květen-červenec 2019

Slovo starostky
Milí spoluobčané,
prázdniny se nám pomalu překlápí do své druhé poloviny a my se zase setkáváme nad
pár řádky, při kterých si oživíme, co všechno jsme společně prožili v uplynulých třech
měsících.
Druhou květnovou neděli se všechny maminky, babičky a tetičky sešly při příležitosti Dne matek v Ledčické stodole. Mile nás překvapili i tatínkové, dědečkové
a strýčkové, že také dorazili a společně se potěšili z vystoupení dětí místní základní
a mateřské školy. V květnu nás navštívila očekávaná komise v rámci soutěže o titul Vesnice roku 2019. Myslím, že se jí u nás líbilo a to, jak jsme dopadli, se dozvíte uvnitř
našich novinek. Jen jsme se rozloučili s komisí, vedli naše kroky do volební místnosti.
Tentokrát jsme se z důvodu rekonstrukce školy a s tím související výukou dětí U Cinků
sešli v č.p. 108 vedle obecního úřadu
a vhozením volebních lístků do urny vybrali naše budoucí europoslance. Když
už jsem se zmínila o rekonstrukci školy,
uvnitř listu budete podrobněji seznámeni
se stavem probíhající přestavby. Volby
do Evropského parlamentu proběhly bez
komplikací a všichni, především ale naše
děti, jsme se mohli těšit v červnu na dětský den a v neposlední řadě na školu
v přírodě.
… A pak už nastaly ty dlouho
očekávané prázdniny a čas dovolených.
Pokud již máte zaslouženou dovolenou
za sebou, přeji vám příjemný, bezstresový návrat do pracovního procesu a pokud jste ti šťastnější a dovolená je ještě
před vámi, užijte si ji co nejlépe a načerpejte sil do dalších dnů. Dětem přeji, ať
si užívají prázdnin a nám všem společně
přeji jen samé hezké letní dny se spoustou
sluníčka a doufejme i s tolik potřebným
deštěm.
Kamila Hlavsová

Ve druhém čtvrtletí letošního roku narozeniny oslavili
50 let Mareš Jiří, 55 let Švehla Bohumil, 60 let Urban Milan, Vlnař Jiří, Uhrová Jana,
Sirový Aleš, Kubíčková Anna, 65 let Bušilová Dana, Hudcová Svatava, Rubín Vladislav, Michovský Ladislav, Postránecký Vlastimil, Novotná Věra, 70 let Chudoba Jiří,
Rousová Hana, 75 let Císař Vladimír, 84 let Fryč Miloslav, 86 let Šimralová Marie,
Justa Václav, 87 let Petráš Jiří, 88 let Došková Zdeňka.
Všem oslavencům do dalších let přejeme hodně zdraví, klidu a pohody!
Jeho život se naplnil
S lítostí oznamujeme, že 4. července tohoto roku nás ve věku 52 let navždy opustil pan
Petr Duda.
Čest jeho památce!

Poděkování
- panu Jiřímu Huškovi za poskytnutí zmrzlin pro děti na Sportovní den
- občanům za spolupráci a účast při soutěži o titul Vesnice roku 2019
- Obci Lužec za zapůjčení vysoušečů potřebných při rekonstrukci školy
- všem, kteří se zúčastnili brigád a akcí organizovaných obcí

Program
- 1. 9. 2019 Prázdninové rozloučení se zvířátky
- 28. 9. 2019 Svatováclavský pochod
- 9. 11. 2019 Oslava 30 let výročí „Sametové revoluce“
a Den otevřených dveří ve škole
- Vítání občánků - termín bude upřesněn dle uvolněných prostor U Cinků

