XVI. ročník, říjen-prosinec 2015

Vážení spoluobčané,
omlouváme se za opožděné dodání posledního čísla Ledčických novinek roku 2015.
Pravda, konec roku a začátek nového bývá na úřadě vždycky hektický, ale na konci toho uplynulého to opravdu
nemělo obdoby. Všechny stavby a projekty, na které byly využity dotace, končily na sklonku roku. Některé byly takto
nastaveny, jako projekt Obec přátelská rodině, ale u dalších (Oprava místní komunikace a chodníků, Moderní a efektivní
samospráva, Revitalizace zahrady MŠ, Veřejné osvětlení) musely být z objektivních důvodů termíny prodlouženy.
V důsledku uvedených okolností závěrečné vyúčtování, které je spojeno se spoustou administrativních úkonů,
s kontrolami atd., připadlo až na samý závěr roku. Pokud bychom při vypořádávání dotačních prostředků jakkoliv
pochybili, nejenže bychom je museli vrátit, ale ještě bychom zaplatili pokutu. Proto přednost dostaly tyto záležitosti
před vydáním Ledčických novinek, což, jak doufáme, pochopíte. Co je ale pozitivní, že se obci podařilo mimo vlastní
daňové i nedaňové příjmy získat do rozpočtu více jak pět milionů korun. Z hlediska objemu to není zanedbatelné a tvoří
to bezmála polovinu našich pravidelných příjmů. To jen tak na vysvětlenou.
Ne, že bychom Ledčické novinky nerady připravovaly, ale takovéto finanční prostředky jsou přece jen o něco
důležitější. Pět set tisíc korun získaných z projektu Obec přátelská rodině bylo vyčerpáno na provoz a vybavení Klubu
dětí a mládeže. Jeho aktivity pokračují i v letošním roce. Prozatím U Cinků, v Ledčické stodole bude činnost zahájena
v pondělí 29. února 2016 od 17 hodin.
Jsem moc ráda, že byla dokončena rekonstrukce chodníku Na Cikánku, i když se značnými problémy. Ani ne tak
se stavebními, ostatně, s těmi se dokážeme pokaždé vypořádat, složitější je to s přístupem některých občanů. Bohužel,
rekonstruovat, aniž bychom chodník na nějaký čas rozkopali a na určitou dobu některým vlastníkům nemovitostí
zkomplikovali přístup do domu, to prostě nejde. Jen si vzpomeňte, upozorňovali jsme na to i v Ledčických novinkách
a prosili všechny, koho se to týkalo, o trpělivost. Věřím, že chodníky budou většině občanů sloužit ku prospěchu a nebudou
zavdávat příčinu ke schválnostem.
Tomu, kdo poničil zábradlí podél chodníku, které nebylo instalováno z naší iniciativy, nýbrž příkazem
nadřízených vzkazuji, že svým vandalstvím poškodil majetek obce, tedy našich spoluobčanů. Za peníze, které jsme
museli investovat do opravy, mohlo být pořízeno něco jiného, co by sloužilo nám všem. Doufám, že dotyčný se nad svým
jednáním a nad sebou samým alespoň zamyslí.
Protože rok 2016 se za chvíli přehoupne do března a na tradiční novoroční přání je přece jenom už pozdě,
posílám Vám, vážení a milí spoluobčané, k zamyšlení několik řádek ze čtyři sta let starého sonetu Williama Shakespeara.
... jak nevidět, jak žebrá poctivec,
jak dme se pýchou pouhý parazit,
jak pokřiví se každá dobrá věc...
jak lidskou slušnost korumpuje moc,
... jak prostá pravda je všem jenom pro smích,
jak zlo se dobru chechtá do tváře...

