XV. ročník, duben-červen 2014
Slovo starostky

Vážení a milí spoluobčané,
třebaže je léto a doba dovolených, čas, který novináři zpravidla označují za okurkovou sezonu, přinášíme vám v tomto vydání několik zajímavostí, které by vás mohly upoutat.
Všichni jistě dobře víte, že naše obec soutěžila o titul Vesnice roku 2014. Na cenu nejvyšší jsme sice
nedosáhli, ale s prázdnou jsme také neodešli. Získali jsme Zlatou cihlu - ocenění za stavbu kulturního a společenského centra U Cinků. Jen pro vaši informaci. V uvedené soutěži se uděluje příkladným stavbám, realizovaným v rámci Programu obnovy venkova. Jejím cílem je mít přehled o těchto stavbách. Místa, která se touto
prestižní cenou mohou pochlubit, jsou uvedena v každoročně vydávané osvětové propagační publikaci STAVBY
VENKOVA. Touto cestou děkuji všem občanům, představitelům registrovaných i neregistrovaných sdružení působících na území naší obce, základní a mateřské škole, zaměstnancům obce a zastupitelům, kteří se podíleli na
přípravách a samotném uvítání a provázení hodnotící komise. I když jsme se všichni snažili ze všech sil, na metu
nejvyšší jsme nedosáhli. Proudy vody, které se na nás onoho dne, kdy členové komise naši obec navštívili valily,
k dobré propagaci asi nepřispěly. Naše krásná dominanta - památná hora Říp - v tu dobu jako by ani nebyla.
I kdybychom žádné ocenění nezískali, smutnit určitě nemusíme. Měli jsme důvod se sejít, společně se pobavit
a utužit vzájemné vztahy, a to je nejdůležitější. V této souvislosti nemohu nezmínit báseň Pepy Fouska, kterou zarecitoval na předávání cen Miroslava Ivanova:
SEN OBYČEJNÉHO OBČANA
Já chtěl bych uvěřit
Že Svět se v lepší změní
Že uklidní se krev
Co v žilách zlobou pění...
Že moudrost bude vládnout nám
A ze srdcí se ztratí klam
Že pravdu bude člověk ctít
A za pokory lidé žít

Že domov bude děti hřát
Že budou šťastně usínat
Že klidnou cestu ke stáří
Bezcitné činy nezmaří
Že vina metrem zákona
Všem bez rozdílu měřena
Že korupce a protekce
Se zničí jako infekce

Že chamtivost se změní v prach
Že zmizí z duší vleklý strach
Že slušnost bude běžný jev
Že místo křiku zazní zpěv
Že laskavost se stane zas
Tou nejkrásnější z lidských krás
Že v Boha lidé uvěří
Že zmizí zámky u dveří

Že policie ochrání
Ty kteří chodí bezbranní
Že politik ať ten či ten
Národu bude podřízen
Že zmizí závist - podlý gen
Že dokážem´ říct: "Dobrý den!"
Že bude přáním lidí všech
Nebát se říci: "Já jsem Čech!"

Využívám této příležitosti a všechny vás zvu na pietní akt pořádaný u příležitosti oslav 100. výročí vzniku československých legií v Rusku a ve Francii a připomenutí tragického data - 100. výročí vypuknutí první světové války. Rovněž předci ledčických občanů bojovali na mnoha jejich frontách. Několik desítek z nich padlo.
Sluší se si tuto historickou událost připomenout. Věnce u pomníku našich padlých, tedy na návsi, položíme
1. srpna 2014. Pietní akt začne v 17.30 hodin. Poté bude U Cinků zpřístupněna výstavka věnovaná čs. legiím
a 1. světové válce. K tomuto tématu je také připravena vzpomínková brožura, kterou si zájemci mohou na místě
zakoupit. Současně máte možnost si prohlédnout expozici fotografií i předmětů, jimiž se jednotlivá naše sdružení
prezentovala před hodnotící komisí v soutěži Vesnice roku.
Prázdniny a dovolená je v plném proudu, a tak Vám přeji příjemné a klidné prožití volných chvil. Využijte podle vlastní chuti a možností. Odpočiňte si a hlavně načerpejte sílu do další práce.
Jiřina Michovská

Blahopřejeme
Ve druhém čtvrtletí letošního roku narozeniny oslavili:
50 let Holub Josef čp. 168, 55 let Urban Milan čp. 194, 55 let Vlnař Jiří čp. 51, 55 let Uhrová Jana čp. 139, 60 let
60 let Hrnčířová Vlasta čp. 77, 60 let Kučera Milan čp 73, 60 let Bušilová Dana čp. 48, 60 let Rubín Vladislav
čp. 143, 60 let Michovský Ladislav čp. 113, 75 let Stehlíková Milena čp. 161, 81 let Vysoká Jiřina čp. 144, 82 let
Petráš Jiří čp. 220, 83 let Došková Zdeňka čp. 180, 89 let Jansová Miloslava čp. 88, 94 let Králová Marta
čp. 224.
Všem oslavencům do dalších let přejeme hodně zdraví, klidu a pohody!

Vítáme naše nejmenší
V letošním roce se u nás v Ledčicích 26. června narodila Natálie Poláková z čp. 94.
Natálce přejeme štěstí a zdraví!

Poděkování
Paní ředitelka ledčické školy děkuje za finanční dary pánům Jiřímu Sirovému, Tomášovi Šourkovi, Davidu Chaloupkovi, Janu Živnému a paní Martině Reilichové. Za pomoc při přípravě záhonků na zeleninu pánům
Jiřímu Frýdovi, Vladimíru Dneboskému, Lukáši Vraspírovi, Pavlu Klementovi a Josefu Petrákovi. Firmě Semmelrock za poskytnutou dlažbu, paní Kamile Hlavsové za zeminu, paní Dvořákové za papíry do MŠ. Paní Kateřině Chaloupkové a paní Miroslavě Žákovičové za darované sazenice, paní Tobiáškové a paní Kadeřábkové
za věci do obchůdku. Panu Jiřímu Zahorjanovi za istalatérské práce a panu Radku Budkovi za zpostředkování
ukázky práce záchranářů.

Připravujeme!
Během přípravy a v průběhu soutěže Vesnice roku 2014 jsme se setkali se zástupci jiných obcí Středočeského kraje. Představovali nám život u nich doma, činnost nejrůznějších spolků, práci s dětmi, sportovní, kulturní, ale také různé ekologické projekty. Obzvláště nás zaujalo pořádání pravidelných trhů se zemědělskými sezónními produkty - přebytky zahrádkářů a drobných zemědělců. Rádi bychom se je pokusili zavést také u nás
v Ledčicích. Proto se obracíme na vás, kteří můžete své zemědělské přebytky nabídnout, na všechny, kteří máte
zájem se trhu zúčastni. Nabízíme vám prostory U Cinků, kde by se trhy od jara do podzimu jedenkrát v týdnu
mohly konat. Pokud vás jejich pořádání zaujalo, ozvěte se nám. U Cinků - PhDr. Věře Novotné nebo na OÚ starostce obce.

