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Rok 2015 ve světě i doma
Je zavedena tradice vstupovat do nového roku s nadějí a přesvědčením, že bude lepší
než ten právě minulý. Jaký tedy byl rok 2015 z pohledu ORBI (rozuměj celosvětového) a URBI
(rozuměj „Česka“)? Samozřejmě, že všechno, co zde napíšu je poznamenáno majitelkou,
subjektivním pohledem coby „posuzovatele“. Což je naprosto přirozené, a věřím, že naši
potomci téže příliš nezatratí.
Až se se jednou bude za rok 2015 vzpomínat, určitě ho lidé označí za výrazně temnější a
pochmurnější než roky předcházející. Svět se tvořil kolem válečných uprchlíků, imigrace a ve
stínu černých vlajek tak smutného Islámského státu. To dobré se bude hledat těžce a usilovněji.
Z posilvestrovského „ útlumu“ Evropu krutě probudil masakr v redakci pařížského satirického
týdeníku Charlie Hebdo, kde bylo islamisty barbarsky povražděno dvanáct lidí vesměs
novinářů. Ve stejný den islamistická sekta Boko Haram v téměř dva tisíce lidí. 7. ledna 2015
byl do světového kalendáře zapsán černou barvou. Tento incident však nebyl poslední. Za
mnoha dalších místech po celém světě umírali další oběti. Největší teroristický útok v Evropě
(od roku 2000) zažila opět Paříž. 13. listopadu si série vražedných útoků, při nichž zněla střelba
a výbuchy bomb, vyžádala opět několik desítek mrtvých a nespočetné množství zajatých
rukojmí a zavražděných. Teroristé Islámského státu tři dny vzato vyslali video, v němž
vyhrožují: „ Čekejte další útoky v Evropě. My přicházíme a nezastavíte u nás, protože jsme
mnohem silnější než dříve!“ Francouzský prezident Hollande vyzval celý svět, aby se spoji
k boji proti terorismu: „ Jsme ve válce a ní je potřeba čas a trpělivost. Vrazi požívají strašné
prostředky k zabíjení, ale nejsou neporazitelné.“ Islámský stát změnil svět.
Ještě před pár lety se objevovaly úvahy o tom, že Evropa bude v novém tisíciletí v čele celého
světa. V roce 2015 se ale ukázalo, že si neumí vyřešit ani své vlastní „domácí“ problémy. Stále
se snaží vzpamatovat se z hluboké recese a k tomu se přidat příliv téměř 1 milionu uprchlíků,
z nichž část se snaží uniknout hrůzou syrské občanské války či nepokojům v jiných zemích a
oblastech Asie a Afriky. Velká řada imigrantů je ale tvořena ekonomickými uprchlíky, kteří
jsou za vidinou lepšího života a (snad) i za lepšími pracovními příležitostmi. Dnes a denně jsme
se v tragédiích po celý rok setkávali se smutnými obrázky zoufalých lidí, ale i s fotografiemi
silných a dobře živených mužů. Ukázalo se také, že evropští lidé se nedokázali dohodnout na
jednotné strategii, vládl chaos a naprosté nezvládnutí řešení masivní uprchlické vlny, v níž na
„starý kontinent“ přicházejí většinou muslimové. Tuhle krizi nemůže vyřešit žádná země
samostatně. Lidé se ptají, jaké je řešení. Zanechat utečence umírat na moři, tvrdě bránit obchodu
s jejich neštěstím a hlídat cesty, kudy uprchlíci proudí. Hlídat vnější hranice Unie. A pak:
rozlišnost mezi lidmi, kteří utíkají před smrtí a útlakem (azylanti), a lidmi, kteří přicházejí za
„lepším“ (imigranti). Řešení existuje. Evropa se ještě může ubránit a ve výsledku snad i vyjít
z krize silnější. Pokud chce spolupracovat a nenechá si „ odoperovat svoje základní hodnoty,
které se i za těžkých podmínek rodily celá staletí. Stojíme na osudné křižovatce.
Jaký byl turbulentní a velkými událostmi nabitý rok 2015 „doma“? Je bezpochyby svázán
s hospodářským vzestupem – česká ekonomika zaznamenala druhý největší růst v Evropě.
Lidem se daří objektivně líp; mají lepší podmínky k životu. Zůstáváme liberální demokratickou
společností. A to není samozřejmost, neboť vývoj v některých postkomunistických zemích není

právě růžový. Občas je dobré povzbudit národní sebevědomí. Český statistický úřad „zmapoval
některé“ údaje a z těch jsem si dovolila část ocitovat. Tak tedy, v porovnání s ostatními zeměmi
EU „něj“:









91,6 % obyvatel (dospělých) má u nás alespoň středoškolské vzdělání – tedy drtivá
většina. Maturita k nám patří stejně automaticky jako třeba kartáček na zuby.
14,8 % - tolik u nás žije chudých lidí - např. v Bulharsku, Rumunsku aj žije pod hranicí
chudoby více než 40 % obyvatel
307 kg je tíha odpadu na 1 obyvatele, což je ve srovnání s ostatními zeměmi EU velmi
dobré (i když na takové „kingy“, jako jsou Dánové se svými 747 kg, ještě
nemáme)
6,1 % je tíha nezaměstnanosti v ČR (ač se to někdy nezdá); ve Španělsku je to 24,5 %,
na Slovensku 13,2 %)
4,4 lůžka na 1000 obyvatel při akutní péči – patříme k zemím s velmi dobrým počtem.
Více lůžek má už jen – Německo (5,3) a Rakousko (5,4)
7 miliard (a snad i více) Češi věnovali na charitu a svou štědrostí tak „po svém“
zareagovali na válku na Ukrajině a Blízkém Východě, na uprchlickou vlnu křižující
Evropu, na tragické zemětřesení v Nepále či smrtonosný tajfun na Filipínách. Je to
největší částka v české historii. Snad je to i tím, že mnohé problémy světa se přesunuly
mnohem blíže našich hranic; možná i proto, že řešíme problémy „selským rozumem“
– tedy přímo v místech, kde vznikají. Podpora je zaznamenávána prakticky okamžitě,
vyskytne-li se u nás něco za hranicemi. Štědrost Čechů rok od roku roste.
11,5 litru alkoholu na jednoho Čecha staršího 15 let – důvod k pýše rozhodně není.
Každopádně není překvapením, že ve své roční alkoholové spotřebě, jsme světoví
„mistři“.