Jiřina Michovská

Blahopřejeme
Ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku narozeniny oslavili:
50 let Čelikovský Zdeněk čp. 172, 55 let Hillebrandová Vlasta čp. 66, 60 let Polák Zdeněk čp. 94, 60 let Klatovský
Jaroslav čp. 72, 65 let Drahňák Karol čp. 149, 65 let Sršňová Božena čp. 106, 80 let Zárubová Blanka čp. 104, 80 let
Hýblová Libuše čp. 153, 81 let Miler Václav čp. 96, 83 let Vobořil Jiří čp. 178, 85 let Uhrová Miluše čp. 147, 88 let
Bubeníčková Jaroslava čp. 208.
Všem oslavencům do dalších let přejeme hodně zdraví, klidu a pohody!

Vítáme naše nejmenší
Ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku se u nás v Ledčicích narodila Nina Koriťáková, Lukáš Romančík a Ela Votoček.
Dětem i rodičům přejeme hodně štěstí a zdraví!

Jeho život se naplnil
S lítostí oznamujeme, že ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku nás ve věku 60 let navždy opustil Jiří Studený, čp. 105.
Čest jeho památce!

Věřím v docela obyčejné věci…
„Věřím, že je možné dodržet dané slovo, mezi přáteli i mezi národy,“ nechal se na svém facebooku slyšet ministr
zemědělství Marián Jurečka ve svém nedávném projevu z Lán.
Občas ho potkávám v centru Prahy, nedaleko jeho úřadu. Chodí sám. Působí zcela nenápadně a skromně.
Rozhodně mu nehodlám dělat jakoukoliv politickou agitaci. Nevolila jsem ho a nevolila jsem ani jeho partaj. Ani jeho
světový názor a víra, v mnohém na hony vzdálené od mých postojů mi však nebrání, abych některé jeho myšlenky sdílela
společně s ním. Z Lán nám mimo jiné vzkázal, že pravda je více než lež, že o pravdě nesmíme jen mluvit, nebo ji jen mít
na standartě, ale musíme ji říkat.
„Žijeme v krásné a hrdé zemi … a i když není vše dokonalé a někdy nám to opravdu připomíná Kocourkov, tak jsem na
svou zemi hrdý.
...Věřím, že dobré věci chtějí svůj čas, že rychlá a laciná řešení nejsou ta nejlepší.
… Věřím, že sednout si s rodinou k nedělnímu obědu a povídat si je možné, i když supermarkety mají zrovna otevřeno
a i když se v televizi zrovna někteří politici snaží neodpovídat na otázky Václava Moravce.
A také věřím, že Češi umějí držet pohromadě. Umíme se společně radovat, a to nejen když nám dá k tomu důvod Martina
Sáblíková, Pavel Vrba či Jaromír Jágr.“ Podobně jako Marián Jurečka i já věřím, že tradice potřebujeme stejně jako
slušnost a poctivost.
Bez víry žít nelze nebo jen obtížně. Nežiji bez ní ani já. Byť se nehlásím k žádné církvi a v boha nevěřím, nejsem
bezvěrec. Věřím totiž v lidství, v sílu myšlenky. Člověk přece něčemu věřit musí, jinak by jeho život byl prázdný.
Proto mne také ono poselství z Lán zaujalo.
jv
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Ledčice konaného dne 15. 12. 2015
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení
Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu, kontrola zápisů, složení slibu zastupitele
Program
Rozpočet na rok 2016
Prodej a směna majetku
Rozpočtové opatření č. 5
Inventarizace majetku
Různé: a) výkup pozemků
b) zastavovací studie
c) nabídka na vypracování projektové dokumentace
d) dlouhodobý pronájem nebo prodej pozemku včetně stavby
e) Změna č. 2 ÚPD Ledčice - zadání
f) Revokace usnesení č. 88 ze dne 17. 9. 2015
g) Projednání – využití předkupního práva na 1/2 pozemku p. č. 433/14 v k. ú. Ledčice
9) Diskuze

