2012
I když se podle médií máme hůř, tak lidé kolem mě nejčastěji hodnotí rok 2012 jako
rok, který nijak nevyčníval od roku předešlého. I do roku 2013 se Češi nedívají s ,,černým´´
pesimismem, ale jisté (a někdy celkem oprávněné i poměrně velké) obavy mají. Strachují se o
zaměstnání a obávají se finančních problémů.
Právě uplynulý čas byl velmi bohatý na významné události. Zmíním alespoň ty
nejzásadnější: Senát i sněmovna schválily prováděcí zákon k přímé volbě prezidenta,
,,metylalkoholová aféra´´ si v celé zemi od září do prosince vyžádala 37 obětí, v průběhu roku
bylo odhaleno několik finančních machinací ve státě, byly otevřeny mnohé kauzy (David
Rath, Roman Janoušek, Petr Wolf, atd.), pod vládou premiéra Petra Nečase se několikrát
,,zachvěly´´ základy, nicméně nakonec jí nedůvěra vyslovena nebyla, přes odpor opozice nebo
senátu a nesouhlas více než 80% občanů byly schváleny tzv. církevní restituce, po senátních
volbách (říjen) získala levice ústavní většinu v horní komoře (49 hlasů), do ,,boje´´ o funkci
prezidenta ministerstvo vnitra pustilo jen devět z dvaceti uchazečů.
Počasí
Nový rok 2012 všechny překvapil téměř jarním počasím. 2. ledna odpoledne jsem
naměřila 11 ۫C, svítilo sluníčko a ,,jarně´´ zpívali i ptáci. Týden na to přišlo ochlazení
doprovázené větrem a napadl sníh. Koncem ledna už v celé republice byly silné mrazy. Přes
den průměrně -13 ۫C pod nulou, v noci -20 ۫C. Díky mrazům ,,držela´´ sněhová pokrývka.
Po 20. únoru se oteplilo (např. 24. 2. na 9 ۫C, 29. 2. na 13 ۫C). Prvního března teploměr
vystoupl na krásných 14 ۫C a svítilo sluníčko. Březen byl vůbec celý příjemně teplý,
Velikonoce počátkem dubna však byly chladivé s nočními mrazíky. Celkově v dubnu
panovalo typické aprílové počasí. Přelom dubna a května byl velmi teplý, až tropický
s teplotami 28 ۫C. Krásné teplo (ba vedro) vydrželo i v červnu a červenci. Jen přibylo bouřek.
Starší ročníky se shodovaly, že nepamatují tak časté (a silné) bouřky. Podle meteorologů např.
v noci ze 2. na 3. července oblohu nad Českou republikou ,,rozzářilo´´ 30 tisíc blesků.
Zemědělce trápilo sucho, protože srážek bylo pramálo. Podzim se také povedl – v září i
v říjnu bylo poměrně teplo, avšak opět chyběla vláha. V polovině října se nad Čechami držela
asi týden inverze a mlha, takže i když podle předpovědí mělo být slunečno, skutek byl zcela
jiný. V pátek 26. října nás překvapil první sníh a mráz. Trvale sněžilo a poměrně vysoká
sněhová pokrývka (více než 20 cm) ležela několik dní. Majitelé automobilů nakvap nazouvali
zimní pneumatiky. Stromy nestačily ,,opadat´´ a tak krajina zapadaná tím bílým nadělením
vypadala značně nezvykle. Pak se naštěstí vrátilo zpátky podzimní počasí a čekal nás už
,,tradiční´´ listopad. S přechodem prosince však opět udeřila zima. Napadl sníh, klesly i
teploty a bylo dost hluboce pod nulou. Ačkoliv skoro celý advent vládlo zimní ,,vánoční´´
počasí, předpovědi meteorologů, které hlásili Vánoce na blátě, se splnily. Na Štědrý den jsme
si všimli sluníčka a 11 stupňů. Konec roku propršel. Dokonce v některých částech republiky
hrozily záplavy a na některých řekách byl vyhlášen třetí stupeň povodňové pohotovosti.
