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Svět v roce 2014
I když ,,nový letopočet“, nebo také ,,náš letopočet“ podle Kristova narození trochu
chybně (s rozdílem asi sedmi let) spočítal benediktinský mnich Dionysius Exignus až v pátém
století (do té doby se letopočet počítal podle let vlády římských císařů a když se říše římská
v r. 476 rozpadla, za základ letopočtu se vzalo narození ,,krále králů“ – Krista, neboť
v té době už bylo křesťanství poměrně rozšířené), psali jsme po celý ten rok číslovkou 2014.
Tento rok opravdu nenudil. Spíše by se dalo říci, že občas hodně urazil. Neboť odhalil
smutnou pravdu, že lidé jsou nepoučitelní. Mezi zprávami z celého světa se jen horko těžko
vyskytly ty dobré. Zmíním se jen o těch nejhorších, které každému soudnému jedinci nahánějí
husí kůži.
1) Už i do Evropy se rozšířila smrtící nemoc ebola, se kterou po dlouhé měsíce
bojovali lékaři celého světa. Nigérie tak v srpnu nad nemocí zvítězila.
2) V únoru se kyjevský Mejdan změnil v krvavé bojiště a Rusové už v březnu ovládli
Krym. Tato událost zaskočila ,,zbytek“ světa a udělala velkou díru v principech,
na nichž stojí poválečné uspořádání v Evropě.
3) V červnu dal o sobě výrazněji vědět Islámský stát, když v Iráku začal dobývat
město za městem a velmi rychle ,,vygumoval“ hranice narýsované velmocemi roce
1916. V srpnu islamisté zmasakrovali irácké jezídy.
4) Izraelci pohřbili své tři hochy zavražděné Hamasem a letecky zaútočili na cíle
v Gaze.
5) Nad rusko-ukrajinskou hranicí ,,kdosi“ sestřelil civilní malajský boening. Všichni
na palubě zemřeli.
6) Teroristé z pákistánského Talibanu postříleli 130 dětí ve škole v Pešávazu.
Jestliže 90. léta minulého století byla radost a naděje, další desetiletí (po hospodářské krizi)
znamenala nabírání dechu a dobré vyhlídky, pak rok 2014 přinesl nejistotu a obavy. Staré
pořádky se na mnoha místech zeměkoule hroutí. Dokonce tak, že už zase slýcháme slova o
návratu studené války či o válce světové, v pořadí třetí. Letošek tak brutálně odhalil
skutečnost, že lidstvo se musí vzpamatovat a zamezit především radikálům a nemilosrdným
teroristickým skupinám expanzi do ostatních zemí.
Česko v roce 2014
Před 25 lety (ano, už je tomu od sametové revoluce skutečně čtvrt století!), když jsme
,,zvonili klíči“, nikdo z nás nemohl tušit, jakými změnami projde česká společnost včetně
ekonomiky. Přes všechny nesnáze není její bilance vůbec špatná a tržní mechanismy postupně
změnily makroekonomický obraz našeho státu. Je vcelku stabilní nízká inflace a minimálně
vnější nerovnováha. Finanční sektor je stabilní – současná měnová politika ČNB snese
nejpřísnější mezinárodní měřítka. I když se stále lze ptát, zda to či ano nešlo udělat lépe.
A jaká jsou česká NEJ… roku 2014?
- Druhým nejvýše postaveným mužem Severoatlantické aliance se letos poprvé stane Čech –
náčelník generálního státu české armády Petr Pavel. Je tak prvním generálem ze zemí
bývalého sovětského bloku, který se stal předsedou vojenského výboru NATO.
- Českou armádu v roce 2014 zasáhla nejtragičtější událost v jejích novodobých dějinách.
Po útoku sebevražedného atentátníka v afgánském Bagramu pět českých vojáků zahynulo.
Byla to největší jednorázová ztráta v zahraničních misích od r. 1990.