Územní plán obce Ledčice
Zastupitelstvo obce Ledčice na základě požadavků vlastníků nemovitostí schválilo dne 17. 12. 2013
provést Změnu č. 2 Územně plánovací dokumentace Ledčice. Své návrhy na změnu můžete ještě podat do konce měsíce července 2014.
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Ledčice konaného dne 12. 5. 2014
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje následující program veřejného zasedání:
Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2013
1) Schválení programu
2) Účetní závěrka obce
3) Účetní závěrka příspěvkové organizace
4) Rozpočtové opatření č. 2
5) Různé: a) Stanovení počtu zastupitelů pro komunální volby 2014
b) Delegování člena OZ na valnou hromadu akcionářů SVS a. s.
c) Informace – Archeopark
6) Diskuse
7) Závěr
Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2013
Předsedající seznámila přítomné s projednávaným bodem a požádala předsedkyni finančního výboru paní Kamilu Hlavsovou o seznámení se Závěrečným účtem za rok 2013, který byl zveřejněn na úřední desce a zároveň
na elektronické úřední desce v době od 15. 4. do 30. 4. 2013, spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření a výkazem FIN 2-12.
Zastupitelstvo obce Ledčice souhlasí s celoročním hospodařením obce Ledčice za rok 2013, a to bez výhrad.
Usnesení č. 91 bylo schváleno.
2) Účetní závěrka obce
Předsedající seznámila zastupitele i ostatní přítomné s účetní závěrkou Obce Ledčice za r. 2013, která vychází
z účetních výkazů sestavených k rozvahovému dni 31.12.2013 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha, Inventarizační zpráva, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce a Zpráva z vnitřní finanční kontroly. Výsledkem hospodaření obce za r. 2013 je zisk ve výši 2 001 625,61 Kč.
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje, dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, účetní
závěrku obce Ledčice za rok 2013 včetně výsledku hospodaření za rok 2013.
Usnesení č. 92 bylo schváleno.
3) Účetní závěrka příspěvkové organizace
Předsedající seznámila s účetní závěrkou příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Ledčice,
okres Mělník, Ledčice 179 za rok 2013 a navrhuje převést kladný výsledek hospodaření ve výši 8 069,10 Kč
do fondu rezerv.
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy
Ledčice, okres Mělník, Ledčice 179 za rok 2013 a souhlasí s převedením přebytku hospodaření ve výši 8 069,10
Kč do fondu rezerv.
Usnesení č. 93 bylo schváleno.
4) Rozpočtové opatření č. 2
Předsedající seznámila s rozpočtovým opatřením č. 2
Návrh: Odložit na další jednání a po doplnění údajů od paní účetní z hlediska kompetencí projedná rada nebo zastupitelstvo.
Zastupitelstvo obce Ledčice odkládá schvalování Rozpočtového opatření č. 2.
Usnesení č. 94 bylo schváleno.
5) Různé
a) Stanovení počtu zastupitelů pro komunální volby 2014
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Předsedající seznámila s povinností současného zastupitelstva, a to se stanovením počtu zastupitelů pro volební
období 2014-2018.
Návrh: 1) odložit na další zasedání ZO
2) rozhodnout hned
ad 1) Zastupitelstvo obce Ledčice odkládá na další jeho zasedání stanovení počtu zastupitelů pro volební období
2014-2018.
Usnesení č. 95 bylo schváleno.
b) Delegování člena OZ na valnou hromadu akcionářů SVS a. s.
Předsedající seznámila s konáním valné hromady akcionářů SVS, a. s. Teplice, jejímž akcionářem je i Obec Ledčice. Podle zákona 128/2000 Sb., zastupitelstvo musí zmocnit jednoho člena k zastupování s možností hlasování
na valné hromadě.
Zastupitelstvo obce Ledčice deleguje na valnou hromadu akcionářů SVS a. s. paní Jiřinu Michovskou a zmocňuje ji k zastupování a hlasovaní na valné hromadě za Obec Ledčice.
Výsledek hlasování: Pro 12
Proti 0
Zdrželi se 1
Zdržela se: Michovská
Usnesení č. 96 bylo schváleno.
c) Informace Archeopark
Předsedající seznámila s prezentací projektu dne 3. 5. a 4. 5. 2014 U Cinků, návrh předkladatelů je smluvně se
zavázat o nerozšiřování projektu pod sankcí.
Návrh starostky obce: prověřit možnosti uzavření takové smlouvy a její vymahatelnost.
Zastupitelstvo obce Ledčice pověřuje starostku jednáním o možnosti uzavření smlouvy a její vymahatelnosti.
Výsledek hlasování: Pro 12
Proti 0
Zdrželi se 1
Zdržela se: Michovská
Usnesení č. 97 bylo schváleno.
7) Diskuse
Informace starostky obce: obec byla přihlášena do soutěže Vesnice roku 2014 – hodnotící komise navštíví obec
28. 5. 2014 v době od 13 do 15 hodin. V rámci návštěvy hodnotící komise proběhne prezentace obce, školy
a všech registrovaných i neregistrovaných občanských sdružení. K přípravě této akce bude svolána samostatná
schůzka za účasti zástupců všech sdružení.
Informace Mgr. Sypecké: o projektu školní zahrady a výměně osvětlení v MŠ a ZŠ.
Luboš Král: dotaz na zapůjčení obecního traktoru pro sekání fotbalového hřiště.
Odpověď - sekání obecním traktorem bude provádět nadále pan Škabraha, a to z důvodu hmotné odpovědnosti.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Ledčice konaného dne 12. 6. 2014
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje následující program veřejného zasedání:
1) Vyvěšení záměru na prodej pozemků
2) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
3) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
4) Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2014-2018
5) Různé: Rozpočtové opatření č. 2
6) Diskuse
7) Závěr
1) Vyvěšení záměru na prodej pozemků
Předsedající seznámila přítomné se žádostí paní Veroniky Lidické o prodeji pozemku ve vlastnictví obce dle jejího návrhu. Starostka obce informovala, že v dané lokalitě jsou pozemky o celkové výměře cca 1,5 ha, které
mají pro obec strategický význam a v žadatelkou navržené části pozemku k prodeji procházejí inženýrské sítě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje budoucí prodej pozemku navrženého paní Veronikou Lidickou včetně vyvěšení záměru.
Výsledek hlasování: Pro 0
Proti 11
Zdrželi se 3
Zdrželi se: Živný, Sirová, Knorová
Usnesení č. 100 nebylo schváleno.
2) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
Předsedající seznámila přítomné s projednávaným bodem Smlouvou č.IP-12-6006834/2 o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku 3112 zapsaného na LV 10001 pro obec a k. ú. Ledčice na akci

4

– název stavby: Ledčice p. č. 3139, přípojka NN pro Anetu Uhrovou. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, jednorázově a předpokládaná délka by neměla přesáhnou 5 m. Smlouvu předložila na základě plné moci firma REMONT Šerák, spol. s r. o., Šafaříkova 349, Sedlčany.
Usnesení č. 101 bylo schváleno.
3) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Předsedající seznámila se Smlouvou o zřízení služebnosti pro vedení veřejné komunikační sítě (optický kabel) na pozemcích: 1547/2, 1547/32, 1549/1, 1578/1, 3217, 3394, 3452 zapsaných na LV 10001 pro obec a k. ú.
Ledčice, kterou na základě plné moci předložila společnost Šindy a. s., IČ 24126039, se sídlem ul. 5. května 16,
Dolní Břežany. Smlouva byla vypracována na základě podepsané Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene, na jejímž základě Telefónica Czech Republic realizovala stavbu pod označením BH2C_S_MESKA_OK 11010-045690. Služebnost se zřizuje pro Telefónicu Czech Republic a. s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle, za jednorázovou náhradu ve výši 90 440,- Kč.
Usnesení č. 102 bylo schváleno.
4) Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2014-2018
Předsedající seznámila se zařazením bodu z minulého zasedání, a to se stanovením počtu zastupitelů pro volební
období 2014-2018. Všichni zastupitelé obdrželi elektronickou poštou materiály k tomuto bodu.
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje pro volební období 2014-2018 počet členů zastupitelstva ve výši 15.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 5 Zdrželi se 0 Proti hlasovali: Srba, Sirový, Živný, Chaloupka, Šourek
Usnesení č. 103 bylo schváleno.
5) Různé:
a) Rozpočtové opatření č. 2
Předsedající seznámila s rozpočtovým opatření č. 2 .
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2
Výsledek hlasování: Pro 13
Proti 0
Zdrželi se 1
Usnesení č. 103 bylo schváleno.

