duben-červen 2018
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
přicházíme s novým číslem Ledčických novinek v době, kdy prázdniny a dovolená jsou v plném proudu.
Jednu z velkých akcí, pořádaných obcí 2. června 2018 - Oslavu 80 let ledčického fotbalu a předání sociálního zázemí do užívání veřejnosti - myslím si, jsme docela úspěšně zvládli, dočtete se o ní dále v Novinkách. Ta další, kterou připravujeme, se uskuteční 3. listopadu
2018 a pořádána je u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky. Součástí oslav bude i výstava U Cinků. Chtěla bych
touto cestou poprosit, vlastníte-li někdo jakékoliv dobové dokumenty k tomuto tématu, zda byste je zapůjčili. Pokud bude možné materiály
okopírovat, použili bychom jen kopie. V plánu máme i srovnávací fotodokumentaci lidí i jejich stavení před sto lety a dnes. Věřím, že se
naši spoluobčané také tentokrát do akce zapojí a předem jim za to děkuji.
Spolu s nástupem letního svozu domovního odpadu a s příchodem nových obyvatel do naší obce vyvstanou, téměř vždy, návrhy
na zrušení letního svozu domovního odpadu. Pravda, i když jen ojediněle. Důvody k zachování letního svozu, které nás k tomu vedou,
jsme již několikrát zmiňovali. K tomuto tématu jsme na podzim loňského roku připravili anketu, jež byla součástí Ledčických novinek
červenec-září 2017. S jejími výsledky se máte možnost seznámit také v dnešních Novinkách. Samozřejmě je to pouze dotazník, nicméně
jeho vypovídací schopnost posuďte sami!
Jen bych chtěla na pravou míru uvést, že anketa nebyla zaměřena na propagaci kompostárny, tak jak nám sdělil jeden
z respondentů, anebo jeden z horlivců, který se snažil vytvořit petici „Stop kompostárně“ a v předloženém textu obyvatele nepravdivě
informoval. Bavíme-li se o domovních odpadech, pak nelze opomenout biologicky rozložitelný odpad, který je jeho součástí. Povinností
obce je jeho evidence. Kompostování je z hlediska ekologie nejšetrnější a nejlevnější způsob nakládání s biologicky rozložitelným odpadem. Navíc vznikající produkt obsahuje humus, jehož nedostatek na naších polích velmi pociťujeme. Opravdu je skutečně velký rozdíl
v kompostárně, která vyrábí kompost ke komerčním účelům a malou komunitní kompostárnou, zpracovávající bioodpad výlučně pro
potřeby obce a jejich občanů.
V současné době realizujeme dva projekty s podporou dotačních prostředků EU. Prvním je Odbahnění rybníků, i když „zásluhou“ firmy práce neprobíhají tak, jak bychom si představovali. Bohužel, pokud ve výběrovém řízení uchazeč splní všechny podmínky
a jeho nabídka je nejlevnější, obec nemá šanci cokoliv změnit a musí s vítězem uzavřít smlouvu. Snad se nám v termínu podaří dílo
dokončit a podmínky dotace splnit.
Druhý projekt, Obnova alejí, stromořadí a sadu v obci Ledčice, právě probíhá ve východní a jihovýchodní části katastrálního
území obce. Plánujeme jej ukončit v prosinci letošního roku. Předána byla také dokončená prováděcí dokumentace projektu Přístavba
a nadstavba ZŠ a MŠ Ledčice, která je nutná pro výběrové řízení na zhotovitele stavby. Tato akce za více jak 30 mil. Kč, zahrnuje
rozšíření kapacity v základní i mateřské škole, rekonstrukci kuchyně a jídelny včetně podkroví. Stavba musí být zahájena co nejdříve
a dokončena by měla být v srpnu 2019. Bohužel, v letošním roce nám Ministerstvem pro místní rozvoj nebyla přiznána dotace na dům
pro seniory a ani na víceúčelové hřiště.
V měsíci květnu byla podána žádost o příspěvek na příměstský tábor. Projekt je rozložen do tří let a jeho financování bude
zajištěno prostřednictvím MAS Podřipsko. Příměstský tábor bude ve dvou turnusech probíhat i o letošních prázdninách. Rovněž je zpracována studie dopravního řešení návsi. V současné době se k ní vyjadřují dotčené orgány a brzy bude předložena k připomínkování
zastupitelům i občanům Ledčic.
Snažíme se, abychom na hřišti ještě před zahájením podzimní fotbalové soutěže vybudovali tribuny a dokončili byt pro správce.
U obou hřbitovů nám ještě zbývá opravení vstupů, jejich zahájení plánujeme v co nejbližší době. To je asi zhruba vše, co by ještě stávající
zastupitelstvo do ukončení volebního období 2014-2018 mělo vykonat.
Dále upozorňuji, že v rámci zachování „Malé ledčické kroniky“ a v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“
dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, mnohým z Vás již byl nebo bude předložen Souhlas
se zpracováním osobních údajů s tím, že bez něho můžeme uveřejnit Vaše jméno a příjmení, věk, případně i adresu v Ledčických
Novinkách. Souhlas nemusíte podepisovat, pokud nechcete, aby se Vaše údaje v textu objevily. Nám jako tvůrcům čtvrtletníků jde o to,
zda tuto součást Novinek zachovat nebo ji úplně zrušit. V případě, že od Vás souhlas neobdržíme, nebudeme se vystavovat sankcím
a tuto část odstraníme.
Ještě jednou bych chtěla moc poděkovat všem dobrovolníkům, kteří ve svém volném čase pomáhali při organizaci a samotném
uspořádání výročních oslav ledčického fotbalu a vítání hodnotící komise v soutěži Vesnice roku 2018 a také těm, kteří se i letos zapojili
do dubnové akce Ukliďme Česko.
Přeji Vám krásnou sluncem zalitou dovolenou. Vychutnejte si tolik zasloužený odpočinek, který i letos patří k nedostatkovému zboží. Zemědělcům a zahrádkářům upřímně přeji alespoň trochu toho tolik potřebného deště.
Jiřina Michovská
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Blahopřejeme
Ve druhém čtvrtletí letošního roku narozeniny oslavili:
50 let Král Jiří, 55 let Justová Milena, 55 let Emmer Josef, 55 let Jansa Vladimír, 70 let Rous František, 70 let Bušilová
Olga, 70 let Hančl Jiří, 70 let Jansa Václav, 70 let Ponertová Věra, 75 let Srba Václav, 75 let Bušil František, 81 let Mach
Jiří, 83 let Fryč Miloslav, 85 let Vysoká Jiřina, 86 let Petráš Jiří, 87 let Došková Zdeňka, 96 let Wopršálek Jiří.
Všem oslavencům do dalších let přejeme hodně zdraví, klidu a pohody!

Zlatá svatba
V první polovině letošního roku oslavili zlatou svatbu manželé Olga a František Bušilovi a Hana a František Rousovi.
Gratulujeme ke krásnému manželskému jubileu!

Vítání občánků
Dne 5. 5. 2018 byli mezi ledčické občany přivítáni Klára Šmolíková, Karolina Valentová, Patrik Král a Tomáš Lidický.
Dětem i rodičům přejeme hodně lásky a životních úspěchů!
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Ledčice
konaného dne 28. 5. 2018 od 18 hodin U Cinků
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje následující program veřejného zasedání:
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a kontrola zápisu
3) Program
4) Smlouva o spolupráci při zabezpečování PO v obci Sazená
5) Rozpočtové opatření č. 2
6) Stanovení počtu členů zastupitelstva
7) Různé: a) Valná hromada VKM
8) Diskuze
9) Závěr
Bod 4) Smlouva o spolupráci při zabezpečování PO v obci Sazená
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Sazená za
roční příspěvek ve výši 15 000 Kč
Usnesení č. 108 bylo schváleno.
Bod 5) Rozpočtové opatření č. 2
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Rozpočtové opatření č. 2
Usnesení č. 109 bylo schváleno.
Bod 6) Stanovení počtu členů zastupitelstva pro nadcházející volební období
Zastupitelstvo obce podle ustanovení § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o obcích), stanovilo pro volební období 2018-2022 počet členů zastupitelstva 15.
Usnesení č. 110 bylo schváleno.
Bod 7) Různé
a) Řádná Valná hromada AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI VODÁRNY KLADNO-MĚLNÍK, a. s.
Zastupitelstvo obce deleguje na řádnou Valnou hromadu akciové společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a. s. starostku
Obce Ledčice paní Jiřinu Michovskou a v případě, že se z vážných důvodů nebude moci zúčastnit, zmocňuje k zastupování pana Martina Exnera - starostu Obce Nová Ves.
Usnesení č. 111 bylo schváleno.
Bod 8) Diskuze
Starostka obce poděkovala za účast na brigádě, která byla zaměřena na úklid před příjezdem hodnotící komise na Vesnici
roku a samozřejmě všem, kteří pomohli s přípravou a zúčastnili se přivítání komise.