Diakonie Broumov - poděkování
Vážení přátelé,
rádi bychom Vám poděkovali za sbírku použitého ošacení,
kterou jste nám poskytli. Vše, co jste nám darovali, bylo okamžitě poskytnuto jako materiální pomoc sociálně slabým rodinám.
Vyjádřete, prosím, naši vděčnost a poděkování všem občanům za jejich štědrost a ochotu pomáhat potřebným. Jejich darované věci jsou významnou pomocí všem,
kteří to opravdu potřebují, lidem v nouzi či sociální tísni.
Díky Vám můžeme realizovat v praxi naše motto
„NEPOTŘEBNÉ VĚCI POTŘEBNÝM“.
Se srdečným pozdravem, Ing. Pavel Hendrichovský, předseda družstva
V Broumově dne 5. 6. 2019
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Ledčice
konaného dne 13. 6. 2019 od 19.00 hodin v klubovně JSDH
Zahájení
Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Program
Změna č. 2 Územního plánu
Prodej části pozemku
Smlouva o zřízení věcného břemene
Nabídka bankovního úvěru pro spolufinancování přestavby ZŠ a MŠ
Směrnice pro evidenci a účtování hmotného a nehmotného majetku a zásob ZŠ
a MŠ Ledčice
9) Výkres veřejného osvětlení „Na Cikánce“
10) Cenová nabídka závlahy fotbalového hřiště „Na Skalce“
11) Žádost o odprodej pozemku
12) Žádost o odprodej pozemku
13) Smlouva o umístění zařízení – přenos internetového signálu
14) Smlouva o poskytování IT služeb a nájmu počítačového zařízení
15) Společný školský obvod
16) Rekonstrukce MŠ a ZŠ
17) Různé a) rozpočtové opatření č. 2
b) rozpočtové opatření č. 3
c) návrh na směnu pozemku
18) Diskuse
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Bod 4) Změna č. 2 Územního plánu
Předsedající seznámila se Změnou č. 2 Územního plánu obce Ledčice. Podklady projednávané Změny č. 2 byly zastupitelům zaslány 4. 6. 2019 k seznámení emailem.
O pořízení Změny č. 2 ÚPO rozhodlo obecní zastupitelstvo 17. 12. 2013 a zadání pro
zpracování Změny č. 2 bylo schváleno obecním zastupitelstvem 15. 12. 2015. Návrh
Změny č. 2 byl zpracován v květnu a červnu 2016. Společné jednání dotčených orgánů,
krajského úřadu a sousedních obcí o návrhu Změny č. 2 proběhlo 3. 11. 2016 na Obecním úřadě v Ledčicích. Připomínky včetně jejich projednání mohly být vzneseny do
7. 12. 2016. Byla vznesena námitka k nedostatečnému vymezení koridoru pro vysokorychlostní trať. Upravený návrh byl zhotoven v květnu 2017 a veřejné projednání se
konalo 18. 9. 2017 U Cinků. V rámci veřejného projednání byla uplatněna jediná námitka od majitelky rodinného domu č. p. 86, kdy se obávala narušení kvality obytného
prostředí své nemovitosti sousedící s č. p. 15 tím, že bude č. p. 15 zařazeno do ploch
typu SV1 (služby a vybavenost) a žádala zachování jako plocha bydlení typu BV (tj.
obytná zástavba vesnického typu) a plochy technické infrastruktury, protože tyto plochy
mají přísnější regulaci ve způsobu využití. Námitka byla projednána na Zastupitelstvu
obce 8. 3. 2018 kde bylo rozhodnuto o schválení Varianty A v rámci vypořádání připomínky, tj. námitce se nevyhovuje v rozsahu podání, tj. nevyhovuje se požadavku na
zrušení vymezení plochy SV1, vyhovuje se požadavku úpravy závazné textové části.
Vlastní objekt bude vyčleněn z plochy SV1 a bude zařazen jako stabilizovaná plocha
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SV, protože úpravy již byly provedeny a obec nepředpokládá nějakou další změnu. Výsledný tisk Změny č.2 ÚPO pro úřední potřebu byl vydán v únoru 2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce potvrzuje v souladu s ust. § 54 odst. 2 stavebního zákona ověření
souladu Změny č. 2 Územního plánu Ledčice s Politikou územního rozvoje ČR ve znění
1. aktualizace, se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje ve znění
2. aktualizace, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 18. 4. 2017 pod č. j. : 048729/2017/KUSK.
Usnesení č. 83 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce rozhoduje o námitkách v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tak, jak je uvedeno na
str. 24-30 v odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Ledčice.
Usnesení č. 84 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce vydává formou opatření obecné povahy Změnu č. 2 Územního
plánu Ledčice, jako příslušný správní orgán, ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171-174
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 13 a § 16
a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Usnesení č. 85 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ukládá pořizovateli:
- Zajistit po nabytí účinnosti Změny č. 2 Územního plánu Ledčice povinnosti
vyplývající z ustanovení § 165 stavebního zákona a z § 14 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
- zaslat registrační list Krajskému úřadu Středočeského kraje ve smyslu
