domovní list (ten dostanou pouze majitelé nebo správci domů)
Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro všechny členy domácnosti. Formuláře komisaři předají osobně
proti podpisu.
Jestliže vás zastihne komisař v místě vašeho trvalého bydliště, bude už na formuláři dopředu předtištěno vaše jméno a příjmení. Pokud vám bude formuláře předávat na jiné adrese, vyplní údaje v hlavičce ručně do
prázdného formuláře.
Jak formuláře odevzdat?
Jsou tři možnosti:
1) On-line vyplnění a odeslání na internetu
2) Osobní odevzdání komisaři (preferujete-li tuto cestu, komisař si s vámi hned domluví termín schůzky, kdy
přijde formuláře vyzvednout)
3) Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost, předá vám komisař předtištěnou
obálku formátu A4, žádné poštovné v tomto případě domácnost neplatí)
Na požádání komisař s vyplněním formuláře pomůže. Ať zvolíte kteroukoliv cestu, je nutné odeslat či
odevzdat formuláře do 14. dubna 2011.
Jestliže vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu, vhodí vám do schránky Oznámení
o termínu doručení sčítacích formulářů, kde bude opět uvedeno jméno komisaře, číslo průkazu a termín, kdy se
dostaví podruhé.
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Jestliže by vám ani druhý termín nevyhovoval, můžete zavolat na bezplatnou linku 800 879 702
a domluvit si jiný čas návštěvy. (V provozu denně 8-22 hod. od 26. února do 20. dubna 2011; e-mail:
info@scitani.cz)
V případě vaší opětovné nepřítomnosti lze formuláře vyzvednout na tzv. sběrném místě do 14. dubna.
V praxi bude sběrným místem jedna z větších pošt ve vašem regionu.
•
•
•
•

Jak sčítání pomáhá?
Vakcíny pro očkování dětí - Ministerstvo zdravotnictví ČR podle dat ze sčítání plánuje, kolik má objednat očkovacích vakcín pro děti v České republice. Data ze sčítání jsou klíčová především pro správné počty vakcín.
Peníze z EU - Evropská unie bude členským zemím nově přerozdělovat unijní peníze a dotace pouze
podle výsledků sčítání lidu v roce 2011. Země, která dodá nekvalitní, neúplné či chybné údaje, se může
připravit o desítky milionů eur z evropské pokladny.
Část výnosů z daní, která připadne obcím - Ministerstvo financí ČR využívá data ze sčítání (průběžně upravovaná o aktuální demografickou statistiku) k přerozdělení podílu výnosu z daní, který připadne
obcím. Čím více osob je v obci sečteno, tím větší má obec nárok na peníze.
Faktické bydliště - Poprvé v historii sčítání zjistí tzv. faktické bydliště, tedy místo, kde lidé skutečně
žijí. Trvalé bydliště je v rámci EU české specifikum s velkým problémem – na adrese trvalého bydliště
se zdržuje stále méně lidí a tyto adresy už vůbec neodpovídají tomu, kde lidé skutečně žijí.
Faktické bydliště je velmi důležitou informací pro starosty, kteří tak poprvé oficiálně zjistí, kolik lidí
opravdu v jejich obci bydlí bez ohledu na to, zda jsou tam hlášeni. Podle těchto dat budou moci plánovat kapacity škol, školek, zdravotnických zařízení, veřejnou dopravu, občanskou vybavenost…
V rámci EU se bude posuzovat faktické bydliště a podle počtu skutečně bydlících lidí (nikoliv trvale
hlášených) se také budou rozdělovat evropské dotace obcím na stavbu kanalizací, opravu silnic apod.

Co možná nevíte…
Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. Na našem území se soupisy obyvatel tvořily už
ve středověku, kdy sloužily panovníkům k vojenským a daňovým účelům. Zpočátku zahrnovaly pouze část populace. Za vůbec nejstarší dochovaný soupis na českém území je považován soupis majetku litoměřického kostela z roku 1058, který je součástí zakládací listiny knížete Spytihněva II.
Za významný mezník pak lze označit rok 1753, kdy byl vydán patent císařovny Marie Terezie
o každoročním sčítání lidu. Novou kapitolu v historii sčítání obyvatelstva v habsburské monarchii zahájilo sčítání provedené v roce 1754. Poprvé se konalo současně a jednotně na celém území soustátí.
Rozsah informací i kvalita dat se začala významně zvyšovat od roku 1869, kdy se uskutečnilo první
moderní sčítání lidu na našem území. Jediné sčítání, které se v novodobé historii Československa nekonalo, bylo
v roce 1940. V té době se válčilo na bojištích druhé světové války a na našem, nacisty okupovaném území, byl
protektorát Čechy a Morava, torzo někdejšího Československa. (Další fakta na: www.scitani.cz)

Problém týkající se přečerpávací stanice v Ledčicích
Potíž je, že někteří občané vhazují do kanalizace předměty, které tam zcela určitě nepatří. Ty se ve vodě
nerozmočí a gravitační kanalizací dotečou až do čerpací stanice. Zde se namotají nebo nalepí na čerpadla, která
vyřadí z provozu. Stejný problém způsobí i vylévání tuků do kanalizace, což dokazují četné závady na čerpadlech v poslední době. Po jejich vyřazení z provozu se rezervní šachty naplní splašky, které následně vytékají do
Ledčického potoka.
Tuky a oleje, které občané doma často vylévají do kuchyňských dřezů či záchodových mís, způsobují
provozovateli problémy, neboť se v kanalizaci srazí a ztěžují odtok odpadních vod. Správný způsob likvidace
tuků a olejů je takový, že je občané mají přelévat do nádoby s pevným uzávěrem a poté je odvážet do
sběrného dvora, kde je speciální nádoba na jejich shromažďování. Zároveň tím také pomůžete žákům naší
školy k dobrému umístění v soutěži „Sběr použitého rostlinného oleje“.
Pro vaši lepší informovanost uvádíme, co do kanalizace nepatří: jsou to zejména - kyseliny, rozpouštědla, staré barvy, domácí a zahradní chemie, lepidla, benzin a jiné ropné látky, zbytky potravin (zejména
z drtičů potravin), hygienické potřeby (dětské pleny, dámské hygienické vložky, dětské vlhčené ubrousky, které
se ve vodě nerozmočí a na čerpadla se nalepí), léky, utěrky, prachovky, hadry na podlahu či jiné předměty, které
mohou kanalizaci ucpat.
Začneme-li se konečně zodpovědně a hospodárně chovat podle výše uvedených pravidel, je možné, že
se to odrazí i na výši stočného, které není malé. Je opravdu na každém z nás, zda opět sáhneme hlouběji do
kapsy, neboť každý zákrok odborné firmy něco stojí, nebo se zamyslíme a začneme jednat ekologicky.
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Komplexní pozemková úprava obce Ledčice
Dne 17. až 19. ledna 2011 v rámci
Komplexní pozemkové úpravy obce Ledčice
proběhlo jednání mezi jejím zpracovatelem
firmou Georeal Plzeň v zastoupení pánů Ing.
Lišky a Ing. Grunta, dále zástupkyní Pozemkového úřadu Mělník paní Novákovou
a vlastníků pozemků v katastru obce Ledčice.
Na tomto jednání byly vlastníkům nemovitostí předloženy k nahlédnutí a diskuzi návrhy na nové umístění pozemků spolu s jejich
novými parcelními čísly. Šlo o jedno
z posledních projednání před vydáním rozhodnutí. Pokud vše půjde jako dosud podle plánu,
Komplexní pozemková úprava by měla být dokončena k hospodářskému roku, což je září
2011.
Firma, která prošla výběrovým řízením a zpracovává Komplexní pozemkovou úpravu v naší obci, není
v tomto oboru žádným nováčkem. Na jejím kontě je dosud dokončeno více jak sto pozemkových úprav.
V současné době je rozpracováno dalších několik desítek. To je, domnívám se, dostatečnou zárukou toho, že naše Komplexní pozemková úprava bude zdárně dokončena ku prospěchu celé okolní krajiny.

Co připravujeme
V rámci několikaleté podpory Ministerstva kultury ČR a s využitím jeho příspěvku, se nám i v letošním
roce pravděpodobně podaří dokončit opravu památkově chráněného domu č. p. 15, který byl ještě před několika
lety v havarijním stavu.
Záměrem obce je dostavět hospodářské stavení památkově chráněného domu č. p. 15 na objekt společenského a kulturního centra.
Tuto nemovitost v neutěšeném stavu obec zakoupila v roce 2004 a od roku 2005 ji postupně opravuje
především pomocí dotačních programů Ministerstva kultury ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a vlastních
prostředků. V současné době jsou dokončovány stavební práce na původní dochované hlavní stavbě. Hospodářské stavení, které na ni navazovalo, bylo, bohužel, bývalým majitelem z velké části rozbořeno.
Obec nechala zpracovat projekt se záměrem postavit na základech někdejšího hospodářského stavení
společenské a kulturní centrum. Tento budoucí objekt by vnějším vzhledem vyjadřoval původní hospodářské
stavení. V jeho nitru by pak vznikly služby občanské vybavenosti - například multifunkční sál, dílny pro volnočasové aktivity, výstavní prostor pro nově zrestaurovaný pohřební kočár, který obec získala darem od Vzdělávacího a podporovacího spolku ŘIP Ledčice. Dále by zde bylo umístěno sociální zázemí i pro hlavní stavbu. Ta by
měla fungovat z části jako venkovské muzeum. V prvním poschodí se počítá s výstavními expozicemi zachycujícími život obyvatel na našem venkově. V přízemí bude informační centrum a kavárna.
V současné době má obec pro realizaci tohoto záměru dokončený projekt včetně stavebního povolení.
Byla již podána i žádost o dotaci do Fondu rozvoje obcí a měst Krajského úřadu Středočeského kraje.