Okénko knihovny - Zveme nejen „náctileté“!
„Co se to sakra děje? Celý svět jako by se najednou zbláznil. Máma, ještě před nedávnem docela normální, nedělá
poslední dobou nic jiného, než že kritizuje. Nelíbí se jí moje oblečení, účes, nesnáší mé kamarádky, rozčiluje ji hudba, která
se mi líbí…
A ve škole? Škoda slov. Všechny ty hysterické kantorky by bylo třeba zahnat do nějaké rezervace, zamknout
a zahodit klíč. Ještě ke všemu se mi dělají pupínky na obličeji a kluk z béčka, který se mi tolik líbí, si mě ani nevšimne.
… Zkrátka dospívání je zlá a těžká doba, to je všeobecně známo.“
Všeobecně známo to fakt je. Jenže, co s tím? Jak naložit s hormony, které s „náctiletou“ dívenkou lomcují a ne
a ne se zastavit? Co dělat, když ji celý svět nechápe? Holky, zkuste se poradit se Zuzanou Franckovou, která ví, že bezstarostné mládí je občas docela solidní honička. Jako by nestačily ony otravné pupínky. Co teprve kluci? To je fakt problém!
Jak najít toho pravého? S humorem a nadhledem, ale zejména s porozuměním pro holčičí starosti, autorka napsala knížku
nazvanou Jak nabalit superkluka a jiné vychytávky pro náctileté.
Podaří se holkám někdy splnit tajný sen a prožít první lásku? Tak na to odpověď zná Anna Ludwig. Její Kluci
snů mohou rovněž posloužit coby návod, jakou taktiku zvolit na silnější pohlaví.
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V naší knihovně se však najdou i publikace pro kluky. O fotbalu, lokomotivách. S Jakubem Vágnerem, světově
uznávaným rybářem, se můžete ponořit do vod a zkoumat svět ryb. Jeho knížka Na stopě gigantům je doplněna o řadu
unikátních snímků. Pro milovníky napětí jsou připraveny napínavé detektivky ze současnosti, ale také příběhy ze středověku. Z kladenské knihovny nám tentokrát přivezli daleko více knih než jindy. Různých žánrů i témat, takže na své si přijde
každý, kdo má chuť číst a poznávat jiné světy, jiné životní osudy. Přijďte si vybrat!
Jistě jste si všimli, že u místního obchodu stojí knihovnička. Z ní si můžete kdykoliv odnést jakoukoli knihu,
a třeba ji i nevracet. Navíc, chcete-li, máte možnost do „Ledčického knihotoče“ přispět nějakým literárním dílem z vaší
domácí knihovny.
jv

Muž plný odhodlání, pro něhož platilo: „Služba nad vlastní zájmy!“
Tomáš Voves svému dědovi Josefovi věnoval a vlastním nákladem vydal knihu nazvanou Muž plný odhodlání. Je vlastně do tištěné podoby přenesenou pamětí hlavní postavy tak, jak ji zaznamenal William R. Neagus. Před třemi
lety vyšla v angličtině pod titulkem A man of Determination. Zásluhou dvou
vysokoškoláků - Adama Hoška a Ester Prokešové - vyšla i v češtině.
Jak se v úvodu píše, „není to celebrita, nikdy nebyl slavný, ale přesto
je Josef A. Voves vskutku mimořádný muž s velice pozoruhodným životem plným
dobrodružství a úspěchu. Nikdy se nenechal zastavit žádnou nepřízní osudu. …
Nejlépe se dá popsat jako muž plný odhodlání“. Rodák z pod Řípu, s vazbou na
Ledčice, kde žila rodina jeho otce, zdejšího kantora, muž, hovořící několika světovými jazyky, vždycky tvrdě pracoval a „každou příležitost, kterou mu život
nabídl, chytil za pačesy“. Žil ve třech světadílech. A ať byl kdekoliv, vždy myslel na druhé. Vždy se snažil vylepšit existenční podmínky svých bližních.
V knize se píše následující: „Rotary International, mezinárodní dobročinná organizace čítající 1,2 milionu členů, jež má za cíl provádět v jednotlivých komunitách pozitivní změny vedoucí ke zlepšení životů všech lidí, byla součástí života
Josefa A. Vovse už od července roku 1956. … na konferenci Rotary International
v Chicagu … se seznámil s rotariány z Karibiku. Jeden z nich se Josefovi svěřil
se zoufalým nedostatkem lékařského vybavení. Řekl, že by potřebovali „cokoli
z toho, co vy vyhazujete“. Když se vrátil domů … začal Josef jednat.“ Výsledek? Do Karibiku putovalo nejrůznější zdravotnické vybavení. Jeden sirotčinec dokonce obdržel chodítka pro děti postižené obrnou.
Josef A. Voves, který před desítkami let emigroval, možná není celebrita. I když, upřímně, koho vlastně touto
nálepkou vybavit, když v současnosti jsou takto často označováni lidé, kteří vlastně nic významného nedokázali?! Co je
však v životě nejdůležitější? To ve své předmluvě zdůrazňuje Tomáš Voves: „Vždy jsem byl přesvědčen o síle jeho zážitků
a vzpomínek a hledal jsem možnost a formu, jak to sdělit současníkům a zachovat pro další generace naší široké rodiny
a přátel. … Jsem velmi rád, že přišel William, který toto dílo dokázal zrealizovat...“
A tak rodina Vovsů, i díky této knížce ví, odkud a kam kráčí. To rozhodně není málo. „Služba nad vlastní zájmy!“
Celý život se Josef A. Voves řídil tímto krédem rotariánů. Myslím, že by mělo platit všeobecně!
jv

Vesnice roku 2018 aneb BACHA, KOMISE!
Obrázek byl humorný a pobavil všechny přítomné. Před ledčickým obecním úřadem stála rozjásaná „vítací“ skupina s vyhrávajícím harmonikářem Antonínem Plickou, což by samo o sobě až tak
zajímavé nebylo, kdyby… Kdyby všichni přítomní nebyli oblečeni do
sněhobílých triček se znakem Ledčic na „zádi i na přídi“ a kdyby…
Prostě když komise, která objížděla vesnice přihlášené do letošní soutěže Vesnice roku, tradičně vyhlašované Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR vystoupila z auta, ukázalo se, že je také ve stejných tričkách. Ovšem modrých, na zádech s varovným nápisem BACHA, KOMISE!
Jak můžete vidět z fotografií, pořízených naší kronikářkou
Ivankou Plickovou, příjezdu přísných hodnotitelů našich aktivit, kteří
dorazili, aby na misky vah položili naše skutky učiněné ve prospěch
Ledčic a přisoudili nám nějaké plusové body, předcházely pečlivé přípravy.
Porada, na níž se sepisovalo, co všechno komisi ukážeme, na co určitě nesmíme zapomenout, protože jsme na to
pyšní, co musíme dokončit, vylepšit. A pak následovalo smýčení, pečení, vaření… Pracanti, vybavení dobrou náladou
i docela slušnou kondicí – občas se lezlo po výškách, jindy se přenášely těžké věci – vytrvalostí a pečlivostí, se dali do
díla. Čiperní jak permoníci. U pece a v kuchyni se mísilo těsto na koláčky, chystaly náplně – jablečná, maková, ořechová,
ba i šiml pro jeho milovníky. Přípravy natáčel a sestříhal, jako již mnohokráte, zkušený a osvědčený místní kameraman
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Petr Hudec, jehož nahrávky velikonočního koncertu Ledčického příležitostného sboru a příprav na Vesnici roku byly součástí naší prezentace.
Funebrácká kavárna byla náležitě načinčaná. Její majitelé – Antonín Salač a Jan Novotný –
doplnili zásoby „laku na rakve“, oficiálně označeném
jako Fernet, funerálních rakviček i věnečků. Hosté
dne „D“, naštěstí nikoliv smuteční, přece nesmějí
strádat! Chlapci jako správní podnikatelé pamatovali
na vše. I na černé krajkoví do „futrálu“ pro nebožtíka.
Pekařka Kateřina zadělala těsto na báječný
chlebík. Ovšem bochníčky museli vykoulet pekařští
učňové Vojta se Štěpánem. Do rozpálené pece je
z bezpečnostních důvodů i kvůli nezkušenosti začínajících pekaříků, naházela pekařka. A když hotové
bochníky vytahovala, panečku, jak to u Cinků zavonělo. Jen se zakousnout.
Pověsit tabla, dokumentující život obce a jejích obyvatel. Všechna seřadit jako vojáky do jedné roviny. Klobouk dolů před Ivankou Plickovou, která doslova v šibeničním termínu dokázala nachystat podklady historické i současné.
Před komisí zástupci jednotlivých spolků představili práci a náplň spolků.
Pobavily a potěšily ji i děti z mateřinky a základní školy, které předvedly, čemu se
naučily.
Však také členové komise koukali! Zdálo se, že jsou nadmíru spokojeni.
Někteří u nás byli podruhé a netajili se obdivem, co jsme od jejich poslední návštěvy
zvládli. Oceňovali, kolik se toho ve vsi zlepšilo.
Po obědě, kdy se podávala chutná vepřová pečínka z naší pece, se povídalo
a hodnotilo. Jen neradi, jak přiznali, se porotci vydali na cestu do další přihlášené
vsi. Dvě hodiny, které má komise na posouzení přísně vymezeny, uplynuly jako
voda. Po odjezdu si nejen ti, kteří se na přípravách akce podíleli,
a jimž za to patří upřímný dík, usadili u Cinků, povídali a s harmonikou Toníka Plicky si zanotovali.
Výsledek našeho snažení? Především ten nejdůležitější.
Zase jsme dokázali, že umíme držet při sobě, že nám na naší vísce
nestřediskové záleží. Zkrátka a dobře, že cítíme, kde je náš domov
a že nám leží na srdci.
Při slavnostním vyhlášení Vesnice roku 2018 v Kutné hoře převzala starostka Jiřina Michovská tři diplomy (všechny finančně
dotované) - Cenu naděje pro živý venkov, díky které obec pokračuje do celostátního kola, dále Diplom za podporu spolkového
života a Fulínovu cenu za kvalitní květinovou výzdobu v obci
(Martin Fulín (1853–1926), český zahradník a autor odborné literatury).

