XVI. ročník, duben-červen 2015

Vážení a milí spoluobčané,
prázdniny a dovolená jsou v plném proudu a do něj, obrazně řečeno, vplouváme i my s novými
informacemi v zatím posledním čísle Ledčických novinek. Všichni jste jistě zaznamenali probíhající rekonstrukci
chodníků, směřujících od středu obce na Cikánku. Každá taková obnova s sebou, samozřejmě, přináší různé
komplikace a určitá omezení. Například ztížení vstupu občanů do jednotlivých nemovitostí, přímo sousedících
s touto stavbou. De facto se musejí pohybovat po staveništi. S tím pochopitelně souvisejí další potíže, jako jsou
dešťové vody apod. Prosím Vás o trpělivost a shovívavost po dobu, než bude stavba dokončena. Odměnou nám
všem bude další kousek upravené a tím zase o něco krásnější části obce
Letos jsme se opět přihlásili do soutěže Vesnice roku 2015. Rovněž, podobně jako loni, jsme dostali cenu.
Tentokrát ji představuje Ocenění za rozvoj lidových tradic. I kdybychom žádné metály neobdrželi, měli jsme
o důvod víc se opět setkat při uvítání hodnotící komise, popovídat si a společně si zazpívat při kytaře
a heligonkách. Uznejte, to je přece ten nejdůležitější důvod, proč „udržovat vesnickou pospolitost“. Za touto,
jen zdánlivě jednoduchou akcí, je spousta práce našich spoluobčanů. Touto cestou bych jim moc ráda
poděkovala, protože bez jejich pomoci by to zkrátka nešlo.
Dále bych chtěla upřímný dík adresovat všem, kteří se zúčastnili akce Ukliďme Česko. Byla jsem velmi
příjemně překvapena počtem brigádníků, kterým není lhostejné, v jakém stavu se naše příroda nachází
a neváhají přiložit ruku k dílu, abychom se alespoň my tady netopili v odpadcích.
Také chci vyzdvihnout práci nastupující generace TJ Sokol Ledčice, která za finanční výpomoci obce byla
schopna pracovně i organizačně velmi pěkně zvládnout obnovu tradice Staročeských májů. Poděkování jim
patří samozřejmě i za reprezentaci ve fotbale, stejně jako členům jednotky Sboru dobrovolných hasičů, kteří
v letošním roce uspěli v několika soutěžích.
Pravděpodobně se k některým z Vás dostala informace, že obec Ledčice uspěla v soutěži vyhlášené
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a obdrží odměnu ve výši 500 tisíc korun, kterou věnuje především
na aktivity dětí a mládeže. V současné době připravujeme program klubu mládeže, který svou činnost zahájí
27. července 2015. Chystáme, bude-li ze strany rodičů o tuto službu zájem, rovněž příměstský tábor. Více
informací k tomuto tématu naleznete na www.ledcice.cz, v samostatném menu KLUB MLÁDEŽE
a PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR a na stránkách www.facebook.com Klub mládeže Ledčice.
Vážení občané, přeji Vám krásné léto a příjemné prožití dovolené a dětem krásné prázdniny plné
pestrých zážitků.
Jiřina Michovská

Blahopřejeme
Ve druhém čtvrtletí letošního roku narozeniny oslavili:
50 let Müllerová Jana čp. 93, 50 let Zemanová Marie čp. 9, 50 let Švehla Jiří čp. 2, 55 let Hájek Ivan čp. 239,
55 let Říha Václav čp. 212, 60 let Jelínková Ivana čp. 66, 60 let Slaba Ladislav čp. 245, 65 let Holajová Jitka
čp. 71, 65 let Bušil Jiří čp. 48, 65 let Zeman Václav čp. 60, 75 let Michlová Katarína čp. 46, 75 let Křiček Jiří
čp. 54, 75 let Dvořáková Josefa čp. 19, 80 let Srbová Libuše čp. 187, 80 let Fryč Miloslav čp. 20, 82 let Vysoká
Jiřina čp. 144, 83 let Petráš Jiří čp. 220, 84 let Došková Zdeňka čp. 180, 90 let Jansová Miloslava čp. 88, 95 let
Králová Marta čp. 224.
Všem oslavencům do dalších let přejeme hodně zdraví, klidu a pohody!

Jeho život se naplnil
S lítostí oznamujeme, že ve druhém čtvrtletí tohoto roku nás ve věku 67 let navždy opustil Hrnčíř Václav č.p. 77.
Čest jeho památce!

Vítáme naše nejmenší
Ve druhém čtvrtletí letošního roku se u nás v Ledčicích narodil Lukáš Bouška čp. 30, Petra Švecová čp. 162
David Lidický čp. 228 a Teodor Wild čp. 160.
Dětem i rodičům přejeme hodně štěstí a zdraví!

Zlatá svatba manželů Srbových
Přejeme do dalších let jen vše dobré!
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Ledčice 18. 3. 2015
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje následující program veřejného zasedání:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a kontroly zápisu
3. Schválení programu
4. Smlouva o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu stavby
5. Prodej pozemků
6. Přihláška do soutěže Vesnice roku 2015
7. Různé:
a) Rozpočtové opatření č. 2
b) Využití předkupního práva
c) Revitalizace zahrady MŠ
d) Žádost o poskytnutí dotace z FROM
e) Osvětlení chodníku na Cikánku
f) Nový člen školské rady
g) MAS Podřipsko
h) History park Ledčice
8. Diskuze
Bod 4)
Smlouva o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu stavby
č. IP- 12-60007377/VB/01.
Předsedající seznámila s bodem z předchozího zasedání - Smlouvou o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a o právu stavby pro ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně, Teplická 874/8 Děčín
IV– Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035. Uzavřením smlouvy dojde k zatížení pozemků p. č. 3223, 1547/47,
1547/2, ve vlastnictví obce, zapsaných na LV 10001 pro obec a k. ú. Ledčice. Věcné břemeno se schvaluje jako
úplatné, navržená výše náhrady dle výpočtu je 1 500,- a dojednáno 15 000,- .
Smlouvu předkládá na základě plné moci spol. K. Uhlíř s. r. o., Zálužská 118, Záluží, 250 88 Čelákovice.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům i přítomným občanům.
Doplňující návrh předložil člen zastupitelstva Miroslav Müller, který požádal o odklad tohoto bodu o 14 dní.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje odložení projednání tohoto bodu o 14 dnů.
Výsledek hlasování:
Pro
10
Proti
1 (Michovská) Zdrželi se 2 (Müller, Miler)
Usnesení č. 47 bylo schváleno.
Bod 5)
Prodej pozemků
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje prodej pozemku č. 468 o výměře 6 m2, odděleného z pozemku
par. č. 1006/1 novým geometrickým plánem č. 486-134072 /2012 a pozemku č. 467 o výměře 6 m2,
odděleného z pozemku par. č. 1547/47 novým geometrickým č. 485-13507 /do 2012 za cenu Kč 400 /m2.
Usnesení č. 48 bylo schváleno.
Bod 6)
Přihláška do soutěže Vesnice roku 2015
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2015.
Výsledek hlasování:
Pro
13
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 49 bylo schváleno.
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Bod 7)
Různé:
a) Rozpočtové opatření č. 2
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Rozpočtové opatření č. 2.
Výsledek hlasování:
Pro
13
Proti
0
Zdrželi se
Usnesení č. 50 bylo schváleno.

