červenec-září 2017
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
opět Vám přinášíme několik nových informací a upozornění. Především bych Vás v souvislosti se stavbami, které letos na podzim
v katastru naší obce spustíme, chtěla požádat o ohleduplnost a toleranci.
Již dnes probíhá, a ještě do listopadu bude pokračovat stavba protierozního opatření, která v určité fázi může někomu znepříjemnit
vstup na pozemek. Stejně tak se to může stát u staveb, které budeme zahajovat koncem léta. Půjde o opravu místní komunikace z návsi, vedoucí
od dětského hřiště až ke hřbitovu, která zahrnuje rekonstrukci propustku pod školou. Stavbu bude provádět firma Dvořák stavební s. r. o., která
zvítězila ve výběrovém řízení ze čtyř do něj přihlášených firem.
V podstatě ve stejnou dobu firma EMH stavební CZ s. r. o bude odbahňovat a opravovat všechny tři vodní nádrže v zastavěné části
obce. I u této stavby bude docházet k omezení průjezdu komunikací směrem na Lada, protože součástí této akce je rovněž oprava odvodnění
komunikace u č. p. 82.
Snad nejméně, co do přesouvání se z místa na místo, nás zatíží oprava hřbitovní zdi a márnice na hřbitově č. 2. Na tu obec z programu
Ministerstva zemědělství ČR obdržela dotaci ve výši 700 tisíc korun. Problémy však nastanou při opravě samotné zdi, kde nájemci hrobových
míst vysázeli keře přímo ke zdi. Pravděpodobně se budou muset odstranit, v opačném případě ji totiž nelze opravit.
Se stejným problémem se setkáváme také u zeleně na veřejném prostranství, vysázené našimi spoluobčany třeba i v dobré víře. V našem čtvrtletníku jsme na to několikrát upozorňovali. Znovu tedy připomínám, máte-li zájem cokoliv vysazovat na obecním, musíte požádat
o povolení, viz znění vyhlášky 1/2017 – Čl. 4, dále v Novinkách. Mnohdy volíte druhy stromů a keřů, které se na venkově nevysazují, nejsou
zde domácími a do tohoto prostředí nejsou vhodné. Máme téměř stoprocentní infrastrukturní síť v zemi. Ta má ochranné pásmo, v jehož blízkosti, ani nad zemí (!), se nesmí vysazovat žádná zeleň. Proto se někteří z Vás nemohou divit, když ji budeme nuceni odstranit sami, anebo se
tak v budoucnu stane na základě doporučení odborníků.
Zmíníme-li stejnou vyhlášku, soustavně se potýkáme s tím, že někteří užívají pozemky obce bez povolení k uskladnění ať už potřebného
nebo nepotřebného materiálu, přestože mají vlastní pozemek. Zdůrazňuji, že obec je vlastník jako každý jiný, což možná stále někomu dělá
problém pochopit. Soused sousedovi také jen tak něco nesloží na jeho pozemek, bez jeho svolení. Zatímco odložit nepotřebné věci na obecní
pozemek, s nímž sousedí téměř všichni, mnoha občanům nečiní žádný problém. O dlouhodobém nesprávném parkování aut nemluvě.
Ti, kteří nerespektují vlastnická práva jiného, ať už krátkodobě nebo dlouhodobě, již byli nebo budou vyzváni k nápravě. Obec má
zájem svůj majetek udržovat v pořádku. Pravda, někdy se to daří více jindy méně, neboť jsme závislí na financích a počtu pracovníků, které
máme v pracovním poměru. Musíte(me) uznat, že veřejné prostranství naší obce, oproti jiným, je skutečné rozsáhlé. V této souvislosti opět
děkuji za pomoc těm spoluobčanům, kteří kromě svého vlastnictví ještě udržují část obecního, a není jim lhostejné, jak to vypadá zvenčí
za jejich vrátky. O to, aby byla dodržována pravidla daná Obecně závaznými vyhláškami, bude od září letošního roku dohlížet a obci pomáhat
Obecní stráž. Nejen to, jejím úkolem také bude kontrolovat, jak se místní i přespolní chovají k obecnímu majetku, i k majetku ostatních vlastníků. Naši občané, budou-li se cítit v ohrožení, mohou přivolat okamžitou pomoc prostřednictvím bezplatné linky Obecní stráže – 800 456 789.
Věříme, že se tato služba osvědčí a přinese pozitivní výsledky.
Třebaže o odpadech toho bylo také napsáno spoustu, zmíním je rovněž. V souvislosti s připravovanou rekonstrukcí sběrného dvora
(shromaždiště odpadu), jsme v Novinkách psali o dotazníkovém průzkumu, který se týká odpadů. Dotazník je přílohou tohoto zpravodaje.
Prosíme vás o jeho vyplnění a doručení. Buď prostřednictvím e-mailu nebo fyzicky do kanceláře obecního úřadu. S jeho vyhodnocením budete
seznámeni. Navíc nám mimo jiné poskytne informace, které budeme moci využít k vylepšení systému třídění a ukládání odpadů. Za vaši spolupráci předem děkujeme.
Nedá mi to, abych se nedotkla neukázněnosti a neohleduplnosti občanů vůči našim zaměstnancům, kteří dále odpad dotřiďují
a ukládají do sběrného dvora. Přestože na kontejnerech pro tříděný odpad jsou nepřehlédnutelné nápisy, s jednotlivými druhy odpadů, a co
skutečně máme třídit a co už ne, jako by tam nebyly. Někteří občané jej naházejí, kam se jim to právě hodí. Před kontejnery nacházíme to, co
svým objemem zcela určitě patří do sběrného dvora, nacházejícího se jen pár kroků od tohoto místa. A co nalézáme uvnitř kontejnerů? Vše od
odpadu z domácnosti, který zcela jasně patří do popelnice, až po uhynulá zvířata a zkažené maso. Mnozí také pro své potřeby neváhají využít
popelnici před obecním úřadem, kterou zaplní domovním odpadem, byť doma zcela určitě mají vlastní.
Další kapitolu tvoří odpady podnikatelů. Po opakovaném čtení dotazu na webu obce dlužím odpověď na jeden z příspěvků diskusního
fóra, uveřejněný na www.ledcice.cz (celé znění uveřejněno v článku v Novinkách).
Podnikající fyzické i právnické osoby jsou samostatnou kapitolou, co se týče ukládání odpadu. Ze zákona nespadají do systému
zajišťovaného obcí pro své občany. Jejich povinností je vytvořit si vlastní systém odpadového hospodářství. Tím de facto prokazují, kam odpad
legálně ukládají. Dokládají to například smlouvou, kterou uzavřeli s oprávněnou firmou anebo přímo zaplacenými účty za uložení odpadu. Ze
zákona má, kromě jiných institucí, také obec právo prověřit, jakým způsobem jednotliví podnikatelé s odpadem nakládají. Tohoto práva v nejbližších dnech využijeme. Všichni, jichž se toto ustanovení zákona týká, budou vyzváni, aby doložili, jakým způsobem odpad ukládají. Podle
posledního průzkumu stále méně a méně podnikatelů uzavírá smlouvy na likvidaci odpadu a veškerý končí v nádobách, které spravuje a platí
obec z poplatků vybíraných od občanů a také ze svého rozpočtu. Podobně jako občané musejí zaplatit místní poplatek za odpad, podnikatelé
mají za povinnost jej ukládat v souladu se zákonem. Tedy nikoliv na úkor jiného.
Asi jsem byla příliš kritická, ale bohužel píši pravdu. Přece snad všichni máme zájem, nebo alespoň bychom měli mít, žít v pěkném
a upraveném prostředí. O to se každý z nás může určitou měrou zasloužit. Třeba jen tím, že zvedne odhozený papír, anebo jej sám odloží
na místa k tomu určená a případně nebude lhostejný ke svému okolí. A za to Vám děkuji. Přeji všem příjemné podzimní dny, Jiřina Michovská

Blahopřejeme
Ve třetím čtvrtletí letošního roku narozeniny oslavili: 50 let Kovářová Gabriela čp. 66, 65 let Hricová Dagmar čp. 160, 65 let
Overdevest Olga čp. 246, 65 let Klementová Vladimíra čp. 89, 70 let Polmová Jaromíra čp. 76, 70 let Fouček Miroslav čp. 232,
70 let Mládková Hana čp. 112, 75 let Jindřichová Anna čp. 61, 75 let Jindřich Pavel čp. 61, 75 let Postránecký Miroslav čp. 186,
75 let Šatalík František čp. 85, 81 let Justová Marta čp. 97, 82 let Tydlitátová Hana čp. 206, 84 let Justa Václav čp. 97, 84 let
Šimralová Marie čp. 198, 84 let Hýbl Václav, 90 let Černá Olga čp. 177.
Všem oslavencům do dalších let přejeme hodně zdraví, klidu a pohody!

Jejich život se naplnil
S lítostí oznamujeme, že nás ve věku 82 let navždy opustila Anna Tichá č. p. 171 a ve věku 54 let Josef Hudeček č. p. 21.
Čest jejich památce!

Kulturní program
 Jednotka sboru dobrovolných hasičů Ledčice ve spolupráci s roudnickými skauty ze střediska ŘÍP a ledčickými
Veverkami připravují Svatováclavský běh Naučnou stezkou praotce Čecha. Nachystány jsou soutěže zaměřené na
zručnost a praktické dovednosti, které si mohou vyzkoušet nejen děti, ale i jejich rodiče. Akce se uskuteční 30. září
2017. Sraz všech účastníků je ve 14. hodin Na Skalce u Křížku. Pokud se Vám soutěžit nechce, věřte, že i procházka
krásnou přírodou stojí určitě za to. Od 20 hodin se v Ledčické stodole bude konat taneční zábava.
 Od 19. září se v keramické dílně U Cinků každé úterý opět konají keramické kroužky pro děti i dospělé:
- děti od 15:00 do 17:00, cena 50,- Kč, předplatné na měsíc 150 Kč
- dospělí od 17:30 do 19:30, cena 150,- Kč, předplatné na pololetí 2. 200 Kč
 Od 7. září začíná relaxační cvičení U Cinků pro ženy pod vedením Pavly Holakovské každý čtvrtek od 17:30
do 18:30, cena 70 Kč, s sebou cvičební podložku.
 Ledčický příležitostný sbor rád přivítá zpěváky všech hlasových skupin.
Co můžete čekat - repertoár od renesance po současnost, co očekáváme - váš zájem o zpěv, smysl pro pospolitost.
První schůzka Ledčického příležitostného sboru se koná v sobotu 9. září U Cinků.
 Kalendář historických pohlednic Místopis Mělnicka pro rok 2018, včetně obce Ledčice, v ceně 60 Kč za 1 kus, lze
objednat na obecním úřadě do 18. 9. 2017, tel. č. 315 765 513. Platba při objednání.
 Připomínáme, že stále ještě máte možnost zhlédnout prodejní výstavu velkoformátových fotoobrazů na plátně.
K vidění je krajina kolem Řípu. Nic vám však nebrání, abyste posoudili také moderní fotografické pojetí obrazů
s dalšími tématy. Výstava je zpřístupněna U Cinků. Prohlídku si můžete domluvit na telefonním čísle 603 175 451
nebo 603 878 949.