Počasí
Meteorologové tvrdili, že rok 2015 v České republice je rekordně teplý. Vyrovnal prý se roku
2014 i když to podle záznamů v některých regionech překonal. Dlouhodobá měření ukazují,
že k oteplování dochází již několik desetiletí – u nás činní zvýšení teplot oproti polovině 20.
století kolem 1,5 °C. Je ale jasné, že ne každý rok musí být tak teplý, jako ty dva posledně
jmenované. Teplé a studené roky se budou střídat i v budoucnosti. Jaký bude například rok
2016 nedokáže říct nikdo. V tom je ta krásná nepředvídatelnost a nemanipulovatelnost počasí.
Zkrátka: Větru a dešti neporučíme. Jak tedy bylo v jednotlivých kalendářních měsících roku
2015:
Leden – začal teplotně nad nulou a dešti. Teprve od 7. 1. byly ranní mrazíky, 9. 1. jsem naměřila
15 °C – byla velká vichřice. Poměrně vysoké teploty trvaly až do 19. ledna. Celá poslední
dekáda se také pohybovala nad normálem. Nemrzlo a nesněžilo.
Únor – „lednové počasí“ trvalo do 5. února, kdy začaly únorové mrazy do – 8°C. 8. února
napadl za velkého větru sníh, který už ale druhý den roztál. Dne 10. 2. bylo 6°C, a poté teploty
kolem 0°C trvaly až do 24. 2., kdy jsem naměřila 10°C. Do konce měsíce sníh nepadal a únor
se končil sluncem a 6°C.
Březen – začátek měsíce od nuly do 13°C (8.3.); ve druhé dekádě se oteplovalo na průměrných
12°C. Třetí dekáda byla podobná; 23. 3. jsem naměřila krásných 17°C!

Duben- byl nestálý. Ostatně to k němu patří. 1. 4. byl velký vítr a 6°C – teplota „vydržela“ do
4. 4., kdy jsem naměřila 17 °C – bylo slunečno a opravdu krásně. Hned druhý den ráno -3 °C,
ale sluníčko rtuť teploměru přes den vyhrabalo na 12 °C. Dne 6. 4. konečně méně zapršelo
(6°C), 11. 4. až 21°C. Od 16. dubna se objevovaly ranní mrazíky. Poslední dekáda byla naprosto
suchá (až 24 °C). Vláhový deficit byl opravdu veliký. Teprve v noci 27. dubna začalo pršet a
přeháňky vydržely až do večera 28. 4. napršelo asi 20 mm.
Květen – pranostika „Studený máj, v stodole ráj“, se letos nenaplnila, ikdyž teploty byly vcelku
průměrné. Pět dní už ale mělo „letní“ teploty. Zdálo se, že úroda bude dobrá.
Červen – začal vysokými teplotami 24 – 27 °C, ale druhý týden se ochladilo a 9. 6. konečně i
celou noc pršelo. Bylo to zapotřebí, neboť voda chyběla na polích a ve studních.
Červenec – oproti dlouhodobému měření, které než mnoho let děláme, byl letošní červenec
teplejší zhruba o 3°C.Zažili jsme celkem 9 tragických nocí (ty mají více než 20 °C). Bohužel
trvalo obrovské sucho. Podle sdělovacích prostředků dokonce vyschnul jeden pramen Vltavy a
média ukazovala vyschlá koryta řek v horních tocích. Nejvyšší teplota, kterou jsem v tomto
měsíci naměřila, bylo „poctivých“ 37°C 19. července.
Srpen – 8. 8. jsem ve 12 hodin naměřila 37,4 °C, samozřejmě ve stínu. Teploměr na sluníčku
ukázal 50°C („byl na doraze“). Čekala jsem, že se zničí, ale k mému překvapení vydržel. Podle
meteorologů byla nejvyšší teplota v Dobřichovicích, a to 39,8 °C. Vysoké teploty a nesmírné
sucho trvaly až do 16. 8., kdy zaručeně vydatně zapršelo. Prudce pršelo sice jen chvíli, ale pak
už se déšť změnil v mírnější a trvalejší, takže se skvěle vsakoval. Zemědělci tvrdili, že déšť
přišel pozdě – kukuřice zasychala, řepa nenarostla, brambory se neurodily..... úroda obilí ale
byla dobrá.
Září – už 2. září se ochladilo a teploty se „usadily“ mezi 13 – 20 °C. 17. září bylo opět tropických
31°C, večer však přišla vichřice, prudké ochlazení a slabý déšť. Deficit spodní vody se zvyšuje.
Do konce září teploty nepřekročily 18 °C.
Říjen – hned prvního se objevil první ranní mrazík (-1,5°C); odpolední teploty až 19 °C. Dne
6. 10. začalo konečně pršet. 12. 10. bylo -3 °C (v ČR bylo naměřeno rekordních -6 °C). Od 14.
10. stálé deště, teplota ranní 3 °C, odpoledne kolem 10 °C. Na konci měsíce se oteplovalo (až
na 16 °C 29. 10.). Deště bylo stále málo Labe nebylo splavné, Sázava měla nejnižší stav vody
za posledních 30 let, přehrady na Vltavě i vodní nádrže s jinou vodou jsou prý na polovině
normálu. Na Orlické přehradě se objevily základy původních staveb. Odra a Morava trvají 40%
průměrného slanu, Ohře 75%.
Listopad – ranní teploty kolem nuly, 7. 11. jsem naměřila odpoledních 18,7 °C. V Podkrkonoší
prý bylo rekordních 20,5 °C. Nadnormální teploty vydržely až do 14. 11. Potom začalo pršet a
vítr dosahoval až 90km/hod. (19. 11.)
Prosinec – v první dekádě byly teploty do 12°C, teprve do 10. 12. jsem zaznamenala první
mrazík (-2 °C). Prakticky totožné byly i teploty v dekádě druhé. 22. – 28. 12. bylo do 12 °C.
V Děčíně prý dokonce 17°C! Sníh napadl až 31. 12., a to asi 8 cm. A začala zima....
Český meteorologický ústav na konci roku oznámil, že rok 2015 byl nejteplejší od samého
začátku měření – to je asi od roku 1780.