0

b) Využití předkupního práva
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje využití předkupního práva na zasíťovaný pozemek, parcelní číslo KN
433/13.
Výsledek hlasování:
Pro
12
Proti
0
Zdrželi se
2 (Knorová, Polmová)
Usnesení č. 51 bylo schváleno.
c) Revitalizace zahrady MŠ
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje podání žádosti o finanční příspěvek na revitalizaci školní zahrady do OŽP.
Výsledek hlasování:
Pro
14
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 52 bylo schváleno.
d) Žádost o poskytnutí dotace z FROM
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje podání žádosti o finanční příspěvek do Fondu rozvoje obcí a měst
Krajského úřadu Středočeského kraje na projekt: „Sociální zázemí sportovního areálu v obci Ledčice“
Výsledek hlasování:
Pro
14
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 53 bylo schváleno.
e) Osvětlení chodníku na Cikánku
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje vybudování nového veřejného osvětlení v části obce „Dolánky“
a „Cikánka“.
Výsledek hlasování:
Pro
14
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 54 bylo schváleno.
f) Nový člen školské rady
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje pana Lukáše Vraspíra členem školské rady.
Výsledek hlasování:
Pro
12
Proti
0
Zdrželi se
2 (Polmová, Vraspír)
Usnesení č. 55 bylo schváleno.
g) MAS Podřipsko – zástupce
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje, že novým zástupcem pro jednání v MAS Podřipsko bude statutární
zástupce obce Ledčice.
Výsledek hlasování:
Pro
13
Proti
0
Zdrželi se
1 (Michovská)
Usnesení č. 56 bylo schváleno.
h) History park Ledčice
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje dělení pozemku podle geometrického plánu č. 488-94/2015 ze dne
5. 3. 2015.
Výsledek hlasování:
Pro
14
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 57 bylo schváleno.
Bod 8)
Diskuze:
Moštárna - do příštího zasedání zastupitelstvo rozhodne o zbourání objektu nebo jeho využití.
Břízy - informace o pokácení bříz na návsi u pomníku a akátu u č. p. 15 z důvodu vybudování
nových chodníků a komunikace. Náhradou budou vysázeny nové stromy.
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U Cinků - nutné stanovení pravidel pro pronájem prostor
- s každým dlouhodobým uživatelem objektu bude sepsána řádná smlouva.
Ukliďme Česko - předsedající přítomné seznámila s touto akcí, která bude probíhat 18. dubna 2015.
Obec se zapojí do projektu - osloveni do této akce budou myslivci, zemědělci a dále
se zapojí členové zastupitelstva a dobrovolníci.
Maškarní ples - konání maškarního plesu bylo přeloženo na 12. 4. 2015.
Jan Vereš požádal, zda by mohlo být veřejné zasedání zastupitelstva v jiný den než ve středu
- předsedající oznámila, že termín konání ZO ve středu byl výjimečný.
PhDr. Věra Novotná pozvala všechny na velikonoční jarmark a výstavu konanou U Cinků.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Ledčice 2. 4. 2015
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje následující program veřejného zasedání:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a kontrola zápisu
3. Program
4. Smlouva o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu stavby
5. Závěrečný účet obce za rok 2014 a účetní závěrka za rok 2014
6. Různé: a) Využití předkupního práva
b) Rozšíření stavby VO
7. Diskuze
8. Závěr
Bod 4)
Smlouva o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu stavby
č. IP-12-60007377/VB/01.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Smlouvou o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a o právu stavby pro ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně, Teplická 874/8 Děčín IV– Podmokly,
PSČ 405 02, IČ 24729035
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 2 (M. Müller, Uher)
Usnesení č. 60 bylo schváleno.
Bod 5)
a) Závěrečný účet obce za rok 2014
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Závěrečný účet za rok 2014, vyvěšený od 5. 3. 2015 do 20. 3. 2015 spolu
se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ledčice a výkazem FIN 2-12, s vyjádřením:
Souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 12
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 61bylo schváleno.
b) Účetní závěrka za rok 2014
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje, dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, účetní závěrku
obce Ledčice za rok 2014 včetně výsledku hospodaření za rok 2014.
Výsledek hlasování: Pro 12
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 62 bylo schváleno.
Bod 6)
Různé:
a) Využití předkupního práva
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ledčice rozhodlo, že využije předkupního práva, uvedeného v kupní smlouvě s Barborou
Novotnou a Janem Červeným a vyplatí kupní cenu v plné výši, ale nebude hradit daň z nabytí nemovitosti.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 1 (M. Müller)
Usnesení č. 63 bylo schváleno.
b) Rozšíření stavby veřejného osvětlení – chodník na Cikánku
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje rozšíření stavby: „Rekonstrukce VO“, místní část obce podél č. p. 18, 71,
76, 07, 75, 99, 100, 112.
Výsledek hlasování: Pro 12
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 64 bylo schváleno.
7) Diskuze:
Moštárna: využití prostoru předložení návrhů – demolice
Neutěšený stav budovy OÚ č. p. 108: zpracovat nabídku na výměnu oken
Ledčická stodola: úprava stropu, zateplení a postavení krbu - připravit projekt
Zapojení se do akce „Ukliďme Česko“ s termínem 18. 4. 2015: organizuje starostka
Kabiny: nové - podat žádost o dotaci do Fondu rozvoje obcí a měst KÚSK + rozpočet
staré - majetkové vypořádání – na příštím zasedání budou informovat sportovci
Č. p. 16: využití objektu – zadání, oprava a dozdění opěrné zdi k č. p. 15
Věšínská strouha: pokračovat v čištění a zajistit následnou výsadbu břehového porostu
požádat nadaci o finanční příspěvek na koupi stromů
Projekty zajistit: - zasíťování stavebních parcel
- čištění rybníků, odvod dešťové vody u č. p. 82 a mostek u ZŠ
- schůzka se zemědělskými subjekty hospodařícími v katastru obce
- polámané keře a stromy a další
Evangelický hřbitov: oprava hřbitovní brány - pan Maťák
doplnit část hřbitovní zdi o mříž nebo část plotu - osloven pan Sršeň
Obecní hřbitov: upravit vrata a vstup ze zámkové dlažby – spolek Řip
Oprava komunikací: žádost vlastníků nemovitostí č. p. 7, 236, 2, 37

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Ledčice dne 9. 6. 2015
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje následující program veřejného zasedání:
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a kontrola zápisu
3) Program
4) Veřejnoprávní smlouvy – žádosti o příspěvek na činnost
5) Prodej stavebního pozemku
6) Novela zákona č. 37/2003 platná od 1. 4. 2015
7) Rozpočtové opatření
8) Různé:
a) Valná hromada SVS
b) Sídlo MS Ledčice – Jeviněves
c) Kupní smlouvy – cena pozemku
d) Výroční zpráva podle zákon č. 106/1999 Sb.
e) Úprava domu č.p. 108
f) Demolice stavby
g) Č. p. 16 – využití objektu, oprava opěrné zdi
h) Zpracování projektů na základě vodohospodářského posudku
9) Diskuze
Bod 4)
Veřejnoprávní smlouvy – žádosti o příspěvek na činnost
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje tyto veřejnoprávní smlouvy:
č. 1/15 MS Ledčice – Jeviněves – výše příspěvku 20 tis. Kč
č. 2/15 TJ Sokol Ledčice – výše příspěvku 30 tis. Kč
č. 3/15 Základní kynologická organizace – výše příspěvku 15 tis. Kč.
Výsledek hlasování:
Pro
15
Proti
0
Zdrželi se
Usnesení č. 67 bylo schváleno.