Pohled - jih na budoucí objekt Společenského a kulturního centra v č. p. 15.
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Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ledčice
konaného dne 27. 12. 2010
Program veřejného zasedání:
1)
Rozpočet 2011
2)
Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce a.s.
3)
Rozpočtová opatření č. 4 a č. 5 s pověřením starostky
4)
Žádosti a dotace
5)
Volba členů výborů
6)
Úhrada poměrné části nákladů za pronájem služebny OO Policie ČR
7)
Uveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstva
8)
Inventarizační komise
9)
Různé: a) žádost o poskytnutí půjčky z FOROB
b) příloha č.1 k nařízení vlády č. 375/2010 o mzdách zastupitelů
c) podpisové vzory
d) navržení termínů konání veřejných zasedání na celý rok 2011
10)
Diskuze
11)
Závěr
Bod 1) Návrh Rozpočtu 2011
Usnesením č. 28 Zastupitelstvo obce Ledčice schválilo přesunutí částky 50 000 Kč z § 1011 - Les na § 3113 - Základní škola
– příspěvek PO.
Usnesením č. 29 Zastupitelstvo obce Ledčice schválilo rozpočet na rok 2011.
Bod 2)
Smlouva o zřízení věcného břemene pro společnost
ČEZ Distribuce a.s.
Usnesením č. 30 Zastupitelstvo obce Ledčice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., schválilo Smlouvy o zřízení věcného
břemene číslo IE-2-6400330, IV-12-6006411, IE-12-6000333 pro budoucího oprávněného společnost ČEZ Distribuce a.s. se
sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, PSČ 405 02, IČ 247 29 035.
Bod 3) Rozpočtová opatření č. 4 a č. 5 s pověřením starostky
Usnesením č. 31 Zastupitelstvo obce Ledčice schválilo rozpočtové opatření č. 4 a pověřuje starostku obce, předsedkyni finančního výboru a předsedkyni kontrolního výboru kontrolou rozpočtového opatření č. 5.
Bod 4) Podání žádostí o dotace
Usnesením č. 32 Zastupitelstvo obce Ledčice schválilo podání žádostí o finanční příspěvky do programů: Krajského úřadu
Středočeského kraje „FROM“ a Ministerstva kultury ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP“
a zavazuje se projekty spolufinancovat z rozpočtu obce.
Bod 5)
Volba členů výborů a jejich počty
Usnesením č. 33 Zastupitelstvo obce Ledčice zvolilo počet členů výboru pro školství, kulturu a sociální věci a výboru pro
mládež, tělovýchovu a sport. Oba výbory budou pětičlenné.
Volba členů výboru pro školství, kulturu a sociální věci
Usnesením č. 34 Zastupitelstvo obce Ledčice zvolilo členy výboru pro školství, kulturu a sociální věci.
1) Monika Knorová
2) Michaela Drábková
3) Ivana Tomášková
4) Kateřina Michovská
Volba členů výboru pro mládež, tělovýchovu a sport
Usnesením č. 35 Zastupitelstvo obce Ledčice zvolilo členy výboru pro mládež, tělovýchovu a sport.
1) Václav Srba
2) Luboš Král
3) Lukáš Vraspír
4) Anna Holubová
Návrh na změnu obsazení člena kontrolního výboru
Usnesením č. 36 Zastupitelstvo obce Ledčice odvolalo z funkce člena kontrolního výboru Mgr. Davida
Chaloupku z důvodu rovnoměrné vytíženosti funkcí zastupitelů a na jeho místo zvolilo Mgr. Davida Paška s účinností
od 1. 1. 2011
Bod 6) Úhrada poměrné části nákladů za pronájem služebny OO Policie ČR
Usnesením č. 37 Zastupitelstvo obce Ledčice neschvaluje úhradu poměrné části nákladů za pronájem služebny
OO Policie ČR v Lužci nad Vltavou ve výši 7500,- Kč za rok.

6

Bod 7) Uveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstva
Usnesením č. 38 Zastupitelstvo obce Ledčice schválilo, aby zápisy z jeho zasedání byly uveřejňovány na webu v celé formě
(bez osobních údajů).
Bod 8) Inventarizační komise
Usnesením č. 39 Zastupitelstvo obce Ledčice schválilo předsedu inventarizační komise Josefa Milera
a členy inventarizační komise Martinu Reilichovou a Mgr. Davida Chaloupku.
Bod 9) Různé:
a) Usnesením č. 40 Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje půjčku ve výši 50 000,- Kč z „Fondu rozvoje bydlení obce Ledčice“ manželům ………………
b) Usnesením č. 41 schválena změna odměn zastupitelů dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ze dne 7. prosince 2010. Předsedající informoval zastupitelstvo, že v návaznosti na úsporná opatření Vlády ČR se s účinností od 1. 1. 2011 měsíční odměny
členů zastupitelstva snižují o 5 %.
Usnesením č. 42 Zastupitelstvo obce Ledčice schválilo s účinností od 1. 1. 2011 a v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o
obcích, že v případě souběhu odměn za výkon funkce neuvolněným členem zastupitelstva obce, bude poskytování odměn dle
přílohy č. 1 nařízení vlády 375/2010 Sb., součtem odměn dle sloupce č. 10, 11, 12, 13.
c) Usnesením č. 43 Zastupitelstvo obce Ledčice schválilo podpisové vzory k účtům v peněžních ústavech:
Jiřině Michovské, Josefu Milerovi, Evě Kučerové, Kamile Hlavsové, Martině Reilichové, Antonínu Salačovi.
d) Usnesenín č. 44 Zastupitelstvo obce Ledčice neschválilo konání pravidelných zasedání v roce 2011 v těchto termínech:
17. 3. 2011 od 19:00, 16. 6. 2011 od 19:00, 15. 9. 2011 od 19:00 a 13. 12. 2011 od 18:00.
Bod 10 Diskuze
1) p. Jiří Sirový vznesl dotaz, kdy bude masopust a zabíjačka
- odpověď p. Michovská: masopust bude koncem února nebo začátkem března 2011
2) p. Jiřina Michovská poděkovala za pomoc všem, kteří se podíleli na přípravě ledčického adventu
3) domluva termínu zasedání radních. Termín byl stanoven na 6. 1. 2011 od 18.00 hodin
4) p. Martina Reilichová vznesla dotaz, zda za nepřítomnosti starostky na OÚ, v úředních hodinách, bude přítomen p. Josef
Miler (místostarosta)
- odpověď p. Jiřina Michovská: p. Miler bude zastupovat, ale ve věcech týkajících se staveb, kolaudace atd., nikoli ve věcech
administrativních
5) p. Martina Reilichová vznesla dotaz, zda budou prodány pozemky v okolí bytovek
- odpověď p. Michovská: bude vypracován projekt na pozemní komunikace a stání + studie o zeleni je již vypracována.
V případě, že zůstanou volné plochy, budou nabídnuty k pronájmu nebo prodeji
6) p. ……………………. vznesla dotaz, zda jí obec schválí podání žádosti o dotaci na Středočeský kraj z důvodu 5% účasti
- odpověď p. Michovská: tento návrh projedná zastupitelstvo na svém zasedání
7) p. ………………… vznesl dotaz zda byl schválen rozpočet 2011 pro JDSH Ledčice
- odpověď p. Michovská: ano, rozpočet byl schválen
…………. se dále dotazoval, kdy budou moci peníze pro hasiče využít
odpověď p. Michovská: peníze pro hasiče budou k dispozici po splátkách závazků leden/únor 2011
8) p. Jiří Sirový vznesl dotaz, kdo bude prostory pro hasiče stavět
- odpověď p. Michovská: bylo vyhlášeno výběrové řízení, které vyhrála firma p. Hofmana
9) p………………….. vznesla dotaz, kdo bude nyní psát Ledčické novinky?
- odpověď p. Michovská: zatím ještě nebyl nikdo osloven. Stále se počítá s účastí p. Plickové.
10) ………………. měla dotaz, jak se vyřešil problém s lístky na popelnice
- odpověď p. Michovská: V současné době se jedná s firmou ASA, byla navržena schůzka na leden 2011. Problém by se měl
vyřešit přiděláním čipů na popelnice. Popeláři poté budou evidovat každou vyvezenou popelnici čtečkou, která bude údaje
zaznamenávat.
11) p. Eva Veverková vznesla dotaz, zda poplatky za odpad zůstávají ve stejné výši, jako v loňském roce
- odpověď p. Michovská: ano poplatky zůstávají stejné, jako v loňském roce
12) p. …………………… vznesla dotaz, komu patří „Moštárna“
- odpověď p. Michovská: pozemek patří obci, ale stavení nemá majitele (dříve ho využívali zahrádkáři jako moštárnu). Tento
objekt by se měl vyčistit, p. Salač odpojí elektřinu a na jaře by bylo možné zbourat přední část a zkulturnit objekt nebo jej
zcela odstranit.
13) p. …………………… měla dotaz, komu patří studna na cvičáku. Studna je nezabezpečená a hrozí tam zranění.
- odpověď p. Michovská: nevíme, zda patří do našeho katastrálního území. Záležitost bude prošetřena a popř. zabezpečena
14) p. Tomáš Šourek měl dotaz, v jakých časových intervalech budou vypláceny odměny zastupitelům
- odpověď p. Michovská: dle zákona musejí být vypláceny 1x měsíčně
15) byly projednány informace o nákupu nového obecního vozidla
Kompletní znění zápisu je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.
V souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. v platném znění, nelze uvádět jména občanů, pokud k tomu
nedají písemný souhlas.