- V říjnu otřásla Žďárem nad Sázavou a celým Českém tragédie, kdy psychicky nemocná žena
na místní střední škole pobodala několik studentů. Jeden 16letý mladík zraněním podlehl,
když se snažil chránit spolužačku.
- 16. října vybuchl muniční sklad ve Vrběticích, kde explodovaly desítky tun munice
a zemřeli dva lidé. V prosinci na tamtéž místě vybuchly další objekty. Obyvatelé přilehlých
obcí byli tak krátce po sobě dvakrát evakuováni.
- Po celém světě si letos lidé připomněli stoleté výročí od vypuknutí 1. světové války.
O vzpomínkových akcích u nás v Ledčicích se zmíním na jiném místě tohoto ročního zápisu.
- Oslavy 25. výročí sametové revoluce doprovodily protestní akce především proti prezidentu
Miloši Zemanovi. Na národní třídě se 17. 11. 2014 sešlo několik desítek tisíc lidí s červenou
kartou v rukách na vyjádření svojí nespokojenosti. Část z demonstrantů se pak přesunula
na Albertov, kde vysokým pískotem a házením předmětů přerušovali slavnostní akt, jehož
se zúčastnili také středoevropští prezidenti. Dalších výlevů proti M. Zemanovi v průběhu roku
proběhlo více.
- Letošek byl v naší zemi rokem supervolebním (troje volby: 10.-11. října komunální volby,
do Europarlamentu 23. a 24. května a do 1/3 Senátu 10.-11. října).
- rok 2014 nám všem přinesl nesmírnou radost ze světa sportu. Na zimních olympijských
hrách v ruském Soči čeští sportovci získali osm medailí.
Dvě zlaté – Martina Sáblíková (rychlobruslení 5000m), Eva Samková (snowboarding)
Čtyři stříbrné – Martina Sáblíková (rychlobruslení 3000m), Ondřej Moravec (biatlon),
G. Soukalová (biatlon), česká smíšená štafeta
Dvě bronzové – Jaroslav Soukup (biatlon-sprint), O. Moravec (biatlon s hromadným startem)
To je nejvyšší počet v historii českého i československého sportu.
Počasí v roce 2014
Uplynulých dvanáct měsíců bylo nejteplejších od roku 1961, kdy se takové údaje
pro Českou republiku připravují. S průměrnou teplotou 9,4 ۫C byl rok 2014 mimořádně
nadnormální, byl o 2 ۫C teplejší, než je dlouhodobý průměr.
Leden spíše vypadal jako jarní měsíc. Srážky padaly převážně dešťové (kromě 21. 1. a 27. 1.
kdy chvílemi sněžilo, avšak sníh se neudržel). Maximální teplotu jsem naměřila 8. a 9. ledna,
a to 11 ۫C, nejchladněji pak bylo 25. a 26. ledna (-10 ۫C a -11 ۫C). Jinak se teplota
pohybovala mezi -2 ۫C ž 5 ۫C.
Únor byl také teplotně nadprůměrný, srážkově podprůměrný a hodně větrný měsíc. Že se
jedná o zimní měsíc, bylo znát jen první dva dny, kdy bylo kolem nuly. Jinak bylo opravdu
teplo: 6.-13. února téměř stabilních 5 až 6 ۫C, další dny pak ještě tepleji (17. 2. např.: 12 ۫C
a slunečno).
Březen byl teplotně silně nadprůměrný a srážkově podprůměrný měsíc. V polovině měsíce
bylo až 17 ۫C, 20. a 21. března pak 21 ۫C, 24.-27. 3. 7 ۫C a koncem března zase 16 ۫C.
Pršelo jen velmi, velmi málo. Na Josefa vyl velmi silný vítr.
Duben byl opět teplotně nadprůměrný. Maximální teplota: 28. a 30. 4. 24 ۫C. Zaregistrovala
jsem celkem 29 dnů se slunečním svitem. 25. dubna v pátek přišel prudký přívalový déšť
a 28. 4. i bouřka s 10 mm vody. Od 18. 4. do 20. 4. se ochladilo na 8 ۫C.
Květen byl teplotně průměrný a srážkově nadprůměrný měsíc. Maximální teplotu jsem
naměřila 22. 5. a 23. 5., a to 28 ۫C, jinak bylo o dost chladněji (např.: 3., 29., a 30. 5. jen 10
۫C). 27.-29. 5. skutečně hodně pršelo, stejně jako některé předcházející dny (18., 13., 16., 17.
5.). Lijavec se nejméně ,,hodil“ 28. května, protože do Ledčic přijela hodnotící komise
Vesnice roku a procházka obcí byla tak ,,úprkem“ před přívalem vody.
Červen byl opět teplotně obvyklý a srážkově podprůměrný měsíc. 7., 8., 9., a 10. 6. jsem
naměřila teploty od 29 ۫C do 35 ۫C, jiné dny se udržovaly v příjemnějších rozmezích 21 ۫C
až 27 ۫C. Chladněji bylo jen 14. a 23. 6. se svými 19 ۫C.

