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Vážení spoluobčané,
rok nám opět uběhl jako voda a já mám milou povinnost poděkovat Vám všem, kteří jste jakýmkoliv
způsobem obci pomáhali. Ať to bylo při pořádání našich kulturních a společenských programů nebo odvedením
různých prací bez nároků na Vaše finanční ohodnocení. Děkuji také členům Zastupitelstva, výborů,
zaměstnancům obecního úřadu i všem zaměstnancům školy za jejich celoroční práci. Samozřejmě, velký dík patří
také sponzorům, kteří naše kulturní akce finančně podporují. Jsem přesvědčena, že právě tato společenská
setkání přispívají k pospolitosti a většímu pocitu sounáležitosti s obcí, k tomu, že víme, kdo jsme a kde žijeme.
V poslední době často slýchávám, že takovéto druhy zábav, jako např. 785. výročí obce jsou zbytečné, a že
prostředky věnované na tyto účely, by mohly být vynaloženy někde jinde a účelněji. Nemyslím si totéž a jsem
přesvědčena, že skutečná hodnota, kdy si občané sami pro sebe vytvoří vlastní program a dokážou se pobavit, je
daleko vyšší než ta finanční.
A právě dnes, v této uspěchané době, kdy se rok od roku mezilidské vztahy zhoršují, je třeba, aby se lidé
setkávali, hovořili spolu a kde jinde by to měli činit, než právě doma, ve své obci. Možná lidé, kteří přišli na
venkov z města, kde je větší anonymita, tento pocit nemají, ale věřte, že člověk, který celý život žije na venkově,
kde každý každého zná, potřebuje komunikovat se svými blízkými, sousedy a spoluobčany.
Dovolte mi, abych prostřednictvím našeho zpravodaje popřála Vám všem, Vašim rodinám i blízkým
spokojené a příjemně prožité vánoční svátky. V nadcházejícím roce 2012 Vám přeji, abyste se setkávali
s porozuměním a tolerancí, aby Vás míjela lhostejnost, nenávist a závist.
Nakonec mám přání nejdůležitější a to je přání pevného zdraví, protože ani ten nejdražší dárek Vám ho
nikdy nenahradí.
Jiřina Michovská

Jubilea
V posledním čtvrtletí letošního roku narozeniny slaví:
50 let Miroslav Müller, Dana Sirová, 55 let Josef Tydlitát, 60 let Antonín Škabraha, Ivana Dneboská,
Stanislava Petráková, Miroslav Král, Alena Mrzenová, 65 let Eliška Jarabicová, Josef Miler, 81 let Miluše
Uhrová, 84 let Jaroslava Bubeníčková, 87 let Anna Zemanová
Všem oslavencům do dalších let přejeme hodně zdraví, klidu a pohody!

Zlatá svatba
Zlatou svatbu letos v prosinci oslavili manželé Věnceslava a Josef Doškovi z Ledčic. Jak dokazují snímky,
i po padesáti letech společného života vypadají spokojeně. Do dalších let jim přejeme zejména pevné zdraví,
štěstí a radost v kruhu nejbližších.

Vítání občánků
Srdečně vítáme nové ledčické občánky a přejeme jim šťastné dětství v ochranném kruhu rodinném: Evičce
Živné, Nelince Sirové a Matěji Lehotskému.
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Neskutečně aktivní a věčně mladý …
Josef Krám
Přesně takový je Miroslav Sígl, jenž v kruhu své početné milující rodiny a mnoha přátel oslavil svoje
půlkulatiny na „půdě”, přesněji řečeno v prvním poschodí pražské malešické restaurace Půda. Dostal množství
gratulací z celého světa. Oslavenec i zatancoval (kdo ho nedávno viděl s holemi, ať zapomene). Podávám
svědectví, že tomu tak bylo. Byl jsem tam a něco nafotil.
Několik následujících poznámek je k Síglově knize Události totality, svobody, demokracie, kterou vydal
ve svých 84 letech (od roku 1989 jich má na kontě už neuvěřitelnou třicítku).
Ta čtyřistadevadesátistránková kniha autora, do září 1968 šéfdramaturga Televizních novin (v tom
Svobodný vysílač na vlně 490 metrů: Jsme s vámi, buďte s námi), který měl za minulého režimu zákaz
publikování, byl uveden na „černé listině“ (podle směrnice o vedení jednotné centrální evidence představitelů,
exponentů a nositelů pravicového oportunismu z 8. ledna 1971) a 1988 propuštěn ze zaměstnání pro nedovolené
šíření samizdatových Lidových novin. To mu paradoxně umožnilo, aby po celý rok 1989 sám pro sebe a několik
přátel denně monitoroval vysílání zahraničních rozhlasových stanic do Československa. Teď tedy tu je možnost
číst toto svědectví, vybrali jsme čtyři zápisky. Přijměte je jako důkaz jeho odvahy – odvahy občana, novináře,
spisovatele.
Dne 8. 2. 1989 Jiří Hanzelka na zahraničních rozhlasových stanicích: „Takový tvůrčí člověk, jako je Václav
Havel, nemá sedět ve vězení, ale naopak má mít možnost mluvit do věcí veřejných. Na něj mříže stejně neplatí –
jedná vždy podle svého svědomí. Vláda, která dnes nepřipouští jiné názory, bude muset dříve nebo později
zasednout a jednat s lidmi, kteří mají jiné názory a hledat s nimi východiska z krize, která je viditelná na každém
kroku.”
Dne 14. 11. 1989 v Brně pohřeb Jana Skácela, do obřadní síně se většina truchlících nedostala, nad jeho
životem se tam zamyslel Milan Uhde: „Odešel velký básník, který dvacet let nesměl doma publikovat, byl
zakázán a vykázán z knihoven.”
Kdopak si vzpomene, že tentýž Jan Skácel se stal 25. 10. 1967 v Rychnově prvním a od té doby jediným
nositelem Novinářské ceny Karla Poláčka? A Milan Uhde? To přece on 21. 11. 1995 odhaloval pamětní desku
Karlu Poláčkovi na rychnovském Starém náměstí.
Dne 21. 12. 1989 pořady z trezorů televize půjdou do světa, za komunistů se nemohla vysílat Zlatovláska
(hrál v ní emigrant Jan Tříska), k nevysílaným patřili Lidé z maringotek, Světáci, Noc na Karlštejně,
Božská Ema, některé pořady Možná přijde i kouzelník (jeho protagonisté podepsali před listopadem 89
petici Několik vět).
V Síglově knize se dočítáme mj. o rodákovi z Kvasin u Rychnova Jiřím Ledererovi (1922-1983), absolventovi
rychnovského gymnázia v roce 1941, jednom z největších českých novinářů, jehož příbuzní z otcovy strany
zemřeli v koncentračních táborech.
Na str. 14 si Miroslav Sígl klade otázku: Kde jsou nahrávky celého vysočanského sjezdu KSČ, které ve
Svobodném vysílači v Tesle Hloubětín v onom okupačním dnu 22. srpna 1968 natáčeli obětaví armádní
spojaři a my je vysílali do éteru, aby celý svět věděl, co se u nás děje, jak rozumně se jedná o současné
politické situaci za nepřítomnosti internovaných přestavitelů státu a komunistické strany, která tehdy
u nás vládla. Další pátrání narážela na neproniknutelné bariéry. Kdožví, kde je těm magnetofonovým
nahrávkám konec!?
Závěr píšu s úctou: Dík Miroslave Sígle za Vaši celoživotní práci pro společnost i za tato svědectví. A když už
píšu z Rychnova, rodného města Františka Martina Pelcla, prvního profesora české řeči a literatury na pražské
univerzitě, přeji Vám, aby Váš život dále pokračoval úspěšně i ve Vašich potomcích.
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Nikdy nemyslet jen na sebe
Následující poděkování oslavence Miroslava Sígla určitě osloví každého jen trochu vnímavého čtenáře. Je nejen
aktuální, ale také nesmírně pravdivé a tudíž nadčasové. Můžeme si jen postesknout: škoda, že takových
osobností a vlastenců nemá náš národ víc. Potřebovali bychom je jako sůl. Jubilantovo vyznání lze rovněž chápat
jako jeho vánoční a novoroční poselství.
Úryvek z dopisu příteli Josífkovi
.... Po rodném Obříství další gratulantkou byla starostka z rovněž
mělnické vesničky Ledčice, nedaleko Řípu, Jiřina Michovská a její
pravá ruka Ivana Plicková, kronikářka obce a někdejší učitelka
tamní Základní školy. Podpořil jsem jejich úsilí v polistopadovém
zárodku o zdravou obec v samých začátcích. K výročí obce jsem
jim napsal oslavnou báseň, rád se účastním jejich aktivit během
roku, píšu pro jejich čtvrtletník Ledčické novinky. Doporučuji
i návštěvu této mnohem menší vesničky než je moje Obříství, ale
kouzelné a na každém kroku je vidět nejen práce těch dvou
jmenovaných, ale celého obecního zastupitelstva a učitelů. Poctili
mne mnohokrát. Z jejich gratulace jsem měl velkou radost...
Každému přeji, aby v tomto našem vypjatém politickospolečenském ovzduší, kdy jsme denně svědky překvapivých afér,
korupcí a amorálního chování lidí, kteří by nám měli být vzorem,
aby posiloval vztahy zejména se svým okolím, v rodině, s přáteli –
to jsou hodnoty na světě, které se nikde koupit ani zaplatit nedají.
Pomáhat druhým, ctít druhé, vážit si práce těch druhých, nikdy
nemyslet jen na sebe, protože všichni tvoří váš mikrosvět a pak
snáze a s jistým nadhledem budete přijímat události z makrosvěta.
Tam – v rodině – by měla znovu začít morální obroda
naší těžce nemocné společnosti, kterou - a naše spoluobčany navíc - v poslední době sužuje strach z existence.
Bojí se ozvat o svá práva u svých cizáckých zaměstnavatelů, že by přišli o práci – byť často mizerně placenou…
Odtud vede cesta k lhostejnosti k věcem veřejným – ale měla by to být cesta opačná k občanské společnosti, v níž
funguje solidarita, svornost. Bez těchto významných atributů si neumím další vývoj u nás v Česku představit.
Jak dlouho to trvalo našemu prezidentovi V. Klausovi, než dospěl rovněž k tomuto názoru? Konečně
také on začal hovořit při svatováclavských oslavách ve Staré Boleslavi o uctívání tradic včetně rodiny. Ale my,
dříve narození, jsme byli vychováni TGM i v uctívání mnoha dalších životních hodnot. Snad je jednou i náš
dnešní prezident dokáže alespoň vyjmenovat. I tak – po dlouhé době promluvil rozumně o problémech, které tíží
naši nemocnou společnost.
Život jde dál, jedno však vím naprosto jistě - jednou zemřu, ale živého mne nedostanou.