jv
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Slavili jsme osmdesátiny ledčického fotbalového klubu
Hned dva důvody v sobotu 2. června Ledčičáky i hosty přespolní přivedly na fotbalové hřiště. Slavili jsme požehnané kulatiny našeho fotbalového mužstva a současně jsme se zúčastnili otevření sociálního zázemí pro sportoviště.
Oslavy byly zahájeny slavnostním projevem paní starostky Jiřiny Michovské, který uvádíme v plném znění:
Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté,
sešli jsme se dnes, abychom nejen společně oslavili 80. výročí trvání ledčického fotbalu, ale také, abychom si
připomněli založení zdejšího Sokola, který byl průkopníkem sportování u nás v Ledčicích a jehož jubilejní výročí založení
připadá na příští rok.
Pravděpodobně prvním starostou Sokola byl pan Husák a posledním, před celostátním zrušením této organizace,
pan učitel Velimský, na něhož si mnozí z nás velmi dobře pamatují. Mottem cvičení všech Sokolů bylo heslo: „Ve zdravém
těle zdravý duch.“ Právě to jsme u nás bezpochyby velmi dobře plnili. Vždyť čtyřikrát v týdnu se v hostinci na Vinohradech
konalo cvičení ženských i mužských složek. Pamětníci vzpomínají, že tehdy ve vedení žen působily paní Bubeníčková a paní
Nedvědová a u mužů to byli pan Král, Srba a další.
Chtěli jsme navázat na odkaz našich předků a výrazně podpořit sportování u nás. Proto zastupitelstvo v roce 2000
schválilo záměr v blízkosti zastavěné části obce vybudovat sportovní areál. Přiznejme si, že v té době se tento plán mnoha
našim spoluobčanům jevil spíše jako utopie. Netajím, že cesta k jeho realizaci byla skutečně dlouhá a pohříchu trnitá.
Zpočátku šlo vše poměrně hladce. Především se nám podařilo odkoupit pohledávku restituenta a tak získat potřebný pozemek. Rovněž jsme využili dobré vztahy s tehdejší firmou Stavby silnic a železnic, která de facto, jen za cenu pohonných
hmot, upravila svažitý terén, jenž v tehdejších cenách představoval částku 1,7 milionu korun. Byl vypracován projekt na
stavbu zázemí, bez něhož nelze provozovat žádnou sportovní činnost. Obec v soutěži Vesnice roku 2006 získala Zelenou
stuhu za péči o životní prostředí, která byla oceněna částku 500 tisíc korun. Ta byla použita na základovou desku budoucího
zázemí. Poté byla stavba na dlouhou dobu zastavena. Museli jsme řešit, jiné, nechci říci důležitější, nicméně asi zcela určitě
potřebnější věci, jako například vybudování kanalizace. S tehdejším rozpočtem, který představoval zhruba 4 miliony korun,
musíte-li financovat akci za 40 milionů korun, vám zkrátka na nic jiného nezbývá. I když mnohé jsme už vybudovali, je stále
ještě spousta toho, co na zanedbaném venkově z minulých let
chybí.
V roce 2016, se nám podařilo od Krajského úřadu
Středočeského kraje, z Fondu rozvoje obcí a měst, získat dotaci ve výši 6,5 milionu korun. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma, s níž jsme se posléze museli rozloučit pro neplnění termínů a odvádění nekvalitní práce. Nebylo to nijak jednoduché. Dlouhá jednání trvala v podstatě půl roku. Bylo
třeba zahájit nové výběrové řízení, takže dostavba se nám prodloužila téměř o rok. Ale, zaplať Pánbůh, budova je dokončena
a tvoří základ budoucího sportovního areálu u nás doma. Samozřejmě, je zde ještě spousta práce. Bude také třeba vynaložit
dost finančních prostředků na dokončení celého sportoviště.
Například na plánované víceúčelové hřiště, závlahy fotbalového hřiště, oplocení, dokončení bytu pro správce areálu. Čekají nás také další drobnější úpravy, jako jsou tribuny, střídačky a další. Věřím, že když jsme dokázali vybudovat stavbu, která k dnešnímu dni představuje investici za více než
9 milionů korun, noví lidé, kteří po podzimních volbách nastoupí do komunální politiky, tento úkol jistě zvládnou.
Je až symbolické, nebo to byla jen shoda náhod, že právě k 80. výročí trvání ledčického fotbalu, budou moci místní
fotbalisté využívat toto zázemí a nemusejí si pronajímat hřiště jinde. Věříme, že i tento počin přispěje k větší sportovní
aktivitě dětí i mládeže. Zkrátka a dobře, že jich začne sportovat daleko více. Touto cestou děkuji všem, kteří se podíleli
nejen na stavbě sociálního zázemí, ale také na přípravě dnešního dne, kdy toto dílo předáváme veřejnosti k užívání. Čistě
z prostého důvodu nebudu všechny jmenovat. Nerada bych na někoho zapomněla. Využiji i této příležitosti, abych takto
veřejně poděkovala i všem, kteří pomáhali s přípravou i organizací dne, kdy nás navštívila komise pro hodnocení naší
obce, opět přihlášené do soutěži Vesnice roku 2018. Tato společná setkávání jsou přesně odkazy Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera. Upevňují pocity sounáležitosti, které právě v této době tolik potřebujeme a ze společnosti, mám pocit, se
bohužel pomalu vytrácejí. Dovolte mi, abych se rozloučila, heslem Sokolů Tužme se! A pozdravem Na zdar!
Děkuji Vám za pozornost a přeji krásný den.
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Poté jsme se do novotou vonící budovy nahrnuli, abychom si ji prohlédli.
Zhlédli jsme ukázku sokolnictví, kterou s humorem jemu vlastním předvedl Alexandr
Vrága. Díky odbornému výkladu zkušeného sokolníka jsme nahlédli do života překrásných a vzácných dravců, poznali, že jejich výcvik je sice náročný, avšak na druhou stranu
sokolníkovi přináší také spoustu radosti. Tito ptáci jsou nejen krásní na rukavici nebo
posedech, ale především ve vzduchu, kde jsou opravdovými králi oblohy. Během poutavého programu sokolník přihlížejícím ukázal, jak ptáci volně létají a loví různou pohyblivou kořist, způsob, jak se k dravcům přiblížit a pozorovat jejich příležitostné přirozené
chování, životní prostředí a styly lovu. Sokolnictví se řadí k nejstarším vztahům formovaným mezi člověkem a dravcem. Trvá více než 4000 let. Největšího rozkvětu dosáhlo
ve středověku. V českých zemích má tradici přesahující 1500 let. Naše vlast je jedním ze
států, která je se sokolnictvím zapsána na seznam UNESCO.
Jak Alexandr Vrága upozornil, kolem sokolnictví panuje řada mýtů. „Tím
největším je, že si lidé myslí, že jde jen o kus žvance. Že dravci se sokolníkem spolupracují
pouze proto, že jim dá nažrat. To je nesmysl,“ vyvrací tyto názory na slovo vzatý
odborník. „Především je to o vzájemné důvěře, kterou si pták a sokolník musejí
vypěstovat," zdůraznil muž, který se sokolnictví věnuje od malička. Jeho zásluhou jsme
mohli vidět, jak se ptáci učí lovit s umělou návnadou. „Živou nesmíme z etických důvodů při ukázkách používat, i když
samozřejmě se svými ptáky lovím,“ poznamenal a dodal: „Zakládám si na tom, že většina mých dravců pracuje, že to nejsou
ptáci pouze na ukazování, ale že jsou to dravci, kteří skutečně loví.“
Co by to bylo za oslavu fotbalu, kdyby fanoušci kulatého
nesmyslu zvaného míč, byli ošizeni o zápas? Klání zahájili nejmladší hráči - kluci i holky - z Ledčic a Bechlína. Po nich na trávník v miniturnaji nastoupila mužstva Ledčic, Nové Vsi a Sazené.
Než si kluci naladili nohy, namasírovali a rozehřáli se, zabrousili
jsme na chvíli do minulosti. Pro přespolní bylo zajisté překvapením, že Amatérský fotbalový klub Ledčice vznikl v pro naši zem
tragickém roce 1938. Tedy v roce podepsání mnichovské dohody,
při níž se rozhodlo o nás bez nás a v jejímž důsledku jsme přišli
o rozsáhlé pohraniční oblasti.
Do jisté míry je rok zrodu ledčického Sokola symbolický.
Česká obec sokolská, jejíž ustavující valná hromada se konala
16. února 1862, se totiž věnovala nejen sportu, ale také etické
a vlastenecké výchově. To odpovídalo Tyršem vytyčené myšlence, podepřené antickými vzory, tj. formovat osobnost
tělesně i duševně zdatnou. Jen tak na okraj, Pražská jednota sokolská již na jaře 1862 uspořádala výlet. Na pro český národ
posvátné místo - na Říp. Malou historickou odbočku jsme museli učinit, aby zejména mladší generace porozuměly významu Sokola v životě společnosti.
V červenci osmatřicátého při slavném jubilejním X. Všesokolském sletu v rámci prostných zazněla Přísaha republice.
Ni zisk, ni slávu!
Je jen jedna čest –
Pro život příštích
vlastní život nést.
Mrtví, živí, nezrození dosud,
v bratrství vroucím neseme svůj osud!
Nechť silná těla vede silný duch!
Horoucí pravdou spjat je k druhu druh!
Otroctví, lži a nesvobodě – zmar!
Nejen skladba, jejímž autorem byl později nacisty umučený
František Pecháček, ale i celý slet se stal pro národ symbolem
připravenosti k obraně vlasti. Odhodlání mužů i žen z řad Sokola,
hraničící se sebeobětováním, bylo pro okupanty obrovským překvapením. František Pecháček pocity mnohých sokolů vložil do svých posledních slov, pronesených ke spoluvězňům: „Sbohem, bratři, vím, že jdu na smrt, ale nebojím se jí. Statečný
muž umře jednou, jen zbabělci umírají stokrát. Umřu s klidem, protože vím, že naše oběti nebyly marné.“ Dva roky po
onom sletu, tedy již za protektorátu (!), měl ledčický Sokol na sedm desítek aktivních členů. Dne 8. října 1941 byla
organizace v naší nacisty okupované vlasti rozpuštěna a její majetek zabaven ve prospěch říše. Mnozí sokolové byli za
odbojovou činnost popraveni či vězněni. Na dlouho se za nacistické mříže dostali i tři ledčičtí sokolové – Antonín Bubeníček, Václav Voves a Josef Košťák.
A zpět do dneška - turnaj skončil. Pro někoho neslavně, pro jiného s výsledkem radostným. Jak se říká: Sláva
vítězům, čest poraženým! Ani ti poražení však nemusejí věšet hlavu. V onu sobotu tolik nešlo o počet gólů daných, či pro