Zdržel se: Chaloupka

6) Diskuse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

starostka obce poděkovala všem, kteří se zúčastnili a pomohli s přípravou a organizací dne, kdy hodnotící komise
navštívila naši obec.
dále seznámila s možností uspořádávání směnného trhu zemědělských výpěstků (přebytků) U Cinků. Paní Živná
navrhovala jiný způsob seznamování s prodejem zemědělských produktů - formou zveřejnění na webu obce.
o výsadbě ryb do rybníku Srbák bude rozhodnuto až poté, co pan Jiří Sirový zjistí, kdo se bude starat o pořádek kolem rybníka.
starostka obce informovala o zdi na hranici pozemku pana Reichelta č. p. 43, která je v havarijním stavu a je zapotřebí ji zbourat a postavit novou – materiál na stavbu poptat v Semmelrocku a. s.
starostka informovala o poptávce na zaměření pozemku školní zahrady, kterou učinila u firmy Tesařík a Frank
s. r. o. Neratovice.
starostka dále informovala o schůzce MAS Podřipsko, která se bude konat U Cinků dne 26. 6. 2014 od 16 hodin.
doplnění nádobí U Cinků
odklidit suť z č. p. 16, zároveň se poptat o možnosti uložení výkopku do štěrkopískovny
archeopark - získávání informací o možnosti uzavření smlouvy (dohody) s obcí
projekt „Oprava místní komunikace a chodníků“ dokončen, požádáno o stavební povolení – realizace možná
na podzim 2014
práce na projektu „Oprava místních komunikací“ na návsi kolem bytovek budou pokračovat - projektant Ing. Zoula
prodej pozemku před bytovkou zadán
výsledky soutěže Vesnice roku 2014 budou zveřejněny 19. 6. 2014

Chcete si přijít zahrát stolní tenis?
Pokud máte zájem si zahrát stolní tenis, přijďte do ledčické stodoly. Od 21. července 2014 od 14 hodin
zde bude otevřeno. K dispozici jsou dva tenisové stoly včetně příslušenství. Otevřeno bude zatím vždy od pondělí do pátku. Podle zájmu čas upravíme. Používat se bude vchod z ulice - „za humny“ (mino areál obecního úřadu.) Touto cestou děkujeme rodině Novotných za zapůjčení stolu a Ladislavu Michovskému za zakoupení dalšího.
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První koncert U Cinků
Historicky první koncert pořádaný U Cinků se konal letos 17. května v rámci Týdne uměleckého vzdělávání
a amatérské tvorby,. Proběhl pod záštitou Ministerstva kultury ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ČR a České komise UNESCO.
Vystoupil na něm Ledčický příležitostný sbor pod taktovkou Báry Novotné a chlapecký sbor Pueri gaudentes pod vedením zkušeného dirigenta Libora Sládka. Vyslechli jsme skladby Petra Ebena, Carla Orfea, Pavla
Jurkoviče, Jaroslava Dostalíka a dalších skladatelů. Plně obsazený sál potěšily nejen nádherné melodie, ale také
barvité a hodně bezprostřední komentáře dvouleté Barunky i výskání a nadšené tleskání jejího o „bramborovou
placku“ mladšího kamaráda Gaba. Soudě podle reakcí zpěváků a posluchačů Barunčino povzbuzování: „Ještě
hrajte!“ - padlo na úrodnou půdu.

Dlouhodobé pronájmy orné půdy
Pro naši farmu hledáme dlouhodobé pronájmy orné půdy v katastrálním
území Roudnice na Labem, Chvalín, Nové Dvory, Rohatce, Krabčice, Rovné, Vesce,
Ctiněves, Bechlín, Libkovice, Vražkov, Straškov, Kleneč, Ledčice, Nová Ves,
Černouček, Mnetěš, Předonín, Horní Beřkovice, Libkovice, Kostomlaty, Cítov,
Račiněves a v dalších lokalitách.
Cena pronájmu za hektar / rok 3100 Kč + daň z nemovitosti. Případné právní úkony spojené s pronájmem vyřídíme za vás zdarma. V případě větších celků nabízíme individulální podmínky projednané při osobním jednání. Neváhejte nás kontaktovat na telefonu 737 778 386 nebo mailem pronajmy@farmakrabcice.cz, Zdeněk
Beran a Pavel Medáček, Farma Krabčice a Včelí farma Krabčice.
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Poděkování spolku ŘIP
Obec Ledčice děkuje členům spolku Řip za opravu vstupní brány na obecním hřbitově.

Není nad dobré sousedské vztahy!
O tom, že naši ledčičtí hasiči obětavě zasahovali při povodních 2013, jistě všichni víte. Kromě záchranných prací
v Křivousích a Veltrusech působili převážně v jednotlivých částech Nové Vsi, aniž by měli uzavřenou dohodu. Smlouva –
nesmlouva, pomáhali, jak mohli, aby uchránili nejen majetky našich nejbližších „sousedů“.
Na vysvětlenou: Ze zákona je povinností každé obce zřídit si jednotku sboru dobrovolných hasičů. Nezvládne-li to,
pak musí uzavřít dohodu o spolupráci s obcí, která hasičskou jednotku má. Finanční příspěvek, na němž se za tuto službu
dohodnou, jen určen pouze na vybavení takové jednotky. V žádném případě nesmí být použit na příklad jako finanční odměna pro hasiče. Jejich práce je totiž dobrovolná. Ostatně tuto zásadu mají i ve svém názvu. Pomoci lidem v nesnázích je zkrátka odjakživa morální povinností každého člena. Ve zmíněném roce také polovina materiální a finanční sbírky, která byla vybrána v Ledčicích, putovala za povodní postiženými do Nové Vsi.
Že s prací našich hasičů byli obyvatelé zmíněných obcí spokojeni, se dá usuzovat nejen z ohlasů tamních občanů
i zastupitelů, s nimiž jsem hovořila, ale také z děkovného dopisu paní starostky Uhrové, jež naše JSDH obdržela. Ostatně,
dokazuje to rovněž pozvání, jehož se našim hasičům letos dostalo, zúčastnit se zkušební stavby protipovodňové stěny pod železničním podjezdem v Nových Ouholicích. Závěrem nezbývá než Nové Vsi popřát klidná a pokojná léta bez velké vody.
(JM)

Stavba protipovodňové stěny v Nových Ouholicích.

Naše hasičská jednotka se také v květnu zúčastnila soutěže požárních družstev „Oužická osma“, kterou
každým rokem pořádají hasiči v obci Úžice. Ledčická jednotka se umístila na 3. místě – gratulujeme a děkujeme
za prezentaci naší obce.
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NAŠI v Horních Beřkovicích
Kovbojové, indiáni, tomahavky i kolty zavěšené proklatě nízko u pasu,
potupná smrt u kůlu… To všechno bylo k vidění koncem školního roku,
přesněji letos 21. června, na fotbalovém hřišti v Horních Beřkovicích.
Dětský den ve stylu divokého Západu chytl všechny přítomné bez rozdílu
věku. Mezi rozdováděné pistolníky a indiány „vpadla“ smečka psů z ledčické
kynologické organizace. Naši čtyřnozí kamarádi předvedli, jak to vypadá
v psí škole. Ukázali, že také v ní se musí na slovo poslouchat. Ukázky
z výcviku, komentované naším předsedou Jiřím Bušilem, měly úspěch.
Po skončení si zejména chlupáči užívali slávy a potlesku a někteří se ochotně
nechávali hladit drobotinou.