Zima
Ze sbírky Miroslava Sígla
Mým přátelům
Hlas meluzíny tklivě pláče,
ve škvírách domů tuze naříká.
V křovinách tulí se zimomřivé ptáče
a zajíc v svůj pelíšek utíká.
Záhony mlhy zádumčivě zejí,
zmrzlá zem zámkem zakletá.
Rolničky kdesi zalykavě znějí,
koleda v nich se zaplétá.
Modrobílo sněhu se sype z nebe
a vločky létají kudy kam.
Zachumlán a zdola mě zebe,
zimou se choulím, chladem zajíkám.
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Upozornění pro seniory - Police ČR radí občanům
V poslední době zaznamenaly složky Policie ČR v rámci celé republiky několik případů, při kterých se
neznámí pachatelé snažili lstí vylákat finanční prostředky ze starších spoluobčanů. Případy mají vždy takřka
stejný scénář. Seniorovi zazvoní doma telefon a v něm se ozve někdo, kdo se vydává za rodinného příslušníka
nebo osobu rodině blízkou. Následuje žádost o zapůjčení finančních prostředků a to pod různými legendami.
Někteří senioři poté skutečně osobě, která je po dohodě navštíví, peníze vydají. Následuje zjištění, že se jednalo
o podvodníka a případ končí v rukou policistů. Je pravděpodobné, že podobní vykukové zkusí své „štěstí“
i v našem regionu. Proto policisté z územního odboru Policie ČR Mělník upozorňují zejména starší spoluobčany
a jejich rodinné příslušníky na rizika spojená s podobnou protiprávní trestnou činností. Může se například stát, že
podvodník, který se pod lživou záminkou dostane do obydlí seniora a zde nezíská finanční hotovost dobrovolně,
svou oběť fyzicky napadne.
Obezřetnost při jednání s cizími lidmi se vyplácí. V případě, že jste např. telefonicky kontaktováni
neznámou osobou, nejprve si ověřte, zda skutečně jde o toho, za koho se vydává. Všímejte si svého okolí
a v okamžiku, kdy se v něm pohybují osoby podezřelé, obraťte se na policisty nebo městské strážníky.
Poznámka na okraj: Rovněž někteří občané Ledčic v minulých letech získali neblahé zkušenosti
s touto trestnou činností. Neberte tedy varování police na lehkou váhu!

Než podepíšete, počítejte
Stále častěji se objevují případy, kdy lidé bez uvážení podepisují podomním obchodníkům nevýhodně
smlouvy na dodávku elektřiny nebo plynu. Nejčastějším argumentem, na který lidé slyší, je úspora na silové
elektřině. K jejich překvapení následně platí vysoké měsíční paušální poplatky, aktivační poplatek nebo musejí
kupovat studii o výhodnosti jejich nabídky, která ji tak činí nevýhodnou.
„Zákazníci nám volají, že podepsali smlouvu a začali pochybovat, zda udělali dobře. Často je překvapí
už to, že se upsali jiné společnosti a nešlo, jak obchodník tvrdil, o aktualizaci stávající smlouvy. Teprve při
rozhovoru s námi zjišťují, že obchodník může ovlivnit pouze část ceny za silovou energii a že případnou malou
slevu v jednotkách procent si nechá zaplatit bohatě někde jinde,“ varuje mluvčí energetické společnosti.
Cena elektřiny se skládá ze tří hlavních částí. Silové elektřiny, distribuce a různých poplatků a daní. Prodejce
může ovlivnit pouze část za silovou elektřinu, takže z například slibované 5% slevy jsou nakonec procenta jen
dvě. „Jeden náš zákazník přesně popsal výpočet, který si řada lidí neuvědomí. Zástupce alternativního
dodavatele mu nabízel jednu MWh o 60 korun levněji. Lákavé, ale při průměrné spotřebě domácnosti 2,2 MWh
za rok je úspora jen 132 Kč. Oproti tomu na měsíčním paušálu, který vzroste ze 40 Kč na 75 Kč, zaplatí o 420
Kč ročně navíc,“ upozorňuje na jedno z rizik.
Výhodná cena je lákavá, ale není vším. Ptejte se i na kvalitu a dostupnost zákaznických služeb. Při
volbě dodavatele by mělo hrát roli i to, jak daleko je nejbližší zákaznické centrum, kdy je v provozu zákaznická
linka.
Upozorňujeme, že mnohdy už jen slib samotné slevy stačí, aby zákazníci smlouvu podepsali. Neseriózní
podomní prodejci dají lidem podepsat smlouvy na úplně jiný produkt, než jim původně nabízeli. A u něj
je cena samozřejmě mnohem vyšší.
Prodejci se také uchylují k použití slovního a psychického nátlaku, kterého se zvláště starší občané
zaleknou, smlouvu podepíší, jen aby už měli klid.
Pokud Vás obchodník otravuje, vyzvěte ho důrazně k odchodu. Pokud to nepomůže, zavolejte na číslo 158
policii.