7

Rozpočet Obce Ledčice na rok 2011
Stejně jako každým rokem zastupitelstvo stanovilo rozpočet obce pro rok 2011 jako vyrovnaný. Kromě vlastních
příjmů se pokusí stranu Má dáti ještě navýšit formou dotací.
Příjmy

Výdaje

Daň z příjmů FO ze záv.

900 000,00

Les

80 000,00

Daň z příjmu FO ze sam.

35 000,00

Psí útulek

10 000,00

Daň z příjmu FO z kap.

75 000,00

Komunikace

2 600 000,00

Daň z příjmů PO

1 050 000,00

Pitná voda

100 000,00

Daň z přidané hodnoty

1 950 000,00

Kanalizace

50 000,00

Odvody za odnětí půdy ZF

1 235 000,00

LedciceNet

130 000,00

Poplatek za komunální odpad

280 000,00

Poplatek ze psů

10 000,00

Poplatek z užívání veř. prost.

ZŠ - neinvestiční transfery obcím

110 000,00

ZŠ - příspěvek zřízeným PO

550 000,00

Činnosti knihovnické

2 000,00

Poplatek za VHA

40 000,00

Kronika

Odvod z výtěžku VHA

15 000,00

Zachování kulturních památek

Správní poplatky

20 000,00

Rozhlas

Daň z nemovitostí
NI př. dot. ze st. rozpočtu pro
ZŠ a OÚ
Příjmy z vydob. prost.-pískovna
Přijaté příspěvky na pořízení kanalizace
LedciceNet
Příjmy z prodeje plyn. řadu
nové pozemky
Příjmy z pronájmu nemovitostí
Příjmy z pronájmu pozemků

100 000,00

Spolky

Příjmy z pronájmu nemovitostí

200 000,00

Činnost ordinací praktic. lékařů

220 000,00

Ledčické novinky

15 000,00

180 000,00

Zájmová činnost v kultuře

550 000,00

Záležitosti kultury

125 000,00

Sportovní zařízení v majetku obce

430 000,00

Ost. tělovýchovná činnost

4 000 000,00
20 000,00

EKO KOM – tříděný odpad

25 000,00

Dětské hřiště

30 000,00
500 000,00
30 000,00
200 000,00
20 000,00
3 000,00
550 000,00
255 000,00
1 433 000,00

2 000,00

Pohřebnictví
Výstavba a údržba místních inženýr. sítí
Komunální služby a územní rozvoj

40 000,00

Sběr a odvoz nebezpečných odpadů

30 000,00

Sběr a odvoz komunálních odpadů

370 000,00

Sběr a odvoz ostatních odpadů

400 000,00

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

894 000,00

Požární ochrana dobrovolníci
Ost. záležitosti požární ochrany
BOZP

250 000,00

Zastupitelstvo obce

850 000,00

86 000,00
14 202 000,00

Financování
Dlouhodobě přijaté půjčené fin.
prostředky - ČSOB
Dlouhodobě přijaté půjčené fin.
prostředky – Stř. kraj

150 000,00

Veřejné osvětlení

1 800 000,00

Úřad práce dotace VPP

10 000,00

Příjmy ze Sběrného dvora

Dotace Dětské hřiště investiční

1 000 000,00

Péče o kult. dědictví

Příjmy z prodeje pozemků

Příjmy z úroků

8 000,00

800 000,00

12 000,00

Příjmy z kopírování, informací

64 000,00

-

1 000 000,00

-

590 000,00

-

1 590 000,00

Činnost místní správy
Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací

Pojištění majetku

200 000,00

10 000,00

1 490 000,00
210 000,00
60 000,00
12 612 000,00
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Novoroční výstup na Říp
Co dokázal náš společný předek praotec Čech,
zvládli jsme také. Byť někteří po prohýřené silvestrovské
noci. Nejsme žádní babráci, které by snad zaskočil mráz,
neřku-li nějaký ten kilometr zdolaný po vlastní ose.
A tak jsme i letos 1. ledna v devět ráno vyrazili na „vysokohorský“ výšlap. Sníh nám křupal pod nohama, sluníčko
svítilo a náladu jsme měli více než povznesenou. Ostatně
každý, kdo kdy na Říp směřoval, zajisté sám na sobě
pocítil něco magického, co z něj vyzařuje, sounáležitost
s tímto místem, s touto zemí. Patřit někam, být někde
doma, mít tam přátele a kamarády, co víc si přát!
Nahoře jsme pro štěstí třikrát obešli rotundu,
s trumpetistou si zazpívali staré české písničky, vzájemně
si přáli všechno nejlepší a v místní občerstvovně si
vyzvedli potvrzení o novoročním výstupu na Říp s milým
veršíkem: „Bělostné Vánoce jsou většinou jen zdání.
Ladovská idylka vyvolá pousmání.“
Na důkaz, že jsme Říp opravdu opět pokořili, nabízíme
tuto fotografii.

Valná hromada ŘIP
V sobotu 29. ledna v pohostinství „Na návsi“, se stejně jako každým rokem v tuto dobu, konala Výroční
valná hromada spolku ŘIP. V úvodu jeho předseda, přítel Václav Zeman, vyzval přítomné k minutě ticha
k uctění památky členů, zemřelých v minulém roce. Jednatel, přítel Jiří Král mladší, ve své zprávě příliš nadšen
činností spolku nebyl, a proto členy vyzval k větší iniciativě. Přes veškerá úskalí se vloni dokázali sejít a na
školním hřišti vyčistit betonový podklad pod umělým povrchem. Za to jim patří upřímné poděkování. Přítel
Jansa si opětovně poplakal nad stavem pokladny, která v tomto roce skončila v záporných číslech. Při následujících volbách byli do čela výboru ŘIPu zvoleni: Václav
Zeman, Jiří Král, Jaroslav Jansa, Jiří Bušil, Jiří Studený,
Václav Říha a praporečníky Stanislav Klement a Petr
Leták.
Jako vyjádření díků za dlouholetou poctivou
„praporečnickou“ činnost byl příteli Stanislavu Klementovi předán dárkový balíček.
Tradičně se schůze také zúčastnili zástupci obce
Baráčníků ve Veltrusích, kteří pronesli zdravici.
Účast nebyla příliš „valná“. Na to, že spolek čítá
90 členů, se nesešla ani třetina. Chyběla především
nejmladší generace. I když je pravdou, že ta nelenila
a právě v tuto dobu brigádničila pro místní Jednotku sboru
dobrovolných hasičů. Ale co ti ostatní?
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Pozvánka na zabijačku a masopust
Zastupitelstvo Obce Ledčice srdečně zve v sobotu 5. března 2011 na třetí ročník obecní zabijačky
a masopustní průvod obcí. Vítáni jsou všichni hastrmani, ježibabky i krásné princezny; kostlivci, strašidla a jiní
poťouchlíci; medvědář s medvědem, klauni, kominíci i kobyla s doprovodem...
Sraz zájemců o zapůjčení masky je od 13 hodin v knihovně. Masopustní průvod vyjde ve dvě hodiny
odpoledne z návsi. Všechny masky budou odměněny.
Vydatné občerstvení - nápoje studené i horké, a také něco sladkého - bude zajištěno. V průběhu dne si
budete moci smslnout na pochoutkách, které vyrobí řeznický virtuoz, pan Antonín Škabraha. Přijměte pozvání
ke strávení příjemného sobotního dne. Ať už budete jen přihlížet, nebo se aktivně zapojíte do celé akce.