2

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Ledčice
konaného dne 30. 5. 2017 od 19 hodin U Cinků.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje následující program veřejného zasedání:
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a kontrola zápisu
3) Program
4) Prodej pozemků
5) Výběrová řízení na dodavatele stavby a přijetí dotací
6) Různé: a) Rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ
b) Zvýšení počtu pracovníků obce
c) Rozpočtové opatření č. 3
d) Zplnomocnění k hlasování na Valné hromadě SVS, a. s.
e) Pošta – Partner
f) Voda na hřbitovech
7) Diskuze
8) Závěr
Usnesení č. 30 bylo schváleno.
Bod 4) Prodej pozemků
a) Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků 361/5 (ostatní plocha) o výměře 29 m2 a 1597/4 (ostatní plocha – komunikace) o výměře
29 m2, zapsaných na LV 10001 pro obec a k. ú. Ledčice, panu J. K. za cenu 350 Kč/m2, včetně úhrady nákladů spojených s převodem pozemku.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
1 (Michovská)
Zdrželi se
1(Müller)
Usnesení č. 31 bylo schváleno.
b) Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku 1004/18 (orná půda) o výměře 41 m2, zapsaného na LV 10001 pro obec a k. ú. Ledčice,
panu A. S. za cenu 350 Kč/m2, včetně úhrady nákladů spojených s převodem pozemku.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
1 ( Michovská)
Zdrželi se
1( Müller)
Usnesení č. 32 bylo schváleno.
Bod 5) Výběrová řízení na dodavatele stavby a přijetí dotací
a) Přijetí dotací
1. Návrh usnesení Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje přijetí dotace z MZE v rámci programu 129 290 – Podpora opatření na drobných
vodních tocích a malých vodních nádržích, na akce: Rybniční soustava Ledčice – nádrž 1, nádrž 2 a nádrž 3 a zavazuje se spolufinancovat akci
z rozpočtu obce.
Výsledek hlasování:
Pro
11
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 33 bylo schváleno.
2. Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje přijetí dotace z MMR, v rámci programu Podpora obnovy venkova 2017, na akci „Oprava místní komunikace“ ve výši 1 mil. Kč a zavazuje se spolufinancovat akci z rozpočtu obce.
Výsledek hlasování:
Pro
11
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 34 bylo schváleno.
b) Výběrová řízení na dodavatele stavby
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje vyhlášení výběrových řízení na akce:
1) Rybniční soustava Ledčice - nádrž č. 1, nádrž č. 2, nádrž č. 3
2) Oprava místní komunikace
3) Dostavba sociálního zázemí sportoviště
Výsledek hlasování:
Pro
11
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 35 bylo schváleno.
Bod 6) Různé
a) Rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje podání žádosti o dotaci na MŠMT.
Výsledek hlasování:
Pro
11
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 36 bylo schváleno.
b) Zvýšení počtu pracovníků obce Ledčice
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje zvýšení počtu zaměstnanců o 1 pracovníka v dělnické profesi na dobu určitou a to na dobu 1 roku.
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Výsledek hlasování:
Pro
11
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 37 bylo schváleno.
c) Rozpočtové opatření č. 3
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
Výsledek hlasování:
Pro
11
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 38 bylo schváleno.
d) Zplnomocnění k hlasování na Valné hromadě SVS, a. s.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice pověřuje hlasováním na Valné hromadě SVS, a. s. starostu obce Mnetěš.
Výsledek hlasování:
Pro
11
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 39 bylo schváleno.
e) Pošta – Partner
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje pokračování v jednání o prodeji prodejny na návsi s vlastníkem nemovitosti.
Výsledek hlasování:
Pro
11
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 40 bylo schváleno
f) Voda na hřbitovech
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje práce k zajištění dostatečného množství vody ve studni na hřbitově č. 1 a č. 2.
Výsledek hlasování:
Pro
11
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 41 bylo schváleno.
Bod 7) Diskuze
1. Poděkování za vzornou reprezentaci obce Ledčice členům JSDH Ledčice, kteří obhájili na soutěži Oužická osma 1. místo.
2. Dále poděkování všem, kdo se podíleli na organizaci a průběhu Staročeských májů.
3. Zabezpečení kabiny na novém hřišti: pan Tomáš Uher slíbil zabezpečení.
4. Projednání příprav na dětský den.
5. Pomoc při vystěhování věcí z buňky na dvoře obecního úřadu do č. p. 108.
6. Dotaz paní Věry Novotné, zda bude i letos probíhat fotbalový tábor.
Odpověď starostky Jiřiny Michovské: letos bohužel ne a to z důvodu zaneprázdněnosti trenéra Veselého.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Ledčice
konaného dne 27. 6. 2017 od 19 hodin U Cinků
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje následující program veřejného zasedání:
4) Zahájení
5) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a kontrola zápisu
6) Program
4) Obecně závazná vyhláška č.1/2007
5) Rozšíření dobývacího prostoru Ledčice-EIA
6) Různé: a) Rozpočtové opatření č. 4
b) Komunikace u bytovek na návsi
7) Diskuze
8) Závěr
Usnesení č. 44 bylo schváleno.
Bod 4) Obecně závazná vyhláška č. 1/2007
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2017 o veřejném pořádku a opatření k jeho zabezpečení.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 45 bylo schváleno.
Bod 5) Rozšíření dobývacího prostoru Ledčice-EIA
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice vydalo vyjádření k rozšíření dobývacího prostoru Ledčice-EIA - viz příloha č. 3 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 46 bylo schváleno.
Bod 6) Různé
a) Rozpočtové opatření č. 4
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 47 bylo schváleno.
b) Komunikace na návsi u bytovek
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice pověřuje jednáním ve věci o narovnání vlastnických vztahů mezi obcí Ledčice a manželi V., místostarostku obce
a člena zastupitelstva Moniku Knorovou.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 48 bylo schváleno.
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7) Diskuze
1. brigáda na odklizení přívěsu v lese
2. bourání moštárny
3. přestěhování skříně ze stodoly
4. štípání dřeva

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Ledčice
konaného dne 25. 7. 2017 od 19, 30 hodin U Cinků
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje následující program veřejného zasedání:
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a kontrola zápisu
3) Program
4) Výběrová řízení
5) Různé: a) Pošta Partner
b) Zpracování žádosti - víceúčelové hřiště na skalce MMR
c) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu
d) Rozpočtové opatření č. 5
e) Zastavení odměny členovi zastupitelstva
6) Diskuze
7) Závěr
Usnesení č. 52 bylo schváleno.
Bod 4) Výběrová řízení
a) Rybniční soustava
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice, na doporučení hodnotící komise, schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na akci „Rybniční soustava Ledčice a oprava
odvodnění místní komunikace“ s firmou: EMH stavební s. r. o., Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha–Libeň, IČ 01972197, která nabídla nejnižší
nabídkovou celkovou cenu bez DPH 3 270 690,00 Kč, tj. včetně DPH 3 957 534,00 Kč.
Pořadí firem dle hodnotícího kritéria - tj. výsledné pořadí firem.
Pořadí
Firma
Cena celková včetně DPH
vítězné
1
2
3
4
5

EMH stavební s. r. o.
Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha – Libeň
IČ 01972197
AUBOCK s. r. o.
Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
IČ 26089785
MIL&PAT s. r. o.
Na Pískách 742, 294 21 Bělá pod Bezdězem
IČ 27224562
GEMA MB s. r. o.
Blahoslavova 186/II, 293 01 Mladá Boleslav 1
IČ 61681679
POHL cz, a. s., odštěpný závod Roztoky
Nádražní 25, 252 63 Roztoky
IČ 25606468

3 957 534,00 Kč
3 983 025,00 Kč
3 992 322,00 Kč
4 038 754,00 Kč
4 350 638,00 Kč

V případě odstoupení vítězné společnosti nastupuje v pořadí druhá a v případě odstoupení druhého v pořadí nabídka společnosti, jenž předložila
třetí nejvýhodnější nabídku.
Zastupitelstvo obce Ledčice pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy o dílo. Smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště. Realizace
akce je podmíněna úspěšným získáním podpory z Ministerstva zemědělství ČR.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 53 bylo schváleno.
b) Oprava místní komunikace
Návrh usnesení 1
Zastupitelstvo obce Ledčice, na doporučení hodnotící komise, schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na akci „Oprava MK Ledčice“ s firmou: DVOŘÁK STAVEBNÍ s. r. o., U Pily 666, 370 01 České Budějovice, IČ 28096878, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu bez DPH
2 823 476,50 Kč, tj. 3 416 406,50 Kč včetně DPH.
Pořadí firem dle hodnotícího kritéria - tj. výsledné pořadí firem.
Pořadí
Firma
Cena celková včetně DPH
vítězné
1
2
3

Dvořák stavební s. r. o.
U Pily 666, 370 01 České Budějovice
IČ 28096878
MANE STAVEBNÍ s. r. o.
Okružní 2615, 370 01 České Budějovice
IČ 47239701
ALSTAP s. r. o.
V Korytech 972/12, 100 00 Praha 10
IČ 29000238

3 416 406,50 Kč
3 505 600,00 Kč
3 552 721,77 Kč

V případě odstoupení vítězné společnosti nastupuje v pořadí druhá a v případě odstoupení druhého v pořadí nabídka společnosti, jenž předložila
třetí nejvýhodnější nabídku.
Zastupitelstvo obce Ledčice pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy o dílo. Smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště.
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Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 54 bylo schváleno.
Návrh usnesení 2
Zastupitelstvo obce Ledčice, na doporučení hodnotící komise, vylučuje společnost AUBÖCK s. r. o., IČ 26089785 z výběrového řízení
„Oprava MK Ledčice“. Uchazeč nereagoval na doplnění a objasnění podané nabídky do požadovaného termínu.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 55 bylo schváleno.
c) Dostavba sociálního zázemí
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice souhlasí se zadávacími podmínkami pro výběrové řízení: „Sociální zařízení ke stadionu kopané Ledčice“, včetně
znění Smlouvy o dílo a pověřuje starostku obce podepsáním smlouvy s firmou, která vzejde jako vítězná z výběrového řízení.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 56 bylo schváleno.
Bod 5) Různé:
a) POŠTA PARTNER
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje zachování stávající pošty v prodejně na návsi a nemá zájem vstoupit do projektu POŠTA – PARTNER.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
1(Michovská)
Zdrželi se
0
Usnesení č. 57 nebylo přijato.
b) Zpracování žádosti - víceúčelové hřiště na skalce MMR
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje zpracování a podání žádosti na víceúčelové hřiště „Na Skalce“, spolu se závlahou pro fotbalové hřiště
z nově vyhlášeného dotačního titulu MMR ČR.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 58 bylo schváleno.
c) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-6021368/2
(Ledčice, SS100, poz. st. 23/2, Zemanová)
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu
č. IV-12-6021368/2 (Ledčice, SS100, poz. st. 23/2, M.Z.) pro ČEZ distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ
405 02
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 59 bylo schváleno.
d) Rozpočtové opatření č. 5
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Rozpočtové opatření č. 5
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 60 bylo schváleno.
e) Zastavení vyplácení odměny členovi zastupitelstva Romanu Rubínovi
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje zastavení vyplácení odměny za neplnění povinností členovi zastupitelstva Romanu Rubínovi.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 61 bylo schváleno.
7) Diskuze
1. bourání moštárny – 1. týden v srpnu
2. oprava střechy na ledčické stodole

Obecně závazná vyhláška obce Ledčice č. 1/2017
o veřejném pořádku a opatření k jeho zabezpečení
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje a vydává dne 27. 6. 2017 v souladu s ust. § 10, § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 47 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

1.

2.
3.
4.
5.

Čl. 1
Základní ustanovení
V souladu s všeobecným zájmem na udržení a ochranu veřejného pořádku na území obce Ledčice (dále jen „obec“) se stanovují
touto obecně závaznou vyhláškou opatření, jejichž účelem je zajištění místních záležitostí veřejného pořádku, zdraví a bezpečnosti
osob a majetku, zlepšení estetického vzhledu obce a vytváření příznivých podmínek pro život v obci.
Touto obecně závaznou vyhláškou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na území obce.
Tato obecně závazná vyhláška stanovuje práva a povinnosti k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství na území obce
a k ochraně zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně (dále jen „veřejná zeleň“).
Tato obecně závazná vyhláška vymezuje činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek na území obce nebo být v rozporu se
zájmem na ochranu veřejné zeleně, s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku a stanovuje podmínky pro jejich výkon.
V rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území obce se touto obecně závaznou vyhláškou vymezují některé
plochy veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje 1, a to s cílem vytvořit opatření směřující

§ 2 písm. k) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a o změně souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
1
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k ochraně veřejného pořádku v obci, ochraně bezpečnosti, majetku a mravního vývoje dětí a mládeže.

1.

2.
3.
4.

Čl. 2
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 2 na území obce:
a) na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce, které jsou vyznačeny na mapce v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky (vyznačeno žlutou barvou), je možný pohyb psů pouze na vodítku
b) v době konání kulturních, společenských a sportovních akcí na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce, které jsou
vyznačeny na mapce v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky (vyznačeno žlutou barvou), je možný pohyb psů na těchto
veřejných prostranstvích pouze na vodítku a s náhubkem
c) na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce, které jsou vyznačeny na mapce v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky (vyznačeno žlutou barvou), se zakazuje výcvik psů
d) zakazuje se vstupovat se psy a vodit psy na dětská hřiště v obci, vyznačená na mapce v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky
(vyznačeno zelenou barvou)
e) při pohybu na ostatních veřejných prostranstvích (neuvedených v písm. a/, b/, c/ a d/) musí být pes pod neustálým bezprostředním
dohledem a vlivem osoby doprovázející psa
Za splnění povinností stanovených v odst. 1) odpovídá osoba doprovázející psa, popř. chovatel3 psa.
Ustanovení odst. 1) se nevztahuje na psy služební4 a záchranářské při výkonu služby a záchranných pracích a na psy speciálně
vycvičené jako průvodci zdravotně postižených osob.
Ustanovení odst. 1) se nevztahuje na lovecké psy5 při výkonu práva myslivosti ve smyslu zvláštních právních předpisů6.

Čl. 3
Pravidla pro pohyb jiného zvířectva na veřejném prostranství
1.
Pohyb drůbeže a jiného hospodářského zvířectva na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce je činností, která by
mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu se zájmem na ochranu veřejné zeleně v obci.
2.
V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany zeleně v obci se stanovuje chovatelům a vlastníkům drůbeže a jiného hospodářského
zvířectva povinnost zajistit, aby se jejich drůbež nebo jiné hospodářské zvířectvo volně nepohybovalo na veřejném prostranství
v zastavěných částech obce, které jsou vyznačeny na mapce v příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce (vyznačeno žlutou barvou
a zelenou barvou).
Čl. 4
Udržování veřejného pořádku a čistoty, ochrana veřejné zeleně
1. Každý je oprávněn užívat veřejné prostranství obvyklým způsobem podle jeho povahy a k účelu, ke kterému je určeno.
2. Každý je povinen udržovat na území obce čistotu a veřejný pořádek.
3. Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:
jakýmkoliv způsobem poškozovat, ničit nebo znečišťovat veřejnou zeleň
stát, zastavit nebo jezdit motorovými vozidly (s výjimkou vozidel údržby)
rozdělávat oheň mimo místa k tomu určená
stanovat nebo nocovat mimo místa k tomu určená
bez souhlasu vlastníka či správce veřejné zeleně vysazovat nebo ošetřovat vegetaci tvořící součást veřejné zeleně
4. Chovatelé a vlastníci psů, koček, drůbeže a jiného hospodářského zvířectva jsou povinni zajistit, aby psi, kočky, drůbež či jiné
hospodářské zvířectvo neznečišťovalo veřejné prostranství nebo veřejnou zeleň, popř. zajistit neprodleně odstranění znečištění.

1.

2.