Červenec byl teplotně i srážkově nadnormální měsíc. Srážek celkem spadlo 162,6 mm.
Nejvíce za 24 hodin pak 21. 7. s 50 mm vody. Slunce v Ledčicích svítilo celkem 244,2 hodin,
zaznamenala jsem 30 dnů s výskytem slunečního svitu a 12 dnů s alespoň jednou bouřkou.
Mám zapsaných 17 dní s letními teplotami (tj. nad 25 ۫C).
Srpen byl v Ledčicích chladnější a srážkově nadprůměrný měsíc. Nejtepleji bylo 12. 8. (25
۫C), jinak jsem obvykle naměřila od 20 ۫C do 24 ۫C. Chladněji bylo 14., 26., 27. 8. (19 ۫C).
V sedmi dnech se objevila bouřka.
Září byl teplotně opět nadnormální: maximum 8. 9. s 26 ۫C a bouřkou, 11. 9. vytrvale pršelo,
15.-21. 9. byly skutečně krásné a příjemné dny s teplotami do 24 ۫C. V posledním zářijovém
týdnu se teplota udržovala kolem 15 ۫C. 22. září vál velmi silný vítr.
Říjen byl teplotně nadnormální. Prakticky celý měsíc si držel teplotu kolem 20 ۫C, pouze
v závěru měsíce se ochladilo na stále přijatelných 10 ۫C. V noci už bývalo chladněji. Nejvíce
(10 mm) napršelo 22. září
Listopad byl výrazně nadnormálně teplý měsíc (od 11 ۫C do 14 ۫C z počátku měsíce
do průměrných 6 ۫C na jeho konci). Občas se spustil mírný déšť, ale vůbec nesněžilo.
Prosinec byl teplotně nadnormální, i když už 2. 12. byla po celém Česku díky ,,omrzlici“
zaznamenána kalamita, Námraza se vyskytovala v 6 dnech, ledovka ve 3 dnech. 17., 18.,
a 19. 12. bylo téměř jarní počasí s 11 ۫C a sluníčkem na obloze. Až na konci měsíce klesly
teploty pod nulu. Až 29. 12. napadlo trochu sněhu. Vánoce byly už tradičně na blátě.
Obyvatelstvo
Narození občánci v období 1. 1. 2014 až 31. 12. 2014
21. 1. 2014 Danuše Haluzová
26. 6. 2014 Natálie Poláková
29. 8. 2014 Sabina Drábková
8. 9. 2014 Eliška Bartošová
12. 9. 2014 Šimon Bradna
18. 9. 2014 Viktorie Klatovská
2. 10. 2014 Vojtěch Vraspír
Máme radost, že přes poměrně nízkou porodnost v našem státě se Ledčice rozrostly o sedm
nových občánků. Naopak bývá vždy smutné, když se musíme navždy rozloučit s některými
z nás.
Letos nás opustili:
Vlastimil Oves
† 28. 1. 2014
Danuše Plicková † 6. 3. 2014
Zdeňka Králová
† 26. 3. 2014
Anna Foučková
† 26. 8. 2014
Anna Zemanová
† 27. 9. 2014
Čest jejich památce.
Z obce se v roce 2014 vystěhovali:
Filip Holík, Eliška Holíková, Michal Klatovský, Karolína Knedlíková, David Ohem,
Miroslav Ohem, Gabriela a Natálie Ohemovi, Jan, Ema a Iveta Pavlínských, Jaroslava a
Kristýna Staňkovy
Do obce se přistěhovali a trvalé bydliště u nás získali:
Eliška Bartošová, Ladislav, Šimon a Monika Bradnovi, Sabina Drábková, Danuše Haluzová,
Petr Holíček, Michal a Ivana Jelínkovi, Viktorie Klatovská, Jiří Mach, Ivana Nováková, Věra
Novotná, Michaela Patrošovská, Ladislav Slaba, Monika Švehlová, Martin a Jaroslava
Vernerovi, Vojtěch Vraspír a Ihor Zelkovskyj.

Podle zákona o ochraně údajů č. 101/2000 sbírky je stále složitější a komplikovanější získat
ke kvalitnímu kronikářskému záznamu údaje s větší vypovídající hodnotou. V tomto případě
už za pár let ne ten, kdo bude chtít v kronice nalézt podrobnější údaje o obyvatelích té které
obce, nedohledá prakticky nic Škoda. Kroniky vždy bývaly zdrojem a velmi bohatým
studijním materiálem. Lze jen doufat, že se leccos vrátí k původnímu.
Hospodaření obce
- Příjmy v roce 2014:
12 988 254,62 Kč
- V tom daňové příjmy:
7 602 678,40 Kč
- Přijaté transfery
1 910 760,88 Kč
- Kapitálové příjmy
2 435 641,00 Kč
(pozemky, prodaný majetek..)
-

Výdaje v roce 2014:
Běžné
(opravy, údržba majetku)
Kapitálové (tj. do majetku)

- Přebytek z příjmů je:
Rozpočet byl přebytkový.