0

Bod 5)
Prodej stavebního pozemku
Předsedající seznámila se žádostí o koupi pozemku pana Miroslava Kostrouna na výstavbu rodinného domu
par. č. 1005/9 a 1004/9, a to v případě, že budou od pozemku odděleny navržené části o výměře 100 m2.
Po oddělení předmětných částí bude celková výměra 839 m2.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje prodej pozemku s podmínkou, že geodetický plán a daň z nabytí
nemovitosti bude hradit kupující.
Výsledek hlasování:
Pro
15
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 68 bylo schváleno.
Bod 6)
Novela zákona č. 37/2003 platná od 1. 4. 2015
Předsedající seznámila s novelou zákona týkající se navýšení platů ústavních činitelů potažmo i zastupitelů
o 3,5%.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje navýšení platů neuvolněných zastupitelů.
Výsledek hlasování:
Pro
1 (Michovská ) Proti
12
Zdrželi se 2 (Uher, Polmová)
Usnesení č. 69 nebylo schváleno.
Bod 7)
Rozpočtové opatření č. 3
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
Výsledek hlasování:
Pro
15
Proti
0
Zdrželi se
Usnesení č. 70 bylo schváleno.

0

Bod 8)
Různé:
a) Valná hromada SVS
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ledčice na základě § 84 odst. 2 písm. f) zákona 128/2000 Sb. deleguje k účasti a k jednání
na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti a. s., konané dne 18. 6. 2015 starostu obce Mnetěš, pana
Martina Minarčíka.
Výsledek hlasování:
Pro
15
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 71 bylo schváleno.
b) Sídlo MS Ledčice – Jeviněves
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ledčice souhlasí, aby umístění sídla Mysliveckého spolku Ledčice-Jeviněves, bylo na
adrese: Obecní úřad Ledčice, Ledčice 45, 277 08 Ledčice
Výsledek hlasování:
Pro
15
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 72 bylo schváleno.
c) Kupní smlouvy – „Chodník na Cikánku“
Předsedající seznámila s výkupem pozemků ve vlastnictví manželů Mrzenových, které zastupitelstvo schválilo
dne 9. 12. 2014, ale nebylo jednáno o výkupní ceně pozemků. Jedná se o dva pozemky: p. p. č. 1094/6 o výměře
83, odděleného od p. p. č. 1090/4 v SJM manželů Mrzenových a p. p. č. 3834 o výměře 23 m2, odděleného p. st.
č. 254 ve vlastnictví Aleny Mrzenové.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje koupi pozemků p. p. č. 1094/6 a p. p. č. 3834 za cenu 50 Kč/m2. Náklady
spojené s převodem pozemků hradí obec Ledčice.
Výsledek hlasování:
Pro
15
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 73 bylo schváleno.
d) Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje výroční zprávu podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2014.
Výsledek hlasování:
Pro
15
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 74 bylo schváleno.
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e) Úprava domu č. p. 108
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje návrh s opravou domu č. p. 108 ve vlastnictví obce Ledčice a tím
schvaluje nabídku na výměnu oken od firmy Geus ve výši 31 000 Kč a dále schvaluje pokračovat v opravách na
tomto stavení.
Výsledek hlasování:
Pro
15
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 75 bylo schváleno.
f) Demolice objektů zapsaných na LV 100001
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ledčice rozhodlo o demolici dvou objektů a to:
• moštárny na pozemku par. č. 279 o výměře 27 m2
• kolny (na pohřební vůz) na pozemku par. č. 192 o výměře 43 m2.
Výsledek hlasování:
Pro
15
Proti
0
Zdrželi se
Usnesení č. 76 bylo schváleno.
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g) Č.p. 16 – využití objektu a oprava opěrné zdi
Předsedající seznámila se stavem č. p. 16 ve vlastnictví obce Ledčice, kdy je třeba definitivně rozhodnout
o využití objektu a opravě opěrné zdi.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ledčice rozhodlo o oslovení Zuzany Peškové, prostřednictvím Moniky Antošové, a zadat
v rámci studijních prací studentům FA ČVUT studii o možném využití objektu č. p. 16.
Výsledek hlasování:
Pro
15
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 77 bylo schváleno.
h) Zpracování projektů na základě vodohospodářského posudku
Předsedající seznámila s nabídkovou cenou na zpracování vodohospodářského projektu na opravu objektů
v zastavěné části obce od firmy VHS projekty Kralupy nad Vltavou, která byla zástupcem obce oslovena.
Nabídková cena činí: 205 000 Kč bez DPH
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ledčice rozhodlo o oslovení dalších firem na zpracování vodohospodářského projektu na
opravu objektů v zastavěné části obce Ledčice.
Výsledek hlasování:
Pro
15
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 78 bylo schváleno.
9) Diskuze:
• Starostka obce: informace o zajištění a financování domovních čistíren odpadních vod u č. p. 228, 231,
232.
• Luboš Král: informoval o návštěvě firmy Semmelrock Stein + Design Dlažby a.s Ledčice společně
s Janem Verešem s žádostí o sponzoring TJ Sokol – žádosti bylo vyhověno.
• Luboš Král: informoval, že zalévání nového fotbalového hřiště je nyní nedostatečné.
Dotaz: zda by finanční částka rezervovaná v rozpočtu mohla být použita na projekt zavlažování
trávníkové plochy na novém fotbalovém hřišti.
Starostka navrhla vyčkat na rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje o vyřízení dotace na sociální
zázemí, protože částka rezervovaná v rozpočtu je procentuelní podíl finančních prostředků k dotaci,
v případě, že v programu neuspějeme, může zastupitelstvo rozhodnout o použití rezervovaných
prostředků.
Pan Šourek zmínil, že by bylo možné vytvořit na jeho pozemku v části obce vodní plochu, z které by
bylo možné čerpat vodu na zalévání hřiště.
• Paní Polmová: vznesla dotaz kdo bude odstraňovat chorobou napadené smrky vedle jejího pozemku.
Odpověď starostky obce: pokud jsou na veřejném prostranství, tak samozřejmě obec.
• Pan Sirový informoval, že již několikrát viděl pražskou firmu jak přiváží kaly z ČOV a vykládá je na
pozemku za regulační stanicí plynu na Cikánce.
Odpověď starostky obce: celou záležitost prověřím a na příštím zasedání ZO budu informovat
o legálnosti této záležitosti.
• Pan Sirový: dotaz jak bude hrazena kapela, která vystupovala na Staročeských májích?
Odpověď starostka obce: bude hrazena obcí, tak jak bylo přislíbeno.
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Pieta za Miladu Horákovou
Před 65 lety byla po komunisty vykonstruovaném procesu 27. 6. 1950 popravena Milada Horáková.
V upomínku vzplála v sobotu večer u sochy svatého Václava na Václavském náměstí Světla pro Miladu
Horákovou. Také v nejedné ledčické domácnosti byly zapáleny svíčky na její památku.
Úryvek z dopisu na rozloučenou:
„Má jediná dceruško Jano,... Choď světem s očima otevřenýma a poslouchej nejen své bolesti a zájmy,
ale i bolesti, zájmy a tužby těch ostatních. Neříkej nikdy nad žádnou věcí: do tohohle mi nic není. Všechno tě
musí zajímat a hlavně o všem musíš hloubat, porovnávat, dávat si jednotlivé jevy dohromady. Člověk nežije na
světě sám - v tom je veliké štěstí, ale také ohromná povinnost. Ta povinnost je v prvé řadě v tom nebýt a nečinit
se výlučným, tedy splynout s potřebami a cílem ostatních.“