Kynologové bilancovali
Velkému ohlasu se těšil Den dětí a zvířat, jenž loni
počátkem září zorganizoval ledčický kynologický klub.
Všem návštěvníkům, od nejmenších po ty nejstarší, jeho
členové onoho dne předvedli ukázky z výcviku psů - pan
Mašek z Černoučku přitom posloužil coby figurant - jeho
syn Libor vyprávěl o životě dravých ptáků a demonstroval,
jak je cvičí. Ptáky a psy pak vystřídali koně, na nichž se
malí diváci mohli také svézt.
Nejen o tom pojednávala zpráva o činnosti, přednesená Jiřím Bušilem, jinak předsedou základní organizace
ledčických kynologů, kteří se 12. února sešli na své výroční
schůzi. V souvislosti se zmíněným dětským dnem vyslovil
poděkování zejména rodině Křtěnových, jejíchž pět příslušníků se na zorganizování akce, které se zúčastnilo na sto lidí, významně podíleli. Díky vyslovil rovněž oběma
Maškovým, ale také Michalovi Michovskému, Lukáši Vraspírovi, slečnám Uhrovým z Nové Vsi a dalším, za
pomoc. Pochvalně se vyjádřil o naší starostce Jiřině Michovské mimo jiné za zapůjčení stolů i za příspěvek 10 tisíc korun, který Obec Ledčice kynologům dala coby dotaci. Současně přiznal, že bez této pomoci by náš klub
svou činnost zvládal jen obtížně. Jiří Bušil rovněž připomněl našeho loni zesnulého člena pana Králíka. „Byl velice obětavý, nikdy nezkazil žádnou legraci. V září 2010 by mu bylo osmdesát let,“ řekl.
Děkovná slova zazněla i na adresu Ladislava Mládka, pánů Pospíšila a Březovského za nahození klubovny na cvičáku. V diskuzi se členové dohodli, že si připraví podklady pro webovou stránku Obce Ledčice, aby
zde náš klub měl konečně své „okénko“. Jakmile to počasí dovolí, pejskaři se vydají na cvičák s nářadím a pustí
se do jarního úklidu.
Paní starostka ocenila činnost kynologů a zvláště fakt, že jejich řady se rozrostly o mladé členy. „Pro
obec jste přínosem,“ konstatovala a popřála všem hodně zdraví a úspěchů.

Loňský Den dětí a zvířat měl velký úspěch. Pobavily se všechny věkové kategorie. Děti se navíc mohly těšit z cen,
které vybojovaly v různých soutěžích.
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Víte, proč se vlaštovka vrací k Řípu?
„Tady jsem doma, tady si pěji, že je tu nejkrásněji. V cizině si mé srdíčko stýská,
chybí mi tam každičká víska,“ tiše Julinka zazpívala zajíčkovi Tondovi, než si začala stavět
hnízdečko.
Vyprávění o zvířátkách z pera naší spolupracovnice a dopisovatelky Ivanky Melounové
z Ledčic na Mělnicku, kterou naši čtenáři znají jako Ivanu Plickovou, dětskou duši pohladí
a oči potěší krásnými a laskavými ilustracemi Veroniky Kubáčové.
Řada z nás má vnoučata a pravnoučata, a tak chvíle strávené s nimi nad hezkou
knížkou do našeho života vnesou radost prostřednictvím upovídané housenky, žabičky Žáži či
mrože Pepy a dalších zvířátek.
Stejně laskavé je povídání I. Melounové–Plickové o strašidýlku Josífkovi.
Obě publikace vydalo nakladatelství Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7; e-mail:
obchod@grada.cz; www.grada.cz; (článek z Národního Osvobození č. 2/2011, tiskového orgánu ČSBS)

Kumštovní klub „rozjel“ kurz kreslení
Nevěřte, že pro kreslení nemáte talent. Stejně, jako jste se naučili číst a psát, se můžete naučit i kreslit.
Že něco zatím neumíte, není proto, že vám chybí nadání, nýbrž proto, že jste své schopnosti doposud nerozvíjeli.
Důkazem toho, že to jde, je rovněž desítka zájemců, kteří se s chutí pustili do tvůrčí práce. Zjistili, že něco nakreslit není nic složitého.
Postupně se učí pozorovat, dodržovat proporce, pracovat s linií i plochou, užívat barev a jejich vlastností. Nedávno se pustili do portrétu. Zatím se seznámili s tradičním kánonem jeho kreslení. Ale už první pokusy
byly víc než dobré.
V průběhu kurzu se účastníci naučí ještě několik jednoduchých výtvarných technik a hříček, které jim
pomohou nakreslit či namalovat obrázek věrně podle předlohy. Na závěr kurzu možná uspořádají i malou výstavku.
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Zelené rady aneb Jak a kde ušetřit
Vyprávět lidem na vesnici o kompostování, se
může jevit jako nošení dříví do lesa. Každý tu má
zahrádku, nějaké to hospodářství třeba v podobě
slepic či králíků, takže o zpracování odpadu
z jejich chovu a z pěstování ovoce a zeleniny ví
své. Nicméně, jak se ukázalo na sezení ledčického
Senior klubu, jenž se sešel letos 10. února, doba jde
dopředu, takže i v tomto směru se lze mnohému
přiučit.
Z poutavé přednášky a následně besedy
s pracovnicemi Ekologického centra z Kralup nad
Vltavou – Janou Krátkou a Renátou Černou – si
přítomní odnesli řadu poznatků. V souvislosti
s bioodpady a kompostováním obě nejednou
zdůraznily, proč je třídění odpadu tak důležité.
V minulosti ho bylo méně. Z pochopitelných důvodů: bylo méně zboží, obalů, rovněž skladba zástavby byla odlišná, lidé tolik neplýtvali a třeba starý textil dokázali zužitkovat doma (na hadry – na mytí oken, podlahy apod.).
Mimochodem, věděli jste, že všeobecná povinnost sbírat, uschovávat a třídit odpad u nás platí od roku 1939?
Moderní doba, rozvoj průmyslu a řada dalších faktorů s sebou kromě jiného přinesly obrovské množství
odpadu. Kupříkladu v podobě věcí na jedno použití,
jako jsou třeba plastové příbory, a samozřejmě,
obalů. A kam s tím vším, nutí se vpravdě
nerudovská otázka? Skládky jsou náročné na zábor
půdy, přispívají ke změně klimatu… Přitom odpad
může být i cennou surovinou.
J. Krátká a R. Černá názorně
demonstrovaly a zdůvodnily, proč a jak je vhodné
odpad třídit a zužitkovat. Vysvětlily, jak na
výrobcích vypadají různé značky, které nás samy
„navádějí“, do jakého kontejneru ten který odpad
patří. Ukázalo se, že kompostovat lze i na
městských sídlištích za vydatného přispění žížal.
Naše ledčické děti mají ve škole k dispozici
minikontejnery na biodpad, opatřené sáčkem
z biologicky odbouratelného kukuřičného granulátu. Třídit se tedy učí odmala. Možná by stálo za to je přihlásit
do soutěže MISS kompost, která je určena všem, kdož jsou přesvědčeni, že dobře a správně kompostují.
V Ledčicích je sice sběrný dvůr, ale jak se ukazuje, ne všichni do kontejnerů dávají jen to, co do nich
skutečně patří. Mnohdy se v nich najdou i mrtvá zvířata! V důsledku nekázně některých spoluobčanů je nezbytné
odpad u nás nejdříve takzvaně předtřídit. A to určitě pro ty, kteří to musejí dělat, není nic příjemného. Když už
jsme nakousli onu nekázeň některých z nás, sáhněme si do svědomí. Spalujeme v kamnech či v kotlích opravdu
jen to, co do nich patří?!
Jak obě výše jmenované ženy zdůraznily, na vesnicích je zhusta daleko horší vzduch než ve městech. Je
to mj. v důsledku pálení odpadu, který rozhodně
do ohně nepatří – třeba různých plastů včetně
láhví. Nejenže tito „paliči“ znečišťují životní
prostředí, a to i sami sobě, „výrobou“ jedovatých
látek, které pálením odpadu vznikají, ale navíc je
to nezákonné.
Přednáška pracovnic Ekologického centra z Kralup nad Vltavou zaujala a vyvolala rovněž otázky. Třeba co se s odpadem po jeho
odvozu děje, jak je to s kontrolou kvality vody
apod. Protože se nám dostalo mnoha zajímavých
rad jak a kde ušetřit a současně chránit životní
prostředí, přineseme v následujících číslech další
informace na uvedená témata.
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Kulturní jaro 2011
Jaro začne co nevidět a už dnes jste všichni srdečně zváni na nejrůznější kulturní akce:
sobota 5. 3. 2011 – v 7.00 tradiční zabijačka
Masopustní průvod - sraz všech účastníků ve 14.00 před Obecním úřadem v Ledčicích
středa 9. 3. 2011 – v 19.30 hodin písničky ze staré Prahy, hraje kapela TŘEHUSK, v Multifunkčním centru
Horní Beřkovice, vstupné dobrovolné, přihlásit se lze do 7. 3. 2011 na OÚ Ledčice
pondělí 21. 3. 2011 – ve 14.00 hodin Vítání jara, připravuje Základní a mateřská škola Ledčice
čtvrtek 4. 4. 2011 – zájezd na nákupní trhy do Polska, organizuje Obec Horní Beřkovice, přihlásit se můžete
na Obecním úřadu v Ledčicích nebo na tel. č. 315 765 513
pondělí 11. 4. 2011 – v 19.30 hodin divadelní představení francouzské komedie Na správné adrese, hraje divadelní společnost HÁTA , účinkují L. Zedníčková, Vladimír Čech, Martin Zounar, Adéla
Gondíková, Veronika Jeníková a další v Multifunkčním centru Horní Beřkovice,
cena 200-250 Kč, přihlásit se můžete do 31. 3. 2011 na Obecním úřadě Ledčice
úterý 12. 4. 2011 – v 19.30 hodin koncert hip hop - folkové kapely XINDL X v Multifunkčním centru
Horní Beřkovice, vstupné 150 Kč, vstupenky pouze na rezervaci na tel. č. 731 655 577
pátek 15. 4. 2011 – v 19.30 hodin koncert Věry Martinové v Multifunkčním centru Horní Beřkovice,
vstupné 150 Kč, vstupenky pouze na objednávku na tel. č. 731 655 577
v týdnu od 18. do 22. 4. 2011 – velikonoční vazba, klubovna Základní školy v Ledčicích,
pod vedením paní Ivany Tomáškové
sobota 30. 4. 2011 – pálení Čarodějnic v 19.00 hodin na hřišti Na Cikánce
organizuje ledčická mládež ve spolupráci s JSDH Ledčice
sobota 14. 5. 2011 – zájezd do Polska Kudowa Zdroj, organizuje Obec Ledčice
sobota 28. 5 .2011 – I. ročník turistického pochodu na horu Říp, pořádá Obec Ledčice
sobota 18. 6. 2011 – III. ročník rockového festivalu ROCK JAM Ledčice, připravuje ledčická mládež
sobota 25. 6. 2011 – Sportovní odpoledne pro děti – Obec Ledčice ve spolupráci s ledčickou školou
Změna programu vyhrazena.
Připravujeme:
neděle 11. 9. 2011 – oslavy 785 let první písemná zmínka o obci Ledčice
– oslava 125 let otevření základní školy