Používání zábavné pyrotechniky
Připomínáme platnost Obecně závazné vyhlášky č. 4/2011 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení
a čistotě v obci, zejména pak čl. 8 Používání zábavné pyrotechniky, který je v tuto dobu aktuální.
Citujeme z ní:
1) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek na území obce nebo být v rozporu se zájmem na
ochranu majetku, se pro účely této obecně závazné vyhlášky rozumí rovněž používání prostředků
zábavné pyrotechniky na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce.
2) V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany majetku se zakazuje používání prostředků zábavné
pyrotechniky na veřejných prostranstvích ve všech zastavěných částech obce, kromě 31. 12. a 1. 1.
kalendářního roku.
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Období honů
Zimní měsíce jsou pro mnohé z nás obdobím naháněk a honů. Policisté z důvodu prevence
upozorňují „nimrody“, aby si dali do pořádku všechny potřebné doklady i zbraně, které potřebují a nosí v rámci
svého koníčku, popř. povolání.
Uvádíme kontaktní adresu na Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, ulice Bezručova
2796, Mělník, e-mailová adresa: krpstck.oszbm.me@mvrc.cz , kde je občanům našeho okresu k dispozici sedm
profesionálně vyškolených policistek včetně vedoucí této sekce, por. Bc. Evy Vinklerové. Pro veřejnost jsou
k dispozici vždy dva úřední dny v týdnu: pondělí a středa od 8 do 17 hodin. V případě, že občan potřebuje
opravdu ze závažných důvodů oddělení navštívit jindy, po telefonické domluvě se může dostavit v předem
smluveném termínu.
Stejně jako každý rok, i letos probíhají akce, při kterých se kontroluje dodržování ustanovení zákona
o zbraních a zákona o myslivosti na mysliveckých honech. Letos však nechodí policistky jednotlivých územních
odborů, jak na to byli zvyklí členové mysliveckých sdružení v jednotlivých okresech. Kontroly provádějí
pracovníci Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál,
z oddělení dohledu a dozoru. Tato sekce sídlí v Praze 8 v Karlíně. Kontrolují se, samozřejmě, zbrojní průkazy
a k nim náležející zbraně, které myslivci mají v době honů s sebou. Výjimkou není ani kontrola loveckých
lístků, průkazů zbraně, povinného zákonného pojištění a samozřejmě dechové zkoušky.
Vzhledem k tomu, že doposud nebyl v rámci probíhaných kontrol zjištěn žádný vážnější prohřešek,
policisté věří, že myslivci své „věci“ budou mít v pořádku a povinnosti, které s jejich povoláním i koníčkem
souvisejí, nebudou brát na lehkou váhu a budou k nim přistupovat zodpovědně.

Také provozovatelé komínů mají povinnosti!
Vzhledem k topné sezoně upozorňujeme na následující důležité skutečnosti.
Dne 1. 1. 2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je
držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví – kominík.
Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o výkonu do 50 kW
včetně je možné provádět svépomocí, a to při celoročním provozu nejméně 3x ročně, při sezonním (tj. méně než
6 měsíců v roce) alespoň 2x ročně. Komíny v běžných rodinných domech si každý může čistit sám, pokud topí
pevným palivem.
V případě kapalných paliv musí čištění provádět kominík, a to 3x ročně. Totéž platí o topení plynem.
Tedy čištění kominíkem, a to 1x ročně.
Kontrolu spalinové cesty provádí výhradně odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví – kominík, a to 1x ročně (bez ohledu na to, čím se topí).
Není nutné kontrolovat spalinovou cestu, která není v provozu, taktéž se kontrola a čištění neprovádí
u komína, který je zabezpečen proti vnikání dešťové vody a je označen tabulkou „mimo provoz“ (popř. jiným
vhodným způsobem). Zkontroluje se (a případně vyčistí) až před uvedením do provozu.
Revizi spalinové cesty provádí výhradně odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského
oprávnění v oboru kominictví a která je zároveň revizním technikem komínů, komínových systémů nebo
spalinových cest.
Revize spalinové cesty se provádí POUZE ve vyjmenovaných případech, a to:
• před prvním uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína
• při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
• před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
• po komínovém požáru
• při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.
O kontrole, čištění a provedené revizi vydá kominík písemnou zprávu.
Tu je třeba si uschovat pro případ kontroly nebo pojistné události. Pokud se při kontrole, čištění nebo revizi
spalinové cesty zjistí nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek
osob a které nelze odstranit na místě, neprodleně to písemně oznámí (v případě nedostatků způsobených
nedodržením technických požadavků na stavbu) příslušnému stavebnímu úřadu. Nedostatky, týkající se
nedodržení požadavků na požární bezpečnost, oznámí orgánu státního požárního dozoru.
Informace o odborně způsobilých osobách a informace k nařízení vlády lze získat u Společenstva
kominíků ČR (členství v něm ovšem není povinné), a to buď na telefonu 602 255 022, na e-mailu
sk.cr@volny.cz nebo na webových stránkách http://www.skcr.cz/.
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Odpady
Připomínáme změnu v dosavadním lístkovém systému, kterou mnozí občané Ledčic již zaregistrovali.
Jedná se o to, že dosud bylo nutné na každou popelnici vystavenou k odvozu umístit lístek. Změna spočívá
v tom, že v současné době se lístky vyměňují za elektronický čip a každá popelnice tedy musí být označena
jedním čipem nastálo.
Toho, kdo si ještě nestihl vyměnit lístky za elektronický čip žádáme, aby tak učinil nejpozději do konce
měsíce ledna 2012.
U přidělování počtu čipů bylo přihlédnuto k obecné normě, která stanoví 30-50 l vyprodukovaného
odpadu na osobu týdně, s přihlédnutím, jaký zdroj využívá k vytápění domácnosti. Prozatím byl ponechán
sezonní svoz komunálního odpadu. Ještě stále se setkáváme s tím, že občané vystavují popelnice k odvozu
poloprázdné, aniž by si uvědomili, že cena za odvoz plné a poloprázdné popelnice je stejná. Občan samozřejmě
nezaplatí více, ale v konečném důsledku doplácí obec, protože systém je nastaven na počtu odvezených nádob,
nikoliv na váze, kterou žádná firma zabývající se likvidací komunálního odpadu, v současných podmínkách
nemůže zajistit. Obec už takto ročně ze svého rozpočtu doplácí zhruba 200 tis. korun, proto byl ponechán
sezonní svoz.
Bioodpad tvoří významnou část odpadů vznikajících v komunální sféře. Je tvořen biologicky
rozložitelnou hmotou, která vzniká např. údržbou veřejné zeleně, sekáním trávy, sběrem listí a padaného ovoce
a také přípravou pokrmů - zbytky jídel, ovoce a zeleniny. Jeho vlastnosti však způsobují komplikace při
skládkování, kde tvoří skládkový plyn a výluhy.
Při separovaném sběru je však bioodpad surovinou, kterou je možné dále přeměnit na využitelný
materiál (kompost). Proto i nově připravovaná legislativa předpokládá povinné zavedení systému nakládání
s bioodpadem.
Jaké možnosti nakládání s ním u nás máme?
Samozřejmě, nejlevnější způsob je domácí kompostování. Téměř každý občan v naší obci má nějaký vlastní
pozemek, na kterém může založit kompost, který posléze využije.
Další možností je využití nabídky firmy A.S.A. Ta každých čtrnáct dnů, počínaje květnem, do konce
listopadu zahájila svoz bioodpadu. Lze využít speciální nádoby o obsahu 120 l a 240 l, které firma pronajímá.
Cena za odvoz v uvedeném termínu včetně pronájmu u 1 ks nádoby 120 l činí Kč - 770,- za 240 l Kč 970,- .
Pokud budete mít zájem v příštím roce o odvoz bioodpadu tímto způsobem, přihlaste se prosím, v kanceláři
Obecního úřadu v Ledčicích.