Čl. 5
Zvláštní opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, se pro účely této obecně závazné vyhlášky rozumí:
pořádání akcí spojených s hudební produkcí živé nebo reprodukované hudby na volném prostranství - akce typu technopárty, pokud hudba či projevy účastníků akce jsou slyšitelné i na dalších než sousedních pozemcích (dále jen „akce“);
používání pyrotechnických výrobků na veřejném prostranství
Akce uvedené v odst. 1) lze pořádat na území obce za následujících podmínek:
a.
Akce lze pořádat pouze mimo zastavěné části obce, a to:
pouze od 08.00 hod. do 20.00 hod.
b.
Organizátor či pořadatel akce je povinen oznámit její konání Obecnímu úřadu Ledčice, a to nejpozději 7 dnů před jejím
konáním.
V oznámení musí být uvedeno:
jméno, příjmení a bydliště či název a sídlo organizátora akce a osoby oprávněné jednat jeho jménem
jméno, příjmení a bydliště, název či sídlo pořadatele akce
kontaktní spojení na organizátora akce a pořadatele akce
druh akce, den a místo jejího konání
dobu zahájení a ukončení akce
předpokládaný počet účastníků akce
opatření, která organizátor a pořadatel akce provede, aby akce nenarušila veřejný pořádek, zejména potřebný počet pořadatelů starších 18 let, které k organizaci akce určí, a způsob jejich označení
způsob zajištění zneškodnění a likvidace odpadů vzniklých v průběhu akce

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
§ 3 písm. k) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
4 např. § 52 písm. j) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, § 19 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, pozdějších předpisů
5 § 44 odst. 1) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
6 zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí
některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
2
3
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1.
2.
3.

4.

1.
2.

1.

2.

3.

způsob zajištění zdravotních a hygienických potřeb účastníků akce
souhlas vlastníka, případně uživatele nemovitosti, na níž se má akce konat.
c.
Pořadatel akce je povinen zajistit dostatečný počet způsobilých a náležitě poučených osob k zabezpečení jejího pokojného
průběhu a ukončení (pořadatelská služba). Pořadatel akce je povinen zajistit, aby členové pořadatelské služby byli přítomni
v průběhu konání celé akce a byli označeni viditelným nápisem „Pořadatelská služba“.
3. Výjimku z časového a místního omezení uvedeného v odst. 2) písm. a) může ve výjimečných případech udělit rada obce na základě
odůvodněné žádosti7 podané nejpozději 20 dní přede dnem plánovaného počátku akce. Rada obce může udělenou výjimku v době
jejího trvání odejmout, dochází-li v souvislosti s pořádáním akce k narušování veřejného pořádku.
4. Podmínky pro používání pyrotechnických výrobků na veřejném prostranství:
a.
Na veřejném prostranství v zastavěných částech obce vyznačeném na mapce v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky (vyznačeno zelenou barvou), se zakazuje používat pyrotechnické výrobky, včetně prostředků zábavní pyrotechniky.
b.
Na veřejném prostranství v zastavěných částech obce vyznačeném na mapce v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky (vyznačeno žlutou barvou), se zakazuje používat pyrotechnické výrobky, včetně prostředků zábavní pyrotechniky, s výjimkou dne
31. 12. a 1. 1. kalendářního roku.
Čl. 6
Noční klid
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. 00 hod. do 06. 00 hod.8
V době nočního klidu je povinností každého zachovávat klid a zdržet se všech činností, při kterých může docházet k nadměrné hlučnosti.
Doba nočního klidu se vymezuje od 02. 00 hod. do 06. 00 hod.:
a. v noci z 31. prosince na 1. ledna
b. v noci z 30. dubna na 1. května (pálení čarodějnic)
c. v době konání těchto tradičních akcí a slavností:

Masopust

Staročeské máje

Pouťové slavnosti

Václavské slavnosti

Rozsvícení Vánočního stromu

Jubilejní výročí obce, školy a místních spolků
Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 3) písm. c) bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně
7 dnů před datem konání.
Čl. 7
Užívání plakátovacích ploch
Vylepování plakátů, letáků nebo oznámení se provádí na plochách k tomu určených. Plakátovací plochy ve vlastnictví obce jsou umístěny
před budovou obecního úřadu. Plakátování na těchto plochách zajišťuje pouze obec. Požadavky na zajištění plakátování na těchto plochách předkládá žadatel obecnímu úřadu.
Vylepování plakátů, letáků nebo oznámení na jiných zařízeních obce sloužících potřebám veřejnosti lze pouze po předchozím souhlasu
obce.
Čl. 8
Konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů a zdržování se s otevřenou lahví nebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem9 (dále jen
„zákaz konzumace alkoholických nápojů“) na vymezených plochách veřejného prostranství na území obce uvedených v příloze č. 2 této
obecně závazné vyhlášky.
Zákaz konzumace alkoholických nápojů na vymezených plochách veřejného prostranství na území obce uvedených v příloze č. 2 této
obecně závazné vyhlášky se nevztahuje:
a) na dny 31. 12. a 1. 1. kalendářního roku,
b) na prostory zahrádek a předzahrádek umístěných u provozoven provozovaných v souladu s platnými právními předpisy,
a to po dobu jejich provozu,
c) na společenské akce uvedené v ust. Čl. 6 odst. 3) písm. c) této obecně závazné vyhlášky,
d) na akce pořádané v souvislosti s předvolebními kampaněmi, se sportovními a kulturními podniky a se shromážděními dle
zvláštního zákona10.
Rada obce může ve výjimečných případech na základě odůvodněné písemné žádosti udělit výjimku ze zákazu uvedeného v odst. 1), a to
vždy na konkrétní časové období a konkrétní plochu veřejného prostranství, nebude-li touto výjimkou narušen či ohrožen veřejný pořádek
v obci. Na udělení výjimky není právní nárok. Žádost o výjimku se podává prostřednictvím Obecního úřadu Ledčice. Žádost o výjimku
musí být podána minimálně 20 dnů předem a musí obsahovat zejména:
jméno, příjmení, telefonní spojení a bydliště nebo název, IČO a sídlo žadatele
jméno, příjmení, telefonní spojení a bydliště, osoby oprávněné jednat jménem žadatele
jméno, příjmení, telefonní spojení a bydliště, název, IČO a sídlo organizátora a pořadatele akce, v rámci níž se výjimka
požaduje, je-li odlišný od žadatele
druh akce, v rámci níž se výjimka požaduje, den a místo jejího konání, dobu jejího zahájení a ukončení
předpokládaný počet účastníků akce, v rámci níž se výjimka požaduje
opatření, která organizátor a pořadatel akce, v rámci níž se výjimka požaduje, provede, aby akce nenarušila veřejný pořádek.
Při udělení výjimky může rada obce stanovit další závazné podmínky směřující k zajištění veřejného pořádku.

§ 37 odst. 4) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
§ 47 odst. 6) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
9 není rozhodné, jak je láhev nebo jiná nádoba označena, či zda je bez označení
10 zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
7
8
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1.
2.
3.
4.

Čl. 9
Společná a závěrečná ustanovení
Jednotlivá ustanovení této obecně závazné vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických a právnických osob stanovené zvláštními
právními předpisy, jež mají v případě, že je tato obecně závazná vyhláška stanovuje a vymezuje duplicitním způsobem, přednost.
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se posuzuje podle zvláštních právních předpisů.
Ruší se obecně závazná vyhláška obce Ledčice č. 4/2011 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci, ze dne
20. 6. 2011.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

příloha č. 1
příloha č. 2

Co je to vlastně protierozní opatření?
Na toto téma se vyrojilo mnoho otázek a fám. Od nové zástavby obce až po otevření pískovny v těchto místech.
Nic takového!
Protierozní opatření bylo navrženo v rámci komplexní pozemkové úpravy, a to proto, aby vlivem přívalových
dešťů nedocházelo ke splavování zeminy do níže položené zastavěné části obce. Z jedné části svažitého terénu směrem ke Škarechovu brání splavování vysázený les a druhou část by právě mělo chránit zmíněné opatření. Jeho součástí jsou zatravňovací
pás, odvodňovací příkop a zpevněná polní cesta. Ta též bude sloužit i jako část obchvatu pro zemědělce, aby zemědělskou
technikou zbytečně nejezdili přes zastavěnou část obce. Na své si přijdou i vyznavači jízdy na kolečkových bruslích.
JM
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Změna územního plánu obce
Obec v současné době dokončuje Změnu č. 2 Územního plánu obce Ledčice. Veřejně se bude projednávat 18. září 2017
od 16 hodin, v č. p. 15 U Cinků.
Kromě toho Zastupitelstvo obce Ledčice schválilo vypracování nové územně plánovací dokumentace, která musí být dokončena do roku 2020, jak nařizuje zákon.
Spoustu požadavků z minulých let evidujeme, nicméně mají-li vlastníci pozemků zájem nebo potřebu změnit užívání pozemků, mohou své žádosti podat nejpozději do konce října 2017.

Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR se konají ve dnech 20. - 21. října 2017. V pátek 20. října od 14 do 22 hodin
a v sobotu 21. 10. od 8 do 14 hodin. V Ledčicích je volební místnost U Cinků. Vybírejte pečlivě. Heslo politiků před volbami, bohužel,
bývá „Slibem neurazíš“.

Dům č. p. 108 – pedikúra, manikúra a masáže
Obec, zatím jen uvnitř, opravila dům v sousedství budovy obecního úřadu č. p. 108, kam si od září letošního roku můžete zajít na
pedikúru, manikúru i masáže. Prozatím je třeba se předem objednat v kanceláři na obecním úřadě. Doufáme, že bude sloužit nejen našim
starším občanům, kteří se obtížně přepravují za těmito službami do měst, ale i ostatním obyvatelům.

Ledčická stodola
Další novinkou je dokončená vnitřní úprava Ledčické stodoly. V daném případě jde rovněž o určitou službu, kterou v případě zájmu
mohou naši občané využít, třeba pro rodinnou oslavu. Propůjčení této budovy je spojeno s poplatkem 1000,- Kč /den + spotřebované energie.

Ledčická stodola

č. p. 108

Z diskuzního fóra na ledčickém webu
Dotaz
Vážená paní starostko, připojuji se k dotazu paní …………… z 31.10. - proč vybíráte poplatky ve sběrném dvoře?
Z původního dobrovolného příspěvku už je to skoro jako sazebník – „no snad to bude stačit“- a to i na příspěvek 500 Kč! Není
to potom příliš motivující.
A další dotaz - proč jsou před obecním úřadem dva kontejnery na sklo a dva na nápojové kartony, ale jen jeden na plast
a jeden na papír (oba věčně plné)? To skutečně občané produkují tolik skla a nápojových kartonů? Stačí pohled do kontejnerů
a je jasno - tolik stejných skleněných lahví nepochází od občanů, ale z místních osvěžoven. Samozřejmě, toto je možno pouze na
základě uzavřené smlouvy mezi podnikatelem a obcí za úplatu. Bylo by mi to jedno, pokud bych měl jako občan šanci tříděný
odpad v přiměřeném množství kdykoliv vyhodit do patřičného kontejneru - ale to, bohužel, většinou není šance. Takže jedině
doma pytlovat, a pak za prachy odevzdat ve sběrném dvoře a podruhé za to obec vyinkasuje od svozové firmy (a pokud to není
ziskové, je asi někde chyba, když jiné obce na tříděném odpadu vydělávají a dotují z toho komunální a nebezpečný odpad). Nebo
pohazovat okolo kontejnerů, jak to tam často vidím - to se mi opravdu nechce.
Snad si najdete čas na veřejnou odpověď, i když se Vám to u dotazu paní ………………. od 31. 10. nepodařilo.
Velmi oceňuji, co pro obec děláte, ale v oblasti tříděného odpadu to nějak skřípe - inu nic není dokonalé, ale snad se nějaké
zlepšení podaří.
Předem děkuji za odpověď. S pozdravem pan …………….
Odpověď
Vážený pane ………………….,
je velmi jednoduché a krátkozraké bez znalostí faktů kritizovat třídění odpadu. Stávající způsob jeho shromažďování
v naší obci funguje více než sedmnáct let. Pokud by byl opravdu tak špatný, jistě by doznal změn. Byť připouštím, že vždycky je
co zdokonalovat. Třeba jste to právě Vy, kdo by nám mohl navrhnout jiné a lepší řešení, možná dokonce úspornější.
Soudě podle ohlasů ze strany místních obyvatel se však domnívám, že tato služba jimi byla a je přijímána kladně, protože
nejsou odkázáni na sběr objemného a ostatního odpadu jednou nebo dvakrát za rok, jako je tomu v okolních obcích, což legislativa umožňovala a stále ještě umožňuje.
Pro nás by bylo daleko jednodušší nechat dvakrát v roce na veřejné prostranství přistavit velkoobjemové kontejnery
a nasmlouvat odvoz nebezpečného odpadu. Tímto způsobem lze jednoduše dodržet literu zákona a nic neporušit. Otázkou ovšem
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je, jak se lidé budou zbavovat odpadu mimo ty dva termíny. Díky našemu systému mohou odpad odevzdat v podstatě každý týden.
To, že na sběrném místě tříděného odpadu jsou po jednom kontejnery na plast a papír, je právě proto, že tohoto odpadu je velké
množství a ani desítky kontejnerů by situaci nevyřešily. Každý vývoz kontejnerů se musí zaplatit a nerozhoduje, jestli je plný nebo
poloprázdný. V případě, že nasmlouváte pravidelný odvoz, platíte sice o něco nižší částku, nicméně vystavujete se riziku, že
častěji budete vyvážet jen z části zaplněné kontejnery, protože nikdy dopředu nevíte, kolik lidí bude ten den nebo týden odpad
ukládat. Pokud si sjednáte odvoz mimo stanovený termín, částku za něj platíte mnohem vyšší. Proto pracovníci obce denně,
někdy i o víkendu, odpad z kontejneru odebírají, odvážejí do sběrného dvora (na shromaždiště odpadu) a věřte, že vůbec nejde
o záviděníhodnou práci. To, co někteří občané dokážou do kontejneru uložit, snad nelze ani slušně vyjádřit.
Ze dvora je odpad hromadně odvážen. Pro nás je tento způsob jeho ukládání organizačně náročnější, mnohem složitější
a pracnější. V průměrně měsíčně odvážíme 0,5 t až 1 t plastů, což je na objem skutečně slušná porce. Pro představu, do nádoby
1100 l, která je umístěna u obecního úřadu, se vejde cca 45 kg plastů.
Dáte mi určitě za pravdu, že ani denní odvoz plastů by situaci nevyřešil a navíc by to bylo velmi drahé. Pro obec není nic
jednoduššího než náklady s tím spojené promítnout do místního poplatku, takže byste mohl na místo 600 Kč zaplatit třeba
1000 Kč na osobu. Zmíněná skutečnost nás vedla k hledání co nejvýhodnějšího řešení, tj., snažíme se zajišťovat takové firmy,
které by nashromážděné větší množství odpadu odvážely jen za malý poplatek nebo zcela zdarma, případně jej alespoň za haléřové položky vykoupily.
U plastu se nám podařilo uzavřít smlouvu s firmou, která za kvalitní plast (PET) vyplácí alespoň něco a ostatní plast
nám odváží zdarma, a tak za něj nemusíme platit jako v případě kontejnerů. Totéž platí u papíru. Veškerý papír ze sběrného
dvora odváží firma v rámci soutěže škol. Odvoz je zdarma. Jistou část finančních prostředků vyplácí místní škole, která za takto
získané peníze dětem nakupuje učební pomůcky. O nějakém zisku tedy nemůže být ani řeč.
Naše obec ročně ze svého rozpočtu doplácí více jak 200 tisíc Kč. Ostatní obce na tom nejsou jinak, pokud ovšem
v odpadovém hospodářství nepodnikají. Existuje-li obec, která v odpadovém hospodářství vykazuje zisk, pak je to na Nobelovu
cenu. Zisk vykazují pouze firmy, které podnikají v oblasti nakládání odpadů.
Příspěvky ve sběrném dvoře jsou opravdu dobrovolné a jsou použity na úhradu nákladů ve sběrném dvoře. Dívala jsem
se na příspěvek od Vás, který byl opravdu velkorysý a spíše výjimečný než to, co se běžně dává. Musím však upozornit, že obec
nemůže, a ani jí to zákon neukládá, zajistit uložení odpadu ze staveb. Z toho důvodu každý, kdo chce ve sběrném dvoře odpad
a suť ze staveb uložit na vlastní žádost, musí za to zaplatit. Stejně tak není možné, aby někdo najednou přivezl deset lednic nebo
dvacet pneumatik apod. Je otázkou, zda takové množství odpadu vůbec pochází od občanů z naší obce a zda by nebylo ukládáno
na úkor ostatních občanů a k tíži obecního rozpočtu.
Jiřina Michovská, starostka obce