MAS PODŘIPSKO
Ve čtvrtek 26. června 2014 se U Cinků konala jedna z pěti otevřených diskusí, zacílená na tvorbu strategie Místní akční skupiny Podřipsko. Tentokrát se zaměřením na obce Ctiněves, Černouček, Horní Beřkovice, Jeviněves
a Ledčice. Podřipsko má velkou příležitost v letech 2014-2020 do regionu „přitáhnout“ nezanedbatelné finanční
prostředky z fondů EU, a to nad rámec běžných dotací, rozdělovaných ministerstvy a kraji. K tomu, aby zdejším
subjektům mohly být poskytnuty peníze na projekty hrazené z EU, musí být nejprve zpracována strategie rozvoje tohoto regionu pro dané období. www.maspodřipsko.cz
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Nejen novinky v odpadech
O odpadech jsme v Ledčických novinkách psali několikrát. Naposledy, jestli si dobře pamatuji, někdy
v polovině roku 2013, kdy jsme vás žádali o připomínkování návrhů (případně dodání nových), na umístění
sběrných míst separovaného odpadu. Chtěli bychom je rozšířit nejprve o dvě místa v nejvíce obydlené části Hajkov (u bytovky č. p. 4), na Ladech (poblíž nové trafostanice pod zahradou č. p.168 ) a poté o jedno v Dolánkách
(vedle č. p. 221). Výstavba v pořadí třetího by byla součástí stavby chodníku Na Cikánku, pravděpodobně
na podzim letošního roku.
Dále připomínám, že je stále možné si pro lepší manipulaci s tříděným odpadem zdarma vyzvednout
na obecním úřadu sadu tašek (3 ks) v barvách přiřazených k jednotlivým jeho druhům.
Domníváme se, že i tyto „malé sběrné nádoby“ přispějí k motivaci a snadnějšímu třídění. To, že podle zákona
a obecně závazné vyhlášky obce je povinností každého občana složky dále zpracovatelného odpadu třídit a ukládat na vyhrazená místa, snad připomínat nemusím. Nicméně opakování je matkou moudrosti. Vím, že v mnoha
případech se tak neděje. Pokud by firma odvážející komunální odpad byla důsledná, spousta popelnic by po svozu zůstala stát na svých místech i s odpadem, protože ze zákona a smlouvy tak může učinit.
To, že někteří naši spoluobčané si místo vyhrazené pro tříděný odpad pletou se sběrným dvorem, jsme
také připomínali. Provozní doba shromaždiště v č. p.108 je každé pondělí od 14 do 17 hodin a každou poslední
sobotu v měsíci od 9 do 11 hodin. Pokud někomu nevyhovuje, je možné se na obecním úřadu domluvit i na jiném dni a hodině. Přesto někteří i v době provozu sběrného dvora a jen pár metrů od něho, u nádob na tříděný
odpad vyloží bez rozdílu úplně všechno. Uvědomte si, prosím, že to po vás někdo musí uklidit, když pominu
pokutu, která by vás mohla postihnout podle obecně závazné vyhlášky.
Toto místo je vyhrazeno pouze pro papír, sklo, plasty malého objemu a nápojové kartony!
Třídění biologicky rozložitelných odpadů nás nemine. V současné době se projednává novela zákona
o odpadech a je připomínkována ze strany Ministerstva životního prostředí ČR, které považuje za nezbytné učinit kroky směřující k efektivnímu řešení odpadového hospodářství. Například povinnost třídit biologicky rozložitelné odpady a kovy, odklon od současného ukládání odpadu na skládkách, úplný zákaz skládkování využitelných a recyklovatelných odpadů, úprava poplatků za skládkování a další. Oddalování změn může mít negativní
dopady na celé odpadové hospodářství i pro Českou republiku.
Nejjednodušší a nejlevnější recept na likvidaci bioodpadu je mít vlastní kompost nebo kompostér.
Pravda, je za potřebí vlastnit alespoň kousek pozemku, ale i bez něho je to řešitelné.
V blízké době obecní úřad rozešle anketní lísky, abychom zjistili, zda by ze strany občanů byla ochota biologicky rozložitelný odpad třídit formou kompostování nebo, zda již tento způsob jeho likvidace máte zavedený. Jde
o to, abychom připravili podklady a poté mohli zvolit systém jeho likvidace.
Na základě příspěvku z diskusního fóra na webu obce se již po několikáté vracím k četnosti letního svozu komunálního odpadu. Tuto záležitost zastupitelstvo projednávalo několikrát. Vzhledem k ekonomice celého systému
svozu jsme vždy zůstali u zavedeného.
Dokud nebude povinnost, aby byl odpad na místě zvážen, vždy z toho bude mít prospěch jen svozová
firma. V současné době platíme za nádobu, a to stejnou částku bez rozdílu, zda je naplněna až po okraj nebo je
v ní jen minimální množství odpadu. V letní sezoně je odpadu mnohem méně. V případě, že zavedeme týdenní
frekvenci odvozu, budeme platit stejnou částku jako při zimním svozu. V konečném důsledku se navýšení ceny
odpadu promítne do poplatků za odpad, což zaplatí občané. Z tohoto důvodu nebyl tento způsob zaveden.
(JM)
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Miroslav Ivanov pro Ivanku Plickovou
Prestižní cenu Miroslava Ivanova za literaturu faktu za rok
2013 dostala Ivanka Plicková za publikaci Ledčice na Podřipsku
v proměnách času, kterou vydala naše obec.
Porota ocenila významný přínos její práce pro poznání regionální
historie a udržení historické paměti národa. Cenu společně s dalšími laureáty převzala letos 16. května na Mezinárodním knižním
veletrhu v Praze-Holešovicích.
Slavnostní odpoledne moderoval Václav Moravec, který
s radostí autorčinu knihu i s věnováním přijal jako malou ledčickou
pozornost. Mezi přítomnými byla řada známých autorů literatury
faktu, spisovatelů a novinářů. Například Karel Richter, předseda
Klubu autorů literatury faktu, Roman Cílek, Jan Halada, Heda
Bartíková, Zora Dvořáková či Josef Fousek.
Právě Pepa Fousek, oblíbený písničkář, textař a herec,
nezůstal nic dlužen své pověsti laskavého člověka i skvělého
baviče a publikum potěšil vyprávěnkami ze svého života,
prošpikované vlastními aforismy. Ty se ukázaly jako trefné glosy
naší současnosti. Jednu nabízíme pro potěšení i zamyšlení: „Je
dokázáno, že vůl nemůže mít děti, přesto to vypadá, že nevymřeme.“
Na závěr moudro z dopisu přátelům, který si lze
celý přečíst na oficiálních stránkách Josefa Fouska
(http://www.pepafousek.cz/ ):
„Nikdo na světě neumí tak rychle zapomínat jako to
umíme my - zejména na to, na co by se zapomínat
nemělo. Třeba na Ty, kteří v boji za demokracii ztratili
životy."
Zapomněl mnohé tenhle lid
a otvírá zpět vrátka
K moudrosti cesta dlouhá je
A paměť? Ta je krátká
Ahoj lidi, těším se, že se někdy setkáme. Nemusí to být
z očí do očí, postačí v myšlenkách.
Váš Josef Fousek z Kladna