ustanovení § 162 stavebního zákona
Usnesení č. 86 bylo schváleno.
Bod 5) Prodej části obecního pozemku
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části obecního pozemku o výměře 20 m2, druh
pozemku travní porost, zapsaný na LV 10001 pro obec a katastrální území Ledčice,
který bude oddělen z parc. čísla 1091/3.
Usnesení č. 87 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části obecního pozemku o výměře 20 m2, druh
pozemku travní porost, zapsaný na LV 10001 pro obec a katastrální území Ledčice,
který bude oddělen z parc. čísla 1091/ za cenu 350 Kč/m2. Žadatel na své náklady
zajistí geometrický plán nutný pro rozdělení původního pozemku.
Usnesení č. 88 bylo schváleno.
Bod 6) Smlouva o zřízení věcného břemene
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. sml.
9900092335_1/VB v souladu s podmínkami Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 30. 4. 2017 a v souladu s geometrickým plánem č. 557-3618/2018
za cenu jednorázové úplaty 500 Kč. Dotčené pozemky parc. č. 151/2 a parc. č. 2978
zapsané na LV 10001 pro k. ú. Ledčice, obec Ledčice, stavba „ROZ, Ledčice, plynovod
a přípojka, číslo stavby: 9900092335“.
Usnesení č. 89 bylo schváleno.
Bod 7) Nabídka bankovního úvěru pro spolufinancování přestavby ZŠ a MŠ
Předsedající seznámila přítomné se 3 předloženými nabídkami od bankovních domů na
spolufinancování přestavby ZŠ a MŠ. Osloveny byly Česká spořitelna, Komerční banka
a ČSOB. Všechny společnosti zaslaly svoje nabídky, které předsedající předložila zastupitelům.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje indikativní nabídku Komerční banky registrační číslo žádosti 99022167409 na poskytnutí úvěru za účelem financování přestavby základní
a mateřské školy: Výše úvěru: 11 mil. Kč, předpokládané období čerpání: od podpisu
smlouvy nejpozději do 31. 12. 2019, předpokládané období splácení: od 1/2020, splatnost úvěru: 5 let, úroková sazba s fixací po celou dobu splatnosti 1,94 % p.a., poplatek
za poskytnutí úvěru: bez poplatku, poplatek za vedení úvěrového účtu: bez poplatku,
rezervační poplatek: 0,01%, zajištění: bez zajištění, možnost předčasného splacení celého úvěru nebo jeho části bez sankcí a poplatků.
Usnesení č. 90 bylo schváleno.
Bod 8) Směrnice pro evidenci a účtování hmotného a nehmotného majetku a zásob
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu bodu 4 a 5 „Směrnice pro evidenci a účtování
hmotného a nehmotného majetku a zásob“: Nové znění: Bod 4) Drobným hmotným
investičním majetkem jsou samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než
1 rok, jejichž ocenění je vyšší než 2 999 Kč, ale nepřesahuje 40 000 Kč. Bod 5) V operativní evidenci je zařazen drobný hmotný majetek, jehož ocenění je nižší než 3 000 Kč
a vyšší než 499 Kč. Movité věci v hodnotě do 499 Kč nebudou zaúčtovány do majetku
organizace.
Usnesení č. 91 bylo schváleno.
Bod 9)Výkres veřejného osvětlení Na Cikánce
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ledčice posoudilo předložený výkres veřejného osvětlení číslo výkresu VO-1, vedení veřejného osvětlení bude připoloženo ke kabelům NN v rámci
stavby IE-12-6008573 a rozhodlo změnit počet lamp veřejného osvětlení podle opraveného označení ve výkresu a to: zrušit lampy 6, 7, 8, 9, posunout lampu 2 a lampy 10 +
11 nechat prověřit na dopravním inspektorátu.
Usnesení č. 92 bylo schváleno.
Bod 10) Cenová nabídka závlaha fotbalového hřiště „Na Skalce“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje cenovou nabídku od firmy XXXX na realizaci
vrtu v areálu fotbalového hřiště Na Skalce ve výši: vrtané práce včetně dokumentace
potřebné ke stavebnímu povolení 149 058 Kč včetně DPH, čerpací technologie
73 283 Kč včetně DPH.
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Usnesení č. 93 bylo schváleno.
Bod 11) Žádost o odprodej pozemku
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje prodej pozemku 363/17 (zahrada) o výměře
449 m2, zapsaného na LV 10001 pro obec Ledčice v k. ú. Ledčice.
Usnesení č. 94 nebylo schváleno.
Bod 12) Žádost o odprodej pozemku
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ledčice pověřuje starostku obce Ledčice svoláním místního šetření
na části pozemku parcelní číslo 1547/1 (oddělenou neregistrovaným geometrickým plánem č. 262-4878/2001) ve vlastnictví obce o výměře cca 40 m2, jež je předmětem žádosti na odprodej, druh pozemku ostatní plocha. Pozemek je zapsán na LV 10001 pro
k.ú. a obec Ledčice. K místnímu šetření budou sezvání zastupitelé obce, žadatelé
a dotčení sousedé.
Usnesení č. 95 bylo schváleno.
Bod 13) Smlouva o umístění zařízení – přenos internetového signálu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem smlouvy o umístění – přenos internetového