Poděkování
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rodina Vraspírova panu Jiřímu Marešovi za záchranu syna před útokem psa
panu Stanislavu Klementovi za limonády na Dětský den
paní Miluši Vysoké za vybavení ledčického fundusu
panu Zdeňku Klatovskému čp. 174 za historické dokumenty
panu Dušanu Rácovi za ceny na Dětský den
manželům Mrzenovým za historické a užitkové předměty
panu Jiřímu Sirovému za sponzorský dar na Dětský den
sportovcům a Podřipáčku za ceny na Dětský den
paní Martě Hančlové ledčická škola děkuje za 25 let práce ve škole
základní a mateřská škola rodičům za pomoc při opravách a úpravách školy, za věcné dary

Ukliďme Česko
Díky za blahodárnou akci, po níž některá zaneřáděná místa v obci i jejím okolí opravdu prokoukla.
Ledčice se celostátního úklidu zúčastnily poprvé, ale i tak se sešlo poměrně nečekané množství dobrovolníků. Ti
všichni vyčistili, sebrali a odstranili to, co jiní lhostejně znečistili či vyhodili. Všem jim za to patří úcta
a poděkování. Hned je naše vesnice zase o něco hezčí a upravenější. Přijdete příště také přiložit ruku k dílu
a podpořit tak už třetí ročník této iniciativy, která vychází z mezinárodně osvědčeného modelu?
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Téma: drogy
Dne 29. června se U Cinků sešla skupinka mladých mezi 13. a 17. rokem věku s paní Pavlou
Martínkovou, aby si pohovořili o jednom z největších problémů dneška – drogách. Povídalo se o tom, jaké drogy
vůbec existují, jaké problémy jejich uživatele čekají, v jakém se ocitnou zdravotním ohrožení i jaké změny
v psychice, jednání a konání se „díky“ nim mohou lehce stát. Besedující se rovněž dozvěděli, jak je těžká léčba
a návrat do normálního „čistého“ života a jak se na osobnosti těch, kteří návykové látky berou, jejich důsledky
projevují.
Po přednášce určené mládeži bude pokračovat další, tentokrát vyhrazená rodičům, prarodičům a širší
veřejnosti. Uskuteční se 20. července od 18 hodin, opět U Cinků.

Vernisáž výstavy „Inspiruj se svým mistrem“
Ve čtvrtek 23. července 2015 od 18 hodin bude slavnostním přípitkem otevřena výstavka maleb
a kreseb z umělecké dílny zdejších nadaných dam a dívek, které se pravidelně scházely v dílně U Cinků.
Prohlédnete si zátiší, portréty, krajiny i abstrakce, jež vznikaly v průběhu několika zimních a jarních týdnů
a měsíců.
Vernisáž výstavy proběhne v sále U Cinků. Všechny výtvarnice se těší na vaši hojnou účast a tím
i podporu svých uměleckých snah. Ozvláštněním vernisáže bude kratičké hudební vystoupení jejich rodinných
příslušníků. Po slavnostním „aktu“ jistě zbude čas i na přátelské posezení a poklábosení. Všichni jste srdečně
zváni.
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Upřímně vám závidím
„… tohle stavení U Cinků. Moc bych si přála, abychom takové měli i v naší vesnici,“ nechala se slyšet
jedna z členek komise, která k nám do Ledčic přijela letos 21. května. Podobně jako loni jsme se i letos přihlásili
do soutěže o titul Nejlepší obec Středočeského kraje.
Dvě hodiny. Je to hodně nebo málo? Jak kdy a jak pro koho. Už během pečlivých příprav se ukázalo,
že času se nám nebude dostávat, protože se máme čím pochlubit. V průběhu roku událost střídá událost, akce
akci. Když se to podtrhne a sečte, je toho suma sumárum… No prostě požehnaně.
„Tady vidí, co bylo a co je. Třeba domácí zvířátka,“ ozval se nadšený hlas v archeoparku Na ladech.
Komise byla překvapena a možná i zaskočena tím, co spatřila. V duchu Komenského schola ludus, tedy škola
hrou, si zde lze hrát na archeology, dějepisce, vyzkoušet si, jak naši pravěcí předci vyráběli nádoby či se na
chvilku vtělit do kůže archeologa, který právě učinil objev a pracuje na vykopávce.
„Hvězd tisíce, vlast jediná.“ Pod tímto
heslem v roce 1868 v Ledčicích vítali povoz vezoucí
z Řípu do Prahy základní kámen pro Zlatou kapličku
– Národní divadlo. Nevíme přesně, jak se to stalo,
možná v Praze potřebují něco doopravit, ale faktem
je, že před obecní úřad přijel povoz s obrovským
balvanem, tažený zdatným běloušem. Koník zjevně
před cestou dostal obroku více, než bylo zdrávo.
Bujaře pohazoval hlavou a na celé kolo řehtal. Občas
i kopytem do země hrábnul. Ledčická garda
dohlížela, aby se náhodou nesplašil a místo směr
stověžatá a Národní divadlo neuháněl třeba jako
bájný Šemík k Neumětelům.
Po návštěvě knihovny, kde komisi vyrazila dech informace, že knih se navzdory různým doporučením
nezbavujeme a že jich tedy máme bezmála osm tisíc různých žánrů pro děti i dospělé, se předvedli ledčičtí hasiči
pod velením přísného šéfa pana Mládka. Prostory hasičárny překvapili jednoho z hodnotitelů natolik, až vydechl:
„Když je přísný velitel, výsledky se dostaví.“
Jen u nás v Ledčicích se členové komise
mohli zvěčnit s praotcem Čechem, s jeho ženou (zda
jsou sezdáni, nevíme jistě) pramáti Čechovou, další
prapartnerkou a s drobotinou. Takové foto ve svém
albu hned tak někdo nemá. Kdepak, holenkové,
praotec není jen postavou z pověstí. Je po čertech
živý a plný humoru. Navzdory pokročilému věku, byť
na něj nevypadá, komisi vřele přivítal za souhlasného
přikyvování svých hezčích poloviček. Na naučné
stezce nesoucí jeho jméno se hodnotitelům při
pohledu na zelenající se alej s památnou horou
v pozadí tajil dech.
Škola a gotická boží muka, ledčický hřbitov… Z pevně stanoveného dvouhodinového limitu, který jsme
na prezentaci dostali, mnoho nezbývalo. Co si budeme povídat, komise už byla ušlapaná a hladová. Čerstvý
voňavoučký domácí chléb z pece U Cinků, nabízený se solí hospodyní paní Cinkovou, zmizel z ošatky na to šup.
Ve stavení, z něhož se linulo omamné aroma vepřové pečínky, vyhrávali heligonkáři, vyzpěvovaly místní
ženičky, v keramické dílně si hrála a tvořila mrňata z Podřípáčku, zkrátka a dobře tu panovala úžasná atmosféra,
kterou rozhodně nikdo nenarežíroval. Recitace dětí ze základní školy, prohlídka výstavy kreseb našich paní
a dívek, hodokvas, otázky a odpovědi…
„Dvě hodiny uplynuly,“ rozťal nekompromisně uvolněnou náladu hlas vedoucí komise.
Jak jsme v klání dopadli? Při vyhlášení výsledků, které proběhlo 18. června v Kutné hoře, jsme se dozvěděli,
že jsme získali Ocenění za návrat k lidovým tradicím.
(JV)

