leden-duben 2019

Slovo starostky
Milí spoluobčané,
konečně jsme se dočkali a máme tu jaro. Zima byla dlouhá, ale k naší vesnici
vcelku mírná a milosrdná. Ozvala se jen jednou, zato tak řádně, až nám ani naše
technika nebyla nic platná a došlo na lopaty a košťata.
Nyní se již těšíme ze sluníčka a teplého počasí. Ačkoli na déšť čekáme jako na
smilování, je tu skupina lidí, která je za letošní, zatím suché počasí ráda. Jsou
to všichni ti, kteří se podílejí na přestavbě naší školy Po počátečních
problémech spočívajících v nutnosti dopracování některých částí projektu se
stavba rozjela a doufejme, že ve stejném tempu pojede až ke zdárnému konci.
Celkově jsme toho za první čtvrtletí letošního roku stihli již hodně. V únoru jsme
se po roce opět sešli při masopustní veselici. Doufám, že se všichni dobře bavili
a „naladili“ se tak na březen, kdy nás čekala spousta práce. Především jsme
společnými silami dokázali upravit okolí našich krásných rybníků. Děkuji všem,
kteří se po dva víkendy a jeden pátek zapojili do brigád na kácení stromů
a obětovali svůj volný čas a pohodlí. Aby toho nebylo málo, jakmile jsme
skončili s brigádami v okolí rybníků, přišel další víkend a s ním celostátní akce
„Ukliďme Česko“. Naše obec se stejně jako v předešlých letech do úklidu
aktivně zapojila a pomohla tak vyčistit okolí od odpadků, které do přírody
nepatří. K jednotlivým událostem z první čtvrtiny letošního roku se vrátíme
v novinkách ještě podrobněji. O jedné akci, která nás naopak čeká, bych vás ale
ráda informovala dopředu. Jedná se o soutěž o titul Vesnice roku, do které se
opět budeme hlásit. Jakmile bude znám termín, kdy k nám dorazí komise, budu
vás všechny informovat. Doufám, že se na akci dobře připravíme a komisi
zaujmeme.
Nyní mi již ale dovolte popřát vám krásné jaro, užijte si velikonočních svátků,
dětem přeji bohatou pomlázku a těším se na společná setkání, která nás čekají
a která, jak pevně věřím, si společně užijeme.
Kamila Hlavsová, starostka

V prvním čtvrtletí letošního roku narozeniny oslavili
55 let Frühauf Jaroslav, 60 let Kovář Josef, 60 let Kučerová Eva, 65 Došek Vlastimil,
65 let Uher Josef, 65 let Kratochvílová Jaroslava, 65 let Chudobová Irena, 70 let Petrák
Josef, 75 let Klatovská Marie, 75 let Machová Marie, 80 let Justová Alena, 80 let
Vránová Drahomíra, 82 let Fric Josef, 83 let Milerová Růžena, 84 let Písek Miloslav,
86 let Král Karel, 87 let Došek Josef, 88 let Jiránková Marie, 92 let Došková Miluše.
Všem oslavencům do dalších let přejeme hodně zdraví, klidu a pohody!
Jejich život se naplnil
S lítostí oznamujeme, že v prvním čtvrtletí tohoto roku nás ve věku 89 let navždy
opustila Bohuslava Králová, ve věku 68 let Ivana Dneboská a ve věku 74 let Běla
Císařová.
Čest jejich památce!
Vítáme naše nejmenší
V prvním čtvrtletí letošního roku se u nás v Ledčicích narodila Anna Špačková a Emma
Poláková.
Dětem i rodičům přejeme hodně lásky a životních úspěchů!