signálu a nabídkou od firmy XXXX. Předmětem smlouvy je poskytnutí místa na společném anténním stožáru poskytovatele za účelem umístění anténního systému uživatele a místa pro rozvod metalických nebo optických technologií uživatele a na základě
tohoto umístění pak uživatel poskytne obci internetové připojení zdarma pro obecní objekty včetně školy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ledčice pověřilo starostku obce oslovit nejméně další dva poskytovatele formou marketingového průzkumu a poté rozhodne o uzavření smlouvy na příštím jednání zastupitelstva.
Usnesení č. 96 bylo schváleno.
Bod 14) Smlouva o poskytování IT služeb a nájmu počítačového zařízení
Předsedající seznámila přítomné se Smlouvou o poskytování IT služeb a nájmu počítačového zařízení pro všechny objekty, jejíž součástí jsou i opravy a servis na všech vyjmenovaných adresách objednatele.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ledčice pověřilo starostku obce oslovit nejméně další dva poskytovatele IT služeb formou marketingového průzkumu a poté rozhodne o uzavření smlouvy
na příštím jednání zastupitelstva.
Usnesení č. 97 bylo schváleno.
Bod 15) Žádost o uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu pro
mateřskou školu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením dohody o vytvoření společného školského obvodu pro mateřskou školu s obcí Jeviněves s platností od 1. 10. 2019. Další podmínky
k uzavření této dohody budou upřesněny dodatečně.
Usnesení č. 98 bylo schváleno.
Bod 16) Rekonstrukce ZŠ a MŠ
Předsedající seznámila přítomné s vícenáklady spojenými s doposud probíhající přestavbou základní a mateřské školy. Jedná se o práce, které nebyly zahrnuty v rozpočtu
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stavby a vyplynuly z průběhu stavby. Zároveň předsedající z důvodu těchto víceprací
předložila ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem. Rovněž předsedající informovala o podané žádosti o dotaci na Středočeský kraj ze Středočeského
Infrastrukturního fondu v rámci tematického zadání Podpora rozvoje a obnovy základních škol, možnost čerpání až do výše 4 885 219 Kč. Stále čekáme na vyjádření, zda
a v jaké výši dotaci obdržíme. Předsedající předložila přítomným soupis doposud uhrazených nákladů spojených s přestavbou školy. Projednávaného bodu se zúčastnili technický dozor investora a administrátor projektu a ústně vysvětlili jednotlivé položky
z předloženého soupisu víceprací. Zároveň pozvali přítomné zastupitele ke komentované prohlídce rekonstruované školy a seznámení se tak s aktuálním stavem stavby v terénu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem
ze dne 3. 12. 2018.
Usnesení č. 99 bylo schváleno.
Bod 17) Různé
a) Rozpočtové opatření č. 2
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2, které bylo schváleno Radou obce dne 6. 5. 2019.
b) Rozpočtové opatření č. 3
Předsedající seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ledčice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2 a schvaluje rozpočtové opatření č. 3
Usnesení č. 100 bylo schváleno.
c) Směna pozemku
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ledčice souhlasí se směnou části pozemku p. č. 3162 o výměře
115 m2, k. ú. a obec Ledčice, druh pozemku ostatní plocha, za část pozemku p. č. 2871
o výměře 115 m2, k. ú. a obec Ledčice, druh pozemku ostatní plocha a to za podmínky
vyřešení věcného břemene na inženýrské sítě.
Usnesení č. 101 bylo schváleno.
Bod 18) Diskuse
 starostka obce poděkovala za pomoc na akci Vesnice roku. Vyhlášení
vítěze se bude konat dne 20. 6. 2019 v Jílovém u Prahy
 starostka poděkovala všem, kteří se podíleli na organizaci Sportovního
dne 8. 6. 2019 na hřišti Na Skalce
 starostka poděkovala panu Huškovi za poskytnutí zmrzlin dětem na akci
8. 6. 2019
 zastupitel Luboš Král poděkoval všem fanouškům, kteří se zúčastnili
fotbalových utkání na novém fotbalovém hřišti Na Skalce. Dále pozval
všechny na fotbalové turnaje, které se budou konat přes léto a to:
22. 6.
Kleneč
6 .7. + 13. 7. Jeviněves
27. 7. + 28. 7. Nová Ves
3. 8. + 4. 8.
Vražkov
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zastupitelka Jiřina Michovská vznesla dotaz, zda se bude něco dělat
s posledními parcelami k zasíťovaní Na Ladech?
Odpověď starostky: Ano, samozřejmě bude. Nyní jsem v kontaktu s původní majitelkou a celá věc je v řešení.
zastupitelka Jiřina Michovská vznesla dotaz na prodej 2 obecních
pozemků
Odpověď starostky: Vzhledem k nepřesnosti vyvěšených záměrů (velikost pozemku) z loňského roku je nutné znovu vyvěsit záměr a to u obou
pozemků. Poté bude projednáno na zastupitelstvu.