někoho ke smůle inkasovaných, byť to, samozřejmě, zamrzí. Důležitější je, že se kluci sešli, aby poměřili síly, protáhli tělo
a udělali něco pro své zdraví. Soudím, že vítězem se stal každý, kdo překonal své vlastní pohodlí a na hřiště v tom vedru
vůbec vyrazil.
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Do oslav se rovněž zapojily naše děti z místní základní a mateřské školy. Také ony si připravily program. Ti
nejmenší z mateřinky přednesli úvodní básničku ke dni dětí. Vzápětí je vystřídali žáci základní školy. V jejich podání jsme
zhlédli pohádku O dvanácti měsíčkách. Dlužno dodat, že se chlapcům i děvčatům opravdu povedla. Však také sklidili
zasloužený potlesk. Poté na jeviště opět přišly děti z mateřské školy s písničkami Beruška a Proč.
A pak to děti rozjely naplno. Píseň Poupata v podání dětí ze základní školy mnohé z našich již dospělých potomků
vrátila do časů jejich dětství. Skladbu, která se stala symbolem československé Spartakiády v roce 1985, jsme si s dětmi
notovali i my starší.
„Krásný úděl máte dnes,
kráčet k zítřku, žít a kvést.
Krásný úděl, před očima růst,
vzhůru k výškám, každou chvíli kus.
Když se podaří, co se dařit má,
když rozkvete růže z poupěte.
Když se podaří, co se dařit má,
tak je přece krásně na světě.
Když se podaří, co se dařit má,
když je slunce jako ze zlata.
Když se podaří, co podařit se má,
podaří se také poupata…“
Písnička Včelka, kterou o pár minut později zazpívala mrňata z mateřinky, na dobré náladě jen přidala. Po nich
následovalo překvapení v podobě tanečně i pěvecky krásně ztvárněném „kousku“. My, dříve narození, jsme si píseň „Babičko, nauč mě charleston…“ broukali často. Nejraději s Editou Štaubrtovou, která v roce 1961 nahrála a nazpívala
překrásný „videoklip“. Naše děti ze základní školy jej předvedly naživo a myslím, že Edita Štaubrtová by z nich měla
radost. Jako my, kteří jsme v tu chvíli zavzpomínali na čas malin
nezralých.
„Babičko, viď že mi splníš přání,
natoč svůj stařičký gramofon.
Zanech teď na chvilku štrykování,
řekni mi, jak se tančí charleston.
Představ si, bábi, jak holky budou kulit oči
až jim zítra povím, jak se to tancuje.
Už to vidím, jak se kluci okolo mě točí, o jé...“
Nastal čas trochu si protáhnout kostru. Některým z nás se
možná moc nechtělo. Nemohli jsme se však nechat zahanbit dětmi
ze základní a mateřské školy. Společně nám sestavou nazvanou
Když nemůžeš…, ukázaly, jak vlastní pohodlí a lenost zdolat.
Nakonec všechny přítomné vyzvaly k tanci na písničku Shakiry Waka, Waka… Pěkně chytlavá melodie. Jen co
je pravda! Dostala se nám pod kůži, dodala energii, umocnila radost ze života a z pohybu. No řekněte, co si přát víc?!
Po zábavě přišel na řadu výcvik psů. Na hřiště nastoupili
psi v doprovodu svých paniček a nabídli ukázky z agility. Cílem
tohoto sportu je, aby psovod se svým psem překonal trať s překážkami ve správném směru a pořadí, bez chyb a v co nejlepším
čase. Je to pro psy jedna z nejpřirozenějších aktivit – pes ve
smečce (společně se svým pánem) spolupracuje při překonávání
překážek v honbě za kořistí. Kořistí se stává pamlsek či hračka
a pochvala na konci každého parkuru. Je to sport, který prospívá
fyzické kondici psa i psovoda a velmi dobře upevňuje vztahy mezi
psem a pánem. Kromě toho je každý trénink i závod výbornou
příležitostí pro socializaci psa. Jinými slovy, pes se v tomto prostředí naučí stýkat s ostatními psy i lidmi, zvykne si na ně, ztratí
strach a tím se eliminuje jeho agresivita z tohoto strachu plynoucí.
Jen tak pro zajímavost, Česká republika patří ke světovým velmocem v tomto sportu. Ledčická smečka pod vedením Anny Holubové sklidila zasloužený obdiv.
Na Ledčickou smečku navázala olympiáda pro děti. Na sportovním kolbišti se utkali malí i větší sportovci
v nejrůznějších disciplínách. Pravda, někteří se docela slušně zapotili nejen vedrem, ale i úsilím, které museli vynaložit.
Klání mohli pojmout třeba jako průpravu na XVI. Všesokolský slet 2018, který se kvapem blížil. V době jeho konání - od
1. do 6. července - proběhla celá řada dalších tělovýchovných, sportovních a kulturních akcí, jichž se mohli zúčastnit
všichni zájemci. Každý sokolský slet se též stává živým poselstvím obnovy sokolských a legionářských tradic a ušlechtilých myšlenek v životě našeho národa. Tedy všeho, o co se rovněž v Ledčicích snažíme.
Ostatně, posuďte sami! Jsou to zejména: sokolské bratrství, výchova k lásce k rodině a vlasti, vlastenectví, spolupráce a vzájemná pomoc v těžkostech, úcta ke stáří, osobní statečnost v dobách dobrých i zlých, trpělivost a pomoc
v nesnázích, vytrvalost, rozvoj vzdělanosti a kultury národa, péče o český jazyk, o lidové písně a tance, úcta k odkazu
předků, k historickým a národním tradicím, láska k rodičům a dětem, péče o národní kulturní památky a přírodní bohatství
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vlasti. A v neposlední řadě zodpovědnost každého z nás za konání ve veřejném životě. Jak říká jeden můj kamarád, téměř
devadesátiletý sokol: „Kéž tyto ušlechtilé sokolské myšlenky, které jsou nejlepší zárukou světlé budoucnosti, obohatí život
našeho národa!“
Babičky a dědové, kteří se neostýchali, se zapojili do sportovních zápolení se svými vnoučaty. Podpořili je třeba
tím, že jim fandili. Dali jasně najevo, že jsou jejich oporou.
Co by to bylo za akci, kdyby se jí nezúčastnili členové Základní kynologické organizace Ledčice. Předvedli ukázku výcviku služebních psů. Slovem ji
doprovodil její předseda Jiří Bušil. Zdůraznil, že někteří psi jsou velice mladí a potřebným dovednostem se teprve učí. Než dosáhnou schopností feny Radky Tajčové,
bude to ještě nějaký čas trvat.
V průběhu odpoledne byla U Cinků zpřístupněna výstava o činnosti ledčických spolků. Koho navíc zajímala technika a práce hasičů, mohl se s ní seznámit přímo v novém sportovním areálu. Poděkování za ukázku hasičského vybavení,
včetně následného „pěnového osvěžení“, patří místní Jednotce sdružení dobrovolných hasičů.
Kdo se nebál koní, měl možnost zajezdit si na ponících paní Moniky ze
Starých Ouholic. Zvláště na děti čekalo velké překvapení v podobě netradiční
spršky. I v tom vedru se z vycíděné oblohy snesl déšť bonbonů. To bylo radosti
a výskotu! A když se později nad našimi hlavami objevil parašutista, nadšení nebralo konce.
Po něm oblohu „obsadil“ vlastnoručně vyrobený letecký model Josefa Milera. Zatímco předváděl, že „ukočírovat“ takové letadlo vyžaduje hodně zručnosti
a zkušeností, pořadatelé počítali body, které účastníci olympiády získali v jednotlivých disciplínách. Ti se začali houfovat před pódiem, kde už stála bedna pro vítěze.
Vyhlášení výsledků soutěží bylo třeba oslavit. Určitě k tomu přispělo kytarové duo
Dicka Overdevesta a Petra Puka. Přiznejme si, že se celý rok
těšíme na jejich již tradiční vánoční koncert. Na to, jak si společně s nimi zazpíváme písně, které jsou pro mnohé z nás nesmrtelné, nejen proto, že jsou spojeny s naším mládím, které už
dávno propadlo roštem času, a které, kupodivu, milují i mnohem
mladší generace.
Sotva dohráli, odkudsi se objevil sympatický štíhlý
muž v tmavomodrém obleku. Zastavil se u poslední řady sedících posluchačů a cosi kutil přímo před jejich užaslýma očima.
„Ne představovat mne nemusíte. Udělám to sám,“ smál se pobaveně nad dotazem, nechce-li, abychom oficiálně z pódia oznámili, kdo že vlastně je. Mistr Damián Odess-Gillett ve své mikromagii pokračoval. Prsty mu jen hrály. Jeden by řekl, že umí
čarovat doopravdy. Jak jen to dělá? Po něm se na forbíně ukázala nám všem dobře známá Dvořákova veranda. A dala se
do hraní! My se už jen bavili. Byl to krásný čas. Prohloupil jen ten, kde mezi nás nepřišel.
jv
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Co zvládnou cirkusáci, dokážete také!
Ostatně letos o čarodějnicích jsme se mohli na vlastní oči přesvědčit, že z „běžného“ dítka je rázem kouzelnice či
mocný čaroděj, pavouk i motýl. Ve spoustu dalších příšerek se naši potomci dokázali změnit na to šup.
Možná mezi nimi chodila utajená čarodějnice Lilli,
která zná opravdu hodně kouzel a všelijakých zaklínadel. A dokonce je vyučuje. Chcete polykat oheň, máte v úmyslu někomu
vnutit svou vůli? Žádný problém. Hektor, Lilliyn kamarád a
specialista vás zavede do kouzelnické kuchyně a spolu s Lilli
ukáže, že do tajů magie může nahlédnout každý, kdo projeví
zájem a má chuť se učit. Lilli je docela malá holka. Teprve školačka. Dá se s ní však zažít kopec legrace. Od doby, kdy vedle
své postele našla kouzelnickou knihu, čaruje jako o život. Má
to však háček. Její čáry mají nečekané důsledky. Tak třeba jednou Lilli, v dobrém úmyslu pomoci paní učitelce při návštěvě
školního inspektora na původně ukázkové hodině, způsobila
pěkný malér. Tak bláznivý den děti ve škole ještě nezažily.
Autor, jenž si říká KNISTER, o čarodějnici Lilli napsal slušnou řádku knížek. Do příštích čarodějnic se z nich můžete ledasčemu přiučit. Stačí zajít do ledčické knihovny.
Mimochodem, letos jsem si o čarodějnicích všimla, že někteří ledčičtí prckové kouzlili o sto šest. Nevím, jak to
dělali, ale faktem je, že nejednomu z nich se házecí kroužky, byť padly na zem, náhle „samy o sobě“ zvedly… A šup! Už
trůnily na kolíku. Snažila jsem se dopátrat, jak je to možné. Na nic jsem však nepřišla. Musím se tedy také poradit s Lilli.
Docela by mne zajímalo, zda do naší školy rovněž nechodí nějaká kouzelnice či kouzelník. Pokud jste, děti, ve
třídě při vyučování či na chodbách zažily něco hodně bláznivého, napište nám o tom.
jv