Obyvatelstvo
V říjnu 2012 se naplnil život paní Miluše Štecherové z č.p. 212. Čest její památce.
V srpnu 2012 nás navždy opustil ledčický rodák, pan Josef Miller z č.p. 202. Nezapomeneme.
26. dubna 2012, pět měsíců po oslavách zlaté svatby, si sáhl na život pan Jiří Ponert (zastřelil
se).

V roce 2012 přibyla mezi ledčické občany osm ,,miminek´´ - Alžběta Bartošová z č.p.
204, Matěj Haluza z č.p. 102, Barbora Michovská z č.p 127, Lukáš Drábek z č.p. 142,
Markéta Králová z č.p. 181, Adam Jansa z č.p. 184, Adam Martínek č.p. 75 a Tomáš Charvát
č.p. 46. Všem dětem přejeme hodně štěstí, zdraví, krásné dětství a milující rodiče.
V roce 2012 se z Ledčic odstěhovali: Kolářová Renata z č.p. 225, Holá Kateřina a Holá Radka
č.p. 109, Králová Božena č.p. 131, Mičková Kristýna z č.p. 163, Pašková Alice a Kateřina
z č.p. 166, Sokach Irena č.p. 40
V roce 2012 se do Ledčic přistěhovali (nebo se v obci přestěhovali): Bartošová Alžběta č.p.
209, Bušilovi (4) z č.p. 177 do č.p. 237, Černá Olga z č.p. 177, Čežková Veronika, Drábek
Lukáš č.p.142, Luboš Dvořák č.p. 83, Fuková Alžběta č.p. 162, Chaloupka František č.p. 1,
Charvát Tomáš č.p. 46, Klatovský Patrik č.p. 84, Králová Markéta č.p. 181, Krátká Pavla č.p.
75, Kublenová Jolana č.p. 86, Martínek č.p. 75, Michovská Barbora č.p. 127, Nekvinda
Marek, Nekvintová, Alena do č.p. 236, Pazourová Petra č.p. 162, Sloboda Ladislav č.p. 45,
Romanček Pavel č.p. 86, Šebestovi (4) č.p. 53, Švinberský Jakub a Marie č.p. 83, Zelkovskyj
Igor č.p. 66
Při sčítání lidu v roce 2011 měly Ledčice 586 obyvatel. V roce 2012 608 obyvatel. Je zřejmý
pomalý populační nárůst. Průměrný věk činí 36 let. Základní vzdělání má průměrně 349 lidí,
střední 70, vysokoškolské 20.
Rozpočet obce 2012
Příjmy:
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Financování příjmů
Celkem příjmy

6 123 487,53 Kč
765 547,40 Kč
507 288,79 Kč
2 490 792,20 Kč
0,00 Kč
9 878 115,92 Kč

Výdaje:
Zemědělství
Doprava
Vodní hospodářství
Spoje
Vzdělávání
Kultura
Zdravotnictví
Územní rozvoj
Životní prostředí
Požární ochrana, BZOP
Všeobecně veřejná správa
Finanční operace
Běžné výdaje celkem
Tělovýchova
Kapitálové výdaje celkem
Financování výdajů
Celkem výdaje

21 500,00 Kč
19 704,00 Kč
0,00 Kč
139 530,00 Kč
862 414,20 Kč
460 755,70 Kč
3 000,00 Kč
172 176,40 Kč
1 230 156,00 Kč
60 884,00 Kč
1 881 521,12 Kč
523 070,55 Kč
5 600 280,97 Kč
225 569,00 Kč
4 250 014,97 Kč
27 819,98 Kč
9 878 115,92 Kč

Veřejná zasedání OZ
Uvádíme zde pouze skutečný přehled nejdůležitějších bodů programu, velmi podrobné
zápisy z jednání jsou průběžně zveřejňovány a archivovány.