Bod 4)
Rozpočet obce pro rok 2016
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje rozpočet obce pro rok 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 93 bylo schváleno.
Bod 5)
Prodej majetku a směna majetku
a) Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje směnu pozemků v k. ú. Ledčice, a to pozemek par. č. 1547/67 o výměře 17 m2
ve vlastnictví obce a pozemek 3835 o výměře 1 m2 ve vlastnictví paní Danuše Zahorjanové. Cena pozemku stanovena
na 50 Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 94 bylo schváleno.
b) Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje prodej pozemku 3283 v k. ú. Ledčice o výměře 789 m2. Nejnižší podání
nabídkové ceny určí znalecký posudek. Pozemek získá zájemce s podanou nejvyšší cenovou nabídkou.
Výsledek hlasování: Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 95 bylo schváleno.
Bod 6)
Rozpočtové opatření č. 5
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje rozpočtové opatření č. 5.
Výsledek hlasování: Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 96 bylo schváleno.
Bod 7)
Inventarizace obecního majetku
Zastupitelstvo obce Ledčice navrhuje členy inventarizační komise ve složení: Jan Vereš (předseda kontrolního výboru),
Eva Veverková (předsedkyně finančního výboru) a Kamila Hlavsová (místostarostka)
Výsledek hlasování: Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 97 bylo schváleno.
Bod 8) Různé:
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a) výkup pozemků - vodní nádrž: Ledčice - Pod Uličkou
Zastupitelstvo obce Ledčice souhlasí se zahájením výkupu pozemků pod vodní nádrží Ledčice – Pod uličkou
s přiléhající plochou
Výsledek hlasování: Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 98 bylo schváleno.
b) zastavovací studie
Zastupitelstvo obce Ledčice nemá námitek k Zastavovací studii 12 RD v části obce Za humny, předloženou Ing. Karlem
Králíčkem s tím, že konečný souhlas včetně podmínek bude stanoven na příštím zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 99 bylo schváleno.
c) rybniční soustava
Zastupitelstvo obce Ledčice rozhodlo zadat zpracování projektové dokumentace a souvisejících prací na úpravu rybniční
soustavy v obci Ledčice Ing. Cyrilu Mikyškovi – Atelier životního prostředí Roztoky u Prahy, Braunerova 161 za cenu
190 000 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 100 bylo schváleno.
d) pronájem pozemku včetně stavby
Zastupitelstvo obce Ledčice zamítá předloženou nabídku na pronájem pozemků bývalého fotbalového hřiště Na Cikánce.
V případě trvání zájmu nutno předložit konkrétní podrobnější nabídku s finančním plněním.
Výsledek hlasování: Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 101 bylo schváleno.
e) Změna č. 2 ÚPD Ledčice - zadání
Zastupitelstvo obce Ledčice schválilo Změnu územního plánu č. 2 ve fázi zadání včetně Zprávy o projednání.
Výsledek hlasování: Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 102 bylo schváleno.
f) Revokace usnesení:
Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 88 ze dne 17. 9. 2015
Výsledek hlasování: Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 103 bylo schváleno
g) Využití předkupního práva:
Obec se vzdává předkupního práva na ½ pozemku par. č. 433/14 v k. ú. Ledčice za předpokladu, že kupující poloviny
pozemku bude Mgr. Barbora Novotná, majitelka druhé poloviny předmětného pozemku.
Výsledek hlasování: Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 104 bylo schváleno.
Bod 9) Diskuze
- Návrh na dostavbu a přístavbu ZŠ Ledčice – je třeba dopracování projektové dokumentace - informace
na pracovní schůzce ZO – vybrána nabídka firmy RILA s. r. o. – vypsány 2 dotační tituly vázané na navýšení
kapacity – poskytovatel a dotace: Ministerstvo školství a Ministerstvo financí. Nejzazší podání 15. 1. 2016.
Nutno vypracovat studii pro navýšení kapacity v MŠ a ZŠ. Všech 12 přítomných členů zastupitelstva s projektem
souhlasí.
- Zahrada MŠ a ZŠ – dokončena a předána dodavatelem stavby;
- ÚPD Vraňany - Změna plochy za kynologickým cvičištěm - zůstane rekreační plochou
- ZŠ – dokončen projekt sanace vlhkosti, zateplení budovy, tepelné čerpadlo na plyn atd.
- Domovní ČOV – dokumentace k ÚR pro č. p. 231, 232 a 228 podána na stavební úřad MÚ Kralupy n.Vlt.