Všichni nosíme „střevíce z lýčí“
Nedá mi a vypůjčím si do titulu tohoto článku pár slov od pana
spisovatele Františka Nepila. Měla jsem to štěstí, že mi Osud dopřál poznat ho jako na výsost dobrého člověka, jehož laskavost byla nekonečná.
Než jsem se s ním osobně seznámila, znala jsem z rozhlasu (jako ostatně
většina našeho národa) jen jeho sametově konejšivý hlas s nezaměnitelnou dikcí, vybavený šťastným slovníkem, v němž bychom marně hledali
výrazy žlučovitosti, hrubosti, brutality, nenávisti a závisti. František Nepil
kolem sebe dokázal šířit atmosféru pohody, klidu a porozumění i v osobním životě. Setkání s ním bylo jako živá voda. Patřila jsem mezi ty jeho
šťastné přátele, jimž každým rokem posílal své nádherné osobitě nápadité
novoročenky. A tak dnes chráním „pravý vlásek žínky Evelínky“ (ustříhl
tenkrát k tomu účelu pramen vlasů paní Gábině Vránové, vynikající herečce, jíž jsme nedávno vyprovodili na její poslední cestě), vlastním „sušenou kapičku z lesní studánky, kde nejhlubší je les“, „makovičku Makového mužíčka“, kousek lýčí na nové střevíce, Františkův portrét s Múzou
a trikolorou v klopě saka, „frakovou úklonu“ nafocenou i z té „zadní“ strany, smutného českého lva s neméně smutným
panem Nepilem na PF 1993 (po rozdělení ČSR), či betlém s dovětkem „jsem tu osobně vyobrazen vedle tvůrce Miroslava
Jágra – i vám přeji podobný úspěch v novém roce“. Střežím jako oko v hlavě spousty jeho dalších milých pozdravů
a přáníček na originálních obrázcích Karla Svolinského, Radka Pilaře, Ludmily Jiřincové a dalších. Ráda se tím vším
probírám a myslím na to, co by napsal a říkal o dnešku….
Chtěla bych, abyste si spolu se mnou pana Nepila a jeho knihy připomněli. Mají totiž tu kouzelnou moc, že nás
regenerují, že dokážou, podobně jako rozmluva s blízkým člověkem, svým laskavým a důvěrným tónem i prostými
a upřímnými pravdami pozitivně naladit naši „psýchu“, že působí jako hojivé náplasti na životní bolístky a léčí mnohem
účinněji, než pilulky či všichni psychiatři dohromady. Z dětství si František odnesl zásady, „že v lese se nesmí člověk
vrhnout na porosty konvalinek či petrklíčů a trhat jich celé náruče - natož jakoukoliv kytku zničit či přeseknout prutem pro
nic za nic. Že starému člověku se pomáhá s taškou či jinou tíží a že se pouští sednout. Že papír je věc napůl posvátná
a nesmí se muchlat ani jediný arch či čtvrtka, natož jako kniha. Že krást je neodpustitelná hanba. Že se nikdy neubližuje
slabším a holkám…“.
A tak psal vždy o tom, co dobře znal, prožil a co měl rád. Ve všech jeho knížkách najdeme zvláštní klid, vlídnost,
tolik potřebný humor, slušnost, naději a optimizmus. Vzpomínám na to, jak mu chutnalo „dámské pití“ – vaječný koňak,
jak miloval hrušky, kapučíno, pečenou kachnu a další „dobroty“ a jak proto čas od času držel nějakou tu dietu. Měl obrovské znalosti z mnoha oborů, rád pročítal encyklopedie, sbíral papírové betlémy, zvonečky, hrníčky, podkovy, mlýnky,
hračky a další věci, které by jinak nejspíše skončily na smetišti. Dělal prý to také proto, aby se jeho chalupa stala místem
k „polidštění“ vnoučat. Rád zpíval, i když jen nesměle, potichu a s trémou. Rád listoval ve Slovníku spisovného jazyka
českého a pokaždé upřímně žasnul, co slov ještě nikdy nepoužil. Velice si oblíbil „šoférování“, a tak naši vlast procestoval