Vernisáž výstavy Tvorba pro Lidice
Dne 28. května 2015 proběhla ve výstavní síni In Memoriam v Lidicích vernisáž výstavy výtvarných
děl německých a českých učňů k uctění 73. výročí vyhlazení obce Lidice. Účastnili se jí zástupci všech
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zainteresovaných subjektů, lidičtí pamětníci Miloslava Kalibová, Marie Šupíková, Pavel Horešovský a děti
z ledčické základní školy, které byly v Lidicích na poznávací exkurzi.
Také Sylvia Klánová, dcera výtvarnice Marie Uchytilové, autorky sousoší lidických dětí, navštívila toho
dne památník a byla se u něj s našimi dětmi z mateřinky a základní školy podívat. V dopise následně napsala:
„… nechyběly zde mezi diváky ani milé a zvídavé malé děti. Prožili jsme společně krásný den na
skvostně upraveném lidickém pietním území a vzpomínali jsme před maminčiným sousoším lidických dětí,
u kterého právě rozkvetla drobnými bílými kvítky okrasná zeleň. Opravdu, události lidické tragédie se odehrály
v jarním rozpuku a ve vyspělé civilizaci.“
Dne 13. června 2015 se v Lidicích konala pieta, na níž promluvil také předseda Českého svazu
bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička. Z jeho projevu jsme vybrali část, která se týká Ledčic:
„Před několika dny lidické pietní místo navštívily děti ze Základní a mateřské školy v Ledčicích. Ano,
slyšíte dobře, byly zde také dívenky a chlapci z mateřinky. I na ně zdejší památník při svých aktivitách pamatuje.
Jeho pracovníci vědí, že věk návštěvníka nerozhoduje. Podstatné je, jak se minulost včetně té kruté podá. Ostatně
nedaleké sousoší lidických dětí potvrzuje, že válka zabíjí i drobotinu.
Formou hry se malí i ti starší dovídají, co jsou sochy a zjišťují, že mohou vyprávět. Vyprávět smutný
a tragický příběh Lidic. Víte, co děti zarazilo, když sem onoho rána přijely? Ticho. Spojily si je s tragédií, která
se tu před třiasedmdesáti lety stala. Později v muzeu při sledování autentických záběrů z vyhlazení Lidic ani
nedutaly. Až hlas sotva desetiletého hošíka mlčení rozťal: „To je horší než horor. Nechci to ani vidět!“
Proč vám o tom vyprávím? Abych znovu připomněl, jak moc je důležité učit dějiny, aby si z nich
i generace, které přicházejí po nás, včas braly poučení.
Toho dne, kdy Lidice navštívily děti
z Ledčic, se v prostorách In memoriam konala
vernisáž výtvarných děl vytvořených učni ze středních
škol z Hradce Králové, Jihlavy a německé firmy
Grammer AG z Kümmersbrucku. Vznikla v rámci
pokračujícího projektu Tvorba pro Lidice. Jeho cílem
bylo umožnit studentům praktickou činností uctít
památku Lidic. Až si výsledky jejich snažení budete
prohlížet, všimněte si názvů jednotlivých exponátů:
Znovuzrození – nová cesta, Kronika utrpení Lidic,
Odpuštění. Autory posledně jmenovaného jsou
němečtí učni. Jako by žádali o odpuštění za něco, co
sami nezpůsobili. Podstatné je, že z jejich práce je
cítit snaha o porozumění minulosti, a nejen lidické.“
Více najdete na webových stránkách http://www.lidice-memorial.cz/, za poskytnutou fotografii děkujeme Janě
Plaché, pracovnici Památníku Lidice.
(JV)

Šemíkovci oslavili První máj
První máj v duchu opravdu již minulých tradic z recese oslavila parta pravidelných zákazníků ledčické hospůdky
U Šemíka, z níž přinášíme maličkou fotoreportáž.
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Podřípáček informuje
Každý čtvrtek, týden co týden, se scházejí místní maminky se svými ratolestmi v klubu Podřípáček.
Pokaždé je zde nachystáno nějaké překvapení – výtvarné činnosti, které nabízí právě probíhající roční období či
příslušná lidová tradice, hry a soutěže, vycházky do okolí, taneční reje a kulturní vystoupení. Velmi populární
jsou výstavy dětských i maminkovských rukodělných prací. Naposledy jsme si je mohli užít i zakoupit
o velikonočních svátcích, z nichž přinášíme několik obrázků. Všichni se těšíme, že od září jejich činorodost bude
pokračovat. Vyřizujeme vzkaz i přání stávajících členek, že všem ostatním maminkám i dětem jsou dveře
klubu dokořán otevřeny.

Co se připravuje...
Do svých kalendářů a diářů si, prosíme, zapište, co nového se v Ledčicích chystá a co nás nemine:
•

Drogy mezi námi – beseda, tentokrát s dospělými,
o problematice drog se uskuteční 20. července 2015
od 18 hodin ve velkém sále U Cinků.

•

V září a říjnu U Cinků proběhnou hned dvě výstavy.
Ta první se bude týkat mistra Jana Husa
a šestistého výročí jeho mučednické smrti. Součástí
bude i historie evangelického hnutí na Podřipsku,
zvláště pak v Ledčicích.

•

Druhá výstava s názvem Dědeček šestkař se zaměří
na vývoj školství na našem území od dob nejstarších
po současnost. Stále ještě můžete zapůjčit dobová
vysvědčení a školní zprávy, tovaryšské a výuční
listy, fotografie, školní pomůcky a potřeby,
učebnice, hračky a další předměty související
s tématem. Na tuto výstavu naváže odpoledne her
a zábav v duchu našich dědečků a babiček.
Konkrétní data obou výstav budou včas oznámena.