Obyvatelstvo
V roce 2015 se naplnily životy našich občanů
13. února zemřela Hedvika Justová narozená 1. 8. 1926
11. května zemřel Václav Hrnčíř narozený 2. 3. 1948
24. prosince zemřel Jiří Studený narozený 5. 12. 1955
Čest jejich památce!
V roce 2015 se řady nejmladších občánků rozšířily o plných jedenáct novorozeňat
10. 3. se narodil Teodor Wild
18. 4. se narodila Eliška Margetinová
29. 4. se narodila Petra Švecová
5. 5. se narodil Lukáš Bouška
2. 6. se narodil David Lidický
25. 7. se narodil Václav Krasničan
27. 7. se narodil Jakub Vysoký
17. 8. se narodil Michael Vondruška
9. 10. se narodil Lukáš Romančík
22. 11. se narodila Nina Koriťaková
25. 12. se narodil Ela Votoček
Všem malým občánkům přejeme hlavně život a v míru a klidu a šťastné dětství.

V období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 se z Ledčic odstěhovalo devět lidí:
Štefan Botoš, Martin Došek, Tomáš Fric, Miroslav Král, Jiří Nekolný, Natálie Schořová, Radek
Staněk, Jakub Švimberský, David Vrba.
Přistěhovali se: Johana Borecká, Emanuel Áron, Isabel Anna + Kateřina Fibingerovi, Matěj +
Michal + Kamila Hlavsovi, David + Robert + Dana + Pavla Hohlbergerovi, Tomáš a Kristýna
Charvátovi, Radka Jandová, Lukáš Jelínek, Adam Miroslav Jérie, Matyáš + Richard + Alice
Knoblochovi, Josef + Bohuslava + Ivana+ Ivana Kondekovi, Richard Kopecký, Olga
Overdevest, Vladimír Pospíšil, Václav Říha, Bohumil Švehla, Stanislav Truka, Zuzana
Valentová, Petr + Klára + Michaela Zemanovi.
Počet obyvatel k 31. 12. 2015: 614
Z toho muži: 316
ženy: 298

Rozpočet obce pro rok 2015
-

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Financování příjmů
Příjmy celkem

7 474 500 Kč
967 000 Kč
4 000 Kč
0 Kč
4 994 000 Kč
13 440 000 Kč

Výdaje
-

Zemědělství
37 000 Kč
Cestovní ruch
60 000 Kč
Doprava
5 030 000 Kč
Vodné hospodářství
500 000 Kč
Spoje
145 000 Kč
Vzdělávání
650 000 Kč
Kultura
618 000 Kč
Tělovýchova
434 000 Kč
Zdravotnictví
3 000 Kč
Územní rozvoj
751 000 Kč
Životní prostředí
1 151 000 Kč
Civilní připravenost na krizové stavy
20 000 Kč
Požární ochrana, BOZP
273 000 Kč
Všeobecná veřejná správa
1 948 000 Kč
Finanční operace
395 000 Kč
Běžné výdaje celkem
12 015 000 Kč
Kapitálové výdaje celkem
1 425 000 Kč
Financování výdajů
0 Kč
Celkem výdaje
13 440 000 Kč
Závěrečný účet obce Ledčice za rok 2015
Rozpočet obce byl zastupitelstvem schválen 9. 12. 2014 a v průběhu roku 2015 pak
rozpočtovými opatřeními upravován (26. 1., 18. 3., 9. 6., 17. 9. a 15. 12. 2015). Všechny
údaje byly zveřejněny a jsou i neustále přístupny na webu obce. Hospodářský výsledek
obce Ledčice je více než potěšitelný, neboť se pohybuje v „plusovém“ pásmu, a to
+ 5 308 557,74 Kč. Při veřejnoprávních kontrolách nebyly zjištěny závažné nedostatky.