Zasedání Zastupitelstva obce Ledčice ze dne 29. 9. 2011
Zastupitelstvo obce Ledčice určuje ověřovateli zápisu Antonína Salače a Miloše Budku a zapisovatelem Moniku
Knorovou.
Usnesení č. 93 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje stažení části bodu h) KPÚ – Plán společných zařízení (aktualizace),
z programu jednání pro nedostatek podkladových materiálů.
Usnesení č. 94 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje následující program veřejného zasedání:
1) Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů
2) Příspěvky na neinvestiční náklady a provozní doba v MŠ Ledčice
3) Volba členů ZO do školské rady
4) Zprávy o činnosti výborů
5) Různé:
a) Půjčka FOROB ................
b) JSDH - smlouva s obcí Chržín a zabezpečovacím zařízení
c) Návrh na zateplení budovy školy z OPŽ
d) Č. p. 15 - technický dozor
e) Prodej majetku -1) Kupní smlouva ............
2) Kupní smlouva ............
f) Smlouva o smlouvě budoucí ČEZ
g)Veřejné osvětlení - Smlouva o dílo Fabricom CZ
h) Smlouva o pojištění majetku obce
6) Diskuze
7) Závěr
Usnesení č. 95 bylo schváleno.
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Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje dohodu o financování povinné školní docházky dětí, které nemají trvalý
pobyt v Roudnici nad Labem, o příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů provozů základních škol v Roudnici
nad Labem, na období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 a s příspěvkem na jednoho žáka ve výši 7 900,00 Kč.
Usnesení č. 96 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje výši příspěvku Kč 450,- na neinvestiční náklady v MŠ od 1. 9. 2011.
Usnesení č. 97 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje provozní dobu v MŠ Ledčice od 6:30 do 16:00. Dále příspěvek od rodičů
ve výši 150,00 Kč za každou započatou půl hodinu hlídání dítěte nad rámec provozní doby v MŠ.
Usnesení č. 98 nebylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje, aby vedení školy předložilo návrh, jak zajistit delší provozní dobu v MŠ
Ledčice, a to alespoň od 6:30 – 16:30 bez toho, aniž by se musel vybírat poplatek od rodičů ve výši Kč 150,00
Kč. Dále starostka obce prověří informaci o možném zákonném výběru navrženého příspěvku.
Usnesení č. 99 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Ledčice volí pana Jiřího Sirového a Mgr. Davida Paška členy školské rady.
Usnesení č. 100 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje zprávy o činnosti: „Finančního výboru, kontrolního výboru, výboru pro
mládež tělovýchovu a sport a výboru pro školství, kulturu a sociální věci.“
Usnesení č. 101 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje půjčku ve výši 50 000,00 Kč dle pravidel č.1/2003, typ půjčky – č. 12 půdní vestavba bytu paní .....
Usnesení č. 102 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci
Chržín za finanční příspěvek ve výši Kč 25 000,-Kč ročně.
Usnesení č. 103 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Ledčice navrhuje předložit alespoň jednu nabídku pro srovnání cen. Konkurenční nabídku
zajistí Kamila Hlavsová.
Usnesení č. 104 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje pro další jednání a postup ve věci na zateplení školní budovy komisi ve
složení: Antonín Salač, David Pašek, Tomáš Šourek, Miloš Budka.
Usnesení č. 105 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje technický dozor na č. p. 15.
Usnesení č. 106 nebylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje kupní smlouvu manželů ......... na pozemek v KN p. č. 391/3 v k.ú.
Ledčice a kupní smlouvu .................. na pozemek v KN p.č.18/13 v k. ú. Ledčice.
Usnesení č. 107 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE12-6000977/1A na pozemky v KN par. č. 1547/47, 18/14, 1548/6, 1557/11, 1588/4 zapsaný na LV 100001 pro
obec a k. ú. Ledčice pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 27232425.
Usnesení č. 108 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Fabricom CZ, a. s na rekonstrukci veřejného
osvětlení ve střední části obce za cenu 948 500 Kč s DPH.
Usnesení č. 109 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Smlouvu o pojištění majetku obce
číslo 8050687528.
Usnesení č. 110 bylo schváleno.

Zasedání Zastupitelstva obce Ledčice ze dne 14. 12. 2011
Zastupitelstvo obce Ledčice určuje ověřovateli zápisu pana Václava Srbu a paní Danu Sirovou a zapisovatelem
paní Kamilu Hlavsovou.
Usnesení č. 111 bylo schváleno
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje návrh p. Tomáše Šourka zařadit do programu schválení provozní doby
MŠ Ledčice.
Zařazení k bodu 5) Různé pod písm. h)
Usnesení č. 112 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje následující program veřejného zasedání:
1) Inventarizační směrnice, inventarizační komise a odpisy majetku
2) Rozpočtové opatření č. 3. a pověření k rozpočtovému opatření
3) Rozpočet 2012