•

Dne 19. září 2015 se zájemci o hlavní evropské
město kultury roku 2015, starobylou Plzeň, mohou
těšit na společný výlet. Prohlédnou si nejen krásy
a jedinečnosti světově proslulého západočeského
města, ale navštíví také pivovar. Na zájezd se můžete
přihlásit na obecním úřadu už dnes. Doprava je
zdarma.
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Staročeské máje v nové premiéře
Za krásného slunečného počasí jsme se 23. května tohoto roku dočkali obnovené premiéry staročeských
májí. Tyto folklorní svátky měly v Ledčicích velmi dlouhou tradici, která však před dvěma desetiletími vyšuměla
do ztracena, až na krátké období v letech 2004-2007, kdy ledčická mládež máje pořádala. Letos se místní
sportovci rozhodli, že tento lidový svátek v naší vesnici obnoví se vším všudy.
Samotné přípravy začaly již pár dní před sobotní slavností. Na náves byla dopravena velká máj, které se
na Podřipsku říká král, a začalo se i s výzdobou malých májek. Ty se pak rozvážely po vsi ke stavením, v nichž
mají děvčata „na vdávání“.
V předvečer oslav bylo všechno připraveno včetně vztyčeného krále, na jehož „bezpečí“ pánové
dohlíželi celou noc. V sobotu odpoledne pak vyrazil od obecního úřadu průvod májovníků pěkně podle
„seznamu“ od stavení ke stavení. Po celou dobu vyhrávali pánové usazení na voze taženém koňmi pana Brože
z Cítova.
Škoda jen, že tanečníci: Petr Mareš, Michal Král, Petr Dvořák, Jan Šourek, Michal Fafejta a Luboš Král
nemohli provést všechny z téměř tří desítek dívek starších patnácti let, které v obci bydlí. Bohužel, některé z nich
zkrátka tancovat odmítly.
Máje pak byly završeny veselicí v Ledčické stodole, kde k tanci a poslechu hrála skupina Paradox
z Lovosic. Počasí, nálada přítomných diváků i celý průběh obnovených staročeských májí vyšly přesně podle
představ organizátorů. Zejména všichni sportovci odvedli kus dobré práce. Doufejme, že se tato bohulibá tradice
opět ujala a že za rok v celé své kráse a veselí bude pokračovat.
(IP)