Ledčický příležitostný sbor nacvičuje
Smíšený pěvecký sbor byl v Ledčicích založen v říjnu 2008 a poprvé vystoupil 14. prosince téhož roku
s Rybovou Českou mší vánoční. Velkým štěstím, že sbor u nás vůbec vznikl, bylo nadšení a profesionalita jeho
zakladatelky, Mgr. Barbory Novotné. Je to mimořádná osobnost, garant kvality a neúnavný pilíř celého pěveckého tělesa.
O své stále se zlepšující kvalitě už Ledčický příležitostní sbor
několikrát přesvědčil. Jen si vzpomeňte na přátelskou atmosféru
koncertů v místním kostele svatého Václava, nebo na uvedení
populárních Studánek Bohuslava Martinů loni v létě. Slova chvály
a uznání byla účinkujícím tou největší odměnou.
Velmi radostná je také skutečnost, že se pomalu rozšiřují řady
aktivních členů sboru. To je povzbudivé, neboť posil není nikdy dost.
Pro další zájemce jsou „dveře“ stále otevřené.
V současné době se pěvecké těleso soustřeďuje na nácvik
Mozartova Ave verum corpus, Granciniho O bone Jesu, Panis Angelicus od Césara Francka a Michnova z Otradovic O svatém Václavu.
Koncert se uskuteční na přelomu jara a léta. Velkou podporou je pro
Ledčický příležitostný sbor aktivní pomoc sboristů a hudebníků
z dalekého širokého okolí. Svým profesionálním umem jsou oporou
a posílením.
Radost z poctivého muzicírování všech členů LPS rozhodně
stojí za to. Každé vystoupení sboru je nejen velkou výzvou, ale je také
velmi krásné a obohacující. Mimo jiné i díky vnímavému
a kultivovanému publiku, které se vždy na koncertech sešlo.
Budoucnost LPS je závislá na energii a zdraví nejen vůdčí
osobnosti – Báry Novotné, která dokáže z lidí dostat maximum, ale
také na výdrži a poctivosti všech ostatních.
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Výtvarná soutěž
Obec Ledčice ve spolupráci s Místní knihovnou vyhlašuje výtvarnou
soutěž na téma „Naše vesnice očima dětí“. Soutěžit budeme ve dvou
kategoriích. Děti od 6 do 15 let a mládež od 16 do 18 let. Všichni účastníci
obdrží pozornost a diplom.
První tři místa v každé kategorii budou oceněna takto:
1. místo cena v hodnotě 500 Kč
2. místo cena v hodnotě 300 Kč
3. místo cena v hodnotě 100 Kč
Své práce můžete odevzdat nejpozději do 15. dubna 2011 v kanceláři
obecního úřadu nebo v Místní knihovně Ledčice. Vaše obrázky budou hodnoceny nejen jmenovanou komisí, ale
také anketou na webových stránkách Obce Ledčice.Všechny výtvarné práce budou vystaveny v ledčické knihovně a použity při propagaci naší obce. Přejeme vám hodně inspirace.

Budoucí ledčičtí prvňáčci

Jiří Sypecký

Josef Švec

Matyáš Reilich

Dominik Rubín

Jiří Sirový

Pavel Hošek

Pololetní vysvědčení na Olympu
I olympští bohové mohou dostat
vysvědčení! V ledčické základní škole
vystoupali v pondělí 31. ledna všichni
žáci na horu Olymp, kde jim bůh Zeus se
svým
doprovodem
předal
jejich
zasloužené pololetní vysvědčení. Na
barevných výpisech vysvědčení si děti
odnášely i hodnocení od svých
kamarádů z učebnic – Kouzelníka
a Zetíka. Hodnoticí samolepky maňásků
udělaly všem velkou radost.
Aby bohové z Olympu mohli
sestoupit, museli se ostatním představit
a něco o sobě povědět. Dole na zemi na
ně čekal kvíz ze života bohů. Jelikož žáci celé pololetí pozorně četli knihu Staré řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky, nečinily jim otázky žádné potíže. Po
náročném dni se vydali společně na
oběd, kde na ně čekala ryba ulovená v řece Seině. Všem se pobyt na Olympu moc líbil a už se těšili na jarní
prázdniny, aby si užili více pozemského života, svých přibuzných a přátel.
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Myslivecké sdružení Ledčice – Jeviněves
Myslivecké sdružení Ledčice – Jeviněves hospodaří na
ploše 1829 ha. Honitba je pronajímána od honebního společenstva Ledčice. Největší plochu území honitby zabírá orná půda se
1663,8 ha. Lesy se rozkládají na výměře 91,2 ha, vodní plocha
zaujímá 4,1 ha a plocha ostatní zbývajících 69,9 ha.
Ze zvěře drobné se zde vyskytují zajíc polní, bažant
obecný a koroptev polní. Ze zvěře spárkaté srnec obecný a prase
divoké. Zvěř škodnou zastupuje liška obecná, kuna, tchoř, lasice
kolčava, lasice hranostaj, jezevec lesní. Zodpovědností členů
spolku není jen regulace početních stavů zvěře, která je díky
zásahům člověka do životního prostředí a koloběhu v některých
případech nezbytná, ale dále také přikrmování, péče o její zdravotní stav, napomáhání ke zlepšení jejích klidových a krytových podmínek. Také proto jsme zapojeni v Podřipském sdružení pro revitalizaci krajiny nebo-li v
„zaječím“ spolku. V rámci této činnosti předkládáme každý rok zaječí zvěři léčiva proti parazitům a vzorky trusu
se pravidelně zasílají na mikrobiologické rozbory. Od zahájení této činnosti se zdravotní stav zvěře výrazně
zlepšil a dle doc. Bukovjana, významného činitele v této oblasti, máme v honitbě jednu z nejzdravějších populací
zaječí zvěře v ČR. V souvislosti s výše zmíněným je určitě důležité říci, proč je takových opatření zapotřebí.
V současnosti zvěř v honitbě postrádá různé léčivé rostliny, které dříve rostly běžně na rumištích, neobdělávaných plochách, podél cest a příkopů. Tyto rostliny byly v důsledku intenzivního zemědělství a hojného používání
chemických prostředků k hubení plevelů téměř zlikvidovány. Také skladba pěstovaných plodin na polích již není
tak rozmanitá. Z tohoto důvodu zvěř častěji trpí střevními obtížemi, které se tudíž musejí řešit podáváním medikamentů s potravou.
Početní stav zvěře je závislý také na počasí
a klidových podmínkách. Je ovlivněn hustotou osídlení,
intenzitou lidské činnosti, mechanizací v zemědělství
a silničním provozem. Některé faktory nelze ovlivnit,
nicméně se podařilo snížit ztráty na zvěři využitím
pachových ohradníků, které jsou umístěny na úseku silniční
komunikace E55 od pískovny ke křižovatce u obce Mnetěš.
Je to místo s velkým pohybem zvěře, což znamená ohrožení
i pro projíždějící vozidla. V letech před používáním
pachových ohradníků byly sraženy desítky kusů srnčí
a zaječí zvěře. Po použití pachových ohradníků jsou srážky
sporadické.
myslivost.blogspot.com
Staráme se také o zpěvné ptactvo, pro které jsme
loni zhotovili 100 budek, protože, bohužel, ubývá míst vhodných pro hnízdění. Péče o zvěř se mylně přisuzuje
jen myslivcům. Ve skutečnosti všichni žijeme v prostředí, které dříve obývala zvěř, svou činností vytlačujeme
veškeré živočichy z jejich původního domova.
V posledních letech se stalo „módou“ chodit do honiteb „venčit“ psy. Ti pak pobíhají bez dozoru, ruší
zvěř a zejména v zimním a jarním období, kdy by měla být v klidu, má jejich přítomnost vliv na jejich výslednou
kondici a s tím spojené případné zdravotní komplikace. Stejně tak to způsobuje problémy v době hnízdění
a následném opouštění mláďat z hnízdních lokalit. Dalším problémem je zvýšená frekvence motocyklů na polních cestách. Když mluvíme o lidských nešvarech, chtěl bych se zmínit o jednom závažném, a to je kácení, řezání a ničení živých vzrostlých stromů, který se v poslední době hojně objevuje.
Je zřejmé, že klidové podmínky jsou pro zvěř spíše nepříznivé, stresující a odrážejí se na její kondici
a celkovém zdravotním stavu. Tato situace je ze strany myslivců jen těžko řešitelná, neboť je na každém jedinci,
jak se bude v přírodě a krajině chovat a do jaké míry bude respektovat její požadavky a zákonitosti. Poděkování
vyslovujeme všem spoluobčanům, kteří si to uvědomují a respektují.
Myslivecké sdružení
Navazuji na příspěvek Mysliveckého sdružení Ledčice, a to zejména na kácení stromů bez povolení kdykoliv a kdekoliv. Je to opravdu velký nešvar, neřku-li nehoráznost, posledních let. Někteří naši spoluobčané
v rámci toho, aby ušetřili vlastní prostředky za palivo, dokážou neskutečné. Neberou ohled na vlastnictví pozemků a domnívají se, že ke kácení stromů je zapotřebí pouze zakoupení motorové pily a fyzická síla. Vůbec nerozlišují, že každý pozemek má svého majitele, a ten jediný má právo stromy na vlastním pozemku pokácet, ale také
jen za určitých podmínek. Žádám všechny, jichž se to týká, aby se nad sebou zamysleli!
Všem slušným občanů děkuji za pochopení.
Jiřina Michovská
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Sokol spolupracuje s Výborem pro mládež, tělovýchovu a sport
Od počátku roku proběhly dvě společné schůzky na téma: tréninky fotbalového týmu žáků, sportovní
a pohybové hry pro děti předškolního věku a vybudování sociálního zázemí pro nové fotbalové hřiště Na Skalce.
Tréninkem dětí byli pověřeni Miroslav Müller, Václav Srba ml., Miroslav Líbal, Luboš Král a Lukáš Vraspír.
Prozatím žáci cvičí pod dohledem trenérů v tělocvičně naší základní školy, každý čtvrtek od 16.30 do 18.00 hodin, ale jakmile to počasí dovolí, bude se opět využívat fotbalové hřiště. Samozřejmě se také jednalo
o přípravě stavby sociálního zázemí pro fotbalové hřiště Na Skalce. Vybudovat by se mělo formou stavebních
kontejnerových buněk. To proto, aby žáci mohli už na podzim hrát v soutěži.
Na schůzku, která se konala 8. února, byli také přizváni rodiče. Šlo o velmi důležité setkání, kde se mělo, kromě jiného, řešit úrazové pojištění dětí. A to hlavně těch nejmladších, protože registrací v družstvu automaticky pojištění získávají. Pro nezájem rodičů nebyl tento bod jednání uzavřen. Ti rodiče, kterým není lhostejné, kde a jak jejich děti tráví volný čas, se schůzky zúčastnili. Kromě jiného byli také seznámeni s pravidly při
cvičení, příchodech a odchodech z tréninků. Nebo se snad na účasti rodičů podepsal prázdninový čas?
Věříme, že fotbal u nás neskončil, ale právě začíná.