10

a znal jako málokdo. Ale byl také velkým „světákem“ a fotografem s dobráckým viděním. Navštívil a nafotil bezpočet
zemí a napsal o tom krásnou knížku „Atlas mého srdce“. Miloval pohádky a sám jich vydal nepočítaně. Na „stará kolena“
si pořídil luk a šípy a pokoušel se na zahradě svojí chalupy trefit zavěšený pytel vycpaný senem. Nesmírně miloval svou
ženu Zdenku, které říkal „Kočino“ a ona jemu „Méďo“. O ženách tvrdil, že „bývají buď velmi užitečné, nebo půvabné,
čímž jsou velmi užitečné“.
Pan Nepil tady není už třiadvacet let, ale věřím, že by nám i dnes potvrdil: „Každý přece musí být něčí. Každý
máme někoho, komu záleží na našem slovu, jímž mu zpěkníme den a někdy i celý život. Anebo mu ho otemníme, když mlčíme
ve chvíli, kdy na naše slova čeká.“
V jednom ze svých „dobrých a ještě lepších jiter" na příklad prohlásil: „Když řeknete u nás, je vám dobře u srdce.
U nás, to je tam, kam patříme, kde nás znají a kde to známe my". Jindy řekl, že „člověku trvá asi tak tři až pět let, než se
naučí mluvit, ale třicet až padesát roků, než se naučí poslouchat. Poslouchat ve smyslu naslouchat, nikoli neodmlouvat."
Čas je nejlepším arbitrem kvality, a tak reedice Nepilových prací, pokračující dodnes, dávají tušit, že nejde o texty
prvoplánové. V dnešní přetechnizované době plné odosobněné komunikace a rychlého běhu událostí jsou Nepilovy knihy
milým a příjemným zastavením s výtečným člověkem z minulého století, který nikam nepospíchá a zdánlivě obyčejně
vypráví o polních cestách, vesnické zabijačce, chalupě, ale třeba i nespavosti a dalších „běžnostech“ lidského života. Díky
němu víme, co je to člověčina - ten přirozený vztah člověka k člověku bez ješitnosti, nadřazenosti, kde zdravý rozum se
snoubí s chápavým úsměvem a pohlazením. Svět podivuhodných lidí a obyčejných věcí, které tak báječně uměl právě on
vepsat do svých řádků. Jeho slova mají co říci i dnes (nebo právě dnes!):
„Všem nám, kdo máme to štěstí i trápení, že žijeme u nás a že sem patříme, vykukuje sláma z bot ... otevřte staré
matriky, popsané zažloutlými jmény těch, kdo byli před námi! Voní hlínou a větrem a chlévem... Člověk, je svérázně nevděčný tvor. Zná dějiny Země a ví, kudy táhl Cézar do Egypta a kudy Hanibal na Řím... Ale neví, čím byl jeho vlastní
pradědeček, jak se jmenovala jeho vlastní prababička za svobodna a neví, odkud kam se harcovali a co je všechno potkalo,
než začal on sám užívat krás a strastí tohoto světa. A dokonce ztrácí i představu, co to znamenalo vonět hlínou, větrem
a chlévem. Že to znamenalo celý život pracovat od růžového svítání až do černé noci, a že přes všechnu tuto práci mohly
udělat škrt jediné kroupy, jediná průtrž mračen, vichřice, anebo velká voda. Jistěže se i radovali, a dovedli to, a ne zřídka
a ne potichu. Aby byli živi v bázni a nejistotě, na to jim stačil pohled na oblohu, anebo myšlenka, co bude asi zítra, či za
měsíc a za rok. Především z této jejich bázně a nejistoty rostl krůček po krůčku a kámen po kameni náš pohodlný, sytý,
elektronkový dnešek. Dnešek, kdy lidé znají jiné bázně, nejistoty a smutky, ale to jsou povětšinou takové starosti, o kterých
by ti, kdo žili před námi, asi říkali, že by je chtěli mít.“
IP

Důvody proč bydlet na vesnici
-

nejen, že víme, jak vypadají vidle a krumpáč, ale umíme je taky používat
nemusíme hlídat manžela nebo manželku, desítky párů očí to dělají za nás
nepotřebujeme fitko, protože z uklízení domu a šlechtění polností jsme vytrénovaní až až
jelikož konstantně zdravíme lidi, které potkáváme, máme posílené hlasivky
jsme permanentně opálení, protože chodit venku „nalehko“ je standard
nemusíme třeba přemýšlet, ve které hospodě jsou naši kámoši, protože jsou stoprocentně v té jedné jediné na
návsi
skutečnost, že nám na zahradě leccos vyroste, podporuje kreativitu v kuchyni
většina našich nejlepších a nejděsivějších historek má stejný začátek: „když mi ujel autobus…“
za každé kilo navíc nás pochválí, protože nejsme „městská zdechlina“ a uneseme těžký kýbl
Mekáč je daleko, a to prospívá našemu zdraví
naše oblečení nedegenerují módní výstřelky, tudíž jsme stále in
nepotřebujeme budík - ať je pracovní den nebo víkend - o naše probuzení se postará kohout, případně cirkulárka
nebo sekačka
v králíkárně u nás bydlí skuteční králici a ne lidi
máme pohodový život! Jak jinak si vysvětlit, že si k nám „měšťáci“ jezdí odpočinout?
foto O. Overdevest
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
Mých pět let
Mně se líbí želvy. Taky se mi líbí, že je na nás paní učitelka hodná. Líbí se mi, že jsou spolužáci přátelští. Líbí se mi školní
zahrada a hřiště. Líbí se mi naše třída, knihy, šneci a docela i švábi. Taky se mi líbí, jak vypadá kuchyň a družina.
Adélka
V 1. třídě jsem si v podstatě hledal kamarády. Všichni mi připadali jako obři, kteří všechno umí, všechno znají a jsou takoví
velitelé. Poslouchal jsem je a zkoušel se od nich učit. Našel jsem si nějaké kámoše, od kterých jsem se prakticky nehnul. Všechno učení
bylo jednoduché a brzy jsem se začal cítit jako doma. Ve 2. a 3. třídě jsem už docela dělal hlouposti. Přišlo mi, jako kdyby ti prvňáci
byli rok od roku mrňavější a drzejší. 4. třída už byla těžší, 5. byla jen takové opakování.
Jura
1. rok to bylo výborné. Bavilo mě se učit. Paní učitelka byla na mě hodná. 2. rok to bylo také výborné, učení už mě tak nebavilo
jako v 1. třídě, ale jinak mě to bavilo a hodně jsem zlobil. 3. rok to nebylo tak dobré, protože jsme se začali učit vyjmenovaná slova
a angličtinu, ale jinak to šlo. Ale zase jsem hodně zlobil. 4. rok už jsem hodně moc zlobil a dělal blbosti, ale učení bylo lehčí než ve
3. třídě, takže mě to bavilo. 5. rok je můj poslední v téhle úžasné škole. V téhle škole to je úžasné, hlavně školy v přírodě, protože chodíme
pořád na nějaké výlety.
Kuba
Líbí se mi tu moc. Moc se mi líbily akce jako třeba divadla, hry a škola v přírodě. Mám tu chvilkové kamarády. Paní učitelky
jsou moc hodné. Chodíme na procházky, jezdíme na kolech a v družině děláme šipkované.
Ondra
První třída byla super – celkem lehká a zábavná. Druhá třída byla taky celkem lehká a zábavná. Třetí třída byla super
a zábavná. :-D Čtvrtá třída byla dobrá a ušla. A pátá třída? Miluju ji.
Káťa
Když jsem nastoupil do první třídy, tak jsem se těšil na paní učitelky a nejvíc na kamarády. Když jsem dělal první stranu
v pracovním sešitě, tak jsem měl takový dobrý pocit. V prvním pololetí jsem na vysvědčení dostal samé jedničky, skoro pořád jsme si
hráli a na druhém pololetí to samé. Po velkých prázdninách jsem šel do druhé třídy. Tam jsem dostal svoji první dvojku z diktátu. Často
jsme si s klukama hráli na motorky. Ve třetí třídě nám přibyla angličtina. Byla docela těžká. Ve čtvrté třídě byla ještě těžší. Po angličtině
mě začal bavit tělocvik. Se školou jsme chodili na výlety a jezdili na školu v přírodě. Ve třetí třídě jsme s klukama dělali lumpárny.
A v páté třídě to všechno končí.
Jindra
Do školy jsem chodila od půlky 3. třídy do 5. třídy. Nastoupila jsem sem hned pár dní po tom, co jsem se sem šla podívat. Na
vysvědčení jsem dostala samé jedničky. Do 4. třídy jsem se moc netěšila – hlavně na matematiku. Zbytek roku probíhal dobře. Na konci
roku jsme jeli na školu v přírodě na Starou Živohošť. Bylo to tam super. Na vysvědčení jsem měla zase samé jedničky. Do 5. třídy jsem
se docela těšila. Celý rok probíhal dobře. Na školu v přírodě jsme jeli do Janova nad Nisou. Bylo pět dní hezké počasí. Ten poslední den
byla zima a sychravo. Vylezli jsme na Ještěd. Na vysvědčení ani nevím, co budu mít.
Eliška
Bylo tu hezky, hodná paní učitelka. Děláme výlety a školy v přírodě. Taky děláme šipkovanou ve škole.
Vendy
Tahle škola je v pohodě. Zatím se mi tu líbí. Ve škole dobře vaří, dost si hrajeme o hodinách. Vždycky provokuju Vraspu.
Vždycky když tu není paní učitelka, tak se kluci perou. Naše třídní je v pohodě. Holky jsou tu zlý. My kluci jsme hodní andílci. Těším se
do 6. třídy.
Tom
Když jsem nastoupil do první třídy, tak jsem se těšil na paní učitelku, až mě něco naučí. Vždycky mě nejvíc bavil Člověk
a jeho svět. Ještě do páté třídy, je to můj nejoblíbenější předmět. Tuto školu jsem měl rád.
Pepa
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Generál Laudon
Začínají prázdniny, léto vypadá slibně, tak se určitě při každé přátelské sešlosti, jak už u nás bývá dobrým zvykem, začne zpívat. Jedna písnička
bude střídat druhou a zajisté dojde i na tu, jak generál Laudon jede skrz vesnici, jede skrz ves a ozve se: Stůj! Kdo tam? Patrola! Jaká? Vojenská! Kdo ji
vede? Ženská….
Málokdo dnes ví, že ve své době byl Gideon Ernst von Laudon velmi
populární osobností milovanou nejen svými vojáky, ale i běžným obyvatelstvem. Jako vojevůdce ho ctili panovníci i velitelé všech tehdy soupeřících
armád. Zasloužil se o mnohá vítězství nad Prusy ve Slezku, v Čechách i na
Moravě, obstál i v bitvách proti Turkům na Balkáně.
Ernst Gideon von Laudon se narodil 2. února 1717 (podle jiných
pramenů 13. 2.) na statku Tootzen v Livonsku (dnes Laudona v Lotyšsku)
v nepříliš majetné rodině nižší šlechty, která snad pocházela ze starého skotského rodu. Vojenskou kariéru začal u pskovského pluku ruské carské armády. Zúčastnil se války o polské dědictví, potom bojoval proti Tatarům
a získal hodnost poručíka. Po skončení tatarské války neúspěšně nabízel svoje
služby švédské a pruské armádě, až uspěl u rakouské císařovny Marie Terezie. Ani tady však nebyl přijat do pravidelné armády, ale byl přiřazen k útvaru
barona Trencka, u něhož nastoupil jako kapitán v roce 1774. S Trenckem se
zúčastnil tažení do Alsaska (kde utržil JEDINÉ zranění ve své kariéře) a už
o dva roky později v hodnosti majora pohraničního pluku bojoval na turecké hranici v dnešním Chorvatsku. Slávu mu však
přinesla až sedmiletá válka, která vypukla v roce 1756. Bojoval u Lovosic (táhl i kolem Ledčic), v Praze, Kolíně, a když
Prusové zrušili obléhání Prahy, vyznamenal se při jejich pronásledování. Šel z vítězství k vítězství. Marie Terezie ho následně povýšila do šlechtického stavu, udělila mu hodnost polního podmaršála a darovala mu panství Bečvárky na Kolínsku. Laudon pokračoval v mnoha bitvách, a vždy vítězně! Až v roce 1761 utrpěl svoji JEDINOU PORÁŽKU ve své kariéře, a to v bitvě u Lehnice, kde podlehl mnohonásobně větší přesile pruské armády pod velením Friedricha II. Zajímavé je,
že byl majitelem vlastního pluku (od roku 1759), který nesl jeho jméno až do vzniku ČSR v roce 1918!
Protože generál měl díky nekompromisnímu prosazování svojí útočné strategie časté konflikty s nadřízenými,
rozhodl se odejít do ústraní. Žil v Praze, řídil panství Bečvárky, k nimž přikoupil sousední Bečváry a naprosto odmítal
nabídky k přestupu do cizích služeb. Laudonova vojenská kariéra opět ožila v roce 1778, kdy byl císařem Josefem II.
jmenován maršálem a povolán do další války s Prusy. Velel armádě v severních Čechách, ale k žádné bitvě nedošlo. Traduje se, že v té době na svém koni po boku císaře vyjel až na vrchol hory Říp. Svoje vojenské a strategické schopnosti
prokázal ještě jako 71letý, vybojoval několik vítězných bitev s Turky, které završil dobytím Bělehradu - velel legendárnímu
35. plzeňskému pěšímu pluku. Bylo mu 83 let, když byl v roce 1790 kvůli další hrozící válce s Prusy jmenovaný vrchním
velitelem císařských vojsk. Po smrti Josefa II. ho nový císař Leopold II. jmenoval císařským generalissimem, čímž mu
udělil poctu, kterou před ním dosáhli pouze Albrecht z Valdštejna a Evžen Savojský. Ještě v témže roce Laudon v průběhu
inspekční cesty 14. července 1790 v Novém Jičíně zemřel. Pochovaný byl v rodinné hrobce v Hadersdorfu u Vídně. Je
smutné, že na osobnosti takového významu a zásluh se u nás tak lehce zapomíná.
IP