Ceny za rok 2013 předány aneb V dobré společnosti
Čtrnáctý ročník Cen Miroslava Ivanova a VII. ročník regionálních Cen Miroslava Ivanova za rok 2013
má své laureáty. Letos 16. května byly slavnostně předány v Průmyslovém paláci na pražském výstavišti
v Holešovicích. Stalo se tak v rámci 20. mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha
2014. Pořadatelé byly město Jaroměř-Josefov, Klub autorů literatury faktu, Správa odkazu Egona Ervína Kische,
město literatury faktu Letohrad, město Chlumec nad Cidlinou a Český svaz bojovníků za svobodu.
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Regionální Ceny Miroslava Ivanova za literaturu faktu obdrželi:
Čestné uznání – Jaroslav Vykouk za knihu Hnědý mrak nad Kladnem
Prémie – Ivanka Plicková za knihu Ledčice na Podřipsku v proměnách času; Jan Lakosil a Tomáš Svoboda
za práci Sudety 1938. Pohled důstojníka německé armády.
Hlavní cenu - Petr Kovařík a Blanka Frajerová za dílo Klíč k českým hřbitovům
Cenu Klubu autorů literatury faktu (letos se udělovala poprvé):
Čestné uznání – Blanka Kovaříková za knihu Největší tajemství Oldřicha Nového
Prémie – Jaroslav Haidler za práci Očkovaný satanem
Cenu – Roman Cílek za dílo Noc dlouhých nožů. Osudový zlom v hitlerovské éře
Cena pro nakladatele
Nakladatelství AOS PUBLISHING
V kategorii IV., za publikovanou časopiseckou tvorbu
Cenu Klubu autorů literatury faktu obdržela Heda Bartíková
V kategorii III., Cena Miroslava Ivanova za díla autorů literatury faktu do 39 let:
Čestné uznání – Miroslav Černý za práci Mýty a legendy Šošonů
Prémie – Judita Matyášová za knihu Přátelství navzdory Hitlerovi. Osudy českých dětí, které za války uprchly
do Dánska a setkaly se po 70 letech.
Hlavní cenu porota přisoudila Miloši Hořejšovi za publikaci Protektorátní Praha jako německé město. Nacistický urbanismus a Plánovací komise pro hlavní město Praha
V kategorii III. cen Miroslava Ivanova za díla autorů literatury faktu za poslední tři roky:
Prémie byly uděleny - Martinu Francovi a Vlastě Mádlové za práci Dějiny Akademie věd ČR v obrazech; Jiřímu Štanclovi a Antonínu Škachovi za knihu Jiří Štancl. Fenomén ploché dráhy; Luboši Tarabovi za knihu
Italské patálie maršála Radeckého. První válka za sjednocení Itálie 1848-1849.
Cenu získali – Zora Dvořáková za knihu Popravení, kam jste poděli? Příběh jednoho výzkumu; Pavel Kosatík
za publikaci Tigrid poprvé. Průvodce osudem inteligentního muže ve dvacátém století; Josef Opatrný za práci
Malá skvělá válka. Španělsko-americký konflikt, duben-červenec 1898.
Hlavní cenu dostal Jan Žďárek za knihu Hmyzí rodiny a státy
Kategorie cena slovenskému autorovi Jánu Baricovi in memoriam
Čestné uznání ČSBS za publikaci Generál Fajtl Unikátní pocta československému hrdinovi obdrželi Václav Šorel a Michal Kocián.
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Přijela k nám komise
Milí čtenáři, zajisté jste v dětství, jako vzorní školáci, „povinně“ přečetli Jiráskovy Staré pověsti české.
Možná jste si od té doby kladli otázku: „A co pramatka?“ Tenkrát jsme se sice dozvěděli, že „zaručeně“ pocházíme od praotce Čecha, ale považte, matku, tedy pramáti Čechovou, nám nikdo nikdy nepředstavil, ba ani slůvkem nenaznačil, že bychom nějakou kdy měli.
Ve středu 28. května 2014 k nám do Ledčic přijela hodnotící komise soutěže Vesnice roku a sotva
se stačila rozkoukat, ejhle, kdo že se to šine k obecnímu úřadu? Praotec Čech osobně a po jeho boku naše copatá
usměvavá pramáti „strdím a mlékem oplývající“ společně s družinou svých „prakolegyň“ a drobotinou Čecháčat.
Členové komise z tohoto vpravdě historického okamžiku byli vedle. Nechceme domýšlet, co by tomu říkal
Alois Jirásek. Zamlčel nám snad naši pramáti úmyslně, nebo měl mezery ve vzdělání a zhola nic o ní nevěděl? Je
tu ovšem ještě jedna možnost, která by spisovatele trochu omlouvala - že ji praotec Čech prostě pečlivě skrýval,
takže o ní dějiny „ničehož nepraví“.
Něco na tom bude, protože na ledčické návsi před výše zmíněnou komisí a skupinou přihlížejících
místních občanů praotec veřejně halasil, že představuje jen jednu ze svých žen. Údajně nejoblíbenější. Zdá se tedy, že „pramatek“ máme pohříchu hodně. Ovšem na druhou stranu, jak bychom se pouze s jednou jedinou dokázali tak pěkně namnožit, neníliž pravda?
Našeho prapředka podezříváme, že se svou cestou do Ledčic otálel i proto, aby si mohl vykračovat – ješita – po naučné stezce nesoucí jméno právě po něm. Tato cesta již sice nějaký ten pátek existuje, jenomže náš
mazaný „prastvořitel“ měl asi v úmyslu náležitě se zviditelnit právě teď. Neboť jeho příchod byl úředně zaznamenán nejen komisary a komisarkami Vesnice roku, ale námi všemi, takže nemohl být utajen. Něco v tomto
smyslu praotci z pusy ujelo.
Mimochodem, přišel i Lech. Asi se chtěl v Ledčicích připomenout a proslavit. Na dotaz, co tady dělá,
když z naší země kdysi odešel, opáčil, „že je na návštěvě a že nás vlastně neopustil, protože jsme přece všichni
v Evropské unii“. Ještě že tu unii máme! Na ni se dá svalit ledacos. I to, že se už pradávno Lech „vykašlal“
na Říp i „zemi zaslíbenou“ a vydal se štěstí hledat o kus dál. Asi mu to přišlo líto, když společně s komisí strčil
svůj všetečný nos do naší hospody, kde zvesela vyhrávali ledčičtí heligonkáři. A jakoby se před staletími nic nestalo, uvelebil se na židli a zanotoval společně s námi ledčickou hymnu. Možná i slzu uronil.
Zmiňovaná středa byla deštivá. Prostě jsme tak trochu zapomněli podepsat smlouvu se svatým Petrem
i s dovětkem o garanci slušného počasí. I když stará moudrost praví: „Studený máj, v stodole ráj.“ A my, vesničané, moc dobře víme, co je pro pole a pro úrodu dobré.
Nepršelo, ale lilo - „ten nahoře“ to přehnal, takže všem přítomným se valily kýble vody na hlavy. Hasičům zjevně „přívalák“ nevadil. Nicméně jsme je, jen co přijeli ve svém skvostně renovovaném voze na náves,
raději rychle představili. Mohlo se lehce stát, že by museli urychleně odjet stavět protipovodňové hráze, či, jako
při loňských povodních, zasahovat i jinak. Tenkrát vydatně pomáhali v Nových i Starých Ouholicích, Miřejovicích, Veltrusech, Křivousech a Vepřku. V samotných Ledčicích od vzniku Jednotky sboru dobrovolných hasičů
8. dubna 2008 museli zasahovat sedmkrát. Mimochodem, ledčický hasičský sbor vznikl již v roce 1904, takže
patřil mezi nejstarší na Podřipsku. Zanikl v 80. letech minulého století. Členové dnešní jednotky, vesměs mladí
pokračovatelé, jak jsme o tom komisi zpravili, se podílejí i mimo jiné na přípravách zdejších kulturních a společenských akcí.
Pochlubili jsme se, a proč ne (!), že ledčická knihovna existuje od dob zrodu spolku ŘIP, tedy od roku
1897. V roce 1899 bylo rozhodnuto knihy spolkové půjčovat za 1 krejcar, a také, „aby se dala dělat skříň
na ně“. Později byly všechny knihy předány darem do správy obce. Knihovna sama se několikrát stěhovala, než
roku 1999 našla důstojné místo přímo v areálu obecního úřadu. V jejích policích je narovnáno více než sedm tisíc publikací, z toho plných sedm set naučných. Většinou jde o dary, recenzní výtisky, dílem i o koupě. Čile se
ale rozvíjí také výměnný fond se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně. Potěšitelné je, že ledčická
knihovna má zapsáno 110 čtenářů a že loni si přišlo půjčit knížky 775 dospělých a 212 dětí. A pak, že se u nás
nečte! Pro ty, kdo nemohou chodit, nebo marodí, je nabízena donáška „čtiva“ až do domu. Knižní katalog je