Poděkování
-

společnosti BRALEP s.r.o. za poskytnutí finančního daru pro Tříkrálovou sbírku
společnosti KÁMEN Zbraslav, a.s. za bezplatné poskytnutí stroje na úklid obce
občanům za sbírku – poskytnutí ošacení a dalšího vybavení pro sociální družstvo
Diakonie Broumov

Program
6. 4. - Ukliďme Česko i Ledčice
13. 4. - Výlet - Bečov nad Teplou - relikviář sv. Maura, návštěva Karlových Varů
21. 4. - Velikonoční koncert – W. A. Mozart Korunovační mše
30. 4. - Čarodějnice
12. 5. - svátek Dne matek
8. 6. - Dětský den s večerní zábavou na hřišti
28. 9. - Svatováclavský běh s večerní zábavou v Ledčické stodole
9. 11. - 30. výročí Sametové revoluce
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Ledčice
konaného dne 28.2.2019 od 19.00 hodin v klubovně JSDH
Zastupitelstvo Obce Ledčice schválilo usnesení:
- č. 66 - rozpočtové opatření č. 8/2018
- č. 67 - rozpočtové opatření č. 1/2019
- č. 68 - závěrečný účet 2018
- č. 69 - účetní závěrku 2018
- č. 70 - výroční zpráva za rok 2018 podle zákona č. 106/1999 Sb.
- č. 71 - dohodu o provedení práce
- Různá:
- č. 72 - posouzení výkresu veřejného osvětlení „Cikánka“
- č. 73 - rozšíření dobývacího prostoru v k. ú. Ledčice
- č. 74 - prodej pozemku p. č 1004/18 o výměře 41 m2
- č. 75 - zapojení do celostátní akce „Ukliďme Česko“
- č. 76 - uspořádání oslav 30 let výročí „Sametové revoluce“
- č. 77 - odvoz a odstranění druhotných surovin - cenová nabídka
- č. 78 - informace o stavu akce „Přístavba a nadstavba ZŠ a MŠ
Ledčice
- č. 79 - Přístavba a nadstavba ZŠ a MŠ Ledčice - projekt „Nové
ústřední topení v původní budově“
Diskuse
- starostka vyvolala debatu ohledně využití 1. NP. č. p. 108
- starostka oznámila, že obec byla oslovena novým možným poskytovatelem
internetu v obci, o výsledku jednání bude průběžně zastupitele informovat
- zastupitelka Věra Novotná pozvala občany jménem Spolku ŘIP na zájezd do
Divadla Palace Praha na představení Miluju tě, ale … konaného dne 2. 4. 2019
od 19 hodin
- zastupitelka Věra Novotná pozvala občany jménem obce a Kumštovního klubu
na zájezd, který se bude konat 13. 4. 2019 (cílem zájezdu je Bečov nad Teplou,
Chodová Planá a Karlovy Vary)
- starostka pozvala zastupitele obce na kontrolní den 5. 3. 2018 od 10 hodin –
stavba ZŠ a MŠ
- ředitelka školy pozvala občany a děti na dětský karneval konaný 16. 3. 2019
od 14 hodin v Ledčické stodole
- starostka informovala o plánu zabudovat kamerový systém na sportovišti na
Skalce, důvodem je ochrana obecního majetku před vandaly
- starostka informovala o probíhajícím sběru šatstva pro charitu
- starostka informovala o plánovaném kácení stromů u rybníka „Srbák“
- starostka poděkovala všem, kteří se zúčastnili stěhování místní školy
- zastupitel Luboš Král pozval občany na fotbalová utkání:
9. 3. 2019 na stadionu Pod Lipou, Roudnice n. L. od 18.30 hodin
16. 3. 2019 na fotbalovém hřišti ve Vrbici od 14 hodin
a zároveň informoval o zahájení fotbalové soutěže 23. 3. 2019
- ředitelka školy pozvala občany na Vítání jara 21. 3. 2019 od 14.30 hodin
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Rozpočet Obce Ledčice na rok 2019
Daňové příjmy
Kanalizace
LedciceNet
Kultura
Hřiště
Příměstský tábor
Využití volného času dětí a mládeže
Hřbitovy
Územní plán
Majetek obce
Komunální odpad
Tříděný odpad
Eko-Kom
Místní správa
Bankovní ústavy
Financování
Celkem příjmy

11 312 500,00 Kč
155 000,00 Kč
30 000,00 Kč
20 000,00 Kč
392 000,00 Kč
20 000,00 Kč
50 000,00 Kč
25 000,00 Kč
60 000,00 Kč
300 000,00 Kč
17 500,00 Kč
30 000,00 Kč
80 000,00 Kč
9 000,00 Kč
2 000,00 Kč
27 200 000,00 Kč
39 703 000,00 Kč