8

4) Rozpočtový výhled 2013 - 2017
5)
Různé:
a)
Schválení podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu
obcí a měst pro rok 2012
b) KPÚ- návrh nového uspořádání pozemků
c) Navýšení cen za odvoz odpadu
d) Veřejné osvětlení – dodatek
e) Zabezpečovací zařízení – zázemí JSDH
f) Energetický audit pro budovu ZŠ
g) Výroční zpráva příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
h) Schválení provozní doby v MŠ Ledčice
6) Diskuze
7) Závěr
Usnesení č. 113 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje směrnici pro provedení inventarizace majetku.
Usnesení č. 114 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje předsedou inventarizační komise pana Josefa Milera a členy
inventarizační komise pana Tomáše Šourka a paní Danu Sirovou.
Usnesení č. 115 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje odpisový plán, jehož obsahem je způsob odpisování dlouhodobého
majetku a jeho kategorizace.
Usnesení č. 116 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje rozpočtové opatření č. 3
Usnesení č. 117 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Ledčice zmocňuje starostku obce k provedení rozpočtového opatření č. 4 k 31. 12. 2011,
které bude projednáno na veřejném zasedání v roce 2012.
Usnesení č. 118 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje rozpočet pro rok 2012 – varianta č. 2.
Usnesení č. 119 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje rozpočtový výhled na období 2013 -2017.
Usnesení č. 120 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu obcí a měst na rok 2012
a zavazuje se spolufinancovat akci : „Obnova hospodářského stavení na společenské a kulturní centrum –
II. etapa.
Usnesení č. 121 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje nové uspořádání pozemků v rámci Komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Ledčice.
Usnesení č. 122 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje navýšení ceny za svoz komunálního odpadu dodatkem č. 5 Smlouvy
s firmou ASA o navýšení cen z Kč 30,- na Kč 33,- + 4% zvýšená sazba DPH za 1 nádobu. Četnost svozu –
ponechán sezonní svoz.
Usnesení č. 123 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Dodatek č. l smlouvy, která upravuje Smlouvu o dílo č. 343/2011/101IND
s firmou Fabricom CZ a. s. Lhotecká 793/3, Praha 4 v prodloužení termínu díla a v ceně za objednané vícepráce.
Usnesení č. 124 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje realizaci zabezpečovacího zařízení pro zázemí JSDH Ledčice – výběrem
výhodnější nabídky zastupitelstvo pověřuje pana Antonína Salače.
Usnesení č. 125 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje vypracování energetického auditu.
Usnesení č. 126 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje výroční zprávu příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy
Ledčice za školní rok 2010/2011.
Usnesení č. 127 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje provozní dobu v MŠ Ledčice od 6,30 hod do 16,30 hod.
Usnesení č. 128 bylo schváleno.

Oslavy 785. výročí obce stály 51 tis. – je to málo nebo hodně?
Příjmy - sponzorské dary 14 tis.
dobrovolné vstupné, příjmy z prodeje 20 tis.

Výdaje – ohňostroj 15 tis.
ozvučení, pódium atp. 50 tis.
vystoupení účinkujících a zajištění jarmarku 20 tis.
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Poděkování
- manželům Jansovým z Lužce nad Vltavou, manželům Chaloupkovým a panu Jiřímu Petrášovi za darování
knih do knihovny
- sponzorům firmám Semmelrock Stein + Design, Sakret CZ, Pískovně Ledčice, ČSOB Investiční společnosti,
ČSOB Asset Managementu a fyzickým osobám Evě Chmelové, Janě Živné, Martině Reilichové, Kateřině
Paškové, Antonínu Salačovi, Václavu Kropáčkovi, Karlu Bärtlovi, Ladislavu Michovskému, Jiřímu Sirovému,
Davidu Chaloupkovi, Tomášovi Šourkovi, Davidu Paškovi, Vratislavu Muchkovi, Martinovi Živnému, Janu
Reilichovi.

Rozpočet Obce Ledčice na rok 2012
Příjmy

Výdaje

Daň z příjmů FO ze záv.

900 000,00

Daň z příjmu FO ze sam.
Daň z příjmu FO z kap.
Daň z příjmů PO
Daň z přidané hodnoty

Les

30 000,00

25 000,00

Psí útulek

6 000,00

70 000,00

Komunikace

478 400,00

900 000,00

LedciceNet

93 600,00

MŠ - internet

6 000,00

2 000 000,00

Odvody za odnětí půdy ZF

0,00

Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů

290 000,00
11 000,00

Poplatek z užívání veř. prost.

1 000,00

ZŠ - příspěvek zřízeným PO, služby

700 000,00

Činnosti knihovnické

53 000,00

Kronika

5 000,00

Zachování kulturních památek

4 606 000,00

Poplatek za VHA

20 000,00

Ledčické novinky

30 000,00

Odvod z výtěžku VHA

5 000,00

Zájmová činnost v kultuře

93 000,00

Správní poplatky

30 000,00

Záležitosti kultury

15 000,00

Sportovní zařízení v majetku obce

2 200,00

118 700,00

Ost. tělovýchovná činnost

18 000,00

200 000,00

Dětské hřiště

198 200,00

Spolky

20 000,00

Činnost ordinací praktic. lékařů

3 000,00

Veřejné osvětlení

76 000,00

Pohřebnictví

250 000,00

Správa majetku obce

107 000,00

Sběr a odvoz nebezpečných odpadů

30 000,00

Daň z nemovitostí
NI př. dot. ze st. rozpočtu pro
ZŠ a OÚ
Příjmy z vydob. prost.-pískovna
Příjmy z propagačních materiálů obce

Přijaté příspěvky
kanalizace
LedciceNet

na

pořízení

Příjmy z nájmu hrobového místa
Příjmy z pronájmu nemovitostí
Příjmy z nájmu a prodeje majetku

1 000 000,00

3 000,00
110 000,00
120 000,00
1000,00
12 000,00
1 060 000,00

Příjmy ze Sběrného dvora

30 000,00

Sběr a odvoz komunálních odpadů

335 000,00

EKO KOM – tříděný odpad

30 000,00

Sběr a odvoz ostatních odpadů

532 200,00

Příjmy z kopírování, PB

21 000,00

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

156 000,00

Příjmy z úroků

3 000,00

Požární ochrana dobrovolníci
Ost. záležitosti požární ochrany
BOZP
Zastupitelstvo obce

233 000,00

Dotace

3 978 200,00

Úřad práce dotace VPP

72 000,00

Splátky od občanů fond rozv. bydlení

36 000,00

Činnost místní správy

Převody fondů

17 000,00

Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací

PŘÍJMY
Příjem ze zůstatku na běžném účtu
ČSOB
CELKEM PŘÍJMY

10 000,00
850 200,00
1 175 200,00
150 000,00

11 063 900,00

Pojištění majetku

75 000,00

290 100,00

Soc. fond pojištění

17 000,00

11 354 000,00

VÝDAJE
Dlouhodobě přijaté půjčené fin.
prostředky na kanalizaci
CELKEM VÝDAJE
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10 354 000,00
1 000 000,00
11 354 000,00