Dopis
Pořídit si nového psího kamaráda po smrti mé milované šarpejky bylo nejrychlejší rozhodnutí jak pro mě, tak i pro
ostatní členy rodiny. Pouze s výběrem jsme to nedomysleli. Koupili jsme si štěňátko borderkolie. Věděli jsme, že toto plemeno je
nejen inteligentní, ale i velice aktivní. Pomoc s její výchovou jsme ale potřebovali.
Náhoda mě přivedla na kynologické hřiště v Ledčicích. První návštěva byla velkým a příjemným překvapením. Na trávníku se proháněly děti cvičící se svými psími kamarády. Cvičitelka Anička všem dokázala skvěle poradit. Ukázala nám, že hrou
a pamlsky se dá psa naučit skoro všechno. Obdivuji děti, které nesedí doma u televize nebo počítače a každou sobotu přijdou se
svým psím přítelem a snaží se ho naučit poslouchat, skákat přes překážky nebo běhat tunelem. Přestože dítě nejsem už hodně
dlouho, je mi mezi nimi dobře a našla jsem zde mezi dětmi upřímnost a bezelstnost, na kterou dospělí při své pracovní vytíženosti
často zapomínají.
Jana Hlaváčková, Velvary
Více informací o Ledčické smečce najdete na https://www.facebook.com/Ledcickasmecka/.

Projekt Vzdělávání praxí
Projekt Vzdělávání praxí propojuje zájemce, kteří chtějí získat nové znalosti a zkušenosti v reálném pracovním prostředí, a na druhé straně firmy, které si chtějí prostřednictvím nabízených praxí (stáží) nezávazně a s finanční podporou otestovat
a zaškolit potenciální zaměstnance.
Účastníky projektu mohou být lidé starší 15 let, kteří jsou uchazeči o zaměstnání, rodiče na/po rodičovské dovolené,
nízkokvalifikovaní nebo lidé ve věku nad 50 let. Poskytovatelem praxí se mohou stát právnické osoby nebo OSVČ ať už
z komerčního nebo neziskového sektoru.
Účastníci si vybírají z nabízených pozic jednotlivých firem, které se do projektu přihlásily. Samotná praxe je pak v délce
1-6 měsíců dle vybrané pozice. A vybírat je možné opravdu z velkého spektra oborů, jedná se např. o pozice v administrativní,
ekonomické nebo strojírenské oblasti, ale také pozice v rámci zemědělství, cestovního ruchu, stavebnictví, informačních technologií, marketingu a reklamy a mnoha dalších. Po celou dobu praxe účastníka provází zkušený a zaškolený zaměstnanec dané
firmy, tzv. mentor.
Účast v projektu není nijak zpoplatněna, naopak přináší jak účastníkům, tak firmám řadu výhod. Pro účastníky je to
zejména možnost prohloubení si dosavadních znalostí, získání praktických zkušeností a v neposlední řadě případnou možnost
uplatnění se v dané firmě. Firmy si účastí v projektu mohou vyzkoušet potenciálního zaměstnance v praxi, ověřit si mentorské
schopnosti svých zaměstnanců a získat finanční kompenzaci vynaložených nákladů.
V případě zájmu je Vám k dispozici regionální projektová manažerka, která Vám ráda a bezplatně poskytne veškeré
informace, které s projektem souvisejí, zodpoví případné dotazy a pomůže Vám s registrací.
Regionální manažer pro Prahu a Středočeský kraj, Mgr. Kamila Rottová, tel. : 778 728 833, e-mail: kamila.rottova@fdv.cz.
Pro další informace můžete navštívit stránky www.vzdelavanipraxi.cz , nebo náš FB https://www.facebook.com/vzdelavanipraxi/?fref=ts.
Projekt je realizován Fondem dalšího vzdělávání, příspěvkovou organizací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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850 let Roudnice nad Labem
Podřipská metropole letos dovršila 850 let od první písemné
zmínky o zdejším sídle. Celý rok 2017 se tak nese v duchu oslav tohoto
významného výročí. Podřipské muzeum na příklad otevřelo výstavu
Fragmenty z dějin Roudnice, která návštěvníky provází životem zdejších obyvatel v minulých dobách a na níž jsou k vidění nejen dokumenty a fotografie, ale mnohé drobné předměty denní potřeby. Také
římskokatolická farnost připravila velkou oslavu výše zmíněného jubilea spojenou s přednáškami, mší celebrovanou vikářem podřipským
Martinem Brousilem, programem pro děti, slavnostním zvoněním,
„věžní“ hudbou a společenským večerem. Ve městě jsou pořádány také
další koncerty, výstavy, soutěže pro děti a jiné kulturní akce, v nichž
mají zastoupení místní organizace, školy, knihovna, galerie i další instituce. V duchu 850. výročí se ponese také tradiční roudnické vinobraní.
Nejstarší známou zprávou o existenci Roudnice je listina datovaná v Praze dnem 20. ledna roku 1167. Tehdy v ní přemyslovský král
Vladislav potvrdil některá svá darování řádu premonstrátů v Litomyšli
a mezi svědky je zde uveden Bertholus de Rudnic, který byl v Roudnici arcijáhnem.
IP

Oslava výročí 850 let první písemné zmínky o roudnickém arcijáhenství a o Roudnici n/L

9. 9. 2017
16:00 Přivítání

Seznámení s církevní správou a významem arcijáhenství

Osobní vyznání o vztahu k Roudnici n/L

Během přednášek je zajištěn program pro děti,
s nimiž vysadíme na farní zahradě pamětní strom.
17:00 Věžní hudba

Pražské katedrální žestě na roudnické zvonici

Slavnostní zvonění - Mělničtí zvoníci
18:00 Mše svatá

hlavní celebrant Martin Brousil, vikář podřipský
Missa quinis vocibus Kryštofa Haranta z Polžic
a Bezdružic
soubor Gontrassek, um. vedoucí Jan Baťa
varhany Přemysl Kšica, Pražské katedrální žestě
19:30 společenský večer
Římskokatolická farnost Roudnice n/L

Dopis z USA
Podřipský patriot a mnetěšský rodák, dnes 95letý Josef Voves,
žije se svou početnou rodinou ve Spojených státech a dodnes nezapomíná
na české kořeny. O pohnutém osudu našeho krajana jsme v Ledčických
novinkách už psali, takže připomenu jen jeho zahraniční anabázi, na jejímž
počátku stálo hoteliérství. Úspěšnou kariéru udělal v Etiopii, kde si vysloužil obdiv a oblibu u samotného císaře Haile Sellassie I., nicméně
z Habeše nakonec zvolil vystěhování do USA. Tady založil prosperující
strojírenskou firmu, kterou vlastnil až do pozdního věku, kdy odešel na
zasloužený odpočinek. Přes těžko uvěřitelné datum narození 4. 3. 1922 je
stále velmi aktivní (např. v Humanitárních a dobročinných akcích Rotary
Clubu, v newyorském Českém domě a podobně). Protože jsme s panem
Vovsem v čilém e-mailovém styku, dovoluji si také čtenářům Novinek
poskytnout jeden z jeho dojemných dopisů.
Zdravim Vas, mila pani Plickova,
pisu Vam, jak se ta nase rodina Vovsu pohybovala kolem Ripu. Je zajimave, ze muj otec se zminoval o tom, ze my „Vovsove“ jsme
se rozlezli nejen na Podripsku, ale ze jedna vetev Vovsu je nekde u Plzne Ale s nimi jsme se nikdy nenavstevovali. Neudal mi zadny duvod proc.
Muj otec Antonin se narodil v Ledcicich v roce 1879, (myslim, ze dole ve statku c. 16), tam se tez ozenil, matka rozena Horcova Helena z
Mnetese (hacek na c) a zili v Ledcicich az do roku 1921. Pak otec dostal misto ridiciho ucitele v nove postavene mneteske obecne skole.
Zemrel chudak v nemocnici v Roudnici, kam sel na vysetreni a jak mi mati napsala, „zabili ho tam”. Domu se vratil v rakvi. Nevim presne
rok umrti, ale myslim, ze to bylo v roce 1955, to jsem jiz byl v Habesi v Africe. (Az najdu moje stare doklady, dam Vam presnejsi udaj).
Otec je pochovan v rodinnem hrobe na hrbitove v Cernoucku. Pokud vim, na stesti, nikdy on sam nebyl v zalari z politickych duvodu.
Pricina smrti byla pry udana jako embolie. Matka mi napsala, ze na nem nebylo nic videt, lekar pry chtel vysetrit dlohodoby silny
tlak krve. Prave si vzpominam, ze presne datum umrti je na nahrobku v Cernoucku.
Musim se priznat, ze nyni mam zajem dozvedet se neco o tom panu Vovsovi z Plas u Plzne. Je videt, ze i on mel problem s komunisty.
Ten Antonin Voves v Litomysli, jak jste mi psala, byl asi muj bratr Tonous, ktery tam byl zamestnan na okrese jako ucetni a kde se tez ozenil.
V Mnetesi mimo „nas“ zadny jiny Voves nebyl. V Ledcicich byla jeste dalsi rodina Vovsu, ale ja jsem o nich nic moc nevedel. Jenom jednou
po valce jsem byl sest mesicu na armadnim vycviku u Marianskych Lazni a pri jedne prehlidce dustojnik vyvolaval jmena. Na jmeno JOSEF
Voves jsme vystoupili dva! A oba jsme meli rok narozeni 1922, ten druhy byl ale z Ledcic a ja z Mnetese. Ani pozdeji jsem se s nim nestykal.
Tak to je tak pro dnesek asi vic nez dost. Doufam, ze jsem Vam mohl pomoci objasnit a upresnit nektere veci. A velmi dekuji za
krasny obrazek Ripu.
Zdravim Vas a cele Ledcice! Tez pozdrav panu Dr. Lovcimu do Plzne.
S uctou k Vam, Josef Joe Voves, USA
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Rybářské závody
V sobotu ráno 2. září 2017, se sešli příznivci Petrova cechu, aby si vyzkoušeli své dovednosti na místním rybníku Srbák.
Soutěž pro děti připravili členové rybářského spolku Vepřecké vydry. Počasí se oproti předchozímu dni vydařilo, stejně jako
celá sobotní akce.