- Infrastruktura Na Ladech - projektové práce k ÚR dokončeny, zbývá podepsat smlouvu s RWE
o bilančním přídělu plynu a podáme žádost o vydání o ÚR.
- Práce na veřejném osvětlení podél chodníku na Cikánku dokončeny, zbývá dokončit část za kostelem.
V případě, že si jednotliví provozovatelé sítí převezmou křížení sítí, bude hotovo do konce týdne.
- Obec má možnost získat dotaci ve výši 50 % na opravu komunikací pouze se zpevněným povrchem
(všech 12 přítomných členů zastupitelstva souhlasí s podáním žádosti o příspěvek, pro opravu byla vybrána
komunikace od dětského hřiště na návsi až ke hřbitovům)
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Čest ledčických tatínků zachráněna!
Pánové, máte fakt štěstí. Z bryndy vás totiž vytáhl (možná budoucí tatínek) tříletý Adam a – nevím, zdali vás to
potěší – také Josífek. To je ovšem strašidýlko!
Původně měli číst tatínkové dětem. Ostatně tak zněl název akce, o níž jsme vás informovali před několika měsíci.
V rámci projektu Obec přátelská rodině jsme si jej ve spolupráci s naší knihovnu dali do plánu v naději, že tatínkové, kteří
doma svým ratolestem čtou, zavítají i k Cinkům a něco přečtou také ostatním klukům a holkám z knížek, které podle nich
patří k těm nejzdařilejším.
Jak se blížil termín setkání, tatínkové sice přicházeli, ovšem nikoliv s nápady, do jaké knížky se spolu s dětmi
začtou, nýbrž s (ne)objektivními důvody proč opravdu, ale opravdu toho dne „D“ přijít nemohou.
Tatínkové, litujte! Ceny, jež jsme pro vás měli připravené, si odnesl nejen malý Adam, ale také Josífek. Však se také
strašidýlko hodně snažilo. Přišlo i ve své kouzelné košilce. Prý stačí říct: „Hajduli, hajduli, pošimrám košili...“ a splní se
vám jakékoliv přáni. O tuhle šanci jste se neuváženě připravili.
Josífka doprovodila půvabná slečna Velímská ze světa lidí. Přijeli společně v „kočáře“ v podobě velké kabely
Ivanky Plickové. Zjevně jde o velice pohodlné „vozítko“, neboť oba se tvářili nadmíru spokojeně a s dětmi, které přišly
na pohádky, se družně bavili.
Na čtení také došlo. Zvláštní pochvala patří Kačence Petrákové, která zachránila i jistou přítomnou babičku, jíž
se do čtení moc nechtělo, a tak za ni plynule přečetla zcela neznámý text o loupežníkovi Rumcajsovi.
Naše knihovnice si na zpestření připravila text, jemuž se učili žáci před sto lety. Zpočátku to ovšem vypadalo,
že s ním pořádně pohoří a že jí nespasí ani naše Jednotka dobrovolných hasičů. Na dotaz, zda děti mají rády mravence,
se ozval dívčí hlásek: „Já teda ne! Poštípali mne.“
„No nazdar, mám pro vás připravenu starou básničku o mravenečkovi,“ vyjekla ta dobrá duše.
Nakonec se přednesem o bolavém kříži mravenečka, který domů táhl příliš velkou jahůdku, zachránila sama.
Jelikož jsme si U Cinků četli těsně před Vánoci, zazpívali jsme si společně rovněž koledy. Rozhodně jsme se
nenudili. Naší dobrou náladu Ivanka Plicková zvěčnila ve fotografiích.
Na závěr máme dotaz a doufáme, že nám na něj někdo zasvěceně odpoví. Jistá vysvobozená princezna údajně
přijela do Ledčic autobusem, vystoupila a zbytek cesty došla pěšky, neboť domů trefila sama. Háček je v tom, že nemáme
povědomost o tom, v kterém čísle popisném přebývá. Na našem obecním úřadě totiž k trvalému pobytu přihlášena není.
jv
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Nemocný mraveneček
(Benešova čítanka II)
Naříkal si mraveneček, že ho bolí v kříži –
naložil si, nerozumný, tuze velkou tíži.
Táhl domů jahůdečku, byla tuze velká.
„Polámeš se, odpočívej!“ radila mu včelka.
Neposlechl a teď v koutku, ubožáček leží –
jeden z jeho kamarádů pro doktora běží.
Ale doktor hrobaříček doma nemá stání,
u cvrčka prý kamaráda slaví díkůvzdání.
Šel tam za ním, pěkně prosil, pan doktor se zvedl.
Aby dříve na místě byl na koníčka vsedl.
Cvrček také okamžitě hodování nechal,
housličky své do ruky vzal, za doktorem spěchal.
A když přišli k nemocnému, doktor med mu radil.
Cvrček zatím pod lipami housličky si ladil.
Přinesli med od včeličky, záda namazali,
od medu pak hrneček mu vylízati dali.
Liboval si mraveneček, že to dobré bylo –
mazání a pochutnání hned ho uzdravilo.
Cvrček zahrál na housličky, všichni tancovali,
že zas zdráv je mraveneček, s ním se radovali.