27. 2. 2012 – smlouvy o zřízení věcného břemene
- hospodaření příspěvkové organizace za rok 2011
- výroční zpráva dle zákna 106/199 sb.
27. 4. 2012 – příspěvek na činnost MAS PODRŘIPSKO
- rozpočtové opatření č. 2
- přijetí dotace – Střed. Kraj, FROM
- žádost o příspěvek od Ministerstva kultury ČR
- dodatek smlouvy SVS
- dohoda o financ. povinné školní docházky
- hospodaření 2011, převod zisku na účet 432
- rezignace člena OZ (Jan Pašek)
- odkoupení obec. pozemku ubytovny č.p. 46
- LedciceNet- obnova internetové sítě
28. 6. 2012 – rozpočtové opatření č. 4
- pověření rady podle zákona 128/2000 sb. A zákona 250/2000 sb.: Aby mohla rada obce
disponovat částkou 250 000 Kč bez hlasování všech členů zastupitelstva
25. 9. 2012 – prodej a směna obecních pozemků zapsaných na LV 10001
- nákup obecního automobilu
- likvidace obecního automobilu
- rušení autobusových spojů na lince 552646
28. 11. 2012 – složení slibu člena OZ a přiznání odměny (Luboš Král)
- prodej a směna obecních pozemků zapsaných na LV 10001
- obecní ZV o odpadech
- příprava rozpočtu na rok 2013
- výpověď z mělnického útulku pro psy
17. 12. 2012 – návrh rozpočtu na rok 2013
- inventarizace majetku obce
- pověření k provedení rozpočtového opatření k 31. 12. 2012
Čištění komínů proběhlo 26.-28. 1. 2012. Poplatek za vyčištění včetně vystavení revize podle
vyhlášky č. 91/2010 sb. Činil 450 Kč. Službu kvalitně poskytli bratři Antonín a Jan Kissovi
z Libotenic.
12.-13. 10. 2012 Volby do zastupitelství krajů
My, ledčičtí, jsme hlasovali pro kandidáty Středočeského kraje. V obci byl už tradičně
jeden volební okrsek (v budově školy).
Voličů v seznamu bylo 473
Vydaných obálek bylo 138
Volební účast: 29,18 %
Odevzdaných obálek bylo 138
Platných hlasů: 126
% platných hlasů: 91,30 %

Největší počet hlasů: KSČM 33,33 %
ČSSD 24,60 %
ODS 11,11 %
TOP 09 11,11 %
Starostové pro STČ 7,14 %
Krajské zastupitelstvo je voleno na 4 roky volebním systémem. Volič může udělit až 4
preferenční hlasy.
Jednoznačným vítězem letošních voleb se stala levice, která tak ovládla 11 krajů ze 13.
Velká část využila krajských voleb k vyjádření názoru na vládu premiéra Petra Nečase. Nízká
volební účast byla v celé republice.
Hrozba okleštění služeb (uzavření) roudnické nemocnice
Podle informace Svazu zdravotních pojišťoven ČR hrozila reálná možnost úplného
uzavření akutní lůžkové péče v roudnické nemocnici. Tento zásah do systému dostupnosti
lékařské péče by se závažným způsobem dotknul nejen občanů města Roudnice nad Labem
s jeho téměř 14 tisíci obyvateli, ale i celého regionu Podřipska, kde v dalších 33 obcích žije
více než 30 tisíc lidí. A tak byla na 17. listopadu 2012 od 10 hodin na parkovišti u nemocnice
svolána demonstrace na její podporu. Podřipská nemocnice slouží nám, obyvatelům tohoto
kraje, již 138 let. Třebaže už několikrát čelila opakovaným snahám o omezení její činnosti,
nikdy nebyl atak blízko uzavření jako v roce 2012, neboť tentokrát šlo o tlak politický. Lidé si
však proti tomuto novému ,,Mnichovu´´ vzepřeli a bojovali všemi demokratickými prostředky
proti diktátu zájmových skupin i politiků. Patnáct tisíc lidí podepsalo petici za zachování
nemocnice, pět tisíc demonstrantů přišlo vyjádřit svou vůli přím před nemocnici. Neúnavně
zabojoval MuDr. Hassan Mezian, který byl za kraj zvolen do senátu ČR. Silou svých
osobností zapůsobili nejen starostové podřipských obcí, ale také Michal Horáček, hejtman
Oldřich Bubeníček, zpěvák Martin Maxa, kandidát na prezidenta ČR Dienstbier a mnozí další.