Les
Psí útulek
Silnice
Chodníky
Rybníky
LedciceNet
Základní škola
Knihovna
Kronika
U Cinků
Rozhlas
Ledčické novinky
Zájmová činnost v kultuře
Nové hřiště
Staré hřiště
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost
Zdravotnictví
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Hřbitovy
Majetek obce
Nebezpečný odpad
Komunální odpad
Sběrný dvůr
Veřejná zeleň
Krizové rezervy
Bezpečnost
JSDH
BOZP, PO
Zastupitelstvo obce
Místní správa
Bankovní ústavy a pojištění
Celkem výdaje

10 000,00 Kč
15 000,00 Kč
175 000,00 Kč
10 000,00 Kč
780 000,00 Kč
84 000,00 Kč
33 100 000,00 Kč
84 000,00 Kč
10 000,00 Kč
210 000,00 Kč
5 000,00 Kč
30 000,00 Kč
367 000,00 Kč
250 000,00 Kč
2 000,00 Kč
436 200,00 Kč
111 000,00 Kč
3 000,00 Kč
35 000,00 Kč
152 000,00 Kč
249 000,00 Kč
70 000,00 Kč
40 000,00 Kč
375 000,00 Kč
451 700,00 Kč
185 000,00 Kč
20 000,00 Kč
120 000,00 Kč
96 000,00 Kč
24 000,00 Kč
1 088 200,00 Kč
1 048 900,00 Kč
66 000,00 Kč
39 703 000,00 Kč
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Co nás čeká - Volby do Evropského parlamentu 2019
Volby do Evropského parlamentu proběhnou v zemích
Evropské unie od 23. do 26. května 2019. U nás půjdeme
k volebním urnám tradičně v pátek a v sobotu 24. a 25.
května. Celá Česká republika tvoří pro účely těchto voleb
jeden volební obvod. Volič si vybírá hlasovací lístek jedné
ze stran nebo koalic a může na něm kroužkem u jména
kandidáta udělit až dva preferenční hlasy. Ve volbách nemohou kandidovat nezávislí
kandidáti ani jejich sdružení, protože jsou do voleb připuštěny pouze registrované
politické strany nebo jejich koalice. Česko má 21 mandátů z celkového počtu 705
europoslanců. Obec Ledčice získala v letech 2014-2018 z fondů EU částku 4 600
000Kč.

Knihovna
Ledčická knihovna vstoupila do 120. roku své
existence. Založil ji Vzdělávací a podporovací
spolek ŘIP, v jehož knize se píše: „Přijmuty byly
knihy spolkové, kteréž koupil pokladník František
Heran v Roudnici od pánů Soběslavského, Mareše
a Voceďálka v ceně 10 zlatých 64 krejcarů
a zároveň bylo ujednáno, by se knihy půjčovaly za
poplatek 1 krejcaru až do pěti z jedné knížky na
dobu jednoho týdne. Schváleno bylo, aby se dala
dělat skříň na knihy v ceně 8 zlatých. Za prvního
knihovníka byl zvolen 31. 12. 1899 František
Heran. Na knihy povolena okrouhlá suma 4 zlaté.“
V knihovně se vystřídalo během dlouhých let
mnoho vážených občanů, naposledy PhDr. Jana
Vrzalová, která věnovala této záslužné práci 7 let
a současně obohatila knižní fond o řadu hodnotných
děl. Za její přínos kulturnímu zázemí obce jí patří
velký dík.
Od letošního Nového roku je novým knihovníkem PhDr. Jan Novotný.
V současné době jsou knihy rozdělené do několika oddílů. Nejvíce je půjčovaná beletrie
historická i současná. Mladí čtenáři od 3 do 15 let mají na výběr z mnoha knih,
dobrodružných i naučných, pro zábavu i pro školní četbu. Doufáme, že ve spolupráci
s místní školou se podaří rozšířit řady mladých čtenářů o nové tváře.
Během mnoha let se rozšířil knižní fond, který čítá přes 5 000 svazků a je zpracováván
profesionálním knihovnickým programem Clavius, s jehož širším využitím odborně
a vstřícně pomáhá ředitelka mělnické knihovny PhDr. Hana Lumpeová.
Několikrát do roka přijíždí rozšířit knižní nabídku Středočeská vědecká knihovna
v Kladně. O její tituly je vždy velký zájem. V knihovně je k dispozici veřejný internet,
který využívají ti, kteří k němu nemají doma přístup. Pro veřejnost je knihovna
otevřená každou středu od 15 do 17 hodin.
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Svoz odpadu
Letní svoz odpadu se koná od 1. 5. do 31. 10. jednou za čtrnáct dní každý čtvrtek,
přesný termín bude upřesněn. Zimní svoz od 1. 1. do 30. 4. a od 1. 11. do 31. 12. ve
čtvrtek každý týden. Svoz probíhá cca od 6 hodin ráno. Svoz zajišťuje firma FCC ČR
spol.s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8.
Výběr poplatků za svoz odpadu podle Obecně závazné vyhlášky 1/2012:
- poplatek za komunální odpad dospělí trvale hlášení 600,- poplatek za komunální odpad děti do 15ti let trvale hlášené 400,- poplatek za komunální odpad rekreanti za nemovitost 600,Termín splatnosti do 1. 5. 2019. Poplatky je možno platit hotově na obecním úřadě
nebo převodem na č. ú. 473 266 933/0300, variabilní symbol 1340 + číslo popisné.