Přehled nejdůležitějších investic obce (výstavba, opravy, úpravy...), dotace
Dotace do rozpočtu obce za rok 2015 činily celkem 3 773 416,78 korun, které byly
řádně vyúčtovány.
Aktivní politika zaměstnanosti - dotace od MPSV ČR
105 605 Kč
Aktivní politika zaměstnanosti – dotace od MPSV EU 468 655 Kč
Obec přátelská rodině – dotace MPSV ČR 500 000 Kč
JSDH Ledčice – dotace od obce Nová Ves 6 000 Kč
Zahrada MŠ (Jednou dráček..) – dotace MŽP SFŽP ČR 102 400 Kč
Zahrada MŠ (Jednou dráček..) – dotace MŽP SFŽP EU 1 740 000 Kč
Obnova komunikace a chodníku po povodni 2013 – dotace MMR ČR 743 000 Kč



Výkon státní správy – dotace KÚ SK 107 900 Kč
Celkem: 3 774 000 Kč
V roce 2015 byl renovován pomník padlým ve Velké válce. Všechna jména mužů, kteří
se nevrátili domů, jsou vyzlacena, opraveny byly i znaky na vrcholu stély stejně jako
kovový plůtek, jenž v některých místech potřeboval úplnou rekonstrukci. Pomník na
ledčické návsi „omladil“ kameník Vnuk z Rovného, plůtek pak místní umělecký kovář
Karel Sršeň. Následovat bude ještě výměna v těsné blízkosti pietního místa včetně
nového osázení květinami. Krásně upravený prostor se tak stal důstojnou připomínkou
oběti dvaatřiceti ledčických mužů, kteří „umíraje, svobodu nám křísili“. Nikdo z nich
nebude a nesmí být zapomenut. Čest jejich památce.
V roce 2015 proběhla úspěšná rekonstrukce chodníku z návsi až na Cikánku a části
komunikace a chodníku ke škole. Samozřejmě, že stavba s sebou přinesla drobné
komplikace, jako byl snížený vstup do domů či dvorů nemovitostí přilehlých ke
staveništi. V souvislosti s tím muselo být přistoupeno k nepopulárnímu opatření –
pokácení březového stromořadí na návsi, které kvůli novému chodníku muselo ustoupit.
Břízy byly vzápětí po dokončení cest nahrazeny novou vzrostlou zelení. Odměnou všem
obyvatelům Ledčic pak byla další upravená místa a zase o něco krásnější vesnice.
Náročnou stavbu provedla stavební firma NEUMANN s. r. o. Mělník, Jugosl. ulice
nepříjemné prodloužení termínu k dokončení rekonstrukce chodníku v úseku od čp. 172
až po čp. 69 zavinilo neplánované přeložení zdejších plynových přípojek, což přineslo
i mnoho starostí, administrativy a financí nad rámec původního rozpočtu.
Sotva byla ukončena jedna stavba, začala další. Staveništěm se tentokrát stala školní
zahrada. Její celková revitalizace v duchu pravidel enviomonumentálního vzdělání
podporovaného Státním fondem životního prostředí ČR a Evropskou unií, které na tento
projekt přispěly částkou 1,8 milionu korun, se skutečně povedla. Součástí nového areálu
je nejen otevřený přístřešek s nástěnnými tabulemi a posezením, který může sloužit jako
venkovní „třída“ ale také přírodní hřiště opatřené mnoha prvky a multifunkčními
sestavami. Celý mobiliář je zhotoven z akátového dřeva, které je díky odolnosti proti
hnilobě, vysoké stabilitě povrchu vůči povětrnostním podmínkám a rezistenci proti
třískám tím nejvhodnějším a prakticky bezúdržbovým materiálem. Stavbu provedla
firma DŘEVOARTIKL, s. r. o. Znojmo subdodavatelem zeleně byla firma Ing. Pešičky
GARTEN Praha
Jednání zastupitelstva aneb velmi stručný výpis z toho nejdůležitějšího
26. 1. 2015 ZO pojednalo:
- Smlouva o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě (zřízení věcného břemene a psáno
stavby č. /P – 12 – 60007377/VB/01
- žádost o zařazení požadavku History parku Ledčice do změny č. 2ÚPD obce schváleno
s podmínkou, že žadatelé uhradí náklady s tím spojené
- Plán rozvoje rodinné politiky obce“ bod lékař; doplnění výstavní činnosti v obci
- Přihláška do soutěže Obec přátelská rodině
- Různé: žádost o úpravu kupní smlouvy na pozemek parc. č. 396/18, smlouva
Eko-Kom, rozpočtové opatření č. 1, složení inventarizace komise

18. 3. 2015 ZO projednalo:
- Smlouva o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě pro ČEZ distribuce ZO schválilo
odložení projednání tohoto bodu o 14 dní
- Prodej pozemků – podrobnosti jsou k dispozici v podrobném zápise ZO
- Přihláška do soutěže Vesnice roku 2015
- Různé: rozpočtové opatření č. 2, využití předkupního práva na zasíťovaný pozemek
parc. č. KN 433/13, revitalizace zahrady mateřské školy z Operač programu ŽP, žádost
o poskytnutí dotace z FROM na projekt zázemí sportovního areálu v obci Ledčice,
osvětlení chodníku v části obce Dolánky a Cikánka, schválení nového člena školská
rady, schválení statutárního zástupce obce v MAS Podřipsko, History park Ledčice –
dělení pozemků, informace o pokácení bříz na návsi a akátu u č. 15 vzhledem
k budování nových chodníků a komunikace (nová výsadba zeleně), Ukliďme Česko,
dětský maškarní ples, Velikonoční jarmark, výstava u Cinků
2. 4. 2015 ZO projednalo:
- Schválení smlouvy o uzavření smlouvy.... ČEZ DISTRIBUCE.
- Schválení závěrečného výčtu za rok 2014; Účetní uzávěrka
- Schválení vyplacení kupní ceny pozemku vez úhrady daně z nemovitosti par. č. KN
433/13
- Rozšíření stavby veřejného osvětlení chodníku na Cikánku
- Zpracovat nabídku na výměnu oken v budově OÚ
- Ledčická stodola: úprava stropu, zateplení, připravit projekt (krb)
- Čp. 16 – využití objektu, oprava, dozdění opěrné zdi k čp. 15
- Věšínská strouha – pokračovat v čištění, zajistit následnou výsadbou březového
porostu
- Kabiny – nové: žádost o dotaci do FROM, KÚSK
- staré: majetkové vypořádání
- Projekty: čištění rybníků, propustek u ZŠ, oprava vrat u obou hřbitovů
9. 6. 2015 ZO projednalo:
- Veřejnoprávní smlouvy – žádosti organizací o příspěvek na činnost
- Prodej stavebního pozemku parc. č. 1005/9 a 1004/9
- Novela zákona č. 37/2003 platná od 1. 4. 2015 (zvýšení platů ústavních činitelů včetně
ZO) – nebylo schváleno
- Rozpočtové opatření č. 3
- Sídlo mysliveckého spolku Ledčice – Jeviněves bude na adrese OÚ Ledčice
- Kupní smlouva – chodník na Cikánku
- Úprava domu čp. 108 ve vlastnictví obce: výměna oken, pokračování v opravách
stavení
- Rozhodnutí o demolici moštárny a kolny
- Čp. 16 – zadat možné využití objektu studentům FA ČVUT
- Zpracování objektů na základě vodohospodářského posudku
17. 9. 2015 ZO projednalo:
- Prodej majetku – návrh na vyřešení záměru
- Prodej stavebního pozemku
- Rozpočtové opatření č. 4