(Zdroj básničky: Svobodná škola: Obrázkový časopis pro
výchovu mládeže české v duchu svobodomyslném. Oak Park,
Spojené státy americké: Sdružení českých svobodomyslných
škol, 1917, roč. 21, č. 1.)

Chcete vědět, co četly děti před sto lety? Začtěte se do následujícího vyprávění.
Skřivánčí rodina
(F. J. Gould)
Slunce svítilo na rozlehlé pole pšeničné. Stébla ohýbala se pod tíží bohatých klasů.
Když měkký podzimní vánek obilí rozvlnil, zašuměly klasy a zdálo se, jakoby zrna šeptala: „Pojďte žít, ženci, už je čas!“
Sedlák přiloudal se k poli a pravil svému synu: „Zdá se mi, že je ta pšenice už dost zralá. Víš co, oběhni naše
přátele a sousedy, ať nám přijdou zítra časně ráno pomoci požít pole.“
Ó hrůzo! Blízko sedlákovy nohy byl maličký, něžný příbytek, který by byl při sekání pole navždy zničen. Sedlák
ho neviděl. Neboť bylo to skřivánčí hnízdo. A v něm několik mláďat třáslo se hrůzou při pomyšlení na žence, kteří přijdou
a těžkými kročeji a blyskotavými srpy rozboří hnízdo. Ustrašeně cvrlikali tuto novinu matce, když se domů vrátila. Ona
se zasmála: „Moji miláčkové,“ řekla, „spoléhá-li sedlák na přátele a sousedy, buďte beze strachu; pole nebude zítra
požato.“
Nebylo. Slunce přišlo, ranní vánek přišel, přišel i sedlák se synem, však přátelé ani sousedé nepřišli. „To je mrzuté,“ řekl
sedlák, „a myslím, synu, že lépe bude, dojdeš-li k našim strýcům a bratrancům a požádáš je, aby zítra při východu slunce
sem přišli, každý se svým srpem.“
Mladí skřivánci to slyšeli a pověděli zase matce, a ta zase jim řekla: „Nic se nebojte, děti!“
Slunce zase vyšlo, větřík přišel zase, přišel i sedlák se synem, avšak strýcové ani bratranci zase nepřišli.
„Synu“ řekl sedlák, „takhle to nepůjde, musíme to zkusit jinak. Jdi koupit několik ostrých srpů a požneme pšenici
sami.“ Když uslyšela skřivánčí matka sedlákův nový záměr, již se nesmála, ale řekla vážně: „Děťátka, musíme se rychle
odstěhovat za mez na druhé pole. Náš domeček je ztracen. Pole bude jistě požato, protože sedlák spoléhá na svoje vlastní
ruce.“
A když položil sedlákův srp všecku pšenici, slunce dívalo se do prázdného hnízda skřivánčího. Pan Já byl nejlepším
žencem.
(Vybráno z časopisu: Svítání. Čtení pro děti Praha, nakladatelství F. Mužík, 1915, č. 8.)
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Byla to lepší doba, krásná a plná lásky aneb Krásná šedesátá
S touhle charakteristikou, kterou jsem našla na internetu, souhlasím. Kdo je nezažil, stěží plně pochopí.
I když…
Soudím, že těm krásným časům, pro mnohé z nás malin nezralých, kdy jsme celý život měli před sebou,
možná porozumí díky úžasné hudbě, díky písním, jež nás tehdy provázely.
Pražské jaro. „… společnost se nadechovala k slibné budoucnosti – šlo vlastně o očištění ideálů:
zachováme vymoženosti, o které usilovala celá pokolení – právo na práci a obživu, bezplatný přístup ke vzdělání,
právo na zdraví – a budeme usilovat o svobodu před strachem a národní bohatství zůstane nedotknutelné
a metodou vládnutí bude demokratická diskuze a volba – a cílem šťastný občan, nikoliv rovnostářství, ale každému
podle jeho zásluh – a skončí diktát monopolního aparátu - prosadíme socialismus bez osekaných svobod, s lidskou
tváří...“ vystihl ony časy Zdeněk Mahler ve své zatím poslední knize nazvané „… ale nebyla to nuda Poznámky
pod čarou života“, vydanou nakladatelstvím Slávka Kopecká (www.slafka.cz).A právě tuhle dobu nám svým
koncertem nedlouho před Vánocemi připomněl koncert dua Gentleman’s Agreement, tedy našeho ledčického
spoluobčana Dicka Overdevesta a jeho kamaráda Petra Puka. Více jak dvouhodinové vystoupení namíchané
z československých i zahraničních písní nenechalo nikoho chladným. Sál naplněný do posledního místečka byl
doslova a do písmene nabit pozitivní energií, zhmotnělou do chytlavých melodií. Zvláště první řady nezavřely
pusy a notovaly s oběma účinkujícími. A pokud jim to snad kazily svým neumětelstvím, dodatečně se omlouvají.
Nemohly jinak. Tvořili je totiž pamětníci krásných šedesátých let a byli šťastní, že je mohli takto znovu
prožít.
Na internetu se o té době hodně diskutuje. Namátkou jsem vybrala několik příspěvků, dokazujících, že ta
léta opravdu stála za to.
„Ach jo... Tohle je přesně TO, co tu dnes chybí. Takové umění v populární hudbě. Už jsem se naučil
nevnímat ten komerční mechanický a vulgární sliz, co člověku tepe do hlavy, jen co vejde do obchodu nebo
kadeřnictví, ale dám zlatej krejcar za to, že bych se snad rozplakal, kdybych cítil, že lidé se vracejí k těmto
hudebním hodnotám, které jsou dneska v p…
Yvonne (rozuměj Přenosilová) je symbol zlatých 60. rokov! Hlavne tej neopakovateľnej hudby a sviežej atmosféry
doby!
Ona byla neskutečná. Všechno co prožila
se v jejím hlase odráží. Takové písně dnes
už nikdo neskládá ani nezpívá. Inu jiná
doba, ale není to strašná škoda?
To je hudba, jak to v 60...šlo samo...
Proč tenkrát ty písničky byly tak
krááááááásný a zpívané s takovou láskou
a dnes je to všude jen samý SHIT?"
Na poslední otázku je asi mnoho
odpovědí. Jak se říká, kolik hlav, tolik
názorů. Třeba je to tím, že společnost se
žene více za mamonem, že navzdory
technickým vymoženostem, které svět
prapodivně zmenšily a vzdálenosti
pohříchu zkrátily, se lidé vzájemně
vzdalují, neumějí si popovídat, společně
zazpívat, v kruhu svých blízkých
i sousedů, spoluobčanů krásné chvíle,
společně sdílet něco hezkého...
Dick Overdevest a Petr Puk, a my všichni, kteří jsme se v předvánočním podvečeru sešli U Cinků, jsme
sami sobě dokázali, že přinejmenším tady u nás doma, pod Řípem, to umíme.
jv