Poděkování občanům Ledčic za Tříkrálovou sbírku 2019
Farní charita Roudnice nad Labem děkuje všem občanům Ledčic, kteří v uplynulých
dnech finančně přispěli do kasiček tříkrálových koledníků.
V Roudnici nad Labem, Budyni nad Ohří a 14 okolních obcích se v letošní sbírce,
v době od 1. 1. do 13. 1. 2019 podařilo vykoledovat rekordní částku 225 738 Kč. Zařadili
jste se mezi obce, které si vytvořily skupinky koledníků a vedoucí z vlastní obce. Do
kasiček jste jim přispěli částkou 10 338 Kč, za což Vám mockrát děkujeme.
Náš velký dík patří místním koledníkům – Nele Sirové, Jakubovi Horkému, Tereze
Králové, Emmě Hakrové, Emě Petrákové a Danielovi Reilichovi a také jejich vedoucím,
paní Markétě Sirové a Blance Lehotské. Díky jejich nadšení a ochotě pomoct,
se podařilo dosáhnout výborného výsledku nejen u vás v Ledčicích, ale i celkově na
Podřipsku.
Ještě jednou děkujeme všem dárcům za jejich štědrost a dobrovolníkům za ochotu
a nasazení.
Za vedení Farní charity Roudnice nad Labem Ing. Marcela Lysáčková.