- Využití čp. 108 – pro služby a jako ubytování pro řidiče autob. linek VD
- Opatření proti vlhkosti v budově ZŠ, zateplení budovy
- Finální podoba chodníků, které jsou v realizaci
- Domovní ČOV – dokončení projekčních prací
- ÚP Vraňany – změna plochy za kynolog. Hřištěm – zůstane rekreační plochou
- Kulturní a společenské akce (Svatováclavský pochod naučnou stezkou, zájezd do
Plzně)
15. 12. 2015 ZO projednalo:
- Rozpočet na rok 2016
- Prodej majetku a směna majetku
- Rozpočtové opatření č. 5
- Inventarizace obecního majetku
- Výkup pozemků – pod vodní nádrží Ledčice Pod uličkou
- Zastavovací studie: 12 RD v části obce Za Humny
- Projektová dokumentace úprava rybniční soustavy v obci Ledčice
- Změna č. 2 ÚPD Ledčice
- Nárok na dostavbu a přístavbu ZŠ Ledčice
- Infrastruktura Na Ladech
Zastupitelstvo obce včele se starostkou Jiřinou Michovskou v celém uplynulém roce
vykonalo nesmírné množství práce. Zde jsem vypsala pouze „páteřní“ záležitosti.
O některých se zmíním podrobněji.



Ledčice jako dobré místo k životu
Zastupitelstvo naší obce dlouhodobo usiluje o to, aby Ledčice nebyly jen pěkným
místem k bydlení, ale i k trávení volných chvil – a to pro vždy jejich obyvatele bez
rozdílu. Prostřednictvím finančních příspěvků jednotlivým spolkům a zájmovým
organizacím se snaží o podporu jejich činnosti. V průběhu celého kalendářního roku
jsou pořádány nespočetné kulturní a společenské akce, do nichž jsou investovány nejen
neustálé materiální prostředky, ale i kreativita, nápady a mnoho práce velkého počtu
nadšenců. A tak Ledčice žijí. Mnoho bezvadných setkání se uskutečnilo ve stále
živějším centru U Cinků, Ledčický příležitostní sbor se opět zaskvěl jako úžasný a
originální ansámbl, činili se hasiči, sportovci, myslivci, Kumštovní klub ledčických paní
a dívek, nezaháleli školáci, senioři, kynologové, čtenáři z místní knihovny, heligonkáři
ani ti nejmenší z Podřipáčku či odrostlejší mládež. Jeden každý z nich přispěl byť
troškou k oživení místního „života“. Radostné je, že o všechny pořádané akce bývá
velký zájem. Která jiná vesnice se může pochlubit kolika kulturními a společenskými
událostmi? Dění v Ledčicích se podobalo rozkvetlé louce plné květů. Vyberu z nich
některé pestřejší a k nim zde „přivoním“:
14. 2. 2015 se uskutečnil Ledčický masopust s tradičně skvělými zabijačkovými
pochoutkami. Místní masky zaujaly každého „civilního“ návštěvníka svou originalitou
a bujností. O dobrou náladu se však postarali i heligonkáři a „koňská jízda“, stejně jako
veršovaná parodie na současné události, poslance, sousedy a televizní seriály. Po
dobrém jídle, legráckách a hudební produkci se účastníkům ani nechtělo domů.



