Ledčické akáty
V našem katastru najdeme několik míst, na kterých rostou zajímavé stromy vyznačující se silnou květinovou,
skoro až parfém připomínající vůní - „obyčejné“ akáty. Přitom o jejich výsadbu na českém území se zasloužil na přelomu
osmnáctého a devatenáctého století hrabě Karel Chotek, svého času Nejvyšší purkrabí Českého království a pratchán Františka Ferdinanda D ´Este (zavražděného v Sarajevu).
Karel Chotek z Chotkova a Vojnína (1783–1868) byl člověk, jehož si především Pražané velmi vážili a ctili.
Jen díky němu se v hlavním městě zbudovala kanalizace, byla vydlážděna řada ulic a náměstí a začal se stavět druhý most
přes Vltavu. Hrabě zároveň viděl smysl v úpravě veřejných prostranství, a tak se Praha hezky zazelenala – byla vysázena
spousta stromořadí a založeno několik parků.
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Akáty k nám dovezl z Itálie a nechal je vysadit původně jen na stráně
kolem Vltavy a Prahy. Asi by ho velmi potěšilo, kdyby věděl, že během několika
desítek let se samovolně rozmohly po celém království. Až na to, že málokdo ví,
že za tou krásou a vůní stojí zrovna on… Kromě toho všeho se věnoval včelařství,
zemědělství a lesnictví, nechal otevřít nové doly, zbudovat silnici z Prahy do Karlových Varů, nechal vybudovat sirotčince, podpořil vznik spořitelních kampeliček, zasloužil se o poštovnictví.
Ve své době ho nazývali Otcem vlasti a právem. Palacký ho nazýval jedním z mála šlechticů věrných Čechám. Pro české země udělal jako málokdo a patří
mezi významné historické osobnosti naší země. Akorát se na něj tak trochu zapomnělo. Jak už to u nás bývá. Přitom se zasloužil o stavbu železnice, podílel se na
modernizaci infrastruktury a hlavně stojí za obrovským rozvojem do té doby provinční Prahy - ze zaostalého města udělal pulsující novodobou metropoli. V té
době měl již velké zkušenosti a zároveň stále hodně elánu k naplnění svých cílů
a představ. Karel byl zároveň velikým pragmatikem. Začal se se svými syny učit
češtinu, aby se mohl efektivně s každým realizátorem svých záměrů dorozumět.
Není bez zajímavosti, že je učil právě František Palacký.
K stáru si Karel chtěl užít zasloužené penze, a tak si nechal vystavět malý
zámek, spíše vilu, ve Velkém Březně. Pro Čechy toho opravdu udělal dost a v krásném tichém labském údolí našel klid, obklopen početnou rodinou.
IP

Pivo je malý zázrak
Ottův slovník naučný o tomto klasickém moku, který se kdysi vaříval pomalu v každé domácnosti (také paní
Polyxena z Lobkowicz si do své osobní kuchařky zapsala skvělý recept), říká: „Jest to kvašený nápoj uměle vyrobený
z ječmene a chmelu, jest důležitou pochutinou i potravinou, pro člověka tělesně pracujícího s mírou užívané bez následků
škodlivých. Lehká stravitelnost obsažených bílkovin a uhlohydrátů a trávení povzbuzující součástky chmele jsou velmi
cennou vlastností, navíc alkohol v tak příhodném poměru stává se prostředkem práci svalní povzbuzujícím. Pivo má býti
čisté chuti a vůně, ať již vynikající sladové nebo chmelové, řízné tedy a občerstvující. Podléhá pochybením zaviněných
výrobou a vady zjevně pak dosvědčují nedostatečnost nápoje buď zákalem, buď v příchuti a vůni. Pivo může býti přechmeleno, může býti postiženo příchutí po kvasnicích, může chutnati „připáleně“ a velmi často a nepříjemně po sklepovině
ztuchle neb dokonce plněno jsouc do nádob zatuchlých neb plesnivých vždy s odpornou příchutí zapáchající. Piva zvětralého a kyselého požívati nelze.“
Zajímavá je výživná hodnota piva. Půl litru tohoto moku se vyrovná 32 gramům másla, 284 gramům brambor,
385 gramům mléka, 105 gramům chleba, 470 gramům jablek…
Naši předkové nebyli žádní hlupáci a věděli si s lecčíms rady. Koukejte, co všechno umí takové obyčejné pivo
kromě uhašení žízně:
1. Odstraní skvrny
Místo shánění chemického čistidla, když někdo vylije čaj nebo kávu na oblečení, koberec či třeba čalounění, polijte skvrnu
pivem. OPRAVDU! Nechte pivo na chvíli působit a pak skvrnu vytřete čistým hadříkem. Nakonec místo dobře vyčistěte
mýdlem a vodou, abyste se zbavili zbytků chmelového zázraku.
2. Vrátí barvu a lesk dřevěnému nábytku
Pokud máte doma nějaký ten kousek ze smrkového dřeva, zapomeňte na leštěnky. Nábytek přetřete měkkým hadříkem
namočeným do piva. To pomůže obnovit ztracený lesk a barvu. Nábytek z dubového dřeva bude vypadat jako nový, potřete-li jej „leštěnkou" připravenou smícháním sklenky piva s přibližně třemi lžičkami cukru. Nakonec povrch přeleštěte
suchým hadříkem.
3. Vyčistí zlaté šperky
Pivo vrátí zašlý lesk vašim prstenům, řetízkům a dalším šperkům. Podobně, jako byste použili koupený chemický čistič nalijte pivo do nějaké misky a zlaté šperky do něj asi na hodinu vložte. Pak je vyjměte, opláchněte a jemně vyleštěte suchým
hadříkem.
4. Pohnojí domácí květiny a dodá lesk listům
Pokud chcete, aby měly vaše pokojové květiny lesklé listy, přidejte pivo do vody, kterou květinám rosíte listy, budou pak
krásně lesklé. A když v lednici nebo na stole najdete zvětralé pivo, rozřeďte ho s vodou a použijte ho jako hnojivo při
zalévání květin. Uvidíte, že se vám odvděčí.
5. Vyleští hrnce a pánve z mosazi
Pomocí měkkého hadříku jemně naneste pivo na povrch nádobí. Nechte chvíli působit, pak opláchněte a osušte jiným
jemným hadříkem. Kyseliny v pivním moku působí na většinu kovů téměř zázračně.
6. Uvolní zarezavělé šrouby
Použití piva na uvolnění „nepovolitelných" šroubů zní možná šíleně, ale funguje to. Kyseliny v pivu pomohou rozpustit
rez, která vám brání v jejich povolení. Nalijte pivo přímo na šroub a počkejte několik minut. Rez vám pomohou narušit
i bublinky, takže použijte pivo čerstvě otevřené.
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7. Dodá lesk vlasům
Pivo je skvělým „lékem" na vlasy bez života. Nalijte malou sklenici do rendlíku a na mírném ohni ho přiveďte k varu. Pak
teplotu snižte a zredukujte obsah hrnce až na 1/4 původního množství. Tak odstraníte alkohol, který by mohl vaše vlasy
vysušit. Nechte pivo vychladnout a pak ho smíchejte s šálkem vašeho oblíbeného šamponu. Vzniklý elixír pak použijte na
mytí vlasů jako obvykle. Vaše hříva získá větší lesk a třpyt.
8. Změkčí tvrdé maso
Protože pivo obsahuje kyseliny, je skvělým zkřehčovačem. Pomůže vám vychutnat si maso, které by jinak bylo příliš tvrdé.
Výhodou je, že na rozdíl od vína a octa, nijak nezmění chuť masa. Stačí ho do něj jen naložit a nechat marinovat v lednici
po dobu několika hodin, nebo ještě lépe přes noc.
9. Pochytá octomilky
Znáte je! Útočí od jara do podzimu. Maličké dotěrné ovocné mušky, které se ve vaší kuchyni objeví hned, jakmile někde
necháte ležet rozkrojený citron, nebo zapomenete přebrat ovoce na míse, či vynést koš. Pochytejte je! Stačí na kuchyňskou
linku umístit nějakou nádobu s pivem nebo plechovku se zbytkem lahodného moku. Tu neprodyšně překryjte papírem či
potravinovou fólií. Do ní udělejte vidličkou či nožem malinké dírky. Mušky tam vletí a nedostanou se ven.
10. Zbaví zahradu slimáků
Stejně jako pro lidi, je i pro některé zahradní škůdce pivo neodolatelné - zejména pro slimáky a hlemýždě. Pokud máte
i vy problémy s těmito slizkými vetřelci, připravte jim past. Do země zapusťte plastový kelímek, nejlépe blízko rostlin,
které potřebujete ochránit. Ale tak, aby kelímek nebyl v úrovni půdy. Musí kousek přečnívat nad úroveň terénu, protože
jinak by do něj napadali i užiteční živočichové. Do poloviny kelímek naplňte pivem a ráno past zkontrolujte. Pravděpodobně v ní najdete hordu opilých a utopených nezvaných návštěvníků.
IP