Vzdělávací a podporovací spolek ŘIP
V sobotu 26. 1. 2019 se za hojné účasti svých členů
konala v Pohostinství Na návsi při hudbě
a občerstvení výroční valná hromada Vzdělávacího
a podporovacího spolku ŘIP.
Jednalo se mezi jiným o zprostředkování zájezdu na
hudební komedii do Divadla Palace Praha na
představení Miluji Tě, ale…, kdy spolek zajistil pro
občany a přátele dopravu a současně sjednal rezervaci
lístků.
Návštěvy divadla 2. 4. 2019 se účastnilo 30 zájemců,
kterým se představení velmi líbilo, a to všechny
přítomné přivedlo na myšlenku takovouto kulturní
akci v blízkém čase, například na podzim, zopakovat.
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Masopust
Zastupitelstvo Obce Ledčice ve spolupráci s Místní knihovnou uspořádalo v sobotu
9. února 2019 masopustní veselici. Na programu byla dopolední ukázka výroby
zabijačkových jídel pod taktovkou řezníků Antonína Škabrahy a Zbyňka Ebra.
Odpoledne pokračovalo přípravou masek v knihovně a v 15 hodin masopustním
průvodem v čele s Ledčickou gardou. Ledčickou gardu zastoupili pánové Michal
Fafejta, Michal Král, Jiří Švehla ml., Martin Žákovič a Lukáš Bartoš. „Nevděčné“ role
Masopusta se ujal Aleš Voves, kterého ze všech hříchů a zlomyslností za předchozí rok
obvinil rychtář Jan Novotný. Všichni přítomní poté hlasováním odsoudili Masopusta
k tradiční veřejné popravě. Následovala odměna pro všechny přítomné masky.
V Ledčické stodole bylo po celý den připravené posezení, na harmoniku hrál Antonín
Plicka a na kytaru Antonín Salač. Večer k tanci i poslechu hrála Dvořákova veranda.
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Karneval
Obec ve spolupráci s místní školou v pátek 16. března připravila v Ledčické stodole pro
malé i větší děti karneval se spoustou soutěží.
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Proměny ledčické školy
Ledčická škola čelí v tomto školním
roce mnohým změnám. Když žáčky
i jejich rodiče přivítaly 3. září 2018
mořské postavičky a vodník, ještě nikdo
netušil, jaké změny přijdou. Poté, co se
prvňáčkům podařilo ulovit z moře
zlatou rybku, začal školní rok.
A jaký je? „Bláznivé pátky – do světa
a zase zpátky“ nám zpestřují poslední
pátky v měsíci. Vylosovaní žáci
vyprávějí o svých zážitcích z cestování
nebo o svých tajných místech, kam by
se rádi podívali. Opět jsme se zapojili do dobrovolnické akce „72 hodin – Ruku na to!“.
Sesbírali jsme papír a drobné elektrospotřebiče. Pozvali jsme k nám do školy známou
spisovatelku Kláru Smolíkovou a posléze také divadélko z Hradce Králové. Za kulturou
jsme si vyjeli do Lužce nad Vltavou. Oslavili jsme 100. výročí republiky dnem plným
oslav, zábavy, rozmanitých úkolů i sladkého překvapení. Jako každý rok, tak i letos
jsme poslali vlastnoručně vyrobené záložky do knihy svým slovenským kamarádům
prostřednictvím projektu „Záložka do knihy spojuje školy“. V adventu jsme vystoupili
s Andělskou pohádkou v Nové Vsi a v Ledčicích a pomohli rozsvítit vánoční stromy.
Přišel i Mikuláš se svým doprovodem. Vánoční besídka se moc povedla, děti předvedly
pohádku českou i anglickou, zahrály na flétničky a zazpívaly. Napsali jsme dopis
Ježíškovi, a také dopis od Ježíška obdrželi. Pod stromečkem děti našly velkou hromadu
dárků. Největší úspěch sklidilo opět Lego.
A pak to nastalo… Museli jsme se přestěhovat. Tato akce byla velmi náročná. Přišli na
pomoc rodiče i paní starostka, zastupitelé a další přátelé školy. Všem za to patří velké
díky! I přes bolavá záda a namožené
svaly se všechno stihlo v termínu a děti
po vánočních prázdninách dorazily
do své nové „provizorní“ školy.
Už několik měsíců vyučování probíhá
U Cinků a Na Skalce. Z počátku jsme
čelili různým problémům, ale ty se
během krátké doby z většiny vyřešily.
Všichni se moc těšíme na jarní slunce,
které nám dopřeje delší pobyt venku.
Naším největším přáním je, abychom se
mohli vrátit co nejdříve zpět do naší
milované školy. Znovu vyjít schody,
otevřít velké dřevěné dveře a vstoupit tam, kde je cesta za poznáváním protkána hrou
a úsměvy.
Ivana Šindelářová
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Zápis do ledčické školy
Zápis dětí do 1. třídy školního roku 2019 – 2020 se konal v úterý 9. dubna 2019
od 13.30 hodin do 16.30 hodin U Cinků, Ledčice 15.
Zápis dětí do mateřské školy školního roku 2019-2020 proběhne v úterý 7. 5. 2019
v době od 13.00 do 16.00 hodin.
K zápisu přinese zákonný zástupce „Přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy“
s vyjádřením lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte, svůj občanský průkaz a rodný list
dítěte. „Přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy“ si vyzvedněte v MŠ (U Cinků,
Ledčice 15, 1. patro).