20. 2. 2015 naši obec navštívil tramp, boxer, zemědělec, hutní dělník, cestovatel,
milovník života a lidí – Josef Fousek. Byl opravdu jedinečný a v jeho přítomnosti bylo
všem divákům přeplněného sálu U Cinků vesele, příjemně a mile.
28. 3. 2015 všichni příznivci nezapomenutelných hudebních zážitků prožili hudební
s koncertním mistrem (vítězem několika houslových interpretacích soutěží, nositelem
významných hudebních cen a primáriem Heroldova kvarteta) Petrem Zdvihalem a
úspěšnou varhanistkou Radkou Zdvihalovou. Oba umělci sklidili za svoje mistrovství
zasloužený obdiv a uznání.
28. 3. 2015 proběhla také vernisáž obrazů akademické malířky Mariany Allaseur, jejíž
plátna nezvykle velkých formátů i neotřelých záměrů získala očekávanou pozornost a
diskuzi návštěvníků.
4. 4. 2015 byl zahájen tradiční velikonoční jarmark, jemž předcházely týdny výtvarných
prací členek KUKu, Podřipáčku, školčátek a školáků. Přišlo se podívat a nakoupit
mnoho lidí – stejně jako na ukázku výroby domácího chleba a mazanců. Totéž se
opakovalo i den poté.
Ledčice se po mnoha desetiletích snaží obnovit dávnou místní ochotnickou tradici. 5.
března se sešly veselé dvě desítky zájemců v čele s „principálem“, dnes členem
divadla a zdejším rodákem, Miroslavem Králem, aby navázali na práci divadelního
spolku Lumír.
Od března tohoto roku začala v naší obci fungovat nová psychoterapeutická poradna,
jíž vede Mgr. Jan Martínek. Poradna je tak k dispozici každému, kdo se potýká
s nepříjemnými situacemi a není schopen se s nimi vypořádat vlastními silami.
12. dubna U Cinků proběhl veselý a hojně navštívený dětský karneval plný „skotačení“,
soutěží a tance.
18. dubna 2015 se Ledčice připojily k celostátní akci „Ukliďme Česko“. Její účastníci
udělali kus pořádně práce a vyčistily kdejaký zanedbaný kout. Zmizelo mnoho
nepořádku, za což brigádníkům paří velký dík a uznání.
28. dubna 2015 Obec Ledčice spolu s Institutem certifikovaného vzdělávání s. r. o.
uspořádali seminář určený především nezaměstnaným a uchazečům o zaměstnání.
Seminář „Finanční, spotřebitelská a právní gramotnost“ se ale zúčastnilo méně zájemců,
než se předpokládalo.
30. dubna ledčická mládež ve spolupráci s obcí uspořádala tradiční Pálení čarodějnic
plné veselých soutěží, hudby a s vyhlášením královny sabatu.
Na královské akropoli na pražském Vyšehradě byla 9. května 2015 slavnostně zahájena
výstava „Má vlast cestami proměn“ na níž Ledčice představily proměnu venkovského
stavení U Cinků.
16. května 2015 byl k 70. výročí osvobození Československa uspořádán v kostele sv.
Václava úžasný koncert, v němž kromě Ledčického příležitostního sboru pod vedením
Barbory Novotné účinkoval i pražský sbor Radost, v jehož čele stojí Jan Pirner. Za své
výkony všichni sklidili zasloužený aplaus a uznání.
17. května 2015 se u příležitosti Den matek sešly místní maminky, tetičky, babičky,
zkrátka ledčické žen (i dívky), aby zhlédly tři pohádky v podání dětského divadelního
sboru z Vraňan a aby si poté poseděli u kávy a nějaké té dobroty.
23. května 2015 se uskutečnily opět po nějakém čase „Staročeské máje“ s tradičním
tanečním průvodem Ledčicemi a večerní zábavou v Ledčické stodole. Účast byla více
než hojná, tak věříme, že se Sokolu a obci podařil návrat k dávnému obyčeji.




















21. května 015 pobyla v naší obci hodnotící komise Vesnice roku. Třebaže mnoho
místních nadšenců připravilo zajímavý program (příchod Praotce Čecha s Pramáti
Čechovou, družinou „Selské jízdy“ přinášející základní kámen ke stavbě Národního
divadla „přesně“ tak, jako v roce 1868, posezení s heligonkáři, návštěva školy,
vystoupení hasičů a kynologů, projížďka obcí, prezentace všech spolků a seskupení,
návštěva knihovny atd.) O čemž svědčí bohatá fotodokumentace, Ledčice více méně
neuspěly. Z jakého důvodu, to nedokážu pochopit. Ale „jistou teorii“ o hodnocení
komise mám. A tu mi jen tak někdo nevyvrátí. I tak to stálo za to „Metál“ jsme sice
neobdrželi (obec dostala Ocenění za rozvoj lidových tradic), avšak měli jsme o důvod
navíc se setkat, povídat si, zazpívat – což je přeci jen ten nejdůležitější smysl „udržování
vesnické posplitosti“
No, nevadí! Svoje kvality Ledčice dokázaly. V celostátní soutěži Obec přátelská rodině
suveréně získaly stupeň nejvyšší a půl milionu k tomu. Hned nato jsme zřídili klub
mládeže (10 – 18 let věku) s bohatým kulturně vzdělávacím programem (keramika,
výtvarné práce, kuchtění, rybaření, sport a hry, exkurze, besedy, divadelní představení,
příměstský tábor, stolní tenis, zájezd do O2 arény, zájezd do Plzně atd.)
29. 6. 2015 se uskutečnila přednáška na téma Drogy (druhy drog, problematika jejich
vstřebávání, zdravotní ohrožení, psychické procesy, léčba) určená pro mládež.
4. 7. 2015 uspořádal History park Ledčice den otevřených dveří ve svém areálu čp. 222.
Tým zdejších pracovníků ukázal hojnému počtu návštěvníků, co všechno nabízí
k prohlídce ale i k „osahání“ a aktivnímu vyzkoušení.
23. července 2015 byl slavnostně otevřena výstavka maleb a kreseb, které
v Kumštovním klubu vytvořily místní dámy a dívky. Obzvláštněním vernisáže bylo
krátké hudební vystoupení jejich (pánských) rodinných příslušníků. Po slavnostním
„aktu“ zbylo i dost času na přátelské posezení a poklábosení. Velké uznání a úspěch
prací vystavovatelek byl velmi potěšitelný.
22. srpna 2015 uspořádala Kynologická organizace s mysliveckým sdružením „Den
dětí, zvířat a zábavy“ naplněný mnoha soutěžemi. Obě korporace spolek tak nazývaly
„Dětský den“, jenž proběhl dne 6. 6. na sportovním hřišti před školou, kde se děti
vyřádily při sportovních disciplínách., na nafukovacím skákadle, kolem hasičské
techniky, pejsků i koníčků. Červnovou „akci“ měli v „režii“ členové sokola,
Podřipáčku, Hasičů, vedení obce a ZŠ.
3. 9. do Ledčic přímí potomci slavného českého loutkáře Matěje Kojeckého (už 10.
generace) s loutkovým představením pod názvem „Cesta kolem světa“, jíž se, bohužel,
účastnilo jen malé množství dětských diváků. Přitom výkony všech vodičů loutek (s
„původním“ Kašpárkem) byly vysoce profesionální.
18. 9. 2015 Obec Ledčice s Klubem mládeže uspořádal výlet do „hlavního města kultury
roku 2015“ – starobylé Plzně. Viděli jsme jedinečné místní pamětihodnosti včetně
plzeňského podzemí, muzea loutek, sadového okruhu, katedrály Bartoloměje, oběda ve
věhlasné restauraci Na Spilce a dalších. Hluboký dojem na všechny účastníky zájezdu
udělala předchozí návštěva v klášteře Plasy.
26. 9. uspořádala Jednotka dobrovolných hasičů s „mysliveckými“ Veverkami
Svatováclavský pochod naučnou stezkou Praotce Čecha, který byl završen následným
večerním posezením u živé hudby.
20. 11. 2015 divadelní spolek Havlíček z Neratovic do Ledčic k Cinkům přivezl trochu
romantickou, trochu laskavě humornou, ale především skvělou humornou, ale