8 624,00 Kč
6 952 448,99 Kč
135 046,00 Kč
5 900 759,63 Kč

Přehled nejdůležitějších investic obce (opravy, úpravy, apod.)
- Oprava a dostavba zdiva u OÚ a knihovny (čp. 45) firmou
Václava Kropáčka: 106 359 Kč
- Rekonstrukce podlahy v Ledčické stodole firmou
Václava Kropáčka: 89 359 Kč
- Oprava veřejného osvětlení u kostela
ŠINDY a. s.: 181 296 Kč
- Posudek stavu rybníků
VHS PROJEKT Ing. Jakoubek: 75 020 Kč
- Pořízení technického zařízení do Informačního centra U Cinků
IDS softwarehouse: 92 386 Kč
- Obnova hospodářského stavení čp. 15
DIPOS J+C: 285 250 Kč
- Příspěvek ZŠ a MŠ Ledčice na rok 2014
600 000 Kč
Zasedání obecního zastupitelstva
6. 2. 2014
- Rozpočtové opatření č. 7 – schváleno
- Územně technická studie VRT Praha – Litoměřice
OZ neschválilo stavbu vysokorychlostní trati jako celek a preferuje navrženou
trasu nejvzdálenější od zastavěné části obce.
- Archeopark s přidruženým Centrem pro dokumentaci a archivaci arch. nálezů
stavební záměr stavby archeoparku v k.ú. Ledčic – zastupitelstvo odkládá
vyjádření na další zasedání pro získání většího množství informací
- Výroční zpráva – schváleno
- Schválení projektu stavby veřejného osvětlení (rozšíření o další 2 stožáry)
- Zamítnutí žádosti o odkoupení předzahrádky u čp. 36 a pod stavbou garáže
- Schválení pokácení topolu na hřišti u ZŠ

20. 3. 2014
-

12. 5. 2014
12. 6. 2014
21. 7. 2014
16. 9. 2014
-

Schválení navýšení odměn zastupitelů podle přílohy č. 1 NVČ. 375/2010
Zasíťování pozemků na Ladech
Řešení vandalství a poškozování cizího majetku
Prodej pozemků p.č. 18/13 a část p. 1006/1 do vlastnictví ČEZ DISTRIBUCE
– schváleno
Prodej p. p.č. 335/4 a st. č. 391 paní. G. Kovářové – schváleno
Prodej p. p.č. 1547/49 manželům Šebestových – schváleno
Schválení rozpočtového opatření č. 1
ROP – DODATEK č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. S/0070RRSC/2010
Dostavba dětského hřiště – schváleno
Archeopark – předložení upraveného návrhu
Záporné stanovisko cca 120 občanů formou petice
Pan Charvát (představitel záměru stavby archeoparku) požádal o schůzce
s občany na květen 2014
Žádost o příspěvek do spolku Sokol na obnovení činnosti fotbalového družstva
– schválen příspěvek 15 tisíc Kč
Závěrečný účet obce Ledčice za rok 2013 – schválen
Účetní uzávěrka obce – schválena (přebytek hospodaření činí 2 01 625,61 Kč)
Účetní uzávěrka příspěvkové organizace – schválena i s převodem příspěvku
hospodaření 8 069,10 Kč do fondu rezerv
Stanovení počtu zastupitelů do komunální volby 2014 – odloženo na příští
zasedání
Delegování J. Michovské na valnou hromadu akcionářů SVS a. s.
Přihlášení obce do soutěže Vesnice roku 2014 – přípravná schůzka
k prezentaci obce
Archeopark – J. Michovská pověřena k jednání o možnosti smlouvy
o vymahatelnosti nerozšiřování projektu pod sankcí
Vyvěšení záměru na prodej pozemků V. lidické
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na p. 3112
- schváleno
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro Telefónicu CR a. s.
- usnesení č. 101 bylo schváleno
Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2014-2018 ve výši 15
- schváleno
Návrh možnosti ,,směnného trhu zemědělských přebytků“ U Cinků
Havarijní stav na hranici pozemku p. Reicherta – schválena stavba
Projekt na opravu místních komunikací a chodníků byl dokončen a požádáno
o stavební povolení
Přijetí dotace z Fondu cestovního ruchu ve výši 90 tisích Kč – schváleno
Schválení dodatků ke kupní smlouvě na pozemky p.č. 396/4 a 396/9
Podání žádosti o finanční příspěvek – povodňový program – schváleno
Odborný posudek protipovodňových opatření – čištění rybníků, revitalizace
vod. příkopů – schváleno
Informace o převzetí ocenění Zlatá cihla v soutěži vesnice roku
Schválení usnesení č. 115

5. 11. 2014
-

-

Schválení usnesení přihlásit se do výběrového řízení o koupi rybníka
Pod uličkou
Schválení rozpočtového opatření č. 4 Obce Ledčice
Schválení přijetí daru ve výši 40 tisíc Kč za ocenění v soutěži Vesnice roku
Schválení mimořádné splátky úvěru, tj. usnesení č. 120
Hospodaření obce za 1-6/2014 – seznámení
Nutnost opravy komunikace za stodolami.
Volba starosty a místostarosty: starostkou byla zvolena jiřina Michovská,
místostarostou Kamila Hlavsová
Prvním členem rady obce byla zvolena Eva Veverková, kontrolního výboru
Jan Vereš. Členy finančního výboru byly zvoleny Monika Knorová a Monika
Antošová. Členy kontrolního výboru byly zvoleny Marcela Polmová a Dana
Sirová.
Schváleno bylo souhrnné usnesení o měsíčních odměnách pro členy OZ