Koutek poezie
Jistě si vzpomínáte na autora písňových a hravých básnických textů, jejichž ukázky zazněly na večeru o knížkách,
poezii, hudbě, fotografickém umění a životě vůbec při přátelském setkání U Cinků 1. února tohoto roku. Tehdy vyprávění
„sepisovatele“ Vráti Ebra, herečky Aťky Janouškové a fotografa Romana Blaška svými autorskými písněmi doprovázel
výše zmíněný textař, hudebník a kreativní grafik, tvořící zajímavé katalogy, knižní obálky, plakáty a drobnou grafiku –
Pavel Štědrý. Protože jsem od něj od té doby dostala několik dalších neméně krásných veršů, ráda bych se s nimi na tomto
místě podělila. Věřím, že se budou líbit stejně tak čtenářům Novinek, jako se líbí mně.
IP
Hoj, panenko podřipská
Už zas kolem země voní,
jaro vzalo za kliku.
Rosa trávě stvoly kloní,
tak, jak to má ve zvyku.
Poprvé tu předevčírem
voněl kolem jarní čas.
Po kraji se rozlét’ širém
ptačích pěvců jarní hlas.
Sýkorky a moudivláček
brhlík, ba i vrabců pár,
i pan kos si černý fráček
načechral a přijal dar.
Dar, jímž je vše, co tu kolem
voní, roste, rozkvétá.
Na palouku, dříve holém,
mravenci jdou do světa.
Užívejme si teď jara,
když nám ho čas zase dal.
Až se zvedne ranní pára,
a zazáří bělost skal.
Potom možná, na chviličku,
když se vydáš do polí,
zastaví se ti na víčku
tolik té krásy v okolí.
Bouřka pod Řípem
Neboj se bouřky, to mraky tě fotí,
protože za deště šero je kolem.
Neboj se bouřky, když slunce tě zpotí

a kapky tancují nad mokrým polem.
Neboj se bouřky, to vzduch se jen čistí
a tráva tvář dychtivě nastavuje.
Neboj se bouřky, to koupe se listí
a skřivánek nad polem prozpěvuje.
Pomněnkový pozdrav od Řípu
Pomněnky jsou modře něžné
nebo modré nebesky?
Vystřídaly plochy sněžné
tyhle jara hostesky.
U potoků, v loubí lesa
všude modro nasely.
Krása, že až srdce plesá
a den hned je veselý.
Něžný kvítek oči hladí
netrhat a nechat tak!
Kvetou v trávě, pod kapradím,
modrý voucher na zázrak.
Pozdrav pod Říp
Kvete to, kvete,
tak tancuj, světe!
Dokola, dokola,
sluníčko svítí
a rosa na trávě ráno se třpytí.
Tancujte veškeré žoužele světa,
jaro je tady, bratříček léta.
Navečer, ale i v polední době,
posílám pozdrav k vám pod Říp
... i tobě!
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Výsledky ankety týkající se odpadu z domácností a jeho třídění:
Dotazník byl anonymní a rozdáno bylo formou přílohy Ledčických novinek cekem 250 kusů.
Odevzdáno 25 dotazníků, z nichž jeden byl odevzdán nevyplněný.
Otázky a odpovědi týkající se odpadu z domácností a jeho třídění
1. Přemýšlíte o tom, jak ve svém každodenním životě ovlivňujete životní prostředí?
Nikdy - 0
Alespoň jednou za měsíc - 3
Alespoň jednou za týden - 9

Alespoň jednou za den - 12

2. Myslíte, že způsob, jakým nakládáte s odpady, má nějaký význam?
Ano - 22
Ne - 0
Do určité míry - 1

Nejsem si jist - 1

3. Považujete třídění odpadu v naší obci za důležité?
Ano - 22
Ne - 0
Do určité míry - 2

Nejsem si jist - 0

4. Máte dostatek informací od obce, státu o třídění odpadu z domácností?
Ano - 21
Ne - 1
5. Na jaké úrovni jsou vaše znalosti o třídění odpadu?
Žádné - 0
Nepatrné - 0
6. Jak často třídíte odpad?
Nikdy
Alespoň jednou za měsíc

Nejsem si jist - 2

Dostačující - 20

Velké - 4

Alespoň jednou za týden - 3

Každý den - 21

7. Jak nakládáte u vás doma kompostovatelným odpadem? (biologicky rozložitelným komunálním odpadem – dále jen
BRKO)
Kompostujeme na vlastním poOdvážíme do sběrného dvora - 8
Odkládáme spolu s dalším odpadem
zemku - 1
do popelnice - 0
Jeden respondent uvedl, že kompostuje na pozemku souseda

8. Produkujete biologicky rozložitelný odpad:
Z domácnosti - 13
Z užitkové zahrady - 14

Z údržby travnatých ploch - 16

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
7
od Kč 200,- do Kč 500,-.
8
od Kč 500,- a více. 4
Pro obě varianty příspěvku se vyslovili 2 respondenti

10. Nechceme kompostovat, BRKO produkujeme, ale chceme jej ukládat do kontejnerů na sběrném místě:
ANO - 6
NE - 11
Jeden respondent otázce nerozuměl

11. Uvítali byste pro kompostování BRKO zřízení malé komunitní kompostárny v naší obci?
ANO - 11
NE - 13
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 - 8
NE - 13
13. Uvítali byste, aby frekvence svozu komunálního odpadu v naší obci probíhala týdně po celý rok?
ANO - 10
NE - 11
Jeden z respondentů by vyměnil letní svoz za zimní, tak, aby zimním období byl vývoz jednou za čtrnáct dnů

14. Jste ochotni si za pravidelný týdenní svoz komunálního odpadu připlatit?
ANO - 7
NE -14
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 - 19
NE - 5

Otevřené otázky: V otevřených otázkách zůstal v jedenácti případech dotazník nevyplněn, v sedmi případech systém vyhovuje, v ostatní případech byly jednotlivé požadavky na rozšíření provozní doby ve sběrném dvoře o
sobotách, ve všední dny nebo brání v třídění odpadů plné kontejnery.
V jednom případě je v dotazníku uvedeno, že se respondent nesetkal s vybíráním poplatků ve sběrném dvoře.
Poplatky ve sběrném dvoře obce Ledčice se také nevybírají, u všech odpadů se o jedná dobrovolný příspěvek, kromě odpadů ze staveb. Tento odpad není obec povinna přijmout, a každý vlastník nemovitosti si
musí jeho likvidaci zajistit sám.
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