především skvělou konverzační komedii francouzského dramatika Jeana – Marie
Chevreta „Odjezd nejistý“. Krásná výprava a kostýmy pocházely z rukou našeho rodáka
Miroslava Krále. Také všichni herci odvedli skvělé výkony, takže dlouhotrvající
závěrečný potlesk byl naprosto zasloužený.
28. listopadu 2015 zahráli pro dobrou náladu v sále U Cinků pánové z Gentleman´s
Agreement melodie známých hitů z let šedesátých. Dick Overdevest a Petr Prek během
několika chvil rozjařili, rozezpívali a roztleskali všechny nadšené diváky. A tak Dick
s Petrem přidávali a přidávali... Díky, pánové!
12. prosince si naprosto naplněný kostel svatého Václava vyslechl „Českou mši
vánoční“ v podání Ledčického příležitostního sboru. Aplaus nebral konce a posluchači
se shodli na tom, že letošní „Rybovka“ dopadla opravdu jedinečně fantasticky. Dojetí
na obou „stranách“ bylo nepopsatelné. Velmi spokojený byl i pan dirigent Jakub
Kydlíček, stejně jako solisté Barbora Novotná, Kamila Siřištová, Jan Němeček a Pavel
Klečka.
24. prosince se kostel svatého Václava do posledního místečka zaplnil znovu. Tentokrát
se přišli rozezpívat a sejít místní obyvatelé, aby společně prožili alespoň malou část
Štědrého dne. V naší vesnici se tyto chvíle sounáležitosti a sousedství se staly už
významnou dlouholetou tradicí.

Tak toho byla jen část „kvítků“ vykvetlých na ledčické louce. Jsou prosté, jednoduché, ale
velmi krásné. A také nesmírně potřebné. Protože jen „pokvetou-li“ i v příštích letech, budou-li
mít vhodné a hlavně klidné mírové prostředí, budou tím, k čemu byly předurčeny. Výrazem
přátelství a pospolitosti.
Velmi ráda se ještě zmíním o místním obecním zpravodaji – Ledčických novinkách. Vycházejí
pravidelně už od roku 1999 a stále se udržují vysokou obsahovou i grafickou úroveň. Ba, řekla
bych, že jejich „nivó“, jak by řekl básník, spíše stoupá. Alespoň ohlasy i z poza humen tomu
nasvědčují. Nejenže teda mají vysoký standard, obdivuhodný je fakt, že se všechna čísla
dostávají zcela zdarma so všech ledčických domácností (bez vyjímky)! Podíváme-li se do
okolních vesnic, opravdu jen málokterá svůj zpravodaj vydává – a natož zadarmo.
Připomínka 600. výročí mučednické smrti mistra Jana Husa - vernisáž výstavy
16. 10. 2015
Obec Ledčice uspořádala poměrně rozsáhlou výstavu o době, životě, osudech, mučení,
a osobnostech 15. století ve vztahu k církevnímu reformátorovi Mistru Janovi. Na dvaceti
panelech byli vystaveny obrázky, pohlednice a další zajímavosti o Husově příběhu. Návštěvníci
nahlédli do jednání konzilu, na Brožíkově obraze poznali, kdo byl kdo, poznali, jak statečně si
vedl v posledních chvílích života, jaké předměty po něm počkaly uplynulá století, co poté jeho
smrt způsobila v Čechách i v Evropě a jako na jeho odkaz navázali čeští evangelíci – především
i ledčičtí a podřipští. Ve vlastním nákladu vyšla i moje kniha „Mistr Jan a podřipští kacíři“,
která byla prakticky ihned rozebrána.