Rekonstrukce MŠ a ZŠ
V minulém čísle Novinek jste našli článek
s názvem Proměny ledčické školy. Nyní bych na něj
ráda navázala a seznámila vás s aktuálním stavem
přestavby. V roce 2018 obec získala dotaci od
MŠMT ČR na akci „Zvýšení vzdělávací kapacity ZŠ
a MŠ Ledčice“ ve výši 27 200 000 Kč. Součástí dotace je i spolufinancování obce z vlastních zdrojů ve
výši 10 547 317 Kč. Celková plánovaná investice
tedy činí 37 747 317 Kč. Dle původního časového
harmonogramu měla být rekonstrukce zahájena
3. 12. 2018 bouracími pracemi na přilehlém stavení
ve dvoře objektu. Vzhledem k průtahům při předložení projektové dokumentace stavby ze strany generálního projektanta, průtahům při výběrovém řízení
a následným problémům s plynovodní přípojkou došlo k zahájení demolice až 31. 1. 2019. K dokončení demolice stávající přístavby včetně
veškerých bouracích prací a k dokončení nových základů podle původního harmonogramu prací mělo dojít 4. 2. 2019, avšak samotné výkopové práce byly oproti původnímu harmonogramu zahájeny za účasti archeologa 21. 2. 2019. Bohužel tyto průtahy
z počátku stavby nám nyní krátí čas při dokončovacích pracích. Z důvodu správného
dodržení podmínek poskytnutí dotace platí termín kolaudace stavby 26. 8. 2019.
Stavba je živý organismus a pokaždé se vyskytnou rozdíly v terénu oproti projektové dokumentaci. Ovšem na této stavbě se těchto nesouladů vyskytlo poněkud více,
než je obvyklé. S těmito nesoulady bohužel úzce souvisí vzniklé vícenáklady. V tuto
chvíli již víme o vícepracích v cenovém objemu 3 893 400 Kč včetně DHP. Součástí
tohoto vyčíslení jsou např. v původním rozpočtu chybějící náklady na oškrábání původních maleb, penetrace, potažení vnitřních omítek stěn armovací vrstvou sklotextilní síťovinou a následné štukování (828 975 Kč včetně DPH), následná malba (133 100 Kč
včetně DPH), chybějící položka protipožární dveře, bez kterých by nebyla možná kolaudace (308 216 Kč včetně DPH). Současně bylo v projektu ponecháno ve staré budově
původní topení, zastupitelstvo obce rozhodlo o jeho výměně a instalaci nového plynového topení, neboť usoudilo, že při takto rozsáhlé rekonstrukci je ponechání původních
rozvodů nevhodné. Další náklady neobsažené v rozpočtu jsou např. drenáže a izolace
spodní stavby objektu, vyrovnávky podlah ve staré budově, samonivelační stěrky pod
PVC a koberce, sádrokartonové podhledy z důvodu nerovnosti původních stropů, nové
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podlahy v 2. NP aj. Bohužel již teď je ale jisté, že další vícenáklady nás ještě čekají.
Oproti těmto vícepracem budou započteny tzv. méněpráce, které stavba také obsahuje,
v současné době zhotovitel pracuje na jejich vyčíslení. Aktuálně realizační firma včetně
svých subdodavatelů provádí v objektu obkladačské práce. Obec Lužec zapůjčila vysoušeče, abychom urychlili vysychání objektu po vylití betonových podlah. Současně
dochází k instalaci střešní krytiny, v jednotlivých místnostech finišují sádrokartonové
práce, po nich přijde na řadu malování objektu a pokládání suché podlahy RIGIDUR
v učebnách ve staré budově. Kuchyně dostane úplně nový kabát, v přístavbě budou
paní kuchařky vařit v prostředí, které bude vyhovovat nejnovějším hygienickým požadavkům. K instalaci gastro zařízení dojde až v závěru samé stavby. Čas je neúprosný
a chybí nám, ale snahou všech stavbou dotčených je dostát termínu a stavbu úspěšně
dokončit. Jelikož rozpočet stavby je značný (zmíněných 37 747 317 Kč bez veškerých
víceprací a méněprací), je snahou zhotovitelské firmy, zástupce technického dozoru,
administrátora, tj osoby dohlížející na získání dotace a jejího správného čerpání, a všech
zastupitelů, aby odvedené dílo odpovídalo vynaloženým nákladům, a při vstupu do nové
školy jsme se nemuseli za svoji práci stydět. Cílem je, aby děti a personál mohly fungovat v prostředí odpovídajícímu současným trendům našeho školství, aby děti dosahovaly co nejlepších výsledků a v delším časovém horizontu nebylo ve škole třeba žádných úprav a stavebních zásahů. Bohužel projekt neobsahoval terénní úpravy v okolí
školy, ačkoli dle mého se stavbou úzce souvisí, především příjezd pro zásobování kuchyně ze strany od kostela a zeď oddělující školní dvůr a školní zahradu. Původně jsem
zamýšlela tyto úpravy realizovat společně s probíhající rekonstrukcí, ale z časových, ale
i finančních důvodů budou provedeny až dodatečně.
Jakmile bude dílo řádně předáno do užívání a vše si tzv. „sedne“, budu společně s paní ředitelkou školy ráda, když se přijdete do nových prostor školy podívat
a společně se projdeme budovou, kde budou paní učitelky vštěpovat našim potomkům
znalosti a morální hodnoty, ze kterých budou čerpat po celý svůj život. Termín prohlídky školy je plánován na 9. listopadu 2019.
KH