Vítání jara
První jarní den děti z ledčické školy vyprovodily Moranu a přivítaly jaro básničkami
a hrou na flétničky.
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TJ SOKOL Ledčice
V sobotu 23. března vstoupil tým ledčických fotbalistů do jarní sezony 2019, a to
úspěšným utkáním s fotbalovým týmem SK Spomyšl, ve kterém TJ Sokol Ledčice
zvítězil 3:1. Další zápasy se konaly v sobotu 30. 3. s SK Postřižínem, skóre 2:1 (P)
a následně v sobotu 6. 4. s AFK Veltrusy s výsledkem 0:2. Zatím poslední utkání
proběhlo 13. 4. 2019 s FK Kralupy 1901 B, skóre 0:2.
Zázemím všem fotbalistům i přihlížejícím návštěvníkům byly nové kabiny, slavnostně
otevřené v loňském červnu. Ledčičtí fanoušci nezaváhali a přišli povzbudit své
fotbalisty mohutným a vytrvalým skandováním. Odměnou všem, jak ledčickým
fotbalistům, tak místním fanouškům byla vždy vzájemná děkovačka po závěrečném
hvizdu.
Přijďte povzbudit ledčické mužstvo na utkání:
20. 4. 2019 od 17.00 hodin – protivníkem bude AFK Vraňany
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Rybníky
V průběhu konce zimy bylo nutné podle odborného posudku pokácet několik
mohutných a starých stromů. Toto se podařilo především díky členům místního
dobrovolného sboru hasičů, kteří odvedli náročnou a těžkou práci. Vydatně jim při tom
pomáhali členové TJ Sokol Ledčice a zastupitelé včetně rodinných příslušníků. Kácení
probíhalo celkem ve třech dnech, a to 15., 24. a 30. března. Zeleň kolem rybníků bude
obnovena v rámci projektu Obnova zeleně v intravilánu obce Ledčice, který je
v současné době ve fázi přípravy.
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Ukliďme Česko
Jak jsem se zmínila v úvodním slovu, obec se opět po roce zúčastnila celonárodní akce
Ukliďme Česko. Sešli jsme se v sobotu 6. 4. 2019 v 8 hodin na návsi před obecním
úřadem a rozdělili si trasy, kudy se jednotlivé skupiny vydají. Musím s velkým
povděkem konstatovat, že se nás opravdu sešlo hodně. Akce se zúčastnili zástupci
spolku ŘIP, myslivců, hasičů, kynologů, zastupitelé, ale i spousta občanů, kteří nejsou
registrovaní v žádném z místních spolků. Pomoci přišla i děvčata z AGILITY se svými
psími miláčky. Děti z místní školy se zapojily již v průběhu celého týdne, který
předcházel sobotě, kdy vše oficiálně vypuklo. Určitě vás zajímá, co se skrývá po
pojmem hodně, tak vězte, že je to 49 dospělých a 35 dětí!!! O to více mě mrzí, že jsem
neudělala společnou fotografii. Na tomto místě slibuji, že příští rok to napravím. Po celé
akci jsme si pak společně sedli v Ledčické stodole u malého občerstvení. Domů jsme se
vraceli s pocitem dobře odvedené práce.
KH
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Výlet do Bečova nad Teplou a Karlových Varů
Druhou dubnovou sobotu uspořádala
Obec Ledčice a Kumštovní klub výlet
do Karlovarského kraje. První zastávka
byla na zámku v Bečově nad Teplou,
kam jsme si jeli prohlédnout relikviář
sv. Maura. Tato významná románská
památka z první třetiny 13. století je
považována za druhou nejcennější
movitou památku v České republice
(po českých korunovačních klenotech).
Historie
relikviáře
byla
velmi
dramatická. Schránku na ostatky
svatého Maura zadali k výrobě
benediktinští mniši kláštera v Belgii,
po Francouzské revoluci 1789 byl
relikviář prodán šlechtici Alfrédu de Beufort-Spontin, který byl majitelem panství v Bečově nad
Teplou. Tak se dostal relikviář v 19. století na naše území. Za 2. světové války příslušníci
Beaufort-Spontinů kolaborovali s nacisty. Když viděli, že nacisté válku prohrají, rozhodli se
k útěku do Rakouska, ale relikviář si netroufli s sebou v neklidné době odvézt a ukryli ho na
Bečově. Zámek byl po válce znárodněn, majetek Beaufortů byl na základě Benešových dekretů
zkonfiskován. Čas plynul a relikviář byl zapomenut–rodina Beaufortů se o něm nezmiňovala, ale