Dne 22. října 2015 přišli do společenského centra U Cinků všechny ti, co se zajímají o
naše nejstarší dějiny. Zkušený dlouholetý archeolog a muzejní pracovník i popularizátor
Václav Fencl si pro posluchače připravil navýsost hodnotné vyprávění o zdejším
pravěkém osídlení. Přivezl s sebou několik historických artefaktů, kterých se běžný
člověk jen tak nedotkne, neboť je pečlivě chrání muzea a jejich depozitáře. Historikovo
povídání bylo zároveň určitou „příručkou“, jak se zachovat v případě nějakého nálezu




-

a na co všechno jsou „zákony“. Dostatek prostoru dostala i velmi pestrá diskuze.
Podvečer pak pokračoval klasickou sešlostí Senior klubu s občerstvením a zábavou.
K 110. výročí zavedení povinného jednotného známkování, 140. výročí zrušení celibátu
učitelek, 145. výročí striktního zrušení tělesných trestů a ke 210. výročí povinné školní
docházky se proti proudu času vydala výstava U Cinků nazvaná „Škola základ života,
aneb pradědeček šestkař“. Jsou na ní (trvale) vystaveny učebnice, staré dětské časopisy,
knihy, školní pomůcky a nástěnné obrazy, hračky „školní zprávy“, fotografie,
nejrůznější „moudra“ a citáty i další zajímavosti.
Samotnou „kapitolu“ v kronikářském zápise si zaslouží LEDČICKÝ ADVENT, který
letos dosáhne opravdu pestrou škálu aktivit, jako byla společná četba a:
Bruslení pro rodiče a děti
Zájezd do Národního divadla s komentovanou prohlídkou
Výstava obrázků Ivety Jandové
Zájezd do Polska na předvánoční trhy
Společné pečení vánočního cukroví
Výroba adventních věnců
Vánoční jarmark
Rozsvícení vánočního stromu na návsi, vystoupení dětí, Mikuláš
Pečení vánoček v obecní peci
A jak už jsem psala výše: divadelní představení „Odjezd nejistý“, hudební vystoupení
Gentleman´s Agreement, Česká mše vánoční a štědrovečerní sousedů s koledami

Školství
Školní aktivity jsou v Ledčicích víc než pestré a bohaté, až oči předcházejí. Tady je pouze jejich
přehled:
-

Celý školní rok se nesl v duchu starých řeckých bájí a pověstí
24. září se ve snídani s Novou objevila filmová reportáž o ledčických školácích a jejich
úspěšné návštěvě v History parku
8. 10. děti vyrazily po obci, aby od místních obyvatel vybíraly staré papíry a
elektrospotřebiče
Škola se aktivně zúčastnila 6. ročníku česko-slovenského projektu „Záložka do knihy
spojuje školy.“ Letos naše děti vyráběly záložky pro slovenskou ZŠ Krakovany.
Prohlídka výstavy U Cinků k 600. výročí smrti Mistra Jana
ZŠ i MŠ třídí odpad – soutěž, která bude vyhodnocena na konci školního roku
11. 11. Svatomartinský lampionový průvod s vypouštěním lampionů štěstí
Školáci letos vystoupili s Živým betlémem a taneční kreací s pompóny v několika
sousedních obcích i v „rodných“ Ledčicích
Příchod Mikuláše, anděla a čerta do školních prostor. Poděkování za dárkové balíčky
patří Obci Ledčice
21. 12. 2015 byli školáci i školčátka v pražském divadle Gong na „Vánoční koledě“
22. 12. 2015 se bruslilo na zimním stadionu v Roudnici nad Labem. Vánoční besídka
musela být nakonec odložena až na leden příštího roku, neboť hodně dětí onemocnělo.

Mateřská škola
Se zúčastňovala průběžně prakticky všech činností organizovaných pro školáky. Navíc
nejmenší „občané“ vystoupily na Vítání občánků (17. 11.), Vítání jara (21. 3.). Obě součásti

školního zařízení vydávají a pravidelně doplňují své webové stránky. V MŠ funguje kroužek
„angličtiny“ a „tvořivých ručiček“.
Pedagogický sbor
V ZŠ a MŠ Ledčice, okres Mělník působí:
Ředitelka: Mgr. Martina Sypecká
Učitelky: Mgr. Ivana Viktorinová, Ivana Šindelářová, DiS
Asistentky: Olga Tománková, Marcela Polmová
Mateřská škola: Milena Justová, Bc. Markéta Vlčková, Marcela Polmová
Ve školní radě působí: Milena Justová, Ivana Šindelářová, Josef Petrák, Jan Reilich, Jiří Sirový,
Kamila Hlavsová
Do svého ročního zápisu 2015 jsem „vyzobala“ opravdu jen to nejpodrobnější. Moc bych si
přála, abychom se my všichni drželi toho dobrého, co bylo za poslední roky vytvořeno a čeho
jsme dosáhli. Rozhodně toho není málo. Naše vesnice je rok od roku hezčí a rozkvetlá. Vážíme
si toho a pěstujeme ji i nadále se stejně vřelou úctou a láskou. Také celé Česko, se zdá se,
vyhrabalo z nejhoršího, a jak jsem se zmínila už v úvodu, je vnímáno ekonomicky, politicky a
kulturně solidní část Evropy, kde se mnoho lidí cítí bezpečně. Jsme prosperující svobodná
země, a to by mělo posílit naše sebevědomí, tolik potřebné v této bouřlivé době plné agresivity,
nesnášenlivosti a hulváctví. A tak se se nenechejme vtáhnout do špinavých her, nenechejme
sebou manipulovat, stále důsledněji používejme „selský“ rozum, jako ho měli naši předkové,
využívejme každou příležitost k vlastní kultivaci. Držíme se dávných závad, jako je slušnot, cit
pro vzájemnou sounáležitost a opravdové vlastenectví. Ať se nám start do nového roku 2016
povede...