Výsledkem nakonec bylo, že dosáhli toho, co už nikdo skoro nedoufal. Nemocnice byla
zachována.
Kulturní a společenské akce v roce 2012
Masopust a vepřové hody. Už od ranních hodin v sobotu 18. 2. 2012 bylo možné
přihlížet výrobě nejrůznějších tradičních vepřových delikates, které vznikaly pod
,,taktovkou´´ řeznického mistra, pana Antonína Škabrahy. A tak několik desítek místních a
,,přespoláků´´ postupně ochutnávalo ,,prdelačku´´, ovar, gulášek a jitrnice s jelítky. K mání
bylo také něco sladkého k vyrovnání chutí, pivo ke spláchnutí mastnoty a trocha hudby
k dobré náladě.
Jako každoročně se sešlo několik desítek skutečně pěkných masopustních postav a
postaviček, takže vytvořili ctihodný ,,průvod´´, který pak pod vedením Beřkovských ze
Šebířova odešel značnou část obce. Všechny ty přepestré masky nakonec byly odměněny a ti,
co zůstali, prožili velmi příjemné a veselé odpoledne (a večer). Na webových stránkách obce
pak byly zvěřejněny trefné fotografie. Přítomní spokojeně konstatovali, že rok od roku jsou
masopustní radovánky bohatší a masek je vždycky o něco více. A to je moc dobře
V Ledčicích jsme si letos celkem obšírně připomněli několik významných dnů a
výročí. Krátce je zde připomeneme:
- 260 let lednického katolického kostela zasvěcenému hlavnímu patronovi země české,
sv. Václavu. Po třicetileté válce byla tato původně gotická sakrální stavba hrozila
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zřícením, a tak zdejší majitelé – Lobkowickové- přikázali chrám obnovit. Bylo však
zjištěno, že díky naprostému zdevastování to není možné. Proto byl mimo původní
základy postaven kostel zcela nový v ,,moderním´´ barokním stylu. Dokončen a
vysvěcen byl v roce 1752.
150. výročí založení místního Sokola
370. výročí úmrtí nekorunované královny české renesance, držitelky Ledčic, kněžny
Polyxeny Pernštejnské z Rožmberka a Lobkovic.
V knihovně i v ledčických novinkách bylo v rámci Roku Boženy Němcové
vzpomenutí na tuto významnou českou spisovatlku (150. výročí úmrtí).
80. výročí úmrtí lednického rodáka, evangelického bohoslovce a přítele T. G.
Masaryka, Ferdinanda Císaře.
115. výročí založení Vzdělávacího a podporovného spolku Řip. Je politováníhodné, že
se oslav tak významné záležitosti zúčastnila jen skromná hrstka místních občanů. Je
pravdou, že činnost spolku v posledních letech více méně stagnuje, ale přece jenom
jsou vidět výsledky odvedené práce (brigády, sběr železného šrotu atd.). V každém
případě je vzhledem k zachování místních společensko-kulturních tradic a zvyků
existence pro Ledčice nenahraditelné. Důstojné oslavy probíhali v lety zaběhnuté
,,režii´´ - průvod s praporem od budovy Oú, položení kytice k památníku padlých,
přibíjení hřebu, proslovy a zdravice, hudba….