Revitalizace intravilánu v obci Ledčice
Ve fázi zpracovaného projektu nyní máme akci Revitalizace zeleně v intravilánu
obce Ledčice. Cílem projektu je regenerace zeleně jak z bezpečnostního, tak i z estetického hlediska. Návrh počítá s ošetřením stávající vegetace formou prořezů a s výsadbou
nové vegetace v místech, kde aktuálně chybí anebo je ve špatném zdravotním stavu.
Projekt zpracovala firma LAND 05, která již pracovala na obnově extravilánu obce
a zaměřuje se v něm na šest lokalit v centru obce:
 hřbitov a předpolí (oba hřbitovy a alej před nimi)
 náves (včetně rybníku Dunďák)
 parčík u hřiště (okolí pomníku a dětské hřiště s lodí)
 okolí rybníku (rybník Srbák včetně hřiště za hospodou)
 sad (naproti bývalé moštárně)
 ulice s alejí Na Lada
Součástí projektu je i instalace piknikových setů a laviček v některých rekonstruovaných lokalitách. Celkový rozpočet předpokládaných nákladů je 2 654 031 Kč včetně
DPH. Obec bude usilovat o získání dotace na celou akci.
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Vesnice roku 2019
Ve čtvrtek 23. května nás
navštívila komise v rámci soutěže
o titul Vesnice roku 2019. Komise
k nám dorazila v 10.30 hodin a my
jsme měli dvě hodiny na to, abychom předvedli vše, co se v naší
vesnici děje a jak si zde žijeme.
Komise byla desetičlenná a každý
člen se zaměřil na některou z oblastí života na venkově (spolková
činnost, zeleň v obci, knihovnictví,
pospolitost občanů, spolupráce
obce se zemědělskými subjekty, občanská vybavenost, udržování tradic a obyčejů, zapojení dětí a mládeže do života obce, péče o krajinu aj.).
Soutěží se o Modrou stuhu za společenský život, Bílou stuhu za činnost mládeže, Zelenou stuhu za zeleň a životní prostředí, Oranžovou stuhu za spolupráci obce
a zemědělského subjektu. Sdružení místních samospráv ČR navíc převzalo záštitu nad
Cenou naděje pro živý venkov za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích. Nejvyšší ocenění je Zlatá stuha za celkové vítězství v krajské soutěži a titul Vesnice roku 2019 Středočeského kraje. V letošním roce se zúčastnilo soutěže celkem 205
obcí ze všech krajů republiky. V našem kraji se přihlásilo 17 obcí. Největší účast byla
v kraji Jihočeském (25 soutěžících) a nejmenší v Moravskoslezském kraji (5 soutěžících).
V úterý 30. dubna jsem na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR odvezla oficiální
přihlášku a začaly přípravy. Se stopkami v ruce jsme naplánovali trasu, zástupci jednotlivých spolků si připravili prezentaci své činnosti, paní učitelky spolu s dětmi vypilovaly vystoupení dětí na téma „voda“. Místní vodník zkontroloval svoje nejlepší sváteční
oblečení. Ledčické ženy napekly a navařily, mužští zástupci obce se zase postarali o to,
že komise si mohla pochutnávat na čerstvě vyuzených rybách a vepřovém a šikovná
mladá maminka z Ledčic nám celý spolkový život obce přenesla na malířská plátna.
Jsem ráda, že jsme se na návsi ve zmíněný čtvrtek sešli v hojném počtu
a společně s komisí se vydali na okružní cestu po vsi kolem našich rybníků. Následně
komise nasedla do přistaveného
minibusu a zbytek prohlídky absolvovala motorizovaně. Ukázali jsme
vše, co se během dvou hodin ukázat dá: rybník na návsi, statek
U Cinků, u obou těchto zastavení
vystoupily děti z místní MŠ a ZŠ,
proběhli jsme kolem rekonstruované školy, prošli kolem Černé
perly a přes hřiště za místní hospodou, kde nám ukázali své dovednosti zástupci „Ledčické smečky“
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jsme se přesunuli ke studánce a rybníku Srbák. Tady
na nás kromě autobusu čekal místní vodník a víla
s malými muzikanty. Vodník komisi pohostil, ta to
také patřičně slovně ocenila a pak už nasedla do autobusu a projela zbytek vesnice. Zastavili jsme se
v HistoryParku, projeli kolem nově osázených alejí
a po asfaltové cestě v polích na jižním okraji vesnice jsme dojeli až k našim hřbitovům. Ty jsme
z časových důvodů pouze minuli (pan řidič ale přibrzdil!) a dojeli až ke sportovišti Na Skalce. Zde
jsme dokonce i zastavili a komise z dálky nahlédla
na Naučnou stezku Praotce Čecha a poté si prošla
celé sportovní zázemí.
Vyvrcholení celé akce bylo v areálu dvora
u obecního úřadu, knihovník přivítal komisi v knihovně, kynologové ukázali výcvik svých svěřenců
a všichni jsme se přesunuli do Ledčické stodoly.
Zde následovala prezentace všech místních organizovaných i neorganizovaných spolků a sdružení. Prezentace byla o to příjemnější, že
každý spolek a sdružení měly možnost prezentovat se před malířskými plátny vystihujícími život v našich Ledčicích. Z ohlasů vás všech bylo patrné, že všichni jsme poznali
naše zvěčněné spoluobčany a kamarády. Komise vypadala spokojeně, připravené pohoštění jim chutnalo, ale předsedkyně byla nekompromisní a přesně za dvě hodiny zavelela k odjezdu. Komisaři sice odjeli, ale my jsme ve stodole zůstali a společně si při
kytaře a harmonice s chutí zazpívali.Vyhodnocení celého středočeského kola proběhlo
20. června 2019 v regionálním muzeu v Jílovém u Prahy. Naše obec získala Ocenění za
revitalizaci soustavy rybníků v obci
a Diplom za modernizaci a rozšíření
základní školy a jídelny. S těmito oceněními souvisí odměna ve výši
70 000 Kč. Vítěznou Vesnicí Středočeského kraje pro rok 2019 se stala
obec Libovice z okresu Kladno. Jak je
již tradicí, starosta vítězné obce spolu
s vyhlašovateli soutěže a hejtmankou
Středočeského kraje pak pořádá slavnostní předávání cen krajského kola ve
vítězné vesnici. To letošní v Libovici
proběhlo v sobotu 3. srpna 2019 a my
jsme se ho také zúčastnili.
Dovolte mi, abych vám všem, kteří jste se podíleli na přípravách a průběhu
soutěže, velice poděkovala za spolupráci a obětování svého volného času, opravdu si
toho cením. V článku jsem úmyslně nikoho konkrétně nejmenovala, nerada bych na
někoho z vás zapomněla. A vám všem spoluobčanům moc děkuji, že jste přišli na náves
a celou akci s námi absolvovali. Ačkoli jsme nevyhráli hlavní cenu, prožili jsme společně příjemný den a mělo to smysl.
KH