Rady pro seniory
Policie ČR vydala letáček, v němž starším lidem názorně popisuje, jak se chovat, aby ochránili sebe i svůj
majetek. V tomto a následujících číslech vás s jeho obsahem seznámíme.
Jak se chovat bezpečně doma
- Nikdy neotvírejte automaticky dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. Do bytu vpusťte pouze ty, které dobře
znáte, nebo se vám důvěryhodně prokážou a sdělí vám, proč přicházejí. I na první pohled sympatický
člověk nemusí mít vždy dobré úmysly. Pokud vás někdo oslovuje jménem, ještě to neznamená, že vás
zná. Mohl si to přečíst např. na štítku na dveřích. Cizí lidi nikdy nevpouštějte do bytu!
- Buďte opatrní, nevěřte každému, kdo vás za dveřmi požádá o pomoc, např. o možnost si zatelefonovat,
pomoc při nevolnosti či předání zásilky pro vašeho souseda. Situaci můžete řešit, aniž byste otevírali
dveře. Pomoc zprostředkujete např. přivoláním souseda nebo sanitky apod.
- Mějte důležitá telefonní čísla poblíž vašeho telefonu nebo na dobře viditelném místě.
- Zamykejte hlavní vchodové dveře. Pokud bydlíte v přízemním bytě nebo rodinném domku, nezapomínejte zavírat okna, a to i v případě, že jdete jen nakoupit.
- Zavírejte a zamykejte, i když jdete třeba jen k sousedce, do sklepa či s odpadky.
- Udržujte dobré přátelské styky se sousedy. Požádejte je o jejich telefonní číslo, protože v případě potřeby může být jejich pomoc nejrychlejší.
- Čekáte-li příchod cizího člověka, např. osobu reagující na váš inzerát, požádejte někoho z blízkých nebo
přátel, aby byl s vámi doma.
- Zdržujete-li se většinou doma a jen občas jdete někam na návštěvu, zavolejte to svým blízkým, aby vás
nehledali.
- Nebuďte důvěřiví ani k různým podomním prodejcům, kteří nabízejí zdánlivě levné zboží.
- Strach o sebe má každý z nás, ale zdá-li se vám váš strach o sebe nějak nepřiměřený, promluvte si
o něm s někým blízkým. Vyhýbejte se čtení zpráv z černé kroniky, sledování drastických
a nepříjemných scén v televizi nebo rozhovorům na téma „komu se co stalo“.
(více na www.mvcr.cz)
***
Vážení spoluobčané, všímejte si, prosím, více svého okolí a upozorňujte na případné podezřelé cizí osoby, zamykejte si auta, stodoly, hospodářská stavení. Nebojte se ohlásit, pokud se vám něco nebude
pozdávat, byť by se později ukázalo, že jde o planý poplach. Je to vždy lepší, než zůstat lhostejný.
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Básníci a básně i próza o Řípu (1. část)
Miroslav Sígl
Hora Říp – symbol našich národních dějin, se nachází ve výšce 455,5 metrů nad mořem nedaleko obce
Krabčice (jihovýchodně od Roudnice nad Labem). Již kronikář Kosmas (1045-1125), autor Kroniky České
(Chronica Boemorum) napsal, že na tuto horu vystoupil se svou družinou praotec Čech a rozhodl, že právě zde
jeho kmen bude žít.
Říp zalesnily lidské ruce. Do 18. století byl holým bodem. Čedičové skály se střídaly s travnatými stráněmi. V roce 1879 hospodářský spolek v Roudnici tehdejšího majitele řipského panství, Mořice Lobkowicze požádal, aby dal svahy zalesnit. Velkým nákladem byly tehdy stráně osázeny listnatými stromy - duby, buky, javory, jasany a břízami. V roce 1951 byl Říp vyhlášen státní přírodní rezervací.
Na jeho vrcholu stojí románská rotunda, postavená na místě původního dřevěného chrámu v roce 1126 na památku vítězné bitvy knížete Soběslava I. v bitvě u Chlumce nedaleko Ústí nad Labem v roce 1126 proti německému císařovi Lotharovi.
Kaple je zasvěcena sv. Jiří, patronu rodu Přemyslovců, a sv. Vojtěchovi, patronu českých zemí.
Z hory Říp byl v roce 1868 vyzvednut jeden ze základních kamenů pro výstavbu Národního divadla, kde je
umístěn dodnes.
Po všechna minulá léta byl Říp zdrojem inspirace našich malířů a básníků.
Historicky první velebnou báseň napsal Jaroslav Vrchlický (1853-1912) a nazval ji Modlitba Na Řípu. Sedláci se
v ní modlí k dědu Čechovi, aby dal otcům sílu a dětem dobrý život, a aby svatý Jiří ochránil českou zemi.
Nejproslulejší je báseň Hora Říp, kterou napsal Jaroslav Seifert (1901-1986), nositel Nobelovy ceny za literaturu. Vkusným způsobem tuto báseň doprovází Anna Burdová ve svém fotoalbu z ledna 2010.
Hora Říp
Viděl jsem hory plné ledu,
však zpívat o nich nedovedu.
Jiskřily dálky nad hlavami
jak bledě modré drahokamy.
Jímala závrať při pohledu,
zpívat však o nich nedovedu.
Když ale vidím na obzoru
uprostřed kraje nízkou horu,
na nebi mráček běloskvoucí
- přestane srdce chvíli tlouci.
Oblaka letí v klasech zralých

a koně dupou po maštalích.
V panácích jsou už všude snopy
a svatý Jiří zvedá kopí,
aby je vrazil ve chřtán dračí,
a motýl spěchá po bodláčí;
a jako krůpěj na prstenu
třpytí se drobná kvítka rmenu.
Tu nemohu se vynadívat
a všechno ve mně začne zpívat
zpívat i plakat. Maminko má,
jak je to hezké u nás doma!