Okénko knihovny aneb Co jste možná nevěděli
Do naší knihovny opět zavítal pan Volek. Na kus řeči
a také…
„To se pořád mluví o komiksech, ale tenhle už zná sotva kdo.“
A položil před knihovnici vzácnost. Svázané protektorátní výtisky časopisu pro děti Punťovy příhody. Kresleným hrdinou byl
bílý kulatý psík, který chodil po dvou a žil ve svém světě,
v blízkosti dětí.
Pokud se o komiks zajímáte, možná jste jméno Punťa
už slyšeli. Například Kája Saudek tenhle starý kreslený seriál
označoval za jeden z vlivů, který ho přivedl ke kreslení.
Punťa,
jakýsi
prvorepublikový
předchůdce
ČTYŘLÍSTKU, začal vycházet zhruba na přelomu února
a března 1934 v týdeníku List paní a dívek (nakladatelství
Rodina, 1924-1943) na stránce List našich dětí.
Původně List přetiskoval jen české překlady
amerického stripu Dolly Dimples and Bobby Bounce (originál
vycházel zřejmě v letech 1928-1933) kreslířky Grace Gebbie
Drayton. V něm vystupovaly především dvě malé děti (v češtině
přejmenované na Haničku a Vašíka), ale také černošští zřízenci, americké cookies a pes jménem Comfy (česky Punťa, přestože
po puntících na něm není ani vidu).
Úspěšnému seriálu v novinách brzy přibyl sourozenec. Už v roce 1935 se na trhu objevilo několik samostatných sešitů,
které shrnovaly Punťovy starší příhody (obvykle patnáct dílů v jednom sešitě). Sešity se po pár číslech přeměnily v regulérní
časopis (samozřejmě propagovaný v Listu), ve kterém vycházely také další domácí i zahraniční kreslené seriály, povídky,
hádanky a podobně.
Struktura časopisu byla tedy téměř stejná jako později ve Čtyřlístku. „Konkurenčními“ českými seriály byly například
Růda a Slávinka (kreslila Hermína Týrlová), Příhody medvídka Mumly (V. Koukolíček), Primánka Maja, Billy a Kuku, Brok
a Šňup a Vodník Venca (poslední tři psal i kreslil Emil Posledník).
Časopis úspěšně vycházel dál a v roce 1940 dokonce začaly vycházet i sešity jménem Punťovy příhody. Měly jiný
formát (stránky byly menší, ale na každé byly pouze dva obrázky pod sebou) a používaly trochu jiný barevný rozklad (očividně
nově udělaný - přibyly odstíny šedé i červené), ale jinak šlo o stejné díly, které už o několik let dříve vyšly v Listu a v časopise
Punťa.
Punťova kreslená říše vydržela až do roku 1942, kdy byla úředně zakázána, takže Punťu lze také označit za jakousi oběť
nacistů.
Výtisky, které pan Volek přinesl ukázat, jsou opatřeny kresbami René Klapače
(4. 5. 1905 Paříž, Francie – 14. 11. 1980 USA)
René Klapač se narodil v Paříži, ale rodina se brzy přestěhovala do USA. Tam také začal studovat výtvarné umění
(Graphic School - Cleveland, Ohio a International Correspondence Schools of Scranton, Pennsylvania). Začátkem dvacátých
letech minulého století přijel do Prahy a studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1922–1925, V. H. Brunner).
V té době také v časopise Kopřivy publikoval svůj první krátký komiks. Začátek třicátých let strávil v Paříži, ale v roce 1933 se
znovu vrátil do Prahy a začal publikovat své komiksy i samostatné kresby v mnoha časopisech (Malý čtenář - komiks
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Chundeláček, komiks Kačák detektiv, Malý zpravodaj, List paní a dívek, později například rodokaps Muž se železnou maskou)
i reklamních tiskovinách (komiks Palabáček).
Také se věnoval olejomalbě a grafice.
V Listu paní a dívek dostal šanci kreslit Punťu a s výjimkou krátkých výpadků ho kreslil až do zákazu v roce 1942. Do
konce války pak například přispíval do Poledního listu, v roce 1947 ještě nakreslil obrázky ke knížce Marie Voříškové O chytrém
selátku a po únoru 1948 emigroval do USA. Tam se zřejmě dále věnoval kresbě, ale jeho americká tvorba není zmapována.
(více na: http://www.detske-casopisy.cz/tag/punta/; http://punta.xf.cz/)
Punťovy příhody, do nichž jsme nahlédly, obsahují pohádky, básničky, hádanky a také žertíky, které měl tento roztomilý
psík tolik rád. Zkrátka a dobře byl to šprýmař.
Poznámka na závěr: Panu Volkovi patří dík za to, že nám rozšířil obzory a připomněl, že komiks má u nás tradici.
jv

Všichni udělali aneb Psí kluci a holky před „tabulí“
Začali jsme téměř generálním úklidem. Několik dnů před plánovanými zkouškami jsme se, vyzbrojeni pilami, nůžkami,
hráběmi i vidlemi sešli na cvičáku, abychom jej zvelebili. Vystříhali jsme přerostlé keře, odstranili odpadky, které tu nechávají
nevítané návštěvy a zásluhou vstřícnosti obecního úřadu, který nám dal plochu vysekat, bylo vše připraveno ke složení zkoušek.
Jen kýmsi notně poničené nové „áčko“ jsme neopravovali.
Nechápeme, komu udělalo podle nás pochybnou radost, že nám zničil něco, co potřebujeme k výcviku. Chlapi „áčko“
vyrobili ve svém volném čase a ještě jej pokryli umělým trávníkem v naději, že nám vydrží dlouhá léta. Ze starého, notně
poznačeného časem, vybrali použitelná prkna a vyrobili z něj menší pro šťěňata. Snažíme se cvičák a jeho příslušenství udržovat
v co nejlepším stavu a těžko neseme, když nám tam někdo neznámý po sobě zanechá svinčík či něco poškodí.
Jak se říká, těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Jak dokazují snímky Radky Zahrádkové z Prahy, na zkoušky se intenzivně
šprtalo. To jest, cvičilo, pilovalo, občas i zlobilo – jako v každé jiné škole.
Jelikož Pepa Králík neměl pro své chlupaté svěřence figuranta a protože by nebylo vhodné, aby kousali na něj, začala
se zaučovat Markéta. V Pepíkově výstroji se ztrácela a těžko říct, zda u „útočících“ psů budila vůbec jaký respekt nebo si z ní
dělali legraci jako my lidičky. Proč to nepřiznat, na její účet jsme se dobře pobavili, jakou „hrůzu“ budila. Dobrosrdečně jsme
se smáli a současně oceňovali její kuráž. Přece jenom je jak za groš kudla. Postavit se zuřícímu německému ovčákovi, který má
„vetřelce“ nejdříve vyštěkat, vyžaduje jistou dávku srdnatosti.
Psala se poslední červencová neděle. Nastal den zkoušek. Psovodi, někdo více někdo méně nervózní, se sešli brzo ráno.
Někteří si přivedli posily v podobě fandících rodinných příslušníků. Pan Mládek se dostavil s vynikajícím gulášem, což všem
přítomným hned zvedlo náladu o několik stupňů. Holky z naší základní kynologické organizace upekly koláč a bábovky, protože
nervy je třeba obalit něčím sladkým a zklidnit je. Prostě nic jsme neponechali náhodě.
Ke zkouškám kromě přespolních přišli také psovodi a psi z naší ledčické organizace. Feny Dixie, Rona, Senty Ajaxova
Uránie a Afi z Daskonu.
Zkoušky složili všichni. Včetně těch, kteří k nám přijeli
z jiných míst. Jen jeden zkoušený propadl. Jméno si necháváme pro
sebe. Příště se třeba „pochlapí“.
Rozdala se „vysvědčení“ a po vyhodnocení následovaly
gratulace. Chvilka pozemské slávy a radosti z úspěchu. Kdo by si je
nevychutnal rád, že?! Na vavřínech ovšem nelze spát, a tak se cvičí
dál. Na další zkoušky, o nějaký ten stupeň obtížnější.
jv
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Významná výročí v obci
Dne 15. července 2017 od ranních hodin členové
spolku Řip připravovali slavnostní Valnou hromadu U Cinků
a odpolední oslavu 120. výročí svého založení.
Zhruba ve 14 hodin, po ukončení Valné hromady, následoval průvod obcí za doprovodu dechové hudby Vávrovanka.
Samozřejmě, nechybělo uctění památky padlým u pomníku
z 1. světové války položením květin a státní hymnou. Poté byl
zahájen odpolední program zajímavý nejen pro naše nejmenší.
Od divadla, malování na obličej, tvoření z keramické hlíny až
po pečení chleba v peci. V multifunkčním sále si dospělí mohli
prohlédnout výstavu velkoformátových fotografií, přenesených
na plátno. Jejich autorem je bývalý ledčický občan. V přízemí,
v klubové místnosti, byla připravena malá výstava připomínající
život členů Vzdělávacího a podporovacího spolku Řip.
Je škoda, že tak málo našich občanů zajímá historie
a odkaz našich předků. Na to, na co by jinde byli hrdí, tedy na spolek, jenž bez přerušení existuje 120 let (!), na to, na co by jinde
byli pyšní, tedy, že jeho členové jej jako odkaz pro budoucí generace dokázali zachovat i navzdory válečným a bouřlivým časům,
přišlo podpořit pohříchu málo našich občanů. Bohužel, také chyběli ti, kteří by měli být nositeli kultury obce. Děkuji všem
členům Spolku Řip za uspořádání oslavy i za jejich dlouholetou činnost.
JM
Z historie spolku:
Na českém venkově se zhruba od poloviny 19. století v místních hospůdkách stále častěji pravidelně scházely takzvané
stolní společnosti. Nejen proto, aby tu popíjely, probíraly dění v obci, nezávazně klábosily, ale aby později velmi spontánně
vyvíjely různorodou činnost.
O rozsahu spolkové činnosti, která má kořeny už v Rakousku-Uhersku, nejlépe vypovídají statistiky. Dovolím si z nich
uvést několik čísel. V roce 1888 v Čechách existovalo celkem 865 nepolitických spolků. Žádný spolek neměla pouze mizivá dvě
procenta tehdejších obcí! Výjimkou však nebyly ani vesnice, v nichž fungovalo až deset různých korporací. Z dnešního pohledu
je tato skutečnost naprosto obdivuhodná a těžko představitelná.
Spolková myšlenka rychle získala své příznivce, a tak také v Ledčicích padl ve zdejší „chlapské pivní sešlosti“ návrh
založit regulérní vlastenecký spolek. Stalo se to 5. září roku 1897 v hospodě U Nováků, která také byla na dlouhá léta spolkovým
„kotvištěm“ a domovem. Tady se pánové Kirchner, Brejcha, Bušil, Heran, Hájek a další dohodli na příznačně patriotickém
názvu pro nové uskupení – ŘIP. Hlavním cílem spolku měl
být výrazně sociální a vzdělávací charakter, s povinností podporovat své členy hned na několika „polích“. Například pomoc
bližním v nouzi či aktivní prospěšná činnost v obci. Starobylé
označení „funkcí“ ve spolku je možná z pohledu současníka
poněkud kuriozní stejně, jako vzájemné oslovování členů „příteli“, nicméně pevně souvisí s jeho dalším posláním – udržováním staročeských tradic a zvyků.
Kulturní a společenský dopad tehdy velmi mladého
spolku byl ve vesnici hned od prvopočátku nevídaný. Překvapivý byl rovněž velký zájem o členství. Do spolku mohl vstoupit člověk jakékoli profese či vyznání. Spolkovou sešlost trefně
okomentoval spisovatel Ignát Herrmann: „Je to zajímavé hospodské posezení. Tam doktor práv vedle pantáty, žid vedle křesťana, a jak dobře si rozumějí!“
Krásný spolkový prapor, který vyšívala paní Tesařová, ŘIP vlastní od roku 1938. Matkou praporu byla paní Purchartová, kmotrami paní Houdová a Husáková. Prapor se stal symbolem jednoty a sounáležitosti všech členů spolku.
Od té doby se pod ním shromažďovali, nosili ho včele svých průvodů, pietně ho skláněli nad hroby svých zesnulých
členů. Na žerď praporu bývají slavnostně při významných událostech připínány stuhy a zatloukány výroční hřeby. Stejně jako
jsme tomu byli svědky při letošní slavnostní valné hromadě.Jak už jsem se zmínila, spolek ŘIP vždy patřil k významným institucím v obci. Za připomenutí jistě stojí vybudování spolkové knihovny, pravidelné odebírání několika novinových titulů, pořádání přednášek a vlastivědných výletů, ochotnická činnost, sociální podpora spolkovým členům i podpora v nemoci, sirotčí
příspěvek, pohřebné, pořádání zábav apod.. Další činnost spočívala ve více či méně pravidelných sešlostech, na nichž se hodnotily výsledky spolkových akcí, vytyčoval se směr dalších aktivit a někdy se tu spolek očišťoval od lidí, jejichž názory, chování
a jednání se neslučovaly se spolkovými stanovami. Jednou v roce se všichni členové setkali na „valné hromadě“, která bývala
velikou slavnostní událostí, spojenou s nějakou přednáškou. Většinou vyvrcholila taneční zábavou, jejíž výnos sloužil k financování ostatních spolkových činností.
Valná hromada byla i místem, v němž se v „malé obecní politice“ rozřešil leckterý těžko uchopitelný problém. Dokazují
to některé zápisy v historických knihách, které jsou součástí nevelké jubilejní výstavky umístěné, v klubové místnosti v přízemí
U Cinků. Tady si například můžete prohlédnout nejstarší registraci spolku, jeho razítka, stanovy, znak, plakátky, pozvánky,
novinové články, fotografie mnohých členů, momentky z akcí a jiné. Touto cestou bych ráda poděkovala panu Štěpánu Horálkovi
z Veltrus za nezištné poskytnutí některých dobových dokumentů, stejně jako pánům Zemanovi, Královi a dalším. Spolek ŘIP
pro každého jeho člena vždy znamenal kus společně stráveného života, společné zážitky, zápas o společnou věc i dlouholetá
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nerozlučná přátelství.
Spolkový odkaz přesahuje až do současnosti a umožňuje nám pochopit nejen to, jak tito lidé konali, jednali a chovali
se, proč a co si mysleli, ale také za co byli ochotni třeba i bojovat. Spolek v průběhu pěti generací dokázal přestát všechny
turbulence. Ano, 120 let je dlouhá doba, a tak je zřejmé, že slibný rozvoj Vzdělávacího a podporovacího spolku ŘIP přechodně
zbrzďovala „velká politika“ – ať už to byl rozpad Rakouska-Uherska, obě světové války, nacismus či vláda jedné strany. Významné jubileum, které si připomínáme dokazuje, že spolek ŘIP nezemřel „na úbytě“ a že má stále co nabízet. Potvrzuje, že
může rozvíjet pevné základy z minulosti a svou činností obohatit kulturní a společenské dění v naší obci. Věřme, že bude
i nadále plnit naléhavý vzkaz a úkol daný našimi předky: přinášet do Ledčic zdravý patriotismus, vzájemné porozumění, radost
a užitek. Za to všechno všem jeho členům patří zasloužený dík.
IP