Volby do evropského parlamentu
Volby do EP v naší obci podobně jako ve vesnicích a městech v celé naší zemi,
proběhly bez většího zájmu obyvatelstva. V seznamu ledčických voličů figurovali 481 jmen,
avšak k volební urně do informačního centra U Cinků jich přišlo pouhých 62, což v přepočtu
činilo 12,89 % oprávněných voličů. Nejvíce hlasů (15) získala koalice TOP 09 a STAN, 12
hlasů pak Česká strana sociálně demokratická, 8 hlasů ODS, 7 hlasů ANO…
Komunální volby do zastupitelstva obce 10., 11. října 2014
Do senátu jsme ani v naší obci, ani v nejbližších obcí letos nevolili. Do volby v naší
obci se řádně zaregistrovala dvě uskupení. Číslo jedna si vylosovalo Sdružení pro občany
Ledčic, číslo dvě Sdružení nezávislých kandidátů. Obě uskupení se ,,utkala“ o přízeň voličů.
Ve dnech před volbami obdrželi občané Ledčic do svých poštovních schránek volební
programy včetně fotografických a textových ,,portrétů“. Každý občan si mohl ,,udělat
obrázek“ o každém kandidátovi a oba ,,letáčky“ mu tak určitě pomohly při rozhodování.
Že osud a směřování obce není obyvatelům Ledčic lhostejný je zřejmé z vysoké účasti voličů,
kteří do volební místnosti U Cinků přišli. Bylo jich podstatně víc, než tomu bylo dříve.
Dostavili se všichni ti, kterým Ledčice a jejich osud leží na srdci. Zatímco v celé České
republice byla volební účast 44,46 %, v Ledčicích to bylo plných 62,11 %. Nejvyšší počet
hlasů získala Jiřina Michovská (181).
Sdružení nezávislých kandidátů získalo 9 zastupitelských míst:
Jiřina Michovská – 181 hlasů
Kamila Hlavsová – 179 hlasů
Dana Sirová – 177 hlasů
Eva Veverková – 174 hlasů
Antonín Salač – 174 hlasů
Monika Antošová – 171 hlasů
Josef Miler – 168 hlasů
Luboš Král – 167 hlasů
Monika Knorová – 162 hlasů
Sdružení pro občany Ledčic získalo 6 zastupitelů
David Chaloupka – 146 hlasů
Jiří Sirový – 136 hlasů
Lukáš Vraspír – 136 hlasů
Václav Srba – 129 hlasů

Jan Vereš – 120 hlasů
Marcela Polmová – 110 hlasů
Občané naší vesnice znají své kandidáty většinou osobně, a tak je logické, že je při volbách
vybírají podle jejich dosavadní práce pro blaho obce, podle jejich chování a vystupování,
podle toho, zda se zúčastňují všech společenských a kulturních ,,akcích“, ale i podle osobních
sympatií či antipatií a mnoha dalších aspektů. Jak se zdá, občané si vybrali dobře. I když jak
říkali naši dědové: všechno ukáže až čas. Sami zastupitelé ale mnoho nesvedou. Záleží
na každém z nás, na naší aktivitě a ochotě přiložit ruku ke společnému dílu.
Hasiči pomáhali
Ledničtí hasiči velmi významně pomáhali postiženým obcím při povodních v roce
2013. Působili ve Veltrusech, Křivousích, Nových Ouholicích a Nové Vsi. S jejich obětavou
prací byli spokojeni nejen obyvatelé zmíněných obcí, ale také starostka Nové Vsi paní Jana
Uhrová, který ,,chlapců“ poslala vřelý děkovný dopis. Za nějaký čas připutovala do Ledčic i
finanční odměna, která napomůže k vylepšení hasičského zázemí v naší obci. Naši hasiči
kromě výše zmíněné pomoci při povodních dokázali svoji zručnost a vycvičenost také při
zkušební stavbě protipovodňové stěny nebo v soutěži požárních družstev ,,Oužická okna“,
kde se umístili na třetím místě. Patří jim za to ve upřímné poděkování a velký obdiv.
Nejdůležitější kulturní a společenské události v Ledčicích
1. března po 14 dnech velkých příprav se v Ledčicích před budovou obecního úřadu,
přilehlém dvoře a v ,,Ledčické stodole“ uskutečnila mimořádná oslava MASOPUSTU. Opět
se ,,bouralo prase“, které se tak stalo zdrojem mnoha vepřových pochoutek a specialit. Přišlo
nebývalé množství masek všeho druhu a ještě více natěšených diváků. Letos se několik
nadšenců v čele se starostkou Jiřinou Michovskou snažilo obnovit dávné tradice
s veršovánky, vysokými ,,růžičkovými“ klobouky na hlavách ,,ledčické stráže“, ceremoniální
likvidací Masopustu. Po tomto krutém aktu se jedlo, pilo, hodovalo, až dlouho po půlnoci pak
bylo všemu veselí odzvoněno a nastal předvelikonoční čas rozjímání, zklidnění a půstu.
Čas pohody a klidu navodila také navýsost pěkná a ze všech stran chválená
Velikonoční výstava, na níž se podílel nejen KUK (Kumštovní klub ledčickým dam),
ale také klub Podřipáček, místní škola a několik tradičních nadšenců. Prodejem
velikonočního zboží a výrobků získaly děti opravdu významnou finanční ,,injekci“.
27. března si místní dříve narození občané příjemně poseděli a popovídali v Senior
klubu U Cinků, aby se kromě jiného, vydali ,,na dalekou cestu do Vietnamu“ prostřednictvím
perfektní přednášky cestovatelů Filipa Snášela a Zdeňka Berana.
Cena Miroslava Ivanova
16. května 2014 získala za svoji publikaci ,,Ledčice na Podřipsku v proměnách
času“ její autorka I. Plicková prestižní cenu Miroslava Ivanova za literaturu faktu. Slavnostní
odpoledne moderoval Václav Moravec, který s radostí zmíněnou knihu přijal. Ledčická
kronikářka převzetím ceny M. Ivanova stanula ,,po boku“ těch, kteří ji obdrželi v letech
minulých – například spisovatel Zdeněk Mahler, cestovatel Miroslav Zikmund, Adolf
Branald, archeolog Karel Sklenář, novinář Josef Klíma, Roman Cílek, Jiří Svetozar Kupka
a další a další.
Koncert
Hned následující den, 17. května, se v rámci Roku české hudby a Týdne uměleckého
vzdělávání a amatérské tvorby uskutečnil ,,historicky“ první koncert na ledčických ,,prknech,
která seznamují svět.“ Ledčický příležitostní sbor pod vedením Barbory Novotné spolu