na internetu kdykoliv k nahlédnutí na adrese http://ledcice.knihovny.net/katalog/baze.htm. Jinak knihovna pořádá besedy nad knihami, ale také s významnými osobnostmi, například s lidickými dětmi či s válečným veteránem od Tobruku, povídání s autory, zapojila se také do chvályhodné akce „Celé Česko čte dětem“, je rovněž
spolupořadatelkou mnoha místních kulturních a společenských aktivit. Knihovnu i zázemí hasičů si komise prohlédla včetně stodoly, která se sice bude upravovat, ale už teď ji využíváme ke kulturním akcím.
Také nedávno otevřené dětské dobrodružné hřiště, navzdory neustávajícím proudům vody valící se
z oblohy, všechny zaujalo nejen svou dokonalou vybaveností a množstvím herních prvků, ale také přemírou zeleně a vzrostlých stromů. Zcela právem za něj obec před dvěma lety získala první cenu v soutěži dřevěných staveb jako nejlepší stavba roku. Ani počasí, ani čas nikomu nedovolily, chvíli se pozdržet a trošku si „zahrát“.
Spěchalo se totiž do školy, kde již čekali malí cestovatelé, aby příchozím přednesli krátké pásmo básniček o několika zemích světa. Závěrem se ozvalo sborové tvrzení, že všude na světě je hezky, ale doma, u nás v Česku, je
přeci jen nejkrásněji. Při prohlídce jednotlivých tříd, tělocvičny, jídelny, družiny, mateřské školky a dalšího zá-
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zemí, členové hodnotící komise nešetřili slovy chvály a obdivu. Není totiž všude zcela běžné tak krásné, moderní
vybavení, jakým se může pochlubit naše ledčická škola. Paní ředitelka přidala ještě pár faktů a čísel. Nadšená
komise se pak po krátkém zastavení ve školce, kde ji naše mrňata uvítala krátkým pásmem básniček, odebrala
do selského stavení U Cinků, kde ji čekal další nabitý program.
Na dvoře obnoveného a několik let renovovaného venkovského domu očekávala hosty zdejší paňmaminka vyšňořená do nažehleného, krásně vyšívaného kroje a vítala všechny počestné pocestné chlebem a solí.
U funerálního vozu si živnost rozložili patřičně odění funebráci nabízející sladké „smuteční“ věnečky, rakvičky,
černou kávu a lak na rakve (fernet). Je třeba prozradit, že jeden z nich se nestyděl obcházet návštěvníky a tázat
se, jaký termín si má zapsat - kdy uhodí jejich „poslední hodinka“. Neurvalec. Doba sice možná přeje podnikavým, ale čeho je moc, toho je příliš. Není divu, že oslovení se vymlouvali na kdeco a o zápis do funebrákova diáře nestáli. Se zájmem si však prohlédli nejen krásný secesní smuteční kočár, ale také nabízený vzorník „krajek
na rakve“ prezentovaný formou miniaturních dámských kalhotek v černé barvě.
Expozice deseti spolků, uskupení a organizací, kterou šikovné ruce připravily v sále, komisi doslova
nadchla. Ono bylo, a je, vskutku co ukazovat. Čestné místo v řadě „prezentací“ měl Vzdělávací a podporovací
spolek ŘIP, který v Ledčicích bez přerušení funguje od roku 1897. Vždy se podílel na zdejším kulturně společenském životě, na zvelebování vesnice, vzdělávání jejích obyvatel, ale také podporoval, a dodnes podporuje,
své členy v těžkých životních situacích. Velmi dlouho spolupracuje i s veltruskými baráčníky.
Možná na jeho tradice jednou navážou mrňata navštěvující Podřípáček, založený koncem loňského
roku. Maminky v něm své nejmenší „občánky“ učí pracovat s hlínou, seznamují je s dalšími výtvarnými technikami, zapojují dítka do pracovních činností (na příklad pečení chleba či velikonočních perníčků), rozvíjejí jejich
pohybovou a taneční výchovu, pořádají pro ně hravá zaměstnání, vycházky, soutěže a mnohé další.
Činí se i Sokol, tělovýchovný spolek ustanovený v roce 1919 a obnovený v roce 1950 coby fotbalový
oddíl Sokol Ledčice. Jeho expozice lákala leskem vystavených pohárů, dokumentů a dobových fotografií, z čehož je zřejmé, že ti, kdo dnes křísí nejen fotbal k novému životu, mají na co navazovat.
Velmi krásnou a bohatou výstavku připravilo také Myslivecké sdružení, jehož historie sahá až do roku
1923. Jako MS Ledčice-Jeviněves existuje od roku 2003. Posláním této bohulibé organizace je především ochrana přírody, regulace zvěře, její přikrmování hlavně v zimě, podávání medikamentů volně žijícím zvířatům, údržba a výroba mysliveckých zařízení – krmelců, zásypů, napaječek či budek pro ptáky. Velmi zásadně jsou dodržovány tradiční myslivecké zvyky a obyčeje, o čemž svědčí řada vystavených fotografií, trofejí, překrásná puška
z místní dílny pana Hýbla, ale i další myslivecké „potřebnosti“. K prohlédnutí byl „stejnokroj“ dětského mysliveckého „kroužku“ nesoucího hrdý název Ledčické veverky. Myslivecké sdružení spolupracuje s místními kynology, s nimiž na konci prázdnin už po několik let pořádá tradiční Den dětí a zvířat.
Kynologové v Ledčicích působí od roku 1955. Někteří zakládající členové ještě žijí a s organizací pořád
udržují kontakt. Kynologové pracují s mládeží a dětmi, takže rozhodně nezajdou „na úbytě“. Čas od času pořádají veřejné ukázky výcviku svých čtyřnohých miláčků. Odpoledne U Cinků nebylo výjimkou. Fenka německého ovčáka, která ukázala, co umí i za vydatného deště, sklidila za svou „vysokou školu“ zasloužený obdiv a uctivý potlesk všech přihlížejících.
Také Kumštovní klub (KUK), působící v naší obci od roku 2007, předvedl některé své práce z mnoha
výtvarných technik. Úspěch měly například ukázky drátování, malby na hedvábí, základů kresby a malby,
patchworku, zdobení perníčků či panenek pro UNICEF. K prohlédnutí byl také KUKem vyrobený a po celou
dobu středeční prezentace rozsvícený keramický betlém, který byl svého času, jako jediný „reprezentant“ Mělnicka i Podřipska, vystaven v Praze v Betlémské kapli. KUK, jak známo, v minulosti uspořádal několik obsáhlých a velmi navštěvovaných výstav.
Ledčický příležitostný sbor, jenž „vyzpěvuje“ od roku 2008, své umění komisi předvedl prostřednictvím videozáznamu z vánočního koncertu v našem kostele, kde každoročně zpívá libozvučnou a ducha povznášející Rybovu mši vánoční. Vystupuje rovněž s profesionály z Čech i zahraničí. Několikrát do roka pořádá veřejná vystoupení a koncerty nejen ve „vlastní“ vsi, ale také v jejím okolí.
Prohlídka staré části U Cinků členům komise zjevně vyrazila dech. Vřelými slovy uznání ocenila práci
zdejších spolků a uskupení. S obdivem si prohlédla také ledčické „rodinné“ muzeum, pozitivní obrázky ledčických zákoutí od Veroniky Kubáčové, malou ukázku „bylinkové zahrádky“ od paní Chaloupkové a Žákovičové. Pak už všichni sestoupili o patro níž, protože chléb, který naše pekařka Kateřina vytahovala z pece voněl,
až se sliny sbíhaly. Však se také nikdo neupejpal a ještě teplý, lehce posolený, s chutí ochutnával.
Na nějaké, byť maličké, spočinutí nebyl čas. Členy komise ještě čekala ledčická „Naučná stezka praotce Čecha“ s celou svou krásou zarámovanou stromořadím stovek už docela vzrostlých listnáčů. Právě z ní je
nejkrásnější a nejmagičtější výhled na památnou horu Říp. Nikdo z komisařů návštěvy naučné stezky jistě nelitoval, třebaže celkový dojem kazily provazce silného deště. Krása a jedinečnost této ledčické chlouby je zaznamenána i v novém filmu Jana Svěráka Tři bratři.
Dvě hodiny, které měla každá obec přihlášená do soutěže Vesnice roku nekompromisně vymezeny,
uběhly rychlostí světla. A aby pocestní neumřeli hladem, dostali od nás Ledčičáků uzlíček s bochníčkem čerstvě