Slovní vata čili slova splachovací
Jako kostra nese lidské tělo, tak slova ve větě nesou význam. A floskule (nadužívaná slova) jsou podobné nadbytečným
a neúčelným žebrům. Nenesou nic. Jsou prostě takové bublinovitě prázdné „něco“, mosty mezi slovy, výrazy, jimiž chceme naši
řeč „spláchnout“. Na tom se shodnou lingvisté, učitelé i většina z nás, běžných mluvčí.
Slovní plevel, vata, vycpávky, jsou slova zbytečná, sloužící k získání času k formulaci dalšího projevu, nebo pramení
z nedostatečné slovní zásoby. V okamžiku, kdy překročí frekvence jistou míru, začne být slovní plevel tak nápadný, vtíravý
a nepříjemný, že si přestaneme všímat toho, o čem projev vlastně je a místo případných poznámek si začneme dělat čárky. Jednou
takže, podruhé takže, potřetí... Čas sice běží rychleji, ale jinak si toho moc neodneseme.
Náš mluvený projev může také obsahovat neslovní výrazy typu eeeee, ehm, hm, noooo apod. Borci, kteří jsou užíváním
hýkavých zvuků pověstní, jsou naši politici, někteří fotbalisté a mnozí VIP. Všechna ta takže, tedy, vlastně, čili, nicméně, abych
tak řekl, každopádně, tak nějak, jaksi, tentononc, normálně, má se to takhle, de facto, jakoby a u rádoby intelektuálů oblíbené
prostě, se tváří jako obyčejná, někdy docela potřebná slova, která však nadužíváním svůj původní význam úplně ztrácejí a stanou
se pouhou „slovní vycpávkou“, zlozvykem a velkou rétorickou chybou. Nadměrné používání těchto slov dokazuje lexikální
chudobu, fádnost a šedivost mluvy, která působí neprofesionálně, nepříjemně, neupřímně, může nudit, být směšnou, či dodávat
dojem nejistoty, nerozhodnosti, neznalosti, snahy se něčemu vyhnout… Připomeňme si také další slůvka podobného ražení jako
čudlík, serepetičky, fidlátka, kterými ve „vyjadřovací nouzi“ nahrazujeme patřičné a přesné výrazy. V našich každodenních hovorech je to pochopitelné, ale bojujme s tím… Kupodivu obvykle stačí poměrně jednoduché pravidlo, které náš projev výrazně
zlepší: mozek je natolik dokonalý nástroj, že se vyplatí se na něj spolehnout a mluvit „spatra” - tedy bez čekání na to, až bude
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věta „v myšlenkách” dokonale formulovaná, což v praxi znamená, že si ji souběžně „v duchu” předpřipravujeme – a proto
potřebujeme čas, a tak užijeme vycpávku. Důvěra v rychlost myšlení se vyplácí a budeme mile překvapeni, že nám náš mozek
rychle nabízí správné věty a stejně tak bez prodlevy vyskakují i znalosti a vědomosti (tedy pokud jsme dost naučení a něco víme
– prázdná mysl vyplodí zase jenom prázdné nebo žádné věty).
„Krásný“ příklad nadužívání vatových slov jako a jakoby předložila Česká televize letos v létě reprízovaným pořadem
oblíbené Všechnopárty z 15. 6. 2012 ve vystoupení Mariany Prachařové u Karla Šípa. Mariana byla tak důsledná, že strhla
k „vycpávkám“ i tak zkušeného moderátora, jakým je Karel Šíp. Věřte nevěřte, v jejím dvanáctiminutovém vystoupení zaznělo
jako 49x, jakoby 21x, jakože pak 4x. Ani Karel Šíp se nešetřil a vycpávkových jako zopakoval 26x.
Příště se zastavíme u nekonvenční češtiny naší omladiny a u několika jazykových lahůdek, jako je psaní s/z, pě/pje,
n/nn a shoda podmětu s přísudkem. Věřím, že už v nich poté nebudeme chybovat.
Dovolím si malou poznámku. Velmi mě potěšil kladný ohlas na článek o češtině v minulých Novinkách. Děkuji vám
za něj. Zvláště jste si pochvalovali „mnemotechnické pomůcky“. Tak dnes také jedna „navrch“: tvrdé y po c v množném čísle
se píše v rodě mužském např. tácy, kecy, puncy, hospicy, hecy, trucy. Ale pozor! Existuje jeden pravopisný úzus: slovo skica
(třebaže se skloňuje podle vzoru žena) se v množném čísle píše skici. Pomozme si Máňou: bez Máni - bez skici, nikoli tedy bez
Máňy (po „změkčelé“ souhlásce čeština nepřipouští tvrdé y)
IP