Ledčičáci Ledčičákům
V tomto duchu se nesly oslavy 785 let od první zmínky o existenci naší obce a současně 125. výročí
otevření zdejší školy. Sváteční odpoledne a večer zahájili zástupci obce, kteří se u pomníku ledčických občanů,
padlých v první světové válce, poklonili jejich památce a položili zde kytici květů.
Po slavnostním zahájení se slova ujala starostka obce Jiřina Michovská, která mimo jiné řekla: „Přesně
785 let letos uplynulo od první historicky doložené zprávy o naší obci, kde žijeme. Historici, ale předpokládají,
že toto místo je osídlené nejméně od 11. století. Ale prvním historicky doloženým vlastníkem byl Vladislav II.,
jenž daroval kromě jiného i Ledčice, s původním názvem Ledce, ženskému premonstrátskému klášteru
v Doksanech, který byl založen roku 1141 Gertrudou Babenberskou. Již v roce 1384 si zde připomínáme původní
gotický kostel, na jehož základech byl v letech 1737-1852 vystavěn nynější barokní kostel sv. Václava. Seznam
dalších vlastníků naší obce je poměrně dlouhý.
Zmínit musím její významnou držitelku Polyxenu z Lobkowicz, jejíž rod vlastnil Ledčice až do roku
1850. Dokladem toho je i erb jejího rodu na portálu římskokatolického kostela. Nesmíme také opomenout silné
reformní evangelické hnutí na Podřipsku, které naší obec silně zasáhlo.
Proto jsou tyto historické události, o kterých hovořím, zastoupeny ve znaku naší obce. Modrá polovina
štítu se zlatou lilií se váže k nejstarší zmínce z roku 1226, kdy je doloženo držení Ledčic klášterem
premonstrátek. Červená symbolizuje evangelickou církev helvetského vyznání.
Druhým, neméně významným výročím, i když poněkud mladším, je 125 let od otevření zdejší školy, která
byla postavena za souhlasu všech občanů Ledčic a významné podpory tehdejšího starosty pana Antonína
Husáka.“
Než na pódium přišli první účinkující, dostalo se
všem upřímného pozvání na jarmark, který, jak už je
v Čechách zvykem, při takových příležitostech nemůže
chybět. A rovněž k „inspekci“ školy, kde se návštěvníci
v průběhu odpoledne mohli podívat, jak se dnes učí,
kupříkladu i za pomoci interaktivní tabule. Ti, kteří ještě
pamatují časy, kdy se ve školách topilo v obyčejných
kamnech, a kluci holkám máčeli copy do kalamáře plného
modrého inkoustu, si připadali jak Alenka v říši divů.
K vidění byly také různé výstavky. Tak třeba Petr
Reichelt, o němž jste se mohli dočíst v našich
předchozích Ledčických novinkách, v tělocvičně nabídl
malou ukázku svých překrásných muškátů; KUK, neboli
Kumštovní klub Ledčice, předvedl svá dílka jako keramiku, malované hedvábí a kresby; zájemci o modelářství
obdivovali titěrnou práci Ing. Vobořila a fandové létajících strojů mohli oči nechat na leteckém modelu z dílny
Josefa Milera. V mateřské škole se bylo možné přesvědčit
o šikovnosti dětí, které tu pod vedením Mileny Justové
a Jany Vraspírové vyrábějí keramiku. Kdo chtěl, mohl si
v jejich dílničce práci s hlínou vyzkoušet. Zájemců
o tvůrčí činnost bylo dost.
Celé oslavy, přesněji drtivá většina programu, byla
koncipována jako Ledčičáci Ledčičákům, nebo chcete-li,
občané sami sobě. Mnohé z toho, co tvůrci pro onen
slavnostní den přichystali, pocházelo z „domácí kuchyně“.
Přijeli také přespolní. Před vojenským stanem
zvláště děti dychtivě sledovaly kováře Tomáše Michálka
z Neratovic a Karla Sršně ml. z Ledčic. Ti z mladších
diváků toužících po „kérce“, se svěřili do rukou Lucie
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Málkové z Dobříně, která se věnuje právě dětskému
tetování. Se dřevem kouzlil řezbář František Slavík
z Křivoklátu. Co se dá udělat ze šustí, předváděla Tamara
Jandourková z Prahy. Případní budoucí padělatelé mincí
se mohli řemeslu přiučit u stánku Beřkovských ze
Šebířova z Dolních Beřkovic, kde byla k vidění ražba
mincí. Nechyběl ani košíkář Petr David z Mělníka.
Něžnější část obce zase u stánku s bižuterií Bohdany
Tobiášková z Nové Vsi nebo Anny Holubové z Ledčic
přemítala,
čím
se
přizdobit, a o kousek dál
zněly hlasy dohadující
se, které sušené květiny
Vendulky Fymanové z Líbeznice jsou krásnější. Ke koupi byly rovněž svíčky
a mýdla Petra Říhy z Byšice, keramičtí andělé - zvonečky, které vytvořily ženy
z Kumštovního klubu Ledčice, drátované obrázky Veroniky Kubáčové
z Roudnice nad Labem a různé propagační předměty.
Děti se mohly povozit na ponících, s nimiž přijela Monika Uhrová z Nové Vsi
a ti, kteří se na to cítili, zase zkoušeli lukostřelbu.
V průběhu odpoledne se po hřišti i škole a okolí začaly zjevovat
podivné postavičky. Původně to byly obyčejné lidské děti, které se však pod
rukama Ivanky Plickové a Hanky Rousové z Ledčic, jež malovaly na obličej,
výrazně změnily. Rodiče byli předem varováni, aby si dali pozor, koho si budou
domů odvádět a přesvědčili se, zda si berou opravdu to své potomstvo. Část
drobotiny totiž byla
k nepoznání.
Jako první na
pódium přišly děti z ledčické mateřské a základní školy.
Starší děvčata - mažoretky - nastudovala skladbu
Higher. Po nich následovala chvilka poezie v podobě
básničky Čáry máry v podání dětí z mateřinky. Co
dokáže láska, ukázaly roztleskávačky - mladší děvčata na skladbu Láska umí víc. Naše mateřská škola zjevně
vychovává budoucí recitátory. Nadějní malí umělci totiž
opět recitovali, a to Halí belí. Poté zazněla píseň Adámku
náš. Zaujalo country Veď mě dál v provedení větších
dětí.
My, starší, zajisté vzpomínáme na dny
brannosti, které jsme občas ve škole měli. Nejeden
z nás je spíše pojímal jako vítanou příležitost se „ulejt“
z vyučování. Doba jde dál a v současnosti jim holdují
nádherně modří prckové zvaní Šmoulové. Žijí
i v Ledčicích. Tihle mrňousové názorně ukázali, jak
vypadá branný den Šmoulů současnosti. Pod vedením
paní ředitelky Mgr. Martiny Sypecké a pedagogického
sboru děti nastudovaly opravdu hezká čísla.
Letos v zimě dříve a ještě dříve narození obec