s chlapeckým sborem Pueri gaudentes Libora Sládka, pod hrdým nápisem LEDČICE SOBĚ
nad oponou, potěšil do posledního místa obsazený sál překrásnými melodiemi a zpěvu. Je víc
než skvělé, že se tato premiéra povedla. Všem účinkujícím za to patří obdiv a uznání.
Vesnice roku 2014
Ve středu 28. května za ,,dokonalého slejváku“, kdy proti přívalům vody
nepomáhaly ani deštníky, do Ledčic dorazila hodnotící komise soutěže Vesnice roku 2014.
I tak na náves od Řípu přispěchal praotec Čech s pramáti Čechovou, řádně promočenou
,,suitou“ v bílých řízách a dětičkami. Chlubili jsme se, protože bylo čím a veškerá skromnost
tedy šla stranou. A tak komise viděla ledčickou knihovnu, za kterou by se nemuselo stydět
leckteré město, zaujalo i nedávno otevřené dobrodružné dětské hřiště plné perfektních herních
prvků (však oprávněně získalo před dvěma lety první cenu v soutěži dřevěných staveb jako
nejlepší stavba roku). Ve škole členové komise nešetřili slovy chvály. Není totiž všude zcela
běžné tak krásné moderní vybavení. Na dveře U Cinků u restaurovaného funebrálního vozu
rozložili svoji ,,živnost“ patřičně odění ,,funebráci“. Pak už čekala ve velkém sále všechny
přítomné obsáhlá expozice deseti spolků, uskupení a organizací. Komise nevycházela z údivu
– Říp, Sokol, Myslivci, Podřipáček, KUK, LPS, Kynologové a ostatní ukázali to nejlepší.
Po prohlídce ,,rodinného“ muzea komisaři ještě projeli Naučnou stezku praotce Čecha a aby
neumřeli hladem, dostali na cestu do dalšího obce uzlíček s bochníčkem čerstvě upečeného
,,ledčického chleba“ a šrůčkem voňavého vypečeného bůčku z místní pece. Zkrátka ukázali
jsme, že je u nás živo a dobře, že tu máme skvělé děti, dospělé i seniory, že už 15 let
vydáváme svůj zpravodaj Ledčické novinky, že tu hrají heligonkáři a mnoho dalšího, o čem
nestačila být řeč.
A jakou odměnu Ledčice získaly? Zlatou cihlu za centrum U Cinků a 40 tisíc Kč
navrch.
Pietní akt, výstava a kniha ke 100. výročí Velké války
Alespoň krátkou zmínku v letošním kronikářském zápisu si jistě zaslouží obsáhlá
výstava, pietní akt a vydání drobné brožurky, to vše ke 100. výročí 1. světové války. Celý svět
si toto datum připomněl spolu s domněnkám, že dnes by se něco takového rozhodně stát
nemohlo. Výstava plná dokumentů, dobových fotografií, tisku i reálií představila příčiny
vypuknutí tohoto celosvětového konfliktu známého Velká válka, nabídla ukázky válečné
korespondence a krutého vojenského života obyčejných vojáků, kteří netoužili po ničem
jiném, než se vrátit domů. Jednotlivé panely byly věnovány ledčickým bojovníkům, z nichž
někteří bojovali v legiích, vojenské technice, životu v zákopech, dojemným dopisům
na frontu i z fronty domů, životu v zázemí, v nemocnicích…Poslední panely popisovaly vznik
Československé republiky. Ten poslední se ptal: Kdo za to může?
K této příležitosti Obec Ledčice vydala drobnou, ale mnohými informacemi a
obrázkovým materiálem naditou publikaci ,,Našinci v zákopech Velké války“, kterou napsala
I. Plicková. Zvláštní místo v této útlé knížce patří mladičkému lednickému rodáku Antonínu
Fricovi (1891-1914), jehož jméno stejně jako dalších 31 našinců je zvěčněno na pomníčku
padlým na naší návsi. Jeho deníček, z jehož autorka čerpala, je velmi silným čtením plný
kontrastů – drobné a kratičké chvíle naděje a zoufalství, strach, hrůza a vzpomínky na domov.
Ten mladík mohl v životě ledasčeho dosáhnout, mohl milovat, pracovat, vychovávat děti.
Avšak padl jako jeden z mnoha. Připomínejme si minulost, nezapomínejme. Dějiny k nám
denně hovoří a varují. I dnes se kousek od nás opět chrastí zbraněmi. Jak se zdá, člověk je
nepoučitelný.
Brzy odpoledne, ještě před vernisáží výše zmíněné osoby a chvílí, kdy spatřila světlo
světa publikace ,,Našinci v zákopech Velké války“ proběhl na ledčické návsi velmi emotivní
a slavnostní pietní akt. U pomníčku padlých se sešly desítky lidí, kteří jim přišli vzdát hold a