Jazykový koutek tentokrát o „sprostých slovech“
Wikipedie praví: „Sprostá slova (odborně vulgarismy nebo vulgarity) jsou slova, která vyjadřují negativní a silně emotivní postoj k věci či člověku, vůči nimž jsou směrována. Používání sprostých slov v psaném i mluveném projevu je většinou
společnosti považováno za nevhodné. Sprostá slova se používají jako nadávka nebo jako prostředek k uvolnění vnitřního psychického napětí. V českém jazyce se sprostá slova téměř výhradně týkají tabuizovaných témat, kterými jsou sexuální chování
a lidské vylučování. Anebo je lidem nadáváno do zvířat – do krav, prasat, volů…“
Mohlo by se zdát, že používání vulgarismů nepřísluší vyšším sociálním vrstvám. Podle Lucie Tvarůžkové vulgarismy
dokonce patřily jen do společnosti „sprostého lidu“, zločinců a do hospody (O hubách nevymáchaných). Ale z dennodenní zkušenosti víme, že lidé vzdělanější či s vyšším společenským postavením jsou pouze ve vyjadřování opatrnější, škrobenější a více
dbají na budování svého „jména“. Nicméně ne vždy se jim to daří. Vulgarismy mají totiž velmi důležitou psychohygienickou
funkci – člověk když si zanadává, uleví se mu. Také v české politice (dokonce na místech nejvyšších) lze zaslechnout velmi
hrubá slova. I většina těch, kteří se na veřejnosti snaží mluvit spisovně a „v rukavičkách“, si občas uleví tím, že ze svých úst
vypustí nějaký ten šťavnatější výraz. Když nám prostě emoce z něčeho či někoho „vyjedou přes čáru“, zanadáváme si. A hned
je líp! S vulgárními čili sprostými slovy se ale musí umět zacházet. Někde se to bez nich snad ani neobejde a někam jinam se
prostě nehodí a jsou tabu. V hospodě či mezi příslovečnými „dlaždiči“ je sem tam nějaké to slovní koření na místě. Ve škole, na
úřadě, na koncertě klasické muziky, v médiích a podobných institucích by mělo být slovní hulvátství právě tím zmíněným tabu.
A ještě jedna důležitá věc: Kdo sprostá slova ve své mluvě občas používá, nemusí být nutně primitiv a nevzdělanec. A naopak.
Verbální Mirek Dušín není automaticky dokonalým džentlmenem. „Každý nadávající člověk prozrazuje sám na sebe, že má
momentálně nějaký problém, nějaký konflikt sám v sobě,“ říká psycholog Zbyněk Vybíral, autor knihy Psychologie komunikace.
Kde se vlastně různé nadávky vzaly?
„Habent sua fata verba,“ řekl by osvícený latiník, neboli „Slova mají své osudy“. „Naše“ sprostá slova mají mnohdy
původ v cizím jazyce. Možná se budete divit, ale Češi jsou ve srovnání s jinými jazyky ve vulgarismech „chudí příbuzní“. Jsme
založení spíše „fekálně“, náš hovorový jazyk se „exkrementy“ jen hemží. Sprostá slova užíváme stručně a jednoduše. Ne tak na
příklad Chorvati, Maďaři, Italové, Angličané, Francouzi… Ti jsou v květnatosti nadávek mistři. Pár příkladů: české slovo kun..,
kterým se mnohdy nadává nenáviděným lidem, pochází zřejmě z latinského cunnus a do češtiny se dostalo přes německé Kunt.
Zajímavé je, že třeba Valaši tímto jménem svého času křtili své dcery kolem Kladska, a tak se zde obecně nazývala mladá
děvčata.
Různý původ se uvádí u nadávky pí.. . Může mít původ ve zvukové nápodobě francouzského Le petit chat, což je číča
nebo kočička. V Čechách se p..a kdysi říkalo sýkorce. Podle jedné teorie slovo pochází dokonce už ze starověkého Řecka. Tato
nadávka každopádně souvisí se slovy jako pipina či pindík, jak se někdy označuje penis. Souviset může i se slovenským piča,
polským piczka, krajovým ostravským pitka, srbochorvatským či bulharským pička. Češi někdy jako nadávku používají i slovenské kokot, což je vulgární výraz pro penis. Slovo pochází ze staročeštiny, z citoslovce ko-ko, což je kohoutí svolávání slepic.
Kdysi se tak také nazýval kohout. A víte, že skoro zapomenutý termín chuj, jež málokdo dnes zná, je totéž co zmíněný penis či
pyj?
Promiskuitní, nevěrná či prodejná žena bývá označována jako děvka. Někdy je nadávka používána i na falešného muže.
Kdysi, než byl význam slova posunut, jím bylo nazýváno děvče nebo služebná. Mnohé dnešní šedesátnice si jistě ještě pamatují,
že jim jejich ledčické babičky v dobrém říkávaly: Ty jsi moje malá děvka. Kluci zase byli „pacholci“. Když už jsme přímo
„u nás ve vsi“, dovolte mi vzpomínku. Osudem naplavena do Ledčic, setkala jsem se tu poprvé s „termínem“ mrťafa a představila
si Vlastu Buriana, jak říká: „Za prvé mě to uráží, za druhé nevím co to je.“ Zapátrala jsem a zjistila, že je to neschopný, líný,
nevýrazný chlapík, totální nemehlo. Jedním z dalších zdrojů sprostých slov je změna významu. Slovo šukat znamenalo původně
pouze pohybovat se v malém prostoru nebo uklízet (je tak použito třeba v knize Babička Boženy Němcové, v Haškově Švejkovi
psaném kolem roku 1920 nebo v F. L. Věkovi Aloise Jiráska), zatímco dnes je užíváno výhradně jako vulgární výraz pro pohlavní
styk. Polské szukać znamená hledat.
V Českém etymologickém slovníku, který se týká právě vývoje a původu slov, je uvedeno, že kupříkladu ho.no je
všeslovanské slovo. Většinou se vykládá od stejného základu jako hovado, hovězí dobytek, kravské lejno. Následně se stalo
obecnějším výrazem, začalo se používat i pro exkrementy všeho typu a druhu. Všeslovanské je také slova huba. Má stejný základ
jako houba. Vzniklo zřejmě na základě určitých shodných významových rysů – něco měkkého, napuchlého a podobně. Slovo
tlama má podle některých výkladů cosi společného s řečtinou. Také kráva je všeslovanské slovo s původním významem „rohaté
zvíře“. Pokud jde o nadávky tohoto typu, vznikly přenesením, metaforou, na základě společných vlastností s daným zvířetem.
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Když se kráva začne používat jako nadávka, je to na základě společných vlastností zvířete, které působí neohrabaně, hloupě.
Prase je zase tlusté, špinavé a smrdí… Slovo držka, kterým se označuje někdo, kdo se nadávajícímu zdá být ošklivý, má původ
ve slově drzý, drzá huba.
Tvrdé jádro českých vulgarismů velmi často obsahuje souhlásky č nebo r, anebo obojí. Asi nejpoužívanější český vulgarismus, který by bylo zbytečné napsat v plném jeho znění, pochází z latinského pedere nebo řeckého perdo a ze staroslovanského perd (prd). Víte, že například v jižních Čechách se tak nazývala spodní část snopu? Toto výše zmíněné slovo má takzvané
slabikotvorné r, tedy nepomáhá mu žádná samohláska, takže při vyslovení pořádně zahrčí (připomeňme si zoufalou paní učitelku
v podání Evy Holubové píšící další sprosté slovo se slabikotvorným r na tabuli ve filmu Pelíšky). Písmenem r každé takové
šťavnaté slovo získává na „citové zabarvenosti“ a patřičném důrazu. Jazyků, které mají tuto zvláštnost, je ve světě velmi málo.
V Česku se vžilo i slovní spojení Dej si bacha!, ve smyslu Dej si pozor! Podle některých pramenů je původ slovního
spojení třeba hledat v němčině – die Wache (když vojáci drželi stráž, říkali, že stojí vachu). Spojitost by mohlo mít ale i s bachařem, tedy dozorcem ve vězení, nebo s ministrem rakouského císařství Alexandrem Bachem, osnovatelem tzv. Bachova absolutismu. Rozšířený je také názor, že zvolání Dej si bacha!, je odvozeno od německého hudebního skladatele Johanna Sebastiana Bacha, který byl dvakrát ženatý a měl dvacet dětí. Věta tedy možná pochází z toho, že si má člověk, pokud se právě nechce
stát matkou či otcem, dávat pozor při pohlavním styku…
Někdy si však lidé vypomáhají slušnými nevulgárními výrazy, které znějí přece jen jemněji a korektněji. Wikipedie
k tomu uvádí: „Někteří lidé namísto sprostých slov používají výrazy, které samy o sobě nejsou vulgarismem, ale začínají na
stejné písmeno či slabiku jako jejich vulgární protějšky (houby, do prkénka, do pytle, do Prčic, do prkenný ohrady, kurník,
herdek, posměju se z toho, apod.), tím obcházejí veřejnou cenzuru nebo uspokojují vlastní zábrany. Takové slovo pak může žít
vlastním životem“ - každý čtenář Novinek si jistě ta jadrnější slova hravě doplní sám.
V České republice byl vydán Slovník nespisovné češtiny, který obsahuje více než čtrnáct tisíc slangových a dalších
nespisových výrazů, včetně klasické mluvy podsvětí. Vyšel i Velký slovník sprostých slov. Tam se lze nad jadrnými výrazy
„rochnit“. Většina vulgarismů, včetně těch zde uvedených, překonala dlouhé roky. Sprostá slůvka vzdor „mravnostní policii“
vydržela, stále se užívají a člověku ulevují. Je tedy pravděpodobné, že vydrží i nadále – nikdo to nedokáže odhadnout. S vulgarismy je ale třeba šetřit jako s kořením. Zvrhne-li se jejich používání do podobných slovních žump, jakých jsme velmi
často svědky na příklad v internetových „debatách“, nezbývá, než ty zúčastněné
primitivy politovat. Anonymita oněm „chudákům“ umožňuje naplno projevit duševní úchylku s odbornou diagnózou „koprolálie“, při níž jde o chorobný stav s nepotlačitelnou touhou vyjadřovat se sprostě a za každou cenu šokovat.
V české literatuře je „sprosťáků“ jen málo. Výjimku tvoří pouze neznámý
autor (odborníci uvažují, že by jím mohl být Jaroslav Vrchlický), jenž sepsal rozsáhlou baladu o rytíři Smilovi. Původně jsem měla v úmyslu opsat do tohoto článku
alespoň pár veršů, ale, bohužel, jsou tak jadrné, že raději poradím případným zájemcům, aby si celé dílo vyhledali na internetu. V pozdním osvícenství řadu „choulostivých“ textů z „lidové tvorby“ sebral a do sbírky sestavil šlechtic Jan Jeník
z Bratřic. Vulgární lidovky pod názvem Kryptadia (tj. tajné věci) sepsal Karel Jaroslav Obrátil. Známé je dílo Karla Havlíčka Borovského, balada Křest svatého
Vladimíra, obsahující několik „silných slov“, či spisy Bohumila Hrabala, které se
vyznačují (prý) dvěma sty jednaosmdesáti těžko publikovatelnými slovy „genitálního“ rázu. O díle Jaroslava Haška netřeba dlouho diskutovat…
V některých kulturách jsou vulgarismy tabuizovány tak, že použití na veřejnosti může být trestné. V mnoha zemích jsou filmová, televizní a rozhlasová díla
za určitých okolností cenzurována, „vytečkovávána“ či „vypípávána“, aby „sprosťárny“ neobsahovala.
Nadávka se poměrně často stává také předmětem soudního sporu v případě, že se některá osoba cítí poškozena, došlo k veřejnému pohoršení, nebo je ohrožena mravní výchova mládeže. Tak pozor
na jazyk! Zvláště sledovaným druhem nadávek jsou nadávky s rasovým podtextem. Zmíním případ, kdy státní Česká televize
musela svého času zaplatit tehdejšímu řediteli Národní galerie Milanu Knížákovi náklady řízení a sto tisíc korun za „poškození“
vulgární urážkou výtvarníkem Davidem Černým odvysílanou v dokumentu ČT.
Závěrem ještě jeden příklad: vzpomínám na úžasného pana profesora Václava Viléma Štecha, jehož jsem jako dítě
z rozhlasu slýchávala vyprávět o krásách staré Prahy. Těm, kteří o něm nikdy neslyšeli, připomínám, že pan profesor byl nejen
charakterovým skvostem, ale také výsostným znalcem českých dějin a umění. Jednou svým stařeckým trochu roztřeseným hlasem vyprávěl, čeho byl svědkem. Před tím připomněl, že když se za jeho mládí někde potkali dva kamarádi a jeden z nich uviděl
dalšího společného kamaráda, řekl: „Podívej se, tam je náš kamarád“. „Dnes je to jinak“, řekl tehdy pan profesor. „Dnes na to
stačí jen jedno, jediné slovo. Potkají se dva kamarádi, jeden z nich uvidí dalšího kamaráda a druhého na to upozorní: Vole, vole,
vůl, vole“. Vůl s blbcem jsou pravděpodobně nejrozšířenějšími nadávkami u nás a stali se nekorunovanými králi mezi vulgarismy. Tato slova se „zneutralizovala“ a významově vyprázdnila, takže dnes nepohoršují. Pamatuji se, že nás učitelé kárali:
„Kdybys místo každého vola řekl cihla, už bys měl barák.“ Ani už nevím, zda tento fakt tenkrát pan profesor V. V. Štech odsoudil,
či příkladu užil jen proto, aby jím potvrdil skutečnost, že se vyvíjí nejen náš lidský život, ale s ním i jazyk český. Zároveň myslím
na to, jak by dnes asi reagoval na mnohá opravdu nechutná slova, která (bohužel) zdomácněla i v něžných ústech našich dětí či
vnuků; jemné dívenky nevyjímaje. Jistě by jen smutně poznamenal, že doba, kdy se lidé titulovali oním univerzálním „vole,
vole“, byla vlastně ještě docela hezká a dodal by, že SLUŠNĚ LZE ŘÍCT VŠECHNO. Tak to mějme na paměti…
IP
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Od tabletu na cvičák
Není nad to něco zažít na vlastní kůži, zařádit si v tom dobrém slova smyslu s kamarády, sám sobě dokázat, že zvládnu to či
ono. Zkrátka a dobře strávit volné chvíle venku v přírodě. Bez počítače, bez tabletu, bez všech těch technických vymožeností, do nichž
velká část lidstva civí dlouhé hodiny a to do té míry, že technika nás
na jedné straně sice sblížila, na straně druhé druhé paradoxně vzdálila. Natolik, že si mnozí nedokážou s někým popovídat z očí do očí,
že se svými spolužáky sdílejí cosi na facebooku, jenom ne radost ze
hry na hřišti, z jízdy na kole…
Abych pravdu řekla, jsem ráda, že v dávných dobách mého
dětství všechny ty „krámy“ neexistovaly. Například na dobrou noc
nám doma četli pohádku, dnes se navolí příslušný program a ty,
dítko, čuč do monitoru. Pokrok nezastavím, ale zdá se mi ke škodě
nás všech, celé společnosti, že v důsledku přetechnizovaného života
se ztrácí člověk, lidská sounáležitost, že lidé spolu neumějí mluvit.
Ježíška nepamatuji, plenky jsem mu fakt neměnila, jak tvrdí můj zeť. Zato s láskou vzpomínám na krásné chvíle prožité
v letních táborech v lesích Krušných hor, na putovní tábory s naší třídou, na noční bojovky a spaní v seníku, na hraní kuliček
a skákání panáka nebo gumy, na přespolní běhy… Je toho hodně, co mi v paměti utkvělo.
Ledčičtí kynologové a myslivci se léta snaží, aby alespoň
zdejší děti jednou mohly svým potomkům tak jako my vyprávět, co
všechno kdysi zažily. Třeba, co viděly na cvičáku nebo na toulkách
okolní krajinou. Proto také každým rokem na konci prázdnin společně pořádají Den dětí a zvířat. Letošní závěr srpna nebyl výjimkou. Společnými silami jsme nachystali sportovní hry, vědomostní
zápolení i střelecký koutek. Nechyběl guláš, klobásy, koláče i bábovka. Také něco k pití se v nabídce našlo. Slunce pražilo, obloha
vycíděná, radost pohledět. Čtrnáctá hodina, ohlášená jako začátek
akce odbila a dětí i rodičů na cvičáku pomálu. Pochybnosti, zda se
mladá část Ledčic odlepí od počítačů a přijde, začaly hlodat. V průběhu následujících třiceti minut se však naštěstí vyrojily další a další
postavy a postavičky. Mohli jsme začít. Ukázkou výcviku psů, kdy
se předvedli psovodi, kteří zatím mají jen malé zkušenosti v porovnání s Josefem Králíkem a Jindřichem Pekárkem, od nichž se snažíme jejich mistrovství odkoukat.
Pak Radka Tajčová klukům a holkám vysvětlila, jaké sportovní discipliny obohacené o vědomostní je čekají a kolbiště
bylo dětí. Ukázalo se, že vyhodit na hlavu pytlíčky s čajem, připevněné ke kšiltu, vyžaduje fištrón a stejně tak házení pětikoruny
do půllitru ponořeného do kbelíku, vypadá sice jednoduše, ale měli s ním potíže i někteří tatínkové, kteří si zasoutěžili také. Byli
i tací, kteří bez mučení přiznali, že nepoznali všechny větvičky a že také střelba na terč nebyla žádná sláva. Koníci bez reptání
vozili menší i větší jezdce. Soutěžilo se, jedlo, po sousedsku klábosilo, probralo se to i ono. Ukázalo se, že se v Ledčicích ještě
pořád dokážeme pobavit a najít společnou řeč.
Občas padly i kuriózní hlášky a dotazy. Jeden menší „borec“, který poprvé držel v ruce švihadlo a nevěděl co s ním, se
zcela vážně dotazoval, zda je možné si jej – tedy švihadlo (!) – stáhnout do tabletu. Co by s ním pak dělal, je otázkou. Možná
pověsil na virtuální kliku. Jiný výrok, který by měly dějiny zaznamenat, se týkal medu. Na poznámku, že je škoda trhat květy,
ničit je a zahazovat, protože včeličky nebudou mít kde tuto lahůdku sbírat, jistá mrňavá holka, která ještě nechodí do školy
opáčila: „Tak se zajede do marketu a tam se koupí.“ K tomu snad není co dodat.
Předposlední srpnová sobota se vydařila. Ostatně, snímky jsou toho důkazem. Nám nezbývá, než dětem popřát, aby jim
zápal, s nímž zápolily na cvičáku, zůstal i ve škole.
Jen tak na okraj. Předseda kynologů Jiří Bušil si dal práci a počítal živáčky, kteří na dětský den přišli. Napočítal bezmála
dvě stovky.
Na shledanou prázdniny! Za rok zase na cvičáku, vzkazují kynologové a myslivci.
jv
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
Pamětní list
Milý prvňáčku, být poprvé ve škole je veliká událost.
Škola je místem, kde se mnohému naučíš a najdeš zde hodně kamarádů a kamarádek. Přejeme Ti, aby ses v ledčické škole cítil dobře, zažil v ní spoustu neopakovatelných chvil a dostával samé hezké známky.
Vítáme Tě v 1. třídě 4. září 2017.
Jiřina Michovská
Mgr. Martina Sypecká
starostka obce
ředitelka školy

Výsledky testování 5. třídy
V termínu od 9. do 26. května 2017 provedla Česká školní inspekce elektronické ověřování výsledků žáků 5. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kde sledovala míru dosažení vybraných očekávaných výstupů podle
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Zapojeno bylo 3697 škol.
Naší škole byly určeny dva testy z trojice základních předmětů Matematika a Anglický jazyk a jeden ze tří doplňkových testů pro žáky 5. ročníku Kombinované výchovy. Výsledky testů jsou vynikající. V anglickém jazyce měl 5. ročník nadprůměrné výsledky (84 % úspěšnosti). Poslech s porozuměním naši žáci zvládli dokonce na 93 %. V matematice získali 74 %,
což je celorepublikový nadprůměr (průměrně získaly školy 60 %). Nejvíce procent získali žáci v příkladech na počítání s čísly.
V testu Kombinované výchovy obdrželi 70 %. Zde si nejlépe vedli v předmětu Hudební výchova. Žáci se ze všech sil snažili
podat co nejlepší výkon a nejednou se potýkali s obtížnými otázkami. Získané informace jsou nejen důležitou zpětnou vazbou
pro žáky a jejich zákonné zástupce, ale také pro naši školu (vlastní hodnocení efektivity vzdělávání).
Všem žákům k dosaženým výsledkům gratulujeme!
Porovnání žáků ZŠ Ledčice s celorepublikovým průměrem najdete na stránkách školy http://www.ledcice.cz/skola