reprezentovali na plese baráčníků ve Veltrusích. Ostudu
sice neudělali, na parketu křepčili o sto šest, ale do
dokonalosti měli daleko. Lekci, jak správně vytáčet
figury, všem přítomným dali Honzík Šourek a Terezka
Bušilová – oba z Ledčic – v ukázce společenských tanců. Předvedli walz a tango. A protože, co si budeme
namlouvat, jedna lekce sotva stačí, jak zvládnout latinsko-americké tance zase předvedli Tomáš Vnuk
a Veronika Palicová. Mimochodem, oba páry trénuje Radek Linka z Roudnice nad Labem. Názorné ukázky
toho, jak se má tančit, v někom možná vyvolaly komplex, a tak v zájmu klidu na duši, a aby přítomní nepropukli
v zoufalství, že tak bravurně, jako oba taneční páry, to prostě nikdy nezvládnou, pořadatelé zařadili něco na
uklidnění - pohádku. Divadlo tety Terezy a její malované pohádky z Křivoklátu.
Teta Tereza, občanským jménem Marcela Slavíková, do Ledčic přijela z pohádkového kraje. Stálou
letní scénu má na pohádkové chalupě v Mlázovech u Sušice, v podhradí hradu Troškov a spolupracuje rovněž se
známým režisérem Zdeňkem Troškou. Nabízí spojení hereckého a výtvarného projevu v osobě jediné herečky.
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Její představení jsou lidové pohádky a balady o období gotiky, renesance
a baroka, které dětem rozšiřují znalosti o národních legendách a pověstech,
seznamují je s pojmy, jako jsou například atribut, tambor... a s lidovými
baladami z různých časových období. Malí diváci se do děje zapojují,
reagují a pomáhají dobru vítězit nad zlem. Teta Tereza, která do
pohádkového dění zapojila i naše děti, nám darovala pohlednici se svým
podpisem, kterou necháme na památku uloženou v obecní kronice.
Po pohádce diváky rozhýbala taneční skupina Naděje z Kralup
nad Vltavou pod vedením Veroniky Novákové rozené Srbové, rodačky
z Ledčic a Vlasty Měchurové. Představení se trochu opozdilo, protože
kulisák skupiny si možná myslel, že tak jako všechny cesty údajně vedou
do Říma, podobně je
tomu i u nás a všechny
vedou do Ledčic. Po
cestě zbloudil. Jenomže
bez
kulis
skupina
vystupovat
nemohla.
Naštěstí ani Naděje
neztrácela naději a po
telefonické navigaci kulisák dorazil k hřišti. Po rychlé montáži
všeho potřebného se mohlo začít tancem ZORM - modern
dance formací, který předvedly juniorky ve věku 11-13 let.
Kdo neví, co je ZORM, tak je to zelená, oranžová, růžová
a modrá, tedy barvy, v nichž tančí. Následně jsme se v show
dance dětí od 6-9 let přenesli do pravěku. Poté skupina
předvedla Memory dance - modern dance duo dvanáctiletých a show dance duo nazvané Cestou ze školy.
Taneční skupina Naděje letos oslaví 22 let svého působení pod tímto názvem. Zabývá se tanci jako
modern dance, show dance, jazz dance, latino show a okrajově disco dance. Letos se přestěhovala do nového
působiště do Lobečku v Kralupech nad Vltavou. Zatancovat si
s ní mohou malí i velcí. Nejmenším jsou určeny hodiny rodičů
s dětmi. Samostatně mohou tančit již děti od tří let. Kromě
soutěžních kategorií zde otevřeli i nesoutěžní pro děti
i dospělé. Novinkou je také zumba, TaeBo a tanec XXL.
Odpočinkovým tréninkem jsou nárazové hodiny dospělých,
kteří se chtějí pobavit a při tom něco vytvořit. S těmito
choreografiemi dospělých měla na soutěžích velký úspěch.
V letošním roce zdejší tanečníci a tanečnice dvakrát
získali titul na mistrovství Čech a stali se vicemistry České
republiky v soutěžích CDO, což je česká taneční organizace,
které jsou členy. Ze všech letošních soutěží si přivezli 13
zlatých pohárů, 7 stříbrných a 5 bronzových. Jejich prezentaci
a více informací najdete na webových stránkách www.tsndeje.cz a vystoupení na youtub.
Jak to vypadá, když na sebe narazí Oheň a led, v posledním tanci ukázaly juniorky (11-13 let).
Slavili jsme 125. výročí otevření školy pro lidské děti, ale v Ledčicích máme i školu pro psí holky
a kluky. V ní se také musí poslouchat, jak její žáci
názorně předvedli. Třebaže na chlupáče pražilo slunce,
a někteří byli trochu neklidní z davu a šumu kolem,
ukázali, že ve své škole se toho naučili už docela hodně.
Většinu totiž tvoří mladí psi ve výcviku.
Ledčický zastupitel Josef Miler, někdejší
stíhací pilot československého a následně českého
vojenského letectva, který létal na stroji MIG, vyrábí
modely letadel, které jsou funkční. Diváci se o tom mohli
přesvědčit na vlastní oči.
Pamětníci si zajisté vzpomenou na báječný
televizní seriál Sanitka, pojednávající o nelehké práci
záchranářů. Jak taková akce vypadá v praxi, předvedli
členové z jednotky Sboru dobrovolných hasičů z Ledčic společně s pracovníky Asociace samaritánů ČR.
Po poněkud někomu možná nervy drásajících situacích diváci dostali pilulky na uklidnění v podobě
další pohádky tety Terezy.
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Na své si přišli i milovníci starých
přibližovadel. Zejména traktorů a motorek. Spanilá jízda
nenechala chladným žádného milovníka těchto strojů.
A pak už k tanci a poslechu do pozdních
nočních hodin vyhrávala Dvořákova veranda pod
vedením Antonína Salače, jedl se báječný guláš
a klobásky, popíjelo pivo, povídalo se i vzpomínalo.
Tuhle rodinnou atmosféru přerušilo překvapení v podobě
ohňostroje. A ještě před půlnocí se losovala bohatá
tombola. Při vyvolávání čísel šťastných výherců perlil
prvňáček František, jinak syn Zuzany Balcarové,
majitelky německé ovčačky Sáry, která odpoledne se
svými psími spolužáky předváděla své dovednosti.
Fanda projevil vpravdě moderátorské nadání a jeho
vábení typu máme tu krásný malovaný hrníček, kdo si
chce užít doma pohody u kafíčka, ať si přijde, nebylo
možné odolat.
Na uspořádání oslav se podílela řada lidí.
Zvláštní dík patří ženám, které se – podobně jako
o letošním masopustu - tužily v kuchyni: Evě
Veverkové, Martě Hančlové, Janě Jansové a Marcele
Polmové. Také panu Jiřímu Marešovi za kančí maso,
které na oslavy věnoval. Poděkování rovněž