V souvislosti s 67. výročím konce druhé světové války a osvobození naší vlasti získaly
Ledčice za aktivní pomoc Českému svazu bojovníků za svobodu svazové čestné
uznání. Cílem tohoto ocenění je posilování národní hrdosti vlastenectví a zachování
historické paměti národa (péče o válečné hroby, úcta k pamětníkům, připomínání
válečných obětí…).
Heligonkáři klub se v hospodě na návsi scházejí každou středu už od roku 1999
,,secvičili´´ téměř 80 let starou ,,Ledčickou hymnu´´. Na hudební motiv Karla Hušlera
ji napsal ledčický rodák, pan Josef Justa (1905-1969).
4. října 2012 se v místní škole konala dvě setkání s ,,lidickými dětmi´´, dnes
dospělými lidmi, kteří přežili vyhlazení Lidic na Kladensku (10. 6. 1942) před 70 lety.
Odpoledne bylo připraveno povídání se školáky a v podvečer se zdejšími seniory. Obě
setkání byla velmi emotivní, neboť i přes zdánlivě dlouhý časový ,,most´´ od oné
hrůzné události jsou dodnes ti, kteří přežili plní traumat, se kterými se nevyrovnají do
konce svého života. Připomenu, že ze 105 lidických dětí, zůstalo naživu jen 17.
22. listopadu 2012 ve škole proběhla beseda s plk. v. v. Pavlem Vranským, posledním
žijícím účastníkem bojů o Tobruk, členem RAF a legendou stíhacího letectva, místním
rodákem a dnešním místostarostou Ledčic, pplk. Josef Miller. Oba protagonisté svým
vypravěčským uměním a nadšením pro letectvo, svým neokázalým vlastenectvím a
úctou k tradicím získali všechny přítomné – nejprve lednické školáky, poté i seniory.
V říjnu 2012 vznikl ve spolupráci místní školy a Mysliveckého sdružení LedčiceJeviněves kroužek mladých myslivců a ochránců přírody s přízračným názvem
Veverky. V poslední době se zaměřil především na znalostní soutěž ,,Zlatá srnčí
trofej´´.
Ledčický příležitostní sbor pod taktovkou Barbory Novotné a za profesionální pomoci
pražských umělců připravil následující koncerty:
17. 6. 2012 - Ant. Dvořák – Mše D-dur, Zd. Lukáš – Missa Orevis,
Emil Hradecký – Gloria Patri
27. 11. 2012 - B. P. Holbech – Missa Rotna, G. Young – Aleluja, E.
Hradecký – Gloria Patri
15. 12. 2012 – J. J. Ryba – Česká mše vánoční

24. 12. 2012 – směs českých koled, Štědrovečerní bohoslužba (Mgr.
Černý z Černoučka)
- 18. 3. 2012 se konalo Vítání jara v Ledčicích, otvírání Srbovi studánky a ,,topení´´ Morany,
výstava keramických prací a obrázků místních školčátek a školáků.
- 19. 3. 2012 se konalo Strašidlácké odpoledne v knihovně – čtení, povídání, vyprávění,
malování, soutěže a hry, posezení vyvrcholilo hrůznou návštěvou ,,baby Hronibaby´´ v podání
zastupitelky Kamily Hlavsové. Všechny přítomné děti dostaly na památku omalovánky a
knížku Zajíčkova chaloupka. Odpoledne strávené v lednické knihovně se opravdu povedlo.
Děti se těší na další.
- Knihovna podruhé: Čtenáři se zúčastnili hlasování o nejlepší českou beletrii. Od 1. 1. 2012
v knihovně půjčuje knihy PhDr. Jana Časnochová.
- Kynologický klub v Ledčicích také letos uspořádal několik setkání s ,,amatéry´´, kterým
předvedl ukázku výcviku psů, připravil populární Den dětí a zvířat, svépomoci upravil
cvičiště i klubovnu apod. Klub v posledních letech pracuje skutečně dobře a snaží se svou
činností popularizovat své náročné cíle a poslání.