Jarní koncert
Sobota 16. května v Ledčicích proběhla ve znamení hudby
a zpěvu. Desítky místních i přespolních posluchačů si přišly
připomenout 70. výročí konce druhé světové války a hrdinství těch,
kteří bojovali za svobodu naší vlasti. Na jejich počest byl koncert
v kostele svatého Václava uspořádán.
Dívčí komorní sbor Radost z Prahy, pod taktovkou Jana
Pirnera, přednesl křišťálově čistě a excelentně repertoár úryvků
z West Side Story Leonarda Bernsteina, místy ozvláštněný
o zajímavou „choreografii“. Sólistka Kamila Jiřištová zazpívala také
krásnou a náročnou árii Inflammatus ze Stabat mater od Antonína
Dvořáka.
Ledčický příležitostný sbor, jež dirigovala už tradičně
sbormistryně Barbora Novotná, zazpíval několik duchovních skladeb
a přidal i písně téměř zlidovělé, na příklad A na zemi upokojení,
Santo, santo, Gloria Patri, Pater noster, Kyrie na Sanctus. Obě
pěvecká tělesa si vysloužila zasloužené ovace. Velmi mile na
všechny přítomné zapůsobilo úvodní vystoupení malých začínajících
zpěváčků – Nelly Žákovičové, Evy Hurtíkové, Martinky a Honzíka
Živných, Heleny a Magdaleny Rádlových, kteří s bravurou
a odvahou překonali počáteční trému a zazpívali s opravdu velkým
nasazením. Někteří z nich poprvé v životě zažili potlesk na „otevřené scéně“.
Všichni, kdo si nenechali koncert ujít, odcházeli nadmíru spokojeni a s lítostí, že už je po vystoupení.
Všem budiž útěchou, že se s hudbou a zpěvem neloučí nadlouho. Chystá se další koncert, o němž vás budeme
včas informovat.
(IP)
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Vyhráli všichni
Beze zbytku. Už jen proto, že se neohroženě vrhali na všechna kolbiště, která jim organizátoři klání
nachystali. Zápal soutěžících, jak potvrzují snímky, byl tak velký, že je snad dobře, že k dispozici nebyla kopí
a jiné zbraně. Kdoví, jak by to dopadlo, kdyby se jich jezdci na koních chopili…
Spousta zábavy, smíchu, jásavého povyku, to všechno bylo namícháno na dětském dnu, který se konal
v sobotu 6. června u příležitosti Mezinárodního dne dětí, který se tradičně slaví 1. června. Všechno začalo
vystoupením místních mažoretek a tanečníků s tanečnicemi z první až páté třídy. Pak se děti pustily do soutěžení
s takovou vervou, že dospělí měli co dělat, aby stačili zapisovat body a výsledky, na jejichž základě spravedlivě
hodnotili výkony malých sportovců. Každý, opravdu každý účastník si tak odnesl nějakou tu cenu a někteří
dokonce stáli na stupních vítězů a užívali si chvíle slávy.
Prckové, i ti větší a ještě větší soutěžili, vyzkoušeli si, jak se asi cítí kovbojové na koních, nechali si
tváře pomalovat tak, že nebylo snadné poznat, kdo že se to ukrývá pod kočičími vousy či pod motýlím úsměvem,
dopřáli si klobásy i dobré pití v podobě limonády a za své snažení převzali dárky.
Děti a zvířata, jak známo, k sobě mají blízko. Sobotního sportovního a zábavního odpoledne se proto
zúčastnili i psi z ledčické kynologické organizace. Třebaže někteří z nich jen pár dnů předtím u nás na cvičáku
absolvovali zkoušky – všichni přihlášení je udělali – neusnuli na vavřínech, vzali své páníčky a přišli si užít
několik minut „herecké“ slávy. Ukázky z výcviku publikum uznale ocenilo.
Tentokrát se návštěvníci letošního Dětského dne mohli podívat i do školních tříd a do školky, protože
všechny prostory místní budovy školy byly přístupné veřejnosti jako „Den otevřených dveří“. A tak bylo i na
tuto „adresu“ slyšet slova chvály a uznání. Jak je vidět, červnová sobota se vydařila tak, jak je u nás v Ledčicích
vlastně už milou tradicí. Zasloužené poděkování patří všem, kteří se na tomto zdaru podíleli.
Závěr, jak jinak, se neobešel bez kratochvíle tradičně chystané našimi hasiči. V toužebně očekávané
pěnové duchni zmizely holky i kluci. Jak je rodiče dohledávali, vědí jen oni sami.
(JV)
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Člověk v plamenech
Celý letošní rok je věnován památce Mistra Jana Husa, který před 600 lety skončil svůj život na
kostnické hranici. Protože myšlenky a především mravní síla tohoto českého kněze, náboženského reformátora,
kazatele a profesora vysokého učení jsou dodnes velmi živé a v minulosti se bytostně dotýkaly i ledčických
zprvu tajných, později i přiznaných evangelíků, připravujeme o Janu Husovi malou výstavu, nevelký spisek,
který nám ho připomene hned z několika úhlů pohledu a soutěžní „pracovní“ list s otázkami a obrázky o jeho
době a o něm samém. Dozvíme se, co bylo tou pravdou, za kterou byl ochoten zemřít mučednickou smrtí. Kdy
a kde se vlastně narodil, jak vůbec s největší pravděpodobností vypadal, jakým byl studentem a později
profesorem, jakou deskovou hru hrál přímo vášnivě, jakým byl řečníkem, jak vypadala Betlémská kaple a kdo ji
navštěvoval, co to byly odpustky, klatba, interdikt, papežské schizma, ochranný glejt či stížný dopis a co to
znamená, když se řekne „kacíř“. Dozvíme se o Husově českém překladu Bible, jak se zasadil o vylepšení
a zjednodušení českého jazyka, co to byla nabodeníčka a spřežky. Zjistíme, proč byl král Václav IV.
„rozmazleným frackem“, proč se mu říkalo „líný král“, jak to bylo s jeho sklonem k alkoholu i jak probíhal boj
o trůny mezi ním a bratrem Zikmundem.
Povíme si o skutečném důvodu svolání církevního koncilu do Kostnice, jak tu probíhal proces
s mistrem Janem, proč byl připraven rozsudek ve dvojím provedení i jaké byly kazatelovy poslední chvíle,
o nichž máme přesnou a téměř reportážní zprávu očitého svědka, Petra z Mladoňovic. Možná, že vás překvapí,
že největšími a nejzarytějšími žalobci byli bývalí Husovi přátelé – Štěpán Páleč a Stanislav ze Znojma.
Naznačíme, proč vlastně stále ještě není zasypán „příkop“ mezi katolíky a protestantskými církvemi, mezi
vyznavači a odpůrci mistra Jana Husa i je-li reálná myšlenka, že by po šesti staletích od upálení mohl být přeci
jenom svatořečen. Zajímavé bude i to, jak se vyvíjel Husův „posmrtný život“ - co všechno na něj „nabalily“
jednotlivé epochy, jak byl jeho ideál měněn, ohýbán, upravován, zbožňován či naopak zbavován náboženských
prvků a využíván propagandou těch i oněch. Stačí si vzpomenout na „slavnou“ reakci člena předsednictva ÚV
KSČ při schvalovacím promítání Vávrova filmu: „Ježišmarjá, co jste to provedli, vždyť ten Hus tam vypadá jako
kněz!“
Mě samotnou velmi překvapily rozhořčené reakce
některých účastníků akcí o mistru Janu Husovi, kterých
jsem se v minulých dnech a týdnech zúčastnila (přednášky
Petra Čorneje, Karla Chadimy, Lenky Procházkové,
Husovy slavnosti v Roudnici a jiné), i to, jak rozvášněné
kontraverze osobnost našeho náboženského reformátora
dosud vyvolává. Přitom byl a je velkou morální autoritou.
A my Češi těch známých morálních autorit zase tolik
nemáme! Právě proto se k zamyšlení nabízí i další otázka:
proč máme tak málo Husů a tolik Pálečů? Kéž by každý
z nás v sobě nesl odkaz „svého Husa“, zcela
svobodomyslně a bez ohledu na to, co o něm míní a říkají
ti či oni „posuzovatelé“. Protože přes uplynulá staletí má
co říci i nám (nebo právě nám), jednomu každému.
Mnozí lidé vytvářeli historii české země, ale jen
někteří z nich se hluboko vryli do našich pamětí. Dnes je
na sebeobětování se pro nějakou ideu nahlíženo většinou
jako na nepochopitelný fanatismus, či je zesměšňováno jako něco dávno překonaného a nemoderního, jako něco,
co se už „nenosí“. Přesto neexistuje ušlechtilejší lidský skutek, než obětovat svůj život za poznanou pravdu.
Takový čin v sobě obsahuje něco „kristovského“. Letošek je zván Rokem mistra Jana Husa, a tak se o jeho
životě, smrti, o stále živých myšlenkách a odkazu dozvídáme na každém kroku. Snad i on by byl docela
spokojený, kdybychom ho chápali „jenom“ jako symbol mravného člověka, který neváhal ve svém přesvědčení
setrvat i tváří v tvář kruté smrti.
(IP)
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ŠKOLNÍ OKÉN
KÉNKO
To by se knihovnici stát nemělo
Co si budeme povídat, ani té, co více pamatuje. Vlastně té by se to přihodit nemělo vůbec. Paní
Matějčková z kladenské knihovny se smála, až se za břicho popadala, když slyšela, jak strážkyně ledčické
bibliotéky propadla v místní škole.
To bylo tak. Původní záměr naší knihovnice byl ukázat dětem nové knížky o strašidlech, které jsme
dostali v rámci výměnného fondu. Nádherně výtvarně pojaté a humorně sepsané. Ta dobrá duše se těšila, jak si
s dětmi popovídá a probudí zájem o četbu i v těch, kteří v ní zatím zalíbení nenašli.
V trvalém nadšení vešla do školy, z níž však k jejímu údivu žáci zmizeli. Po chodbách a ve třídách
pobíhaly roztodivné pohádkové postavičky. Křepčily a povykovaly radostí z blížící se Noci s Andersenem.
„No, a teď si naši paní knihovnici vyzkoušíme,“ oznámila za
potutelného pochechtávání jakéhosi strašidla paní ředitelka, když se
všichni usadili.
„Zkuste uhádnout, jaké kostýmy si děti oblékly,“ vyzvala nic
netušící knihovnici.
Což o to, poznat vodníka či vílu nebo Červenou karkulku nebyl problém.
Jenomže mezi piráty se křenilo cosi, co ne a ne uhádnout. Šlo o jednoho
z hrdinů z Harry Pottera. No, a tady knihovnice k všeobecnému veselí
pohořela.
A jaká byla Noc s Andersenem? O tom ať povypráví děti samy.
Z četných příspěvků jsme pro vás vybrali několik nejbarvitějších.
(JV)
Noc s Andersenem začíná v 06:00. Potom jsme šli ven a hráli různé hry a věsili praporky, než nám dovezli pizzu.
Po pizze jsme si šli dát horkou čokoládu a různé sladkosti. Po jídle jsme si chvíli četli a potom jsme měli
diskotéku. Po diskotéce jsme si četli pohádky Christiana Andersena, než se připravila stezka odvahy. Na stezce
odvahy byl indián a noční běs.
Jiří Sypecký a Matyáš Reilich
Jako první jsme hledali medvědy, kteří pak přijeli na koloběžkách. Potom jsme šli si ustlat. Pak jsme ozdobili
zahradu a dali jsme si pizzu. Pak byla diskotéka a hráli jsme hry. Byla půlnoc a my šli na bojovku. Pak jsme si
dali občerstvení. Pak jsme si četli a šli jsme spát. KONEC. Mimochodem byli jsme 3 medvědi.
David Šindelář a Teo Tobiášek
Přišli jsme na Noc s Andersenem v 6 hodin a pak jsme šli ven a pak, než přivezli pizzu, tak jsme ozdobili
pohádkový strom, pak přivezli pizzu a pak jsme šli do školy a četli jsme. Pak jsme šli ven na diskotéku, a když
skončila, tak jsme šli do školy a zase jsme si četli a když jsme dočetli, tak jsme šli na stezku odvahy a pak jsme šli
do jídelny a navečeřeli jsme se, a když se navečeřeli, tak jdeme zase číst a pak v půl druhé zhasínáme a jdeme
spát.
Terezka
Vše to začalo v šest hodin. Potom nám klaun nahlásil, že utekly divoké šelmy, a hned tři!!! Šelmy po neúspěšném
hledání všech dětí přijely samy na koloběžkách. Ukázalo se, že šelmami byli myšleni medvědi, tedy přestrojené
paní učitelky. Pak nás učitelky zavedly do tělocvičny, kde jsme si vybalili své spacáky. Paní učitelky začaly
předčítat pohádky, ale po chvíli jsme šli vyvěsit po školní zahradě barevné praporky. Byla vydatná večeře
(pizza).
Autor se zapomněl podepsat
V 18.00 to vše začalo. A klaun Cibulka měl velkou novinu. Utekli mu 3 medvídci. A my je museli hledat. A co to
vidím, oni jedou na koloběžkách, a potom jsme si šli připravit postele. Potom jsme šli ven. A přijelo auto
s pizzou. Ta byla dobrá. A potom jsme měli pohádkové kvízy. A byla diskotéka. A jejda stezka odvahy. A byl tam
šaman a hejkal. A šli jsme spát v půl druhé ráno.
Jirka Sirový
Napřed jsme hledali divoké šelmy, které utekly. Šelmy byly tři medvědice, které přijely na koloběžkách. Potom
jsme se šli nastěhovat do tělocvičny. Když jsme měli všichni dostatek místa, šli jsme na zahradu. Na zahradě
jsme říkali jména pohádek a za každou pohádku, kterou jsme řekli, jsme dostali krepák a tím jsme zdobili stromy.
Chvíli jsme čekali a potom přivezli pizzu. Na pizze jsme si ve stínu zahrady pochutnali. Potom jsme měli
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diskotéku. Po diskotéce jsme šli dovnitř a paní učitelky nám četly. Potom byla stezka odvahy. Všichni se hned
domlouvali, kdo s kým půjde a kdo půjde první a kdo poslední. Čekali jsme. Čekali jsme dlouho, dlouho, dlouho.
Šly jsme čtyři: já, Anežka, Emma a Klárka. Šly jsme po svíčkách nahoru. Zkoušely jsme všechny dveře. Tedy – já
jsem je zkoušela, ostatní dívky se bály. Všechny dveře byly zavřené – divné. Šly jsme po schodech dolů. Pak jsme
si všimly ještě dalších světýlek. Šli jsme po světýlkách na zahradu. Byl tam indián a měl oheň. Ukázal nám
kouzlo s hořícím kůlem a pak se nás zeptal, jestli s ním chceme přivolat Nočního Běsa. Chtěly jsme. Dělaly jsme
hua hua a Noční Běs na nás vybafl. Šly jsme zpět. Když všichni prošli stezku odvahy, šli jsme tam ještě všichni
společně. Potom jsme si vyčistili zuby, vyčůrali se a zalezli jsme do spacáků. Paní učitelky nám četly. Spát jsme
šli o půl druhé. Všichni jsme byli unavení. Usnula jsem mezi posledními. Ráno jsem se vzbudila brzy. Za chvíli
jsme šli na snídani. Po snídani jsme si balili věci a uklízeli jsme po sobě tělocvičnu. Potom jsme se rozešli domů.
Johana Kadeřábková