adresujeme představitelům Asociace samaritánů ČR,
kteří zásluhou Radka Budky staršího přijeli do Ledčic
s posádkou záchranky, jež předváděla zásah při
fingované dopravní nehodě. Vděčni jsme také členům
naší jednotky Sboru dobrovolných hasičů za zajištění
občerstvení, požárního dohledu a také za účast při ukázce
záchrany řidiče havarovaného auta. A dále všem
zastupitelům, členům výboru, kteří volenými zastupiteli
nejsou a na celé akci se podíleli a panu Ladislavu
Sirovému za zprostředkování ohňostroje. Díky rovněž
patří všem zaměstnancům naší školy a obecního úřadu.

Za pochvalu děkujeme!
Vážená paní starostko,
když mi otec předal Ledčické novinky s pozvánkou na sobotní oslavu, musím upřímně přiznat, že jsem se
opravdu těšila. Hlavně jsem všem přála, aby se počasí umoudřilo.
Hurá, vyšlo na jedničku s hvězdičkou a program - ten neměl chybu. Přijeli se mnou i mí dva dospělí
synové, kteří do Ledčic již od mala rádi jezdí za dědou Petrášem. Musím říci, že oba chválili a líbilo se jim.
Protáhla jsem je i školou, kde jsem si pět let dřela lokty o školní lavice. Moc se jim školička líbila, (že je taková
romantická). Myslím, že dětem se tam opravdu dobře učí, mají to moc pěkně zařízené. Když si vzpomenu na svá
školní léta, jak se ve třídách ještě topilo v obrovských kamnech a jak nás paní učitelka Petříčková učila psát
násadkou s nasazovacím perem (to bylo kaněk!), ale to už je strašně dávno. (Musím si přiznat, že už jsem trochu
stará a hrozně sentimentální, i nějaká ta slzička ukápla.)
Jarmark byl zajímavý, neodolala jsem a koupila jsem si na památku hezký zvoneček. Také jsem tam
potkala plno známých z dětství a moc mě potěšilo, že jsme se většinou poznali.
Celý program byl zdařilý, hlavně děti se svými tanečními vystoupeními, ať už to byly mažoretky nebo
malé pravěké tanečnice, byly neodolatelné.
Také se nám líbilo vystoupení Kynologického klubu se psy. (Celá moje rodina je posedlá psími
mazlíčky, no prostě je „žereme“.)
Skládám hold, obdiv a poděkování všem, kdož se na organizaci a přípravě podíleli.
Ledčičáci, držím Vám palce, ať se Vám daří a přeji mnoho dalších takovýchto zdařilých akcí.
Srdečně zdraví bývalá, ale stále
„Ledčičanda“ Eva Hovorková (Petrášová)
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Senior klub
V podvečer 14. prosincem se v klubovně školy opět sešli naši senioři. Úvodem vystoupily děti
z mateřinky a poté dříve narozené „vyzpovídala“ kronikářka Ivanka Plicková. Zajímala se o archeologické
nálezy v obci a okolí. Pak „hrábl do kláves“ pan Rous z Roudnice nad Labem a senioři se dali do zpěvu.
Podávalo se, jako obvykle, vánoční cukroví z kuchyně místních žen, svařáček, „Ledčická náveská hruška“ tedy naše domácí hruškovice - a výtečné chlebíčky, které připravila paní Milena Patlejchová za asistence Hany
Rousové. Nálada byla v pravdě bujará...

Adventní koncert
Česká mše vánoční J. J. Ryby rozezvučela krátce po poledni letos 18. prosince bývalou kapli kostela
v Psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích. Kostel v současnosti funguje coby multifunkční kulturní
centrum. Pod taktovkou Miloslavy Vítkové se zde představil Ledčický příležitostný sbor a orchestr.
O několik hodin později toutéž skladbou zakončil adventní koncert v kostele sv. Václava v Ledčicích.
Do posledního místa zaplněný svatostánek – v porovnání s předchozími léty bylo k radosti účinkujících
posluchačů opravdu nezvykle mnoho – před známou „Rybovkou“ rozezněla skladba Samuela Scheidta Nun
komm, der Heiden Heiland a Rybovo Spi, spi neviňátko.
Před zahájením koncertu ledčičtí minutou ticha uctili památku bývalého prezidenta Československa
a České republiky Václava Havla, který právě 18. ledna zemřel.
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Rozsvícení vánočního stromu
Jako tradičně i letos při rozsvícení vánočního stromu 5. prosince
hrál v centru naší obce Podřipský žesťový kvintet. Děti z naší základní
školy předvedly živý betlém a samozřejmě nechyběly ledčické
roztleskávačky a mažoretky. Poté přišel Mikuláš s doprovodem a dětem
rozdával cukrátka. Dospělí si, podobně jako v předchozích letech,
pochutnávali na vánočním cukroví, svařeném víně a hodnotili naši první
pálenku – „Ledčickou náveskou hrušku“. Nutno podotknout, a proč se
nepochválit, že se povedla. Stejně tak jako vánoční cukroví, které
každoročně připravují šikovné ruce ledčických žen.

Jako když pejsek čůrá…
„Držte tu řadu, jak to jdete, srovnejte se!“ zlobil se pan řídící Jiří Petráš, jinak instruktor ledčického
Kynologického klubu, na své svěřence. Nějak se nám ta řada rozházela, opravdu jako když pejsek čůrá, což
zrovna na cvičáku znělo dost ironicky. Poslední srpnovou sobotu se tady sešli jeho členové, aby se svými
chlupáčci předvedli výcvik psů.
Odpoledne, které bylo, dalo by se říct, jakousi inspekcí v psí škole,
tvořily hry a soutěže připravené pro děti. Házelo se tenisáky do vědra,
kroužky na stojánek, běhalo se s plyšovými hračkami a podle toho, kdo jakou
měl, buď mňoukal nebo štěkal, na háček se chytaly rybky a kdo zrovínka
nechtěl soutěžit, nebo měl už všechny disciplíny za sebou, obdivoval opeřené
krasavce sokolníka Kuby Mareše. Účastníci klání měli možnost předvést i své
vědomosti a podle obrázků rozeznávat různá zvířátka.
Většinou se soutěžilo po dvojicích, a komu chyběl parťák, tomu
vypomohl rodič či starší sourozenec. Po dětském klání na řadu přišly ukázky
z výcviku psů. Především poslušnost. Týden před tímto „inspekčním“ dnem
psí žáci při vyučování podávali opravdu perfektní výkony. Dokonce dostali od
pana Petráše pochvalu. Nevím, zda to, co ukázali na cvičáku „inspekci“
ledčických dětí a jejich rodičů, nebyla tak trochu pomsta za to, že od rána, kdy
jejich páníčkové chystali soutěže a ceny, chlupáči byli většinou zavřeni
v boudách nebo uvázání u stromu, na což nejsou zvyklí. Prostě chyběla jim
probíhačka a potřebovali se tudíž vydovádět. Ostatně většina z nich je v pubertálním věku a to je přece radost
dělat alotria a jiné vylomeniny.
Tedy, ne že by psí žáci během předváděčky zrovna zlobili, ale sem tam něco neudělali, jak měli. Na
povel psa vleže odložit se Aďa z Černoučku po chvíli jako by nic posadila. Na příkaz znovu si lehnout tak sice
učinila, ale tvářila se přitom dost znechuceně: „Vždyť jsem půl dne ležela v boudě a ty sis mne ani nevšimla,“
říkaly její oči paničce.
O něco později, to zase psi měli zůstat v odložení sedět, se Kira
rozhodla, že si poleží. César, o pár let starší, než jeho spolužačky, reputaci
zachránil a mimo jiné předvedl ukázkové zadržení a aport. A pak přišla pro
mnoho psích žáků nejoblíbenější část – rozvoj zloby na stanovišti, kdy
psovod i figurant podporují štěkání psů od chvíle, kdy se figurant objeví
a psy dráždí. Ti se učí správnému zákusu. Hodně záleží i na dobře
připraveném figurantovi. Emoční vyladění v kruhu dodává odvahu
i váhavým psům.
Odpoledne, při němž si návštěvníci mohli smlsnout na báječné
cmundě – pro někoho bramboráku – či na klobáskách nebo buřtíkách,
osladit si život domácími koláči, které napekly členky kynologického
klubu, zakončilo netradiční rozdávání cen a diplomů. Děti si totiž tentokrát
ceny mohly vybrat samy podle toho, které se jim líbily nejvíce. Třebaže
počasí toho dne nebylo zrovna ukázkové, „inspektoři“ i žáci odcházeli
spokojeni. V každém případě lidské děti viděly, že i v psí škole se dbá na
kázeň.
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