- 30. dubna, o Filipojakubské noci se i v tomto roce uskutečnilo na fotbalovém hřišti ,,Na
cikánce´´ tradiční pálení čarodějnic. K dobré náladě všech přítomných přispěly svým
vystoupením děti ze základní a mateřské školy. Byla zvolena nejšerednější Miss Kamimůra,
děti i dospělí si mohli zasoutěžit, zazpívat i zatancovat. Po setmění byla zapálená vysoká vatra
na níž stála skutečně ohyzdná čarodějnice. Zajištěné občerstvení bylo dokonalou tečkou.
Slavnost trvala téměř do ranního úsvitu, anebo jak kdo vydržel. Celou ,,akci´´ pořádala obec
Ledčice, Jednotka sboru dobrovolných hasičů, ledčická mládež a místní základní škola.
Všichni si jednoznačně zaslouží uznání a pochvalu.
- Obec Ledčice uspořádala 5. 5. a 3. 11. 2012 už tradiční zájezd do Polska.
- 30. června 2012 se uskutečnilo na hřišti před školní budovou Sportovní odpoledne pro děti,
na kterém vystoupily děti MŠ a ZŠ Ledčice, které si poté zasoutěžily v mnoha sportovních
disciplínách. Občerstvení bylo zajištěno. K poslechu i tanci hrála Dvořákova veranda. Na
závěr pořadatelé uspořádali nevídané překvapení – opravdovou fontánu, ze které tryštila pravá
a vinikající čokoláda. Každý si mohl namáčet kousky ovoce a tu delikatesu si řádně
vychutnat. Celé odpoledne mělo vynikající ohlas.
- V průběhu měsíce září byla hodnocena dřevěné dětské hřiště v prestižní soutěži ,,Dřevěná
stavba roku 2012´´. V tvrdé konkurenci zvítězilo lednické dobrodružné hřiště se svou
chloubou – Korábem Černá perla a mnoha dalšími herními prvky. Obec získala dřevěný
,,diplom´´ spolu s 10 tisíci korun jako odměnu. Máme z toho radost.
Škola
Místní škola o sobě v průběhu roku dala mnohokrát vědět. Zde je přehled jejích
nejzajímavějších ,,akcí´´:
- děti se několikrát zúčastnily divadelních představení, ať už v Praze (divadlo Gong), na
Kladně, v Líbeznících (Divadlo kouzel) a jinde
- byl uskutečněn další ročník již tradičního Svatováclavského běhu naučnou stezkou
Praotce Čecha
- děti připravily vystoupení (mažoretky, country tance) na různá společenská setkání
nejen pro ledčické, ale také pro Kleneč, Přestavlky, Břízu, Rovné
- žáci obstáli v plavecké soutěži obcí Roudnicka v krytém bazénu
- do soutěže v Chlumu děti vyrobily chabrého rytíře z hradu Ledčičák v ,,životní´´
velikosti, za kterého získali významné ocenění
- v prosinci děti vystoupily se svou besídkou v Domově seniorů v Krabčicích
- listopad byl ve znamení Svatomartinského lampiónového průvodu
- v dubnu ve škole už tradičně proběhla Noc s Andersenem a pyžamová párty

-

-

v dubnu se děti podívali na dvě výstavy do Prahy – světově proslulou The human
body (Lidská těla) a expozice Podmořský svět
v květnu si přivezla cenu Hlídka mladých zdravotníků z Ledčic
3.-8. června škola odjela ,,do přírody´´´ v Libošenicích
V polovině měsíce děti vyzkoušely své znalosti a dovednosti na dopravním hřišti na
Mělníku
Denisa Fafejtová získala ocenění ve Včelařské výtvarné soutěži
Už tradičně děti připravily Živý Betlém a vánoční besídky pro veřejnost
Děti letos celý školní rok prožívaly jako rytíři na hradě Ledčičák. A tak si každý
vyrobil pořádnou přilbu s pohyblivým hledím, nějaký ten štít a ,,zbroj´´. Společně pak
udělaly koně ,,jako živého´´ a šlechtický erb z recyklovaného materiálu. Hradní
koníček Modrásek se stal vděčným objektem k fotografování. Celý školní rok byl ve
znamení rytířských ctností, neohroženého plnění nelehkých úkolů, odpovědnosti a
vědomé sounáležitosti. Byl to čas rytířů a děti byly jeho plnou součástí. Pěkné, že ?!