upečeného chleba a šrůčkem voňavého masa z pece. A také jsme je pro štěstí obdarovali čedičovými hranci,
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u nás zvanými „modrák“ či také „řípák“. Navrch pak pro potěchu oka i srdce od známého místního pěstitele
a šlechtitele pelargonií (má jich na 1600 druhů), pana Reicherta, muškáty s barevně panašovanými listy.
Bylo toho hodně, co jsme komisi společně nabídli a předvedli. Ukázali jsme, jak je u nás živo a dobře.
Že tu kvalitně pracují mnohé organizace a spolky, že většina z nich také věnuje svůj čas dětem a mládeži, že
k vzájemné spokojenosti s vedením obce spolupracují podnikatelské subjekty - jak to ostatně potvrdil například
pan Fojtík z firmy Semmerlock, že tu máme Senior klub, který také nezahálí a že se o tom všem nejednou psalo
a píše v Ledčických novinkách, které pravidelně vycházejí už neuvěřitelných patnáct let. Stejně tak dlouho
Ivanka Plicková sepisuje naši kroniku. Mimochodem, jak se z tohoto vydání Ledčických novinek dovíte, získala nedávno prestižní literární cenu Miroslava Ivanova za knížku, kterou všichni dobře známe – Ledčice na Podřipsku v proměnách času - a se kterou jsme se, samozřejmě, komisi nezapomněli pochlubit.
Před uzávěrkou tohoto čísla jsme se dozvěděli, že vítěznou obcí za Středočeský kraj se staly Kněžice
na Nymbursku, jimž touto cestou upřímně blahopřejeme.
Na okraj jen malou poznámku. V „knihách učených“ se píše:
O Čechovi
V charvátské zemi povstal rod proti rodu, bratr proti bratru v krvavé řeži. Vojvodové, bratři, Čech a Lech se
rozhodli, že opustí vlast a najdou si nová území pro život. Došli k řece Vltavě pod horu, která se dnes jmenuje
Říp. Lid si již stýskal na útrapy putování. Čech proto vystoupil ráno na horu, rozhlédl se a zem kolem se mu zalíbila. Rozhodl se, že toto bude jejich nová vlast. Lid ji pojmenoval po Čechovi. Po čase první území dalším příchozím již nestačilo, a tak se Lech rozhodl, že se svou družinou půjdou ještě dál. Když bylo Čechovi 86 let, zemřel. Uložili ho na hranici a spálili. Popel a kosti pohřbili do hrobu.
Jak vidíte, o pramáti Čechové ani řádek. Museli jsme ji „objevit“ až my – Ledčičáci. Co ještě dodat?
Snad to, že velký dík, úcta a uznání patří úplně všem, kteří věnovali svůj volný čas na to, aby naši obec hodnotitelům ukázali v tom nejlepším světle a v celé bohatosti jejího života. Je zcela přirozené, že všech třicet šest přihlášených obcí toužilo po vítězství a udělalo pro to všechno, co bylo v jejich silách. Také Ledčice pošilhávaly
po metě nejvyšší. Na tu jsme sice nedosáhli, ale s prázdnou jsme neodešli. Především jsme sami sobě dokázali,
že jsme rozhodně velmi dobrým a soudržným místem pro spokojené žití. Svými neotřelými nápady, ochotou
a dobrou náladou přispěli všichni – od nejmenších školčátek a školáků až po místní bardy. Tolik potřebnou dávku optimizmu vlastní celému „realizačnímu týmu“ nepokazily a neohrozily ani neutuchající celodenní dávky
prudkého deště, takže se celé odpoledne neslo ve velmi příjemné atmosféře. Opět jsme se přesvědčili, že umíme
pobavit nejen sami sebe, a to není málo.
A víte, co je odměnou?! No přece Zlatá cihla, kterou nám komise udělila za stavbu kulturního a společenského centra U Cinků.
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Rodina a děti znamenají pro Vietnamce to nejdůležitější
Už léta jich mezi námi žijí desetitisíce. Přesto Vietnamce, kteří nedávno znovu vyjádřili přání stát se
oficiální národnostní menšinou, dodnes blíže neznáme. Třebaže se většina z nás s Vietnamci dennodenně setkává, stejně je vnímá jako uzavřenou komunitu, která s Čechy mimo své krámky nijak nepřijde do styku, nevyhledává je, možná se jich dokonce straní... Čím to je? Jazykovou bariérou?
Je to dáno hlavně tím, že Vietnamci jsou zvyklí se starat sami o sebe, ze zkušenosti vědí, že jim nikdo
nepomůže. Nikdo kromě vlastní rodiny a nejbližších přátel. Není to však proto, že by se třeba před námi uzavírali. Mají pocit, že když jim do života začne zasahovat stát nebo nějaká organizace - byť s dobrými úmysly -, rodí
se možná nějaký problém. A to je potom provází všude. Na uzavřenost Vietnamců má vliv i postoj mnoha českých lidí vůči nim – vesměs nadřazený, pohrdavý. Naši lidé si totiž neuvědomují, že Vietnamci nejsou nějací
„barbaři“, ale příslušníci národa se starou kulturou, mnohem starší, než je naše!
Pokud opravdu máte zájem s Vietnamcem komunikovat a chováte se k němu slušně, v ideálním případě
znáte pár vietnamských slov nebo zdvořilostních frází, rádi si s vámi popovídají, povykládají vám o svém kulturním zázemí... Ovšem když k nim přijdete a spustíte na ně „hej, ty...“, tak se uzavřou do sebe a moc se s vámi
nebaví.
Vietnamština, největší zástupce skupiny austroasijských jazyků, je mateřským jazykem Vietnamců, kteří představují téměř 90 % obyvatel Vietnamu a další více než 3 miliony lidí po celém světě. Vietnamština je tonální jazyk, má šest tónů, významotvorných, zapisuje se latinkou s celou řadou diakritických znamének. Stejně
jako většina jiných asijských jazyků je vietnamština analytický jazyk, prakticky nemá morfologii a mluvnické
kategorie jako pád, čas, číslo a rod se označují pomocí vložených slov a syntaktických změn.
Vietnamština nezná vykání a tykání v podobě, jak je známe z českého jazyka. Má však zvláštní zdvořilostní slova a obraty, jejichž použití závisí na řadě okolností, které se vztahují k věku a společenskému postavení
účastníka rozhovoru, vyjadřují vztahy mezi staršími a mladšími osobami, mezi mužem a ženou, mezi přáteli
stejné věkové kategorie i vztahy neutrální.
Odlišná je i mimoslovní komunikace, jež se od naší liší a mohla by být příčinou nedorozumění. Při podání pravé ruky je stisk ruky druhé osoby provázen lehkým stiskem levé ruky, takže partnerovu ruku Vietnamec
drží v obou svých dlaních. Takové podání ruky je výrazem úcty. Naopak podání pouze jedné ruky může být pokládáno za projev neúcty.
Dar či jakýkoli předmět Vietnamec podává oběma rukama. Dává tím najevo, že si svého partnera váží.
Přímý pohled do očí není zdvořilý, je projevem domýšlivosti. Nadřazenost projevuje také ten, jehož špička přehozené nohy přes nohu směřuje k partnerovi sedícímu naproti. Zkřížené paže na prsou znamenají rozčilení nad
rozhovorem.
Při přivolávání druhé osoby rukou směřuje dlaň vždy k zemi, prsty se pohybují k přivolávající osobě.
Dlaň směřující nahoru je projevem nadřazenosti.
Děti, ať se nám líbí sebevíc, nikdy nehladíme po vlasech! Je to neslušné. Nejvhodnější je lehké poplácání po rameni nebo po zádech.
Dotaz na rodinu již při prvním setkání nepokládejme za neslušnost. Je to projev opravdového zájmu
a úcty, neboť rodina a děti znamenají pro Vietnamce to nejdůležitější, rodinné vztahy i mezi vzdálenějšími příbuznými jsou ve Vietnamu mnohem těsnější než u nás.
O vietnamské rodině si povíme zase někdy příště. V některém z dalších příštích příspěvků si také povíme o vietnamských jménech, největším svátku v roce a nakoukneme vietnamským hospodyňkám pod pokličku.
Autorka, PhDr. Iva Klinderová, CSc., je vietnamistka, jedna ze dvou posluchačů, kteří jako první u nás v roce
1966 dokončili studium vietnamistiky. Ve svém oboru pracovala pětadvacet let, působila jako vědecká pracovnice v bývalé ČSAV (nynější Akademii věd ČR). Mnohokrát pobývala ve Vietnamu a v Kambodži, publikovala
v četných periodikách, kromě své výzkumné práce překládala z vietnamštiny. Nyní je v důchodu.