úctu a poklonit se obětem nejvyššímu. Příslušníci Aktivních záloh České republiky KVV Ústí
nad Labem za doprovodu vojenské hudby položili pamětní věnce a stáli zde čestnou stráž.
Další účastníci rozmístili 32 svící k uctění místních padlých. Nikdo z těch, kdo k pomníku
nebo na výstavu přišli, neodcházel bez pocitu dojetí. Pietní akt proběhl skutečně důstojně a
navýsost slavnostně.
Fotografická výstava J. Tichý.
1. listopadu 2014 byl velký sál U Cinků zaplněn zájemci o uměleckou fotografii.
Byla to vůbec první fotografická prezentace v těchto prostorách. Jan Tichý je autor, který je
na Podřipsku velmi dobře známý, svými snímky dokazuje, že fotka rozhodně není mrtvé
,,médium“. Stačilo se jen dívat: Říp, České Středohoří, Ledčice, stromy, květy,
makrofotografie hmyzu a mnohé další.Jan Tichý u nás sklidil zasloužený úspěch.
Koncert Getlmen’s Agreement
Posledního listopadu 2014 tolik návštěvníků Velký sál U Cinků ještě nezažil. Na
programu bylo vystoupení ,,bandu“ s písničkami ze ,,zlatých let šedesátých“. Jeho dva
protagonisté – Dick Overdovest, dřívě Holanďan, dnes už řádný občan Ledčic a Petr Puk,
dříve Australan a dnes Pražák – předvedli, co dokáží zahrát a zazpívat. To nebyl pouze
reprodukční výkon, ale neoddiskutovatelná lidská spřízněnost, duševní souhra a bezprostřední
kontakt ,,pódia“ s diváky. A tak jsme slyšeli (mnohdy i společně ,,zapěli“) ,,fláky“ Beatles,
paula Simona, Elvise, Johny Cashe, ale i Pavla Sedláčka, F. Ringo Čecha, Viktora Sodony,
Mefista, Georgín and Beathovens a dalších. Bouřlivý potlesk na výsost spokojených diváků (a
vlastně i spoluaktérů) znamenal jedno jediné: ,,Díky hoši, přijďte brzy zahrát znovu.“ Vrátili
nám mládí.
Balónky pro českého Ježíška
12. prosince, přesně v 15,15 hodin na pokyn herce Václava Vydry, který pod
patronací Rádia Impuls dal celému Česku ,,impuls“: TEĎ. A k nebi nevzlétly tisíce jemně
fialových balónků. Každý z nich nesl lísteček s přáním českému Ježíškovi. Od nás z Ledčic
přímo Ježíškovi do oken jich vyletělo 156. Nechceme totiž kulturně cizorodého Santa Clause.
Náš český Ježíšek je jistota a tradice. Proto nás na návsi bylo tolik, abychom to dali ,,celému
světu“ na vědomí.
Loutkové divadlo
Chvilku poté se všichni mohli podívat na velkém sále U Cinků na loutkové divadelní
představení o nezbedném čertíku Luciáškovi v uvedení Loutkového divadla kozlík, které si
vysloužilo zasloužený potlesk, hodně smíchu a spokojenosti.
Česká mše vánoční
Kromě už tradičního rozsvícení vánočního stromku na návsi, vystoupení žesťového
kvarteta, Živého betléma v podání místních školáčků a veleúspěšného vánočního jarmarku
čekala Ledčice 13. prosince vskutku famózně provedená Česká mše vánoční. Letos byl místní
kostel sv. Václava tak plný hudby a zpěvumilovných posluchačů, že by nepropadlo ani ono
příslovečné jablko. Místní amatéři už tradičně posíleni o zpěváky a muzikanty z Národního
(divadla) i odjinud, zpívali a hráli jako o život. Letošní ,,Rybovka“ byla bezkonkurenčně
nejlepší a nejkrásnější. Stejného názoru byli všichni, kdo to odpoledne zavítali do ledčického
chrámu. S citem vybrané biblické a básnické texty oduševněle přednesl náš rodák (dnes člen
Národního divadla) – Miroslav král. Umělcovi slova se tak pro všechny přítomné staly
,,třešničkou na dortu“ pěkného setkání. Dík patří také sólistům Kamile Jiřišťové, Barboře
Novotné, Janu Němečkovi a Janu Holubovi. Skvělý výkon podal (už tradičně) dirigent Jakub