V průběhu školního roku o naší škole a její práci celkem osmkrát psala média. Škola
je tak opravdovou ,,výkladní skříní´´ Ledčic.
11. 9. 2012 proběhla v ledčické škole školní inspekce vykonaná ,,na podnět´´. Podle
inspekční zprávy převažují v mateřské a základní škole pozitiva (samostatnost dětí,
klidná atmosféra, rovnováha sportovních a řízených činností, prezentace na veřejnosti,
přírodovědná, čtenářská a informační gramotnost školáků, dobrá materiální
vybavenost školy apod.) nad negativy (bezpečnostní rizika, nevhodné momenty při
hygieně, málo promyšlené formy metody a práce při školním vyučování, málo
kooperačních činností žáků).

Obnova statku č. 15
Na západní straně návsi stojí už od 19. století krásný secesní statek. Dnes už je opět
krásný, přesněji řečeno. Ještě před nedávnem tato kulturní památka měla být z vůle jeho
majitele srovnána se zemí, aby uvolnila místo ,,moderním´´ obytným domům. Jenže zřícený
rodinný statek původního rodu Cinků potkalo velké štěstí. Obecnímu zastupitelstvu
v Lednicích se podařil opravdu husarský kousek. Dům vykoupil a díky dotacím se pustil do
jeho záchrany a rekonstrukce. Tento vlastně jediný a poslední dochovaný původní objekt se
vyznačuje mnohými historickými a urbanistickými hodnotami. Tvoří zároveň nedílnou
součást historické návsi a bezprostředně navazuje na areál pseudorenesanční budovy školy a
barokní masu římskokatolického kostela sv. Václava, který je rovněž chráněn kulturní
památkou opravenou v letech 1999/2000.
Vykoupený dům v havarijním stavu už byl ochuzen o hospodářské zázemí, které
bohužel podlehlo nešťastné a trestuhodné demolici. Zmizela typická dřevěná pavlač, chlév a
další přístavby, které kdysi organicky doplňovaly celý objekt statku. Přesto se od roku 2005
daří vzácný architektonický objekt postupně oživit. Byl už restaurován původní krov a
poškozená místa opravena a doplněna (za přesného dodržování tradičních tesařských
postupů). Také střešní krytina je obnovena a celý objekt odvodněn. Přízemní klenby byly
zachovány a opraveny, později, přezděn byl zadní štít z pálených cihel. Při odklízení suti
v těchto místech byla objevena původní pec. Schodiště do patra bylo provedeno stejně,m
dochovaná okna a obložky byly repasovány. Vnitřní omítky jsou vápenné, šlukové, s bílým
vápenatým nátěrem. Podlaha v síni a v klenuté přízemní místnosti z cihlovo-červených
dlaždic byla obnovena. Dřevěné podlahy jsou provedeny jako ,,tradiční´´, tedy z 25
centimetrů širokých prken. Dostavěno bylo celé bývalé křídlo s pavlačí, na kterou bude
navazovat terasa s kočárovnou. Ta totiž v tomto stavení vždycky bývala.
Jsou už hotovy prakticky všechny vnitřní prostory, obnovena původní vjezdová brána
a branka (podle dochovaných dobových fotografií). V patře vzniká nový společenský sál

s nádherným výhledem na kostel a s překrásnou dřevěnou střešní výzdobu. Samozřejmě, že tu
vznikají dílničky pro výtvarné využití občanů a další zajímavá místa. Obnovená památka by
měla už od září příštího roku sloužit nejen ledčickým, ale i návštěvníkům jako kulturní,
informační a společenské centrum a i jako malé muzeum středočeského a podřipského
venkova. Historie, to nejsou jenom významné události a důležité milníky světového významu.