Dobrý den školo!
První školní den byl plný překvapení. Paní učitelky v kosmonautském obleku přistály na Zemi a společně s nimi přiletěli mimozemšťané (paní vychovatelky a paní asistentka) a Zetík spolu se svou rodinou. Prvňáčci si našli svou raketu a dostali
dáreček od paní starostky. Všichni žáci z ledčické školy teď odletí na společnou cestu Vesmírem, která potrvá deset měsíců.
Všem přejeme moc hezké cestování a hodně zážitků!
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Hrdinové novověku - zachránili celou Evropu
Dne 26. dubna 1986 došlo k havárii jaderné elektrárny v Černobylu. Během testu nového bezpečnostního
systému se přehřál a explozdoval reaktor, ze kterého se do
vzduchu uvolnil mrak radioaktivního plynu, jenž se postupně přesouval nad celou Evropu. Požár v elektrárně byl
sice uhašen za šest hodin, ale reaktor se nepřestal roztavovat. Pod ním byla nádrž s chladicí vodou, hrozily další výbuchy, tentokrát mnohem silnější. Evropa by byla v tom
případě podle prognóz po takové katastrofě neobyvatelná
nejméně 500 tisíc let. Lidé, kteří zabránili šíření katastrofy,
jsou skutečnými hrdiny historie. Téměř každý z nich onemocněl pod vlivem radiace rakovinou. Během prvních
24 hodin zemřelo více než padesát lidí a stovky dalších utrpěly rozsáhlé popáleniny.
Největšími hrdiny, kteří doslova zachránili celou Evropu, jsou tři muži. Šestého května totiž už bylo jasné, že je jen
otázkou času, kdy dojde k tomu, že se jádro dostane do chladicí vody a dojde k termonukleární reakci obrovských rozměrů.
Znamenalo by to konec Evropy, tak jak ji svět do té doby znal. Zavřít vodovodní kohouty, které se v té době již nacházely
hluboko pod hladinou, se rozhodli inženýr Alexej Ananěnko a dva vojáci – Valerij Bezpalov a Boris Baranov. Ananěnko
neměl na výběr, neboť byl jediný, kdo měl technické zkušenosti a znalosti. Tito tři muži byli jedinou nadějí pro celý svět. I když
ten neměl tušení, co se v Černobylu právě odehrává. Vyzbrojeni baterkami se v neoprenových oblecích potopili do nádrže plné
radioaktivní vody. Naštěstí se ventily podařilo uzavřít a voda tak pod reaktor přestala téct. Tři hrdinové, kteří zachránili statisíce,
ba miliony dalších životů, zemřeli během pár dní a jelikož byli tak silně ozářeni, pochovali je v olověných rakvích. Aby se
nezapomnělo na jejich oběť, byl jim v Černobylu postaven pomník s nápisem „Ti, co zachránili svět“. Jejich jména bychom si
měli pamatovat navždy. Čest jejich památce.
IP

Rok renesanční šlechty
Rok renesanční šlechty navazuje na úspěšné projekty Národního památkového
ústavu, jako byly Rožmberský rok, Pernštejnský rok, Rok francouzské kultury, Rok pánů
z Kunštátu či loňský Lucemburský rok, které připomněly nejvýznamnější aristokratické
a panovnické rody vytvářející po staletí dějiny našeho státu.
V průběhu celého letošního roku jsme se mohli, a stále ještě můžeme, seznamovat s klíčovými uměleckými díly z časů císaře Rudolfa II., která jsou k vidění ve sbírkách
českých a moravských hradů a zámků. Více než dvacítka šlechtických sídel představuje
renesanční poklady zbrojnic, kunstkamer, obrazáren a knihoven, seznamuje návštěvníky
s významnými osobnostmi z řad tehdejší aristokracie, ukazuje jim skvostné interiéry
a malebné zahrady doplněné cyklem výstav nazvaným Květiny renesance, který do výzdoby sídel vrátil i „dobovou“ bohatou květinovou výzdobu. Rok renesanční šlechty
v říjnu vyvrcholí výstavou Podoby a příběhy, která ve spolupráci s Národní galerií
v Praze nabídne jedinečnou kolekci renesančních portrétů a osobních předmětů nejvyšší
české a moravské šlechty. Určitě i mnoho ledčických si nenechá tuto neopakovatelnou
příležitost ujít.
Proč je rokem renesance právě letošní sezona? V roce 2017 si připomínáme
čtyři klíčová výročí: v roce 1517 předložil teolog a kazatel Martin Luther akademické
obci své teze kritizující katolickou církev; o deset let později, tedy roku 1527, se s nástupem Ferdinanda I. Habsburského na český trůn dostává do českého prostředí sama renesance. V roce 1547 byl poražen stavovský
odpor v Německu a v Čechách a roku 1627 bylo vydáno obnovené zřízení zemské.
Spolu s nástupem Habsburků na svatováclavský trůn v roce 1526 vstoupil do českých zemí i duch renesanční kultury, který s sebou přinesl téměř sto let trvající období nebývalé hospodářské prosperity, náboženské tolerance a zcela mimořádného kulturního rozmachu. Navzdory veškerým těžkostem doby se Čechy a Morava staly kvetoucí krajinou rybníků, vodních
kanálů, hospodářských dvorů, úrodných lánů, zahrad, vinic, chmelnic a loveckých obor, do níž byla zasazena skvostná vrchnostenská města a městečka uchvacující svou malebností do současnosti. Právě v nich působily školy, tiskárny a akademie, z nichž
se do okolí šířila vzdělanost i zájem o náboženské otázky; odsud vyšly významné projekty české kultury, například Bible kralická
či dílo Jana Amose Komenského. Stejně tak dobře se dařilo i umění. Ačkoli nakonec téměř vše zastínil skvostný dvůr císaře
Rudolfa II., díky němuž se Praha stala centrem uměleckého světa, nezůstala ani ta nejmenší města ochuzena o příliv italských
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stavitelů, kameníků a štukatérů, kteří do země spolu s malíři, sochaři a uměleckými řemeslníky vnesli kulturu italské renesance.
Důkazem budiž alespoň Roudnice paní kněžny Polyxeny Pernštejnské z Rožmberka a Lobkowicz, či krásný renesanční zámek
v Nelahozevsi, dílo Floriana Gryspeka z Gryspachu.
Z řad aristokracie vyšli univerzitně vzdělaní a zcestovalí kavalíři, ze kterých se následně stali významní dvořané,
diplomaté, vojáci, zemští úředníci, ale i mecenáši umění a kultury: císařský diplomat a okázalý dvořan Vratislav z Pernštejna
(otec paní Polyxeny), prozíravý a umírněný státník Vilém z Rožmberka (první manžel Polyxeny z Pernštejna), jeho mladší
bratr, velkorysý milovník života Petr Vok, nejvyšší komoří a manžel Polyxeny Pernštejnské Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkowicz, skvělý hospodář Zikmund Smiřický, stavebník, sběratel a hospodář Zachariáš z Hradce, kultivovaný cestovatel Zdeněk Brtnický z Valdštejna, zbožný intelektuál Karel starší ze Žerotína nebo cestovatel a hudebník Kryštof Harant z Polžic
a Bezdružic a mnozí další.
IP

12. října 1492 byl objeven Nový svět
Kryštof Kolumbus nebyl prvním objevitelem Nového světa, ale je tím nejznámějším. Prvním historicky doloženým
objevitelem byl Nor Leif Eriksson a je samozřejmě možné, že břehů vzdálené země
dosáhli už i Egypťané, nebo Féničané.
Když před 525 lety po přeplutí Atlantiku Kolumbus prohlásil bahamský
ostrov za majetek Isabely a Ferdinanda, španělských panovníků, věřil, že dosáhl
východního pobřeží Asie a nalezl tak bájnou západní cestu do Indie a Číny.
Kryštof Kolumbus (italsky Cristoforo Colombo, latinsky Christophorus
Columbus, španělsky Cristóbal Colón, asi 31. října 1451?, Janov 20. května 1506,
Valladolid) byl janovský mořeplavec a kolonizátor narozený v Janovské republice,
v dnešní severozápadní Itálii. O jeho mládí je známo poměrně málo, ale mořem byl
fascinován od útlého věku, pracoval jako námořník a obchodník na lodích plavících
se Středomořím. Stal se posedlým možností nalezení západní cesty do Číny i vzhledem k tomu, že Osmanská říše blokovala Egypt a Rudé moře. V době, kdy začínala
soutěž o evropskou světovládu mezi evropskými královstvími, jež se snažila zbohatnout obchodními cestami a zakládáním kolonií, získal Kolumbův návrh na dosažení Asie obeplutím Země západním směrem podporu u španělského královského
dvora, který v něm viděl naději pro obchody se vzácným kořením. Pro svou myšlenku se snažil nejprve získat krále Jana II. Portugalského, ale jeho poradci to zamítli. Díky shodě pozitivních událostí (dobytí Granady) se mu povedlo přemluvit
královnu Španělska Isabelu, a tak 3. srpna 1492 mohl vyplout se třemi karavelami
pojmenovanými Santa Maria, Pinta a Nina na svou velkou cestu. Během své první cesty v roce 1492 dosáhl Kolumbus místo
plánovaného Japonska břehů Bahamských ostrovů a přistál na místě, které pojmenoval San Salvador.
Ve službách Katolických králů Španělska Kolumbus, titulovaný „admirál oceánského moře, místokrál a guvernér Západní Indie“, uskutečnil čtyři plavby
přes Atlantský oceán, které v Evropě
probudily zájem o nový kontinent,
později nazvaný Amerika. Během tří
dalších výprav navštívil Velké i Malé
Antily, pobřeží Venezuely a Střední
Ameriky, které „zabral“ pro Španělské
impérium a nazval Hispaniola. Kolumbus se až do své smrti nedozvěděl,
že objevil pro Evropu nový kontinent.
Obyvatele objevených zemí nazval Indios (španělský výraz pro Indy). Zhoršení vztahů se španělským královským dvorem a koloniálními správci
v Americe vedlo ke Kolumbovu zatčení a propuštění z pozice guvernéra
sídel v Hispaniole v roce 1500 a později k vleklým sporům o výhody, které
mořeplavec chtěl pro sebe a své dědice
od královského dvora. Nakonec se mu
podařilo prosadit jen některé z nich.
Zemřel ve Valladolidu ve věku 54 let
a jeho ostatky jsou dnes umístěny
v katedrále Panny Marie ve španělské Seville.
IP
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Otázky týkající se odpadu z domácností a jeho třídění
(dotazník je k dispozici na www.ledcice.cz, vyplněný lze následně odeslat na obec@ledcice.cz)
1. Přemýšlíte o tom, jak ve svém každodenním životě ovlivňujete životní prostředí?
Nikdy
Alespoň jednou za měsíc
Alespoň jednou za týden

Alespoň jednou za den

2. Myslíte, že způsob, jakým nakládáte s odpady, má nějaký význam?
Ano
Ne
Do určité míry

Nejsem si jist

3. Považujete třídění odpadu v naší obci za důležité?
Ano
Ne
Do určité míry

Nejsem si jist

4. Máte dostatek informací od obce, státu o třídění odpadu z domácností?
Ano
Ne
5. Na jaké úrovni jsou vaše znalosti o třídění odpadu?
Žádné
Nepatrné
6. Jak často třídíte odpad?
Nikdy
Alespoň jednou za měsíc

Nejsem si jist

Dostačující

Velké

Alespoň jednou za týden

Každý den

7. Jak nakládáte u vás doma kompostovatelným odpadem? (biologicky rozložitelným komunálním odpadem – dále jen BRKO)
Kompostujeme na vlastním poOdvážíme do sběrného dvora
Odkládáme spolu s dalším odpadem
zemku
do popelnice
8. Produkujete biologicky rozložitelný odpad:
Z domácnosti
Z užitkové zahrady

Z údržby travnatých ploch

9. Bude-li možnost využít kompostér od obce, měli bychom zájem o nádobu na kompostování:
(kompostér by po 5 letech zůstal v majetku občana)
Jen bude-li zdarma
Jsme ochotni přispět částkou
Jsme ochotni přispět částkou
od Kč 200,- do Kč 500,-.
od Kč 500,- a více.
10. Nechceme kompostovat, BRKO produkujeme, ale chceme jej ukládat do kontejnerů na sběrném místě:
ANO
NE
11. Uvítali byste pro kompostování BRKO zřízení malé komunitní kompostárny v naší obci?
ANO
NE
12. V případě zřízení komunitní kompostárny v naší obci, měli byste zájem zdarma odebírat kompost pro vlastní potřebu
(pro zlepšení kvality půdy na vlastním pozemku):
ANO
NE
13. Uvítali byste, aby frekvence svozu komunálního odpadu v naší obci probíhala týdně po celý rok?
ANO
NE
14. Jste ochotni si za pravidelný týdenní svoz komunálního odpadu připlatit?
ANO
NE
15. Jste spokojeni s dosavadní provozní dobou sběrného dvora - shromaždiště odpadu v obci čp. 108?
(Stávající provozní doba: každé pondělí 14-17 hodin a poslední sobota v měsíci 9-11 hodin)
ANO
NE

Otevřené otázky:
16. V případě, že Vám provozní doba ve sběrném dvoře nevyhovuje, uveďte svůj návrh:
............................................................................................................................. .........................................................................................
17. Co vám nejvíc brání v každodenním třídění odpadu?
............................................................................................................................. .........................................................................................
18. Můžete uvést příklad, jak byste mohli zjednodušit/zlepšit nakládání s odpady v každodenním životě běžné rodiny?
.......................................................................................................................... ............................................................................................
12. Máte představu o tom, jak jinak by se mohlo nakládání s odpady v budoucnosti zlepšit?
.................................................................................................................................................................................................... ..................
Předem děkujeme za vyplnění a odevzdání dotazníku.
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