11

Kácení akátu Na Cikánce
Ještě že máme všímavé spoluobčany!!!
V květnu mě několik spoluobčanů, a já jim touto cestou za to velice děkuji, upozornilo
na zhoršující se stav akátu Na Cikánce vedle autobusové zastávky. Měli pravdu, strom
byl opravdu ve špatném stavu a ohrožoval děti čekající každý den u zastávky na autobus
do školy, a proto jsme přistoupili ke kácení i mimo období vegetačního klidu.
Havarijní stav stromu dokazují přiložené fotografie. Naštěstí jsme dali dohromady brigádu ze zastupitelů, sportovců a hasičů a společnými silami se nám podařilo
strom 25. června bez úhony pokácet. Tou úhonou mám na mysli jak autobusovou zastávku, tak i pole se vzrostlým obilím (zde jsme požádala nájemce o shovívavost, kdyby
došlo k nechtěnému poničení úrody, nájemce byl velice vstřícný a chápající). Především
jsem ráda, že se chlapům bez větších problémů podařilo dočasně přerušit provoz na
silnici II/608, většina řidičů to pochopila a naopak se zaujetím celou akci sledovala.
Našlo se ale i pár jedinců, kteří měli pravděpodobně velice naspěch a snažili se chvíli
trvající uzavírku objet.
Děkuji všem za profesionálně odvedenou práci.
KH
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Projekt Obnova alejí, stromořadí a sadu v obci Ledčice
V loňském roce byla realizována akce Obnova alejí, stromořadí a sadu v obci
Ledčice z dotačního titulu Ministerstva životního prostředí ČR. Celkové náklady na celou akci činily 1 533 476 Kč. Z této částky činila dotace 1 226 781 Kč a 306 695 Kč
investovala obec z vlastních zdrojů.
Celkem bylo vysázeno
235 stromů v lokalitách Naučná
stezka Praotce Čecha (23 ks), alej
u HistoryParku (28 ks), alej směrem k Jeviněvsi (77 ks), hrušňové
stromořadí Na Ladech (18 ks), alej
podél kynologického cvičiště
(24 ks) a sad (65 ks). Osazovány
byly dub, javor, hrušeň, jabloň
a ořešák. Bohužel letošní sucho se
podepsalo především na vysázených dubech, které jsou náchylné
k zasychání při tak náročných podmínkách jaké panují právě v letošním roce.
O údržbu se po dobu 3 let v rámci udržitelnosti projektu stará firma Diké zahrady s.r.o.,
která provádí pravidelnou týdenní zálivku, vodu odebírají zaměstnanci firmy po domluvě s obecním úřadem z místních rybníků. Pravděpodobně na jaře příštího roku dojde
k obnově odumřelých stromů na náklady dodavatele, v tuto chvíli firma Diké zahrady
s.r.o. vstoupila do jednání s obecním úřadem ohledně pomoci při zálivce. Výměna
uschlých stromů nebude financována z obecních zdrojů.