Kydlíček. Požehnané Vánoce jsme si popřáli 24. prosince, když jsme si do kostela přišli
zazpívat koledy a strávit společně část Štědrého večera.
Ledčická škola
Také místní školáci pod vedením zkušených paní učitelek se letos snažili. Uvedu zde
pouze některé jejich aktivity, kterými reprezentují dobrou práci ledčické malotřídky a dávají
tak vědět i o vesnici v níž žijí.
Patří jim za o velké uznání a dík.
- Rok 2014 byl celý ve znamení Indiánů.
- V učitelských novinách se o škole psalo v superlativech.
- 72 hodin – Ruku na to! Děti se zúčastnili akce, kdy 10. 10. uspořádaly velký sběr
papíru a drobných elektrospotřebičů. A to velmi úspěšně.
- Děti se zúčastnili veřejné sbírky na podporu koní.
- Prvňák Jindra Vraspír získal cenu v soutěži Zdravé zuby.
- Za vzorné splnění úkolů v hodině Člověk a jeho svět už tři děti dostaly Ufonka.
- Školáci navštívili pražské divadlo Gong, kde zhlédli Devatero pohádek.
- Na Den české státnosti děti už posedmé uspořádaly Svatováclavský běh po naučné
stezce praotce Čecha.
- Poslední pátky v měsíci v ledčické škole už několik let probíhají Bláznivé pátky (např.
se zvířátky, s koníčky, knížkami, atd.)
- V listopadu děti navštívily mělnické dopravní hřiště a 11. 11. uspořádaly lampiónový
průvod.
- Setkání s kronikářkou obce – pověsti, historie, zajímavosti Ledčic, poté návštěva
,,rodinného“ muzea U Cinků a prohlídka výstavy ke 100. výročí Velké války
- Hallowenský bláznivý pátek změnil celou školu a školáky ve strašidelný hrad
- Návštěva místních hřbitovů k příležitosti Památky zesnulých – rozsvěcení ,,světýlek“
- Rozsvícení stromečku na návsi – děti zahrály Mikulášovskou pohádku
- Tvořeníčko s paní Šustrovou z Dílny lidových tradic v Bechlíně
- Vánoční besídka (hra na Gogole překladatele – pohádka v angličtině, pohádka
Lutrando a Zubajda, Sněhurka, ,,balet“, hry na nástroje a jiné.
- Předvánoční bruslení na zimním stadionu v Roudnici nad Labem
- Ježíšek ve škole – hry, zábavy, dobroty
- Kromě mnohého dalšího děti v červnu 2014 byly na škole v přírodě ve Velké Úpě u
Pece pod Sněžkou, kde prožily mnohá dobrodružství a radostných chvil. Nestýskalo se
(prý) nikomu.
- Školáci se pravidelně účastní rukodělných a výtvarných aktivit - ,,vede“ keramika.
Mateřská škola
Také nejmladší děti je často vidět při různých ,,akcích“ – například při Vítání
občánků, Otvírání studánky a Vynášení Smrtky. Chodí na výlety do okolí, hodně a často
malují, dělají keramiku, mají kroužek angličtiny, se školáky navštěvují divadelní představení,
učí se vystupovat na veřejnosti, seznamují se s přírodou a mají letos dokonce karate pro
předškoláky.
Co napsat závěrem letošního kronikářského záznamu ?
Snad to, že kdyby bylo všude dobře, jako u nás v Ledčicích, nemuseli bychom se ničeho
obávat.
A tak přeji nám všem, abychom nemuseli večer uléhat s pocitem, že právě končící
den byl zbytečný či ztracený, či nicotný, či prožitý jen proto, že nebylo jiné alternativy. Kéž
bychom naopak usínali s dobrým pocitem, že se něco důležitého stalo, že ten den měl smysl,

že jsme něco dobrého vykonali, že jsme svět něčím zajímavým obohatili, nebo že svět něčím
obohatil nás.
Nenechme se otrávit a žijme naplno. Co si přát víc?
Ivana Plicková