S „řípákem“ v batůžku
(úryvek z připravované stejnojmenné knihy povídek Jany Časnochové)
Léto si už chystalo batůžek. Šouplo do něj trochu brambor, opatrně přibalilo pár jablíček i něco málo
hrušek a také hrst ještě vlhkých vlašských oříšků. Nastával čas odchodu. Od té nízké hory na obzoru už mu na
záda vůní spálené bramborové natě dýchal podzim. Pole hlučela traktory, v zahrádkách se hrbila záda místních
i chalupářů, láskyplně pečujících o své záhumenky a společně lajících, ať už jde léto k čertu, protože letos zase
za moc nestálo.
„Když zvednu hlavu od psaní, vidím oknem přímo před sebou Říp. Jako velký modrý zvon klene se nad
Labem, které se tu stáčí širokým obloukem k Roudnici. Svou souměrností klidný, majestátní, je nad obzor ještě
vyvýšen kopcovitým předhůřím Hostěrazu.“
„Je to vůbec možné?“ prolétlo mi hlavou. Když Miloš V. Kratochvíl tohle psal, musel sedět téměř na
stejném místě jako teď já. V podstatě bych řekla totéž. Jediný rozdíl mezi mnou a jím je ten, že když nádhernou
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knížku Čechy krásné, Čechy mé psal, měl možná v ruce tužku či pero, nebo snad ťukal do psacího stroje, co já
vím, zatímco já sedím u počítače. A když jen kousek popojedu s židlí, naskytne se mi stejný obrázek.
Ctiněves, Mnetěš, Krabčice, Vražkov, Černouček, Ledčice... vesničky roztroušené po mozolnaté dlani žírného
kraje.
Za letních večerů sedávám na obrubě studny a pozoruji západ slunce. Je tak úchvatný, že se jím chlubím, ba co dím, přímo nezřízeně chvástám každé návštěvě, jako by mi patřil. A představuji si praotce Čecha,
kterak funí klikatou cestičkou na Říp, aby se při pohledu na úchvatný kraj rozhodl houf našich předků usadit
právě tady. Jen mi pořád šťourá hlavou, kdo že byla pramáti Čechová?
Toť nedávno, když jsme si vyšlápli na »prťáček«, jak Řípu důvěrně říkáme, nám za zády funěl jakýsi obtloustlý
padesátník, jenž sám sebe k dalším krokům ponoukal svérázným způsobem.
„Sakra, když se nahoru vyškrábal i praotec Čech, dědek jeden, to by v tom byl čert, abych to nedokázal taky,“
hudral celou cestu až k rotundě.
Tak mě napadlo, byl náš prapředek opravdu dědek? Uštěpačné jazyky roztrušují, že to byl chlap
v nejlepších letech, a argumentují tím, že po dlouhé cestě by vetchý stařík sotva nabral sílu a vyškrábal se na
Říp. A co se týče pramáti, údajně jich měl houf. To abychom se prý my, Češi, co nejrychleji množili. Ať tak nebo tak, v každém případě již Kosmas onen bájný příchod naší dávné rodiny zasadil právě sem. Upřímně řečeno,
ani se nedivím. Dorazíte-li na jeho vrch a rozhlédnete-li se po kraji, pak si s básníkem musíte říci: „Maminko
má, jak je to hezké u nás doma.“
Začtěte se do Palackého Dějin národu českého. Třeba také připadnete na poněkud kacířskou myšlenku,
zda náš předek nebyl také schopným manažerem či dokonce mazaným podnikatelem nebo možná i moudrým vojevůdcem. Ostatně posuďte sami. „Příroda sama, ukončivši a způsobivši Čechy co zvláštní celek, předustanovila
tím hlavní ráz historie české. Neb ačkoli my toho jistiti nechceme, že by národové vůbec tělesnou a mravní povahu svou brali ze způsoby, polohy a povětrnosti zemí těch, ve kterýchžto přebývají: předce také zapírati nemůžeme, ano na jevě jest, že příležitosti, jež země každá z přirození svého naskytuje, mocně působí v rozvíjení se
a ve směru života národního... Národ ve válkách podnikavý mohl odsud, co s přirozené hradby, všecky sousedy
sobě podmaniti a jim panovati, Čechy mohly se mu státi jádrem nedostupným státu na sever, na východ a západ
široko daleko rozlehlého. Méně příznivé byly okolnosti národu pokojnému, domácnému, promyslnému. Tento
zajisté, ouzce obmezen jsa hranicemi přirozenými, nikdy na počet a sílu znamenitě zveličit nemohl, pokud se mu
nedostávalo pomoci té, kterouž jedině umy věkův osvícených poskytovati mohou...
Naproti tomu ale příroda s ničím se tu neoštídala, čehokoli k vychování lidstva na duchu i na těle zdravého, čilého a rázného potřebí bylo, ano, příroda, složivší do lůna této vlasti hojné a vzácné poklady kopanin a vod léčivých, a odepřivši jí soli, této přední potřeby vezdejšího života, zdá se, jako by tím Čechy sama ku promyslné přičinlivosti a k obchodu se sousedy byla pobízeti chtěla.“
Nebyl ten náš praotec pohříchu chytrý chlap, když se rozhodl usadit právě tady?!
Už po staletí do této naší kolébky při různých příležitostech táhnou davy lidí. Říp a kraj kolem v sobě mají cosi
velebného, majestátního. Zvláště v čase svatojiřské poutě zdejší vesničky ožívají. Ne náhodou se krátce po založení tělovýchovné organizace třiasedmdesát členů pražského Sokola na svůj vůbec první zájezd - 27. dubna 1862
- vydalo právě na zmíněnou pouť. Onoho dne se na Řípu konala velká pěvecká slavnost. Zúčastnil se jí, vedle jiných pěveckých sborů, také pražský Hlahol. Tenkrát se dokonce poprvé představil mimo Prahu. Na tu slávu z ní
byly vypraveny zvláštní vlaky pro dva tisíce Pražanů. Veškeré obecenstvo čítalo na třicet tisíc živáčků. O rok
později, opět o svatojiřské pouti, se slavnost opakovala. V obou případech se v záznamech účastníků opakují
stejná jména, jež jí udávala politický ráz - dr. Brauner, K. V. Zap, výjimka z české šlechty hrabě Thurn-Taxis,
Václav Kratochvíl...
Podřipsko je úžasnou učebnicí dějepisu i kulturní studnicí. Zvláště pak Roudnice. Jen považte, místní
pěvecký spolek Říp si spolkový prapor objednal od samotného Josefa Mánesa, jenž se roku 1864 účastnil jeho
velké slavnosti. Přijel i pražský Hlahol se svým sbormistrem Bedřichem Smetanou. Tehdy před tímto hudebním
velikánem zpívala pozdější světově známá operní pěvkyně Klementýna Kalašová, dcera roudnického lékaře.
Smetanu oslnila natolik, že jí dojednal vstup do proslulé Pivodovy pražské pěvecké školy.
Jací lidé v tomto kraji žili a ve svých potomcích žijí dál? Roku 1860 o tom článek přinesl Posel z Prahy, vydávaný Fr. Šimáčkem: „Na Podřipsku jsou vesnice střediskem zájmu veškerého veřejného a národního života, stojíce
na výši náhledů a názorů časových a chovajíce muže národně uvědomělé, povahy vpravdě slovanské, muže obětavé, ctné, novověkého postavení občanského znalé, muže sebe a tím národu sobě vážící - pravé perly národu našeho.“
Možná i muže odbojné. Jednou z nejvýznamnějších událostí, které se zúčastnili rovněž místní, bylo
shromáždění, jež se pod širým nebem konalo 10. května 1868 přímo na úpatí posvátné hory. Představovalo největší politickou manifestaci, která, bez ohledu na důsledky, posílila českou protivládní opozici jak u politiků, tak
u obyčejných lidí. Ti z ní čerpali víru, že ponižující státní zřízení jednoho dne zhyne. Panečku, byla to sláva převeliká. „Byly tu stany pro pohoštění hostí a vůkol těch stanů hemžilo se pestré nesčíslné množství, co zatím na
temeni Řípu vlál velký červenobílý prapor, vítězně jakoby hlasatel života a síly věkovité národa českého. Vjíždějíce do Černoučku, spatřili jsme na pobočné cestě vlevo od nás vkusnou slavnostní bránu z bujné zeleně. Měl
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tamtudy odpoledne jet průvod vezoucí základní kámen ze Řípu do Prahy,“ dočteme se v referátu zpravodaje Národních listů. Na manifestaci totiž navázal slavnostní odvoz základního kamene pro budoucí Národní divadlo.
Než se vůz s ním dal do pohybu, Karel Sabina pravil: „Říp podal část své hrudi, aby na ní spočívala budova
uměním, vzdělaností národu českému vůbec zasvěcená.“
A pak vůz, který táhlo šest běloušů, vyrazil ku Praze. Všude jej vítaly nadšené davy. Ve Ctiněvsi, Černoučku, Ledčicích... Než na něj kousek od Vltavy kladivem poklepaly takové veličiny jako František Palacký či
Jan Evangelista Purkyně, dr. Karel Sladkovský - hlavní řečník slavnostního aktu - se ve svém projevu vrátil
i k Řípu: „Posvátný Říp, z jehož velebného temene praotec náš Čech poprvé rozhlížel se po čarovábných nivách
krásné této země a jménem celého národa svého pro všecko své potomstvo uvázal se v držení její, vrch ten ukládá zde mocný odděl těla svého, aby základy národní budovy této hlásaly opět světu veškerému, že od praotce
svého národ podnes je v dědičném držení této vlasti své a že tisíciletého práva svého k ní hájiti bude do posledního dechu života svého.“
Ozvěna událostí, které už dávno propadly roštem historie, tu zní pořád. A nejen v Ledčicích či v Černoučku. Zdejší archeologické nálezy pocházejí už z pozdní doby kamenné. Tedy zhruba z období kolem roku
3000 před naším letopočtem.
***
Léto si už spakovalo svou výslužku. Možná si k ní do batůžku přibalilo i kousek černého kamene, jemuž se tu snad odjakživa říká řípák. To aby si pamatovalo, kam se příští rok vrátit. Povzdechlo a pomalu se loudalo pryč, provázené pozdními paprsky, jež kraj naposledy zahřejí. Zato cyklisté víkend co víkend uhánějí k Řípu. Nezastaví je ani nepřízeň počasí. Škoda. Snad, kdyby zašli aspoň na gáblík piva...
Sedím zase na studni. Jedním okem pozoruji zapadající slunce a druhým čtu v Kratochvílově knížce:
„Nedávno jsem jel se svým čtyřletým vnukem Přemyslem z Roudnice kam jinam než - do Mlčechvost. V jednom úseku mezi Krabčicemi a Ctiněvsí vede silnice téměř těsně podle Řípu. V té chvíli chlapec ze zadního sedadla vstal a řekl: ‚Tady je to krásné, musím se poklonit.’ I učinil tak směrem k hoře.“
Přijďte pobejt a možná pochopíte, proč tu kdysi náš praotec zapustil kořeny.