Máme nové knížky, společenské hry…
Jak jistě víte, v rámci projektu Obec přátelská rodině, loni vyhlášeném Ministerstvem práce a sociálních
věcí ČR, do něhož se naše obec zapojila, jsme v kategorii do tisíce obyvatel obsadili první místo a získali tak půl
milionu korun na činnost zaměřenou na děti, mládež, rodinu a na práci s nimi.
Díky výhře jsme například mohli poprvé uspořádat letní tábor a zpestřit tak školákům prázdniny, zorganizovat
výlet do Plzně, navštívit představení Strakonického dudáka v pražském Národním divadle včetně prohlídky celé
Zlaté kapličky. Podívali jsme se i do míst, která divák běžně nevidí. Poděkování patří ledčickému rodákovi
a členovi Národního divadla Mirku Královi. Jeho zásluhou někteří z nás měli možnost nahlédnout do zákulisních
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prostor a poznat například jak se stahují kulisy, kde je skryta nápověda, jaké
úkoly plní inspicient… Také jsme na vlastní kůži pocítili, jaké to je dívat se
z prken, na nichž stálo tolik významných osobností našeho divadla, do hlediště.
Mimo jiné Klub mládeže uspořádal vánoční bruslení v Roudnici nad
Labem. Mimochodem, o něj byl takový zájem, že jsme si je zopakovali.
Fandové kulatého nesmyslu zvaného míč, si v kralupské hale zahráli fotbal
a protáhli tělo. Všechny výše zmíněné aktivity byly hrazeny z uvedené výhry,
takže děti a mládež je měly zdarma.
Z peněz získaných z projektů jsme rovněž nakoupili různé hry pro děti, od těch
nejmenších po ty osmnácti a víceleté včetně jejich rodičů a prarodičů, které
budou k dispozici U Cinků. Například pro Podřípáček a Kumštovní klub jsme
opatřili materiál a pomůcky na výrobu vánočních, velikonočních a jiných
dekorací.
Společenské centrum U Cinků jsme vybavili projektorem, promítacím
plátnem, notebookem a ozvučovací technikou.
Protože Klub mládeže působí v Ledčické stodole, obstarali jsme do
ní mimo jiné: stolní fotbal a hokej, elektronické šipky a na závěr roku pořídili
ještě nové vybavení na stolní tenis.
Rovněž
jsme
obohatili náš knižní fond. Na přání dětských
návštěvníků knihovny jsme obstarali pohádky
o strašidlech, o čertech i vílách, o čarodějnicích či
o letadélku Káněti a dokonce o dopravních značkách.
Pro starší a ještě starší máme pozoruhodné publikace
o světových fotbalových hvězdách, pro milovníky
železnice encyklopedii o vlacích a ti, kteří se zajímají
o dějiny, se prostřednictvím poutavé obrazové knížky