Je to také cosi jemnějšího, těžko pochopitelného. Něco, co zrcadlí běžný život našich předků
– třeba právě takový dům, stará zažloutlá fotografie, dečka, zděděný nábytek po babičce, či
jiná ,,dějinná pominutelná cetka´´. Věci, maličkosti, drobnosti a s nimi spojené příběhy, které
netvoří ,,majestát´´ učebnic, avšak přesto dokáže chytnout za srdce. Všechny tyto prosté,
jednotné a přitom dokonalé ,,pěknosti´´dokáže vyprávět o dávno minulé, možná zapomenuté,
přesto však mnohým blízké a přitažlivé době.
Závěr















Na tomto místě musím oznámit jednu velmi nečekanou a to smutnější událost.
5. prosince roku 2012 zemřel dlouholetý nezištný přítel, kronikář, můj
skutečný guru, ,,dopisovatel´´ nejen Ledčických novinek, novinář, spisovatel a
především skvělý člověk, pan Miroslav Sígl. Čest jeho památce
6. 1. 2012 Česko získalo druhého kardinála, člena nejvyššího poradního sboru
papeže Benedikta XVI. Stal se jím pražský arcibiskup Dominik Duka.
21. 4. 2012 demonstrovalo zhruba 100 tisíc lidí proti vládě Petra Nečase.
Hlavní město tak zřejmě zažilo největší demonstraci od listopadu 1989.
23. 5. 2012 vláda schválila změny v daních (zvýšení DPH o 1 procentní bod,
omezení výdajových paušálů živnostníků, zrušení ,,zelené´´ nafty), návrh
zákona o pojistném na důchodové spoření, který má umožnit zavedení druhého
pilíře penzijní reformy od ledna 2013…
20. 8. 2012 byla v Dobřichovicích naměřena rekordní teplota 40,4 ۫C
12. 8. 2012 česká výprava opouštěla olympiádu Londýně spokojená. Získala 4
zlaté medaile: biker Jaroslav Kulhavý, pětibojař Daniel Svoboda, oštěpařka
Barbora Sporáková a skifařka Mirka Knapová
28. 9. 2012 při otvírání mostu v Chrastavě na Liberecku spáchal Pavel
Vondrou ,,atentát´´ na prezidenta Václava Klause, když mu k boku přiložil
plastovou pistoli a několikrát zmáčknul spoušť. V. Klause nezranil, ale byl
obviněn z výtržnictví. Prezidentova ochranka si udělala celosvětovou ostudu.
27. září 2012 veřejnost se mohla na čtyři dny přijít podívat na vzácný ,,státní´´
dokument. V rámci 800. výročí vzniku byla vystavena originální Zlatá bula
sicilská
5. října 2012 bylo přejmenováno letiště v Ruzyni na Letiště Václava Havla
13. prosince 2012 byla v Dánsku nalezena údajně první pohádka světoznámého
spisovatele Hanse Christiana Andersena s názvem Lojová svíčka.

Některé letošní události nás zajisté dokázaly zklamat i pořádně namíchnout.
Ale už z výše uvedených řádků je zřejmé, že se událo také hodně potěšitelného.
Vždycky je totiž dobře, když si my, obyčejní lidé, dokážeme najít něco, co nám
udělá radost. Ať je to třeba nová neznámá pohádka světového pohádkáře, úspěch
našich sportovců, dobré renomé naší vesnice, nebo to, že se snad konečně v Česku
začalo bojovat s takřka všudypřítomnou korupcí.
A tak do příštího roku této obci, této zemi i planetě přeji všechno dobré a ještě
lepší.
Zapsala Ivana Plicková