Mých pět let v ledčické škole
Za těch 5 let budu nejvíce vzpomínat na ty úžasné paní učitelky, jak nás všude berou, třeba na mistrovství světa
v ledním hokeji do O2 areny. Jak nás berou na školy v přírodě. Jak nám kupují nové věci do družiny. Budou mi
chybět i paní kuchařinky. A netěším se do nové školy. A na tuto školu budu vzpomínat v samém dobrém.
Eliška Hofmanová
Nikdy nezapomenu na úchvatná přivítání ve škole, na vynikající obědy, na Noci s Andersenem a na školy
v přírodě. Nezapomenu na své spolužáky, na hádky s nimi a na následující usmíření. A hlavně na učitelky, které
se mnou vždy měly trpělivost a které mě zkoušely něco naučit. Něco mě naučily. Přes prázdniny se to zase hezky
vykouří.
Ema Šidlichovská
Mých 5 let ve škole
Líbilo se mi přivítání, byli jsme bohové, nejlepší škola v přírodě byla minulý rok ve 4. třídě. Mám všechny
spolužáky rád.
Jakub Muchka
Líbilo se mi ve škole těch pět let. Paní učitelky, protože nás braly kamkoliv nebo spíš tam, kam nás mohou vzít.
Taky se mi líbila Noc s Andersenem, bylo to prima. A taky nesmím zapomenout na své věrné kamarády, no i když
ty rvačky občas byly. To se mi líbí na této škole, nejlepší je stejně naše škola.
Anička Tereza Tomášková
Asi nejvíce ze všech akcí se mi líbily Noci s Andersenem. Vždy to bylo napínavé. Ale výlet na Sněžku na škole
v přírodě taky nebyl špatný. I když jsem tu pobyla jen dva roky, našla jsem si tu spoustu kamarádů. Jen je škoda,
že jsme se na škole v přírodě učili, protože v 1., 2. a 3. třídě na to paní učitelky zapomněly. Když jsem sem přišla,
hned mi všichni všechno ukázali a rychle jsem si zapamatovala všechny děti.
Johana Kadeřábková
Mých pět let bylo krásných. Učitelky přátelské, divadla, výlety soutěže, učení venku. Do nové školy se těším, ale
zase se i bojím, je něco zapamatovat si 40 dětí, ale 100 dětí. Budu na tuto školu vzpomínat, na první třídu,
druhou, třetí, čtvrtou a pátou. Společně jsme se smáli a učili se, bylo to krásné.
Martinka Živná
Mých pět let ve škole
Za mých pět let ve škole jsem prožil zábavné školy v přírodě a skvělé učitelky. Také jsem prožil spoustu výletů,
nejúžasnější byl výlet na hokej. Nebo také různé soutěže. Moc se těším do šesté třídy a budu vzpomínat na pátou
třídu.
Jaroslav Jarůšek
Tato škola byla báječná, 5 let co jsem zde byla, bylo mých 5 nejlepších let. Nejvíc se mi líbily školy v přírodě
a nejvíc ze všeho jsem měla ráda naše paní učitelky a moje báječné kamarády z 5. třídy. V první třídě se mi
nejvíc líbily naše úkoly, ve druhé a třetí to bylo celkem stejné a ve čtvrté to bylo také dobré, ale v páté jsem
věděla, že budu muset jít jinam. Na štěstí jsem se dostala na Dvořákovo gymnázium do Kralup, trošku se bojím,
že tam nebudu mít kamarády, ale naštěstí tam jde moje kamarádka Johanka Kadeřábková.
Kristýna Muchková
Mých pět let ve škole!
Za pět let se mi nejvíce líbilo přivítání prvňáčků, obchůdky, školy v přírodě a úplně nejvíc na pěti letech naše
učitelky. Netěším se do jiné školy.
Barča Sršňová
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