mohou „proletět“ světovou historií. Jak je vidět, zapojení
do projektu se vyplatilo.
jv
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Fotoreportáž z adventu
Rozsvícení Vánočního stromu 5. prosince se zúčastnilo hodně lidí a je vidět, že se už stalo nedílnou součástí
našeho kulturního života, podobně jako vystoupení Podřipského žesťového kvinteta. S klidným svědomím jej
můžeme zařadit mezi ledčické tradice. Tentokrát bylo obohaceno o živá betlémská zvířata. Zvláště děti z nich
měly obrovskou radost a toužily po jediném, alespoň potají si na některé sáhnout. To bylo radosti, když se to
podařilo!

K vžitým tradicím již léta patří vystoupení Ledčického příležitostného sboru a orchestru v kostele sv. Václava
s Českou mší vánoční J. J. Ryby, lidově zvanou Rybovka. Dne 12. prosince na milovníky hudby a příznivce našeho
sboru čekala novinka v podobě mluveného slova předneseného členy nově vznikajícího divadelního souboru
Lumír. Možná jste si všimli, že dětská část Ledčického příležitostného sboru se rozšířila o další nové naděje.
Krásné a zejména nečekané překvapení, o němž opravdu nikdo nevěděl, nám z kúru seslal Mirek Král. Připomněl
poselství Ježíše Krista, který nás vybízí, abychom jako lidé žili v míru, pokoji, ve vzájemné úctě a soudržnosti
a abychom k sobě byli slušní a vážili si jeden druhého.
Advent i rok jsme společně zakončili obměněným repertoárem koled za kytarového doprovodu Jana Novotného
a Antonína Salače.
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Čas dětí a naděje
Skřítkové, tesaři, co umějí spravit střechu, Káča zamilovaná do čerta, který se jí nutně potřeboval zbavit,
protože ho v pekle pořád úkolovala – rozuměj, honila ho, chudáka, do práce, ale i vojáci, kteří usedli do tepla,
nechali utichnout zbraním a hádkám, protože „nastal čas dětí a naděje“, sněhové vločky, padající na hlavy
účinkujících, tak tohle všechno a ještě něco navrch se vtěsnalo na pódium kulturního sálu U Cinků. Děti
z mateřinky si pro Senior klub připravily hudební pásmo, jímž se oficiálně loučily se starým rokem. Někteří
vystupující měli trému, jiní si představení vychutnávali s nadhledem profesionálů a bylo vidět, že se ani prkny, co
znamenají svět, nenechají vykolejit. Všichni společně zaplněnému sálu nachystali báječnou atmosféru. Sepětí
publika a malých recitátorů a zpěvaček, bylo úžasné. Kam se hrabe Národní divadlo!
Po odchodu dětí „hrábl do kláves“ Antonín Plicka. Jeho harmonika rozezpívala přítomné seniory a v čase
předvánočním na chvíli nechala zapomenout na obvyklý shon, provázející přípravy na svátky. Především ženy si
notovaly s velkou chutí. Bylo zjevné, že trénovaly doma u sporáku při pečení cukroví. Energii si všichni
doplňovali krásnými písněmi a také dobrotami, které napekly ledčické ženy z Kumštovního klubu. Zvláštní
poděkování patří Míle Patlejchové za báječné obložené chlebíčky, po nichž se jen zaprášilo.
jv

Kulturní program březen 2016
12. 3. 2016 V 17. 00

POSTNÍ KONCERT SMÍŠENÉHO SBORU ANONYM V KOSTELE
SV. VÁCLAVA

13. 3. 2016 VE 14. 30

DĚTSKÝ KARNEVAL LEDČICKÉ ŠKOLY U CINKŮ

15. 3. 2016 V 18. 00

PŘEDNÁŠKA A NÁVOD „JAK VYTVOŘIT RODOKMEN“ U CINKŮ

19. - 20. 3. 2016 OD 14. 00 VELIKONOČNÍ JARMARK U CINKŮ
22. 3. 2016 OD 17. 00

KURZ LIDOVÝCH ŘEMESEL „ŠUSTÍ“ U CINKŮ

25. -27. 3. 2016 OD 14. 00 VELIKONOČNÍ JARMARK U CINKŮ
26. 3. 2016 OD 14. 00

PEČENÍ CHLEBA A MAZANCŮ U CINKŮ

1., 8., 15. A 22. 3. 2016

TVOŘENÍ A PŘÍPRAVA JARMARKU U CINKŮ

3. 3. 2016 OD 17. 30

KAŽDÝ ČTVRTEK RELAXAČNÍ CVIČENÍ U CINKŮ
(CENA 70 KČ, KARIMATKU S SEBOU)
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