čekala na příležitost, jak se k němu opět dostat.
V roce 1982 navštívila zchátralý a nepřístupný zámek Bečov Elisabeth von Croy, členka rodiny,
a ověřila si, že relikviář je stále na místě. Rodina se spojila s americkým obchodníkem Danny
Douglasem a společně vymysleli plán, jak relikviář získat. V roce 1984 začal Douglas vyjednávat
s československým státem o vývozu „blíže neurčeného uměleckého předmětu“. Jednání byla
komplikovaná a inkognito k nim byli přizváni i kriminalisté, kteří měli zjistit, o co se vlastně
jedná. Douglas sdělil, že jde o předmět s vysokou
uměleckou a historickou hodnotou, který je zakopán
v okruhu 100 km od Norimberka. A tady začala
detektivka-zjistit co to bylo a kde to bylo ukryto, a to
v krátkém časovém limitu. V listopadu 1985 policisté
v čele s Františkem Maryškou našli relikviář pod
podlahou hradní kaple spolu se 103 lahvemi cenného
francouzského koňaku a vína. Památka byla velmi
poničená, 11 let trvaly komplikované restaurátorské
práce, takže až v roce 2002 se dočkala opětovného
vystavení na Bečově…
Po prohlídce relikviáře jsme pokračovali do Chodové
Plané na oběd do restaurace Ve skále. Můžeme všem
vřele doporučit–kuchyně chutná, prostředí sklepů
neobvyklé a vtipné... Posledním cílem cesty byly
Karlovy Vary s návštěvou Muzea Jana Bechera.
Zastavení v muzeu bylo zakončeno ochutnávkou 13.
karlovarského pramene. Další karlovarské prameny
jsme mohli ochutnat na procházce po lázeňské
kolonádě. Výlet byl milým zpestřením a doufáme, že nebyl poslední. Pokud máte nápad,
kam vyrazit příště, dejte nám vědět!
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Velikonoční koncert
Korunovační mše C dur je jedním z nejznámějších děl Wolfganga Amadea Mozarta
– zkomponoval ji před 240 lety, v roce 1779, pro velikonoční bohoslužbu v salcburské
katedrále. Brzy se zařadila mezi nejčastěji uváděné skladby při významných církevních
slavnostech a zejména pak při korunovacích císařů a králů. A to nejen díky dokonalému
propojení libreta s hudbou, geniální hudební průzračnosti, lehkosti, ale také díky
originalitě posílené o obrovskou škálu výrazových prostředků od tichých tónů
hlubokého citu až po ostrá tragická fortissima.
V loňském roce měla Korunovační mše v provedení Ledčického příležitostného sboru
a orchestru svoji premiéru také u nás. Podle slov tehdy celebrujícího podřipského
vikáře Martina Brousila to byla nejkrásnější oslava Velikonoc v širokém okolí. Také
všichni přítomní posluchači zmíněného ledčického koncertu, včetně sboru, sólistů
a hudebníků, byli nadšeni tím, jak kvalitní provedení Korunovační mše je možné
vytvořit v tak malé vesnici. Tím spíše v době, kdy spousta sborů pro nedostatek podpory
a financí zaniká. I na tom je vidět, že nezáleží pouze na rozpočtech, ale hlavně na píli
účastníků i nadšení organizátorů. Všem patří obrovská poklona a obdiv za to, že
v Ledčicích sbor vůbec funguje, ale hlavně, že má takovou úroveň a tolik (lidově
řečeno) „šťávy“, kterou by mu mohla závidět mnohem větší místa. Věřme, že se to
podaří i v budoucnu a všichni protagonisté opět zažijí velkou radost z potlesku
a pozitivních reakcí publika.
Můžeme se o tom přesvědčit už v neděli 21. dubna v 16 hodin, kdy Korunovační
mše v provedení Ledčického příležitostného sboru a orchestru rozezní místní
svatováclavský chrámový prostor. Dirigentského postu se už tradičně ujme Jakub
Kydlíček, sóla přednesou Barbora Hanslianová, Pavla Popelková, Jaroslav Novák
a Jan Holub. Všichni jste srdečně zváni…
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Letošní zima
Začátkem února nás navštívila zima. Největší radost z ní měly děti, ale i dospělí se
zapojili do zimních radovánek. Výsledek posuďte sami…

Čarodějnice
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