Byl jsem totálně nasazený
Jak už titulek napovídá, Jaroslav Náprstek byl totálně nasazený
v nacistickém Německu. Nuceně tak strávil čas, sice ne podle svých představ, ale
jak tento sympatický muž tvrdí, byla to zajímavá zkušenost, kterou tehdy jako
mladík bral s nadhledem a bez jakékoliv konkrétní zášti vůči Německu.
(Pokud se bude zdát, že následující text zkresluje poměry v hitlerovském Německu,
musí se vzít v potaz, že Jaroslav Náprstek byl v té době mladíčkem a že pro mládí
je příznačné běh života přijímat poněkud lehkomyslně a nevázaně. Příspěvek Radka
Vereše rádi zveřejňujeme, neboť se domníváme, že vyprávění člověka totálně nasazeného je důležitým kamínkem v mozaice poznání dějin.)
Pane Náprstku, ještě než začneme, rád bych vám poděkoval za čas, který mi
věnujete a za vaši ochotu se podělit se svými zkušenostmi s našimi čtenáři.
Ale prosím vás, já děkuji vám! Mnoho lidí o tento příběh zájem nemá.
Těší mne, že jevíte zájem. Rád si s vámi o tom popovídám.
Jak jste se ocitl v Německu coby totálně nasazený?
Vše začalo pracovním úřadem v Kralupech nad Vltavou. Dostal jsem od něj dopis, že se mám dostavit.
Musel jsem zde odevzdat svůj občanský průkaz, za který jsem dostal výměnou jiný náhradní doklad totožnosti.
Původní jsem zpět nedostal. Pak jsem už jen čekal na organizovaný transport, který vyrážel z Prahy přes Kralupy nad Vltavou, Lovosice a Ústí nad Labem. Odjížděl jsem 28. 1. 1944 v ranních hodinách. Nebyly to ale žádné
dobytčí vagony, nýbrž klasické dopravní.
Jaká byla cesta, myslím tím vaše pocity? Neměl jste obavy z budoucího nasazení v Berlíně?
Vcelku byla dobrá. Jelo se mnou pár mých kamarádů z okolí mého domova, takže jsem nebyl sám.
Strach z budoucna jsem ani neměl, nepřemýšlel jsem nad tím.
Jaká práce vám byla přidělena?
Do pracovního procesu jsem byl uveden 31. 1. 1944, tedy tři dny po příjezdu do Berlína. Měl jsem pouze
ranní směnu, ta trvala dvanáct hodin. Každý všední den od 6:30 do 18:30 hodin. Dalo se to zvládnout, ale práce
byla náročná. Měl jsem na starost opravy reduktorů leteckých motorů Argus. Byla to součástka, která zajišťovala redukci otáček motoru. Musel jsem být opravdu pečlivý, protože jinak bych si zadělal na problém. Po celkové
generálce motoru následně procházel několika testy a kontrolami. Vše muselo být perfektní!
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Byl jste za svou práci nějakým způsobem ohodnocen? Ať
už finančně nebo v naturáliích?
Každý měsíc jsem pobíral standardně mzdu.
Nebyla nikterak zanedbatelná. Ta pro mě představovala
1 marku a 15 feniků za hodinu. S ohledem na tu dobu a na
další dost důležitý fakt, že nejsem německý občan, to byl
opravdu dobrý plat. Mohl jsem si tak relativně dobře žít, bez
nějakého výrazného strádání.
Zmiňoval jste se o Berlíně. Tam tedy bylo vaše pracoviště?
Ano, pracoval jsem v Berlíně. Fabrika sídlila
Kamarádi Jaroslava Náprstka z totálního nasazení.
v průmyslové části Reinickendorf. Jmenovala se ARGUS
GESELLSCHAFT M. B. H. Ubytováni jsme ale byli mimo její areál. Každý den jsem musel dojíždět autobusem
ze čtvrti Weisensee. Ta byla oproti adrese mého pracoviště o pár kilometrů dál.
Jaká na pracovišti panovala nálada a co kolektiv?
Tak tam to bylo stejné asi jako všude jinde. Někdy byly nálady veselé a jindy opačné. Kolektiv vcelku
ušel, ale jak říkám, všude natrefíte na člověka, před kterým musíte být opatrní. Předáka mi tam dělal Ervin Anders. Byl to Němec a měl silně vyvinutý smysl pro zodpovědnost.
Ještě před tímto rozhovorem jste mluvil o náletech amerických vzdušných sil na Berlín. Dokážete popsat, jakého rozsahu bombardování bylo?
Popsat to úplně nedokážu, jelikož jsem toho tolik zase neviděl. Při tomto náletu se mi ale přihodila nepříjemná nehoda. Bombardování začalo 13. 9. 1944 zhruba ve 22.30 hodin. Byly to strašné ohlušující rány a já
jsem v tu chvíli měl po klidném spánku. Najednou jsem zaslechl nějaký podivný zvuk. Neozvala se žádná exploze,
tak jsem tomu nadále nevěnoval pozornost. To jsem se ale hluboce mýlil. V tu chvíli v pokoji spalo 22 chlapů.
Kolem 02.30 hodin přišla exploze a já si uvědomil, že nám na ubikaci explodovala časovaná bomba. Na hlavy se
nám v ten moment sesypal skoro celý dům. Nikdo nebyl zraněn, až na mě. Tím, jak se větší část budovy zřítila, se
uvolnily i střešní trámy a jeden z nich mě zranil. Měl jsem pohmožděný hrudník, ale šlo spíše o povrchové zranění. Následně jsem byl tři týdny pracovně neschopen a nějakou dobu jsem byl hospitalizován v tamním zdravotním
zařízení. Také jsme se z té zničené budovy museli přestěhovat blíže k centru Berlína do městské části Wohnheimi.
V areálu továrny byla nemocnice? Jaká tam byla kvalita péče?
Nebyla to doslova nemocnice, šlo spíše o zdravotní středisko. Ošetřoval tam francouzský lékař dr. Baret
a měl k dispozici jednoho ukrajinského pomocníka. Úroveň péče byla přijatelná.
Jak jste nakládal s volným časem, měl jste možnost ho trávit po svém?
To už vůbec nebyl problém. Chodili jsme občas na pivo a kdo chtěl, mohl si zasportovat. Vznikaly tam mezinárodní fotbalové týmy, které pak spolu soupeřily.
Na závěr bych se rád zeptal, jak dlouho jste byl nasazen a jaký byl návrat domů?
Já se vracel domů 6. 12. 1944, takže jsem tam byl zhruba 10 měsíců. Poté jsem byl týden doma a pak mě
čekala další pracovní povinnost, kterou mi opět přidělil pracovní úřad v Kralupech.
Vážení čtenáři, rád bych poděkoval příteli Martinu Vlasákovi, bez kterého by tento rozhovor nevznikl. (Článek vyšel ve čtrnáctideníku Národní Osvobození č. 2/2011, s nímž už více než rok Radek Vereš spolupracuje.)

Poděkování
-

Panu Vladimíru Volkovi za zapůjčení dobových fotografií
a rodinných dokumentů;
Paní Bubeníčkové a Jiránkové za fotografie;
Paní Jiřině Vysoké z č. p. 144 za fotografii z ledčického Sokola;
Paní Aleně Justové za knihy do ledčické knihovny;
Paní Anně Zemanové za dobové rodinné fotografie;
Paní Ivaně Plickové za autorské výtisky jejích čtyř knížek pro děti
pro naši knihovnu;
Mysliveckému sdružení za opravu plotu lesní školky

Uzávěrka následujícího čísla je 15. dubna 2011. Do uvedeného data lze na obecní úřad, případně elektronicky
(obec@ledcice.cz), přinášet své příspěvky, podněty a návrhy.
Vydává Obecní úřad Ledčice, reg. č. MR ČR E 106 84, text: Jana Časnochová, Jiřina Michovská, Ivana Plicková, tisk: Eva Kučerová, Iveta Škarohlídová
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