16

ŠKOLNÍ OKÉN
KÉNKO
Rozloučení a obchůdek
V úterý 24. června jsme se sešli před školou, abychom se před nastávajícími prázdninami rozloučili.
Nejprve proběhlo loučení s předškoláčky a potom s žáky páté třídy. Všichni byli obdarováni pěknými dárečky.
Poté na nás v tělocvičně čekal obchůdek. Celý rok jsme získávali za aktivitu, četbu, dobrovolné úkoly atd. perličky, za které jsme si v obchůdku nakoupili. Děkujeme zastupitelstvu obce za dárečky pro předškoláčky a páťáčky, které předala paní starostka. Děkujeme za poskytnutí autorům fotografií.

Škola v přírodě
Veškeré informace o škole v přírodě z letošního roku naleznete na webových stránkách školy
http://www.ledcice.cz vlevo v menu Škola v přírodě včetně deníku, videa a fotografií. Na školu v přírodě jsme
dorazili bez nehody. Zážitků a příhod jsme si dovezli celý kufr, denně jsme je zapisovali:
První den 8. června 2014
První den jsme navštívili Zoo ve Dvoře Králové. Zde jsme strávili v zajetí zvířátek téměř pět hodin.
Po návštěvě Zoo jsme vyrazili směr Pec pod Sněžkou, penzion Mileta. K penzionu jsme museli dorazit lesní cestou pěšky, jelikož k němu cesta pro autobusy nevede. Večeře (svíčková omáčka, knedlík) všem moc chutnala
a téměř polovina z dětí si šla přidat. Nyní (čas 23. 12 hod.) již všichni ležíme ve svých postýlkách, ale ne všichni
spíme. Pedagogický sbor jde učinit kontrolu spících a nespících. Tak zase zítra!
Šestý den 13. června 2014
V noci nás navštívil dráček, kterého jsme poznali na Noci s Andersenem. Sebral náš fotoaparát. My
jsme celý předešlý večer i ráno fotoaparát hledali. Nakonec jsme jej objevili. Uvnitř fotoaparátu byly fotografie,
jak spíme. Na každé fotografii spolu s námi byl i dráček. Záhada nebyla dosud vyřešena. Po snídani jsme se již
neučili. Zabalili jsme si věci, vzali malování na obličej, kytaru a šli k nedalekému lesíku. Zde jsme si malovali
na obličej a zazpívali s kytarou. Někdo si zkusil i sám na kytaru nějaké ty akordy. Před odchodem z lesa kdosi
zahlédl dráčka, ale když se skupina vydala lesík prohledat, nikdo nebyl objeven. Po obědě jsme se pěšky vydali
k našemu autobusu, kufry nám odvezl velkým autem pan správce. Autobus z Velké Úpy plně naložený vyrazil
směr "DOMOV" v půl druhé. Když jsme po třech hodinách zahlédli odbočku na Ledčice, začali jsme radostně
pokřikovat: „Už jsme doma!"
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Všichni jsme se vrátili v pořádku a s velkými zážitky. Hory jsme poznali se vším všudy. V příštím roce
se vydáme úplně jiným směrem. Ale kam to bude, neprozradíme. Nechte se překvapit!
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Den dětí 1. června 2014
Dětský den v Ledčicích, který pro děti připravila Obec Ledčice ve spolupráci s naší základní a mateřskou školou, Podřípáčkem, hasiči a TJ Sokol, se vydařil. Sluníčko pěkně svítilo, děti si zasoutěžily i zasportovaly. Po vyhodnocení soutěží se ledčičtí hasiči postarali o oblíbenou pěnu a poté se všichni s úsměvem na tváři rozešli do svých domovů.
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Dopisy školáků o škole v přírodě
Na škole v přírodě to bylo super, protože tam vařili dobře a bylo i hezké ubytování. Někdo ukradl paní
ředitelce fotoaparát a v noci všechny děti i učitelky vyfotil s tím drakem, který byl na Noci s Andersenem. Eliška
Hofmanová
Na škole v přírodě se mi líbilo, hlavně na safari. Byly tam hezké zebry a antilopy. Také se mi líbily vodní želvy.
Většinu času jsme trávili venku, chodili jsme na dlouhé vycházky. Nejlepší ale bylo, když jsme šli
na Sněžku, ještě nikdy jsem nebyla jednou nohou v ČR a druhou v jiné zemi (Polsko)! Byl tam taky pěkný výhled.
Nejvíce se mi líbilo, jak jsme jeli lanovkou – byla skoro celá prosklená.
Moc hezké bylo i hřiště „Louka smyslů“, kde měli trubku, která vedla pod zemí, a vyčuhovaly jen konce,
do jednoho člověk něco řekl a z druhého konce trubky se to ozývalo. Johanka Kadeřábková

O ledčické škole
Do této školy jsem nastoupila v roce 2009. Moc se mi tu líbí, mám tu vše.
Naučila jsem se tu číst, psát a vše ostatní, co je třeba. Mám radost z toho, že zde můžeme mít zvířata,
jako jsou želvy Amálka a Bětuška, šneci a jedna bojová rybička. Jsem ráda také, že tu dobře vaří. Hlavní je,
že máme hodné paní učitelky.
Je škoda, že je jen do páté třídy, ráda bych tu ještě zůstala. Bára Bušilová

Ve školce malujeme Říp
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