Prázdninové rozloučení se zvířátky
Ledčické Veverky a Ledčická smečka ve spolupráci s Obcí Ledčice pro naše děti
připravily „Prázdninové rozloučení se zvířátky“. Loučení vypukne v neděli 1. 9. 2019
ve 14.00 hodin na fotbalovém hřišti Na Skalce a děti se mohou těšit na
 vystoupení agility
 ukázku obrany s vlčáky
Pro děti budou připravena jednotlivá stanoviště s úkoly, za každý splněný úkol čeká na
soutěžící sladká odměna.
Rodiče si budou moci koupit lehké občerstvení v kiosku.

Myslivecký spolek Ledčice - Jeviněves
Od roku 1923 v obci působila Myslivecká jednota organizovaná místními
sedláky, po roce 1948 vzniklo Myslivecké sdružení Ledčice, které sdružovalo zájemce
ze širších vrstev. Později sloučením tehdejších místních sdružení působících v Ledčicích, Jeviněvsi a Spomyšli vzniklo roku 1982 Myslivecké sdružení Lověna organizující třicet členů. Dnes ve vesnici působí Honební společenstvo Ledčice, které uznává
dvě společenstevní honitby: Společenstevní honitbu Ledčice Jeviněves I o výměře
1166 ha a Společenstevní honitbu Ledčice Jeviněves II o výměře 663 ha, na kterých
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hospodaří Myslivecké sdružení Ledčice – Jeviněves sdružující 27 členů. Předsedou
Myslivecké sdružení je Ing. Josef Zmrhal, jednatelem Veronika Šourková a hospodářem Václav Hýbl.
Naší činností a současně povinností všech členů je ochrana přírody, chov
a péče o volně žijící zvěř, jedná se především o zvěř drobnou (zajíc polní, bažant
obecný, koroptev…) a zvěř spárkatou (srnčí). Dále vykonáváme odlov zvěře škodící
myslivosti. Při své činnosti se řídíme Zákonem o myslivosti 449/2001 Sb.
Význam myslivosti je nezastupitelný. Správně chápaná a provozovaná myslivost bezesporu působí na morálku a charakter člověka. V tom je spatřován její etický
význam. Tím, že myslivec rozhoduje o životě a smrti, musí být mravně na výši. Je-li
oprávněn zvěř lovit, je povinen o ni v první řadě dlouhodobě pečovat, chránit a cílevědomě chovat. Zvěř chová ne proto, aby ji mohl zabíjet, ale loví ji proto, aby ji mohl
chovat. Myslivost klade důraz na udržení a rozvíjení dávných loveckých tradic a zvyků
jako součásti našeho národního kulturního dědictví.
Veronika Šourková

Zájmový myslivecký kroužek Ledčické Veverky
Náš zájmový myslivecký kroužek Ledčické Veverky byl založen během školního roku 2009/2010 při místní základní škole s podporou Obce Ledčice a Mysliveckého sdružení Ledčice-Jeviněves. Dlouholetými instruktory jsou Veronika Šourková,
Jiří Tyrner, Jiří Sirový. Zhruba 10 dětí se schází každý pátek od 16.00-17.00 v zimě ve
škole a za hezkého počasí 16.00-17.30 v okolí Ledčic.
Děti vedeme k úctě a péči o volně žijící zvěř a ptactvo. Na programu máme
nejrůznější aktivity rozvíjející odborné znalosti a vědomosti – děti se seznamují
s povinnostmi člověka k živé i neživé přírodě, s historií myslivosti, mysliveckou
mluvou a starými mysliveckými tradicemi. Pořádáme pro ně soutěže a hry zaměřené na
myslivost.
Při praktické činnosti Veverky během roku pravidelně sbírají odpadky v okolí,
přikrmují ptactvo a zvěř do krmelců a zásypů v době nouze a v zimních měsících. Zdobí
stromečky před vánocemi pro zvířátka a ptáčky, vyrábějí krmítka, učí se, jaké sypání
do nich patří, vaří lojové koule se semeny, doplňují sůl do slanisek. Při nauce odlévají
stopy sádrou, učí se zacházet se zbraní (vzduchovkou) a střílejí na papírový terč. Pořádají výlety na kolech, při kterých poznávají okolní les i studánky. Oblíbené je opékání
buřtů. Účastní se přednášek s ledčickými hasiči – od představení výzbroje a výstroje,
poskytnutí první pomoci až po vybavení hasičského auta.
Důležité je, že děti poznávají a chrání přírodu ve svém okolí, nesedí hodiny
u PC a jiných elektronických „hejblátek“ a zajímá je živá příroda.
Veronika Šourková

Ledčická škola vyhrála 2. místo ve sběru papíru v průměru na žáka
Škola
ZŠ Dolany
ZŠ a MŠ Ledčice
ZŠ a MŠ Malý Újezd

Počet žáků
38
45
73
14

Papír (kg)
10 640
8 440
11 880

Papír/žák (kg)
280
187,5555556
162,739726

Červen v ledčické škole
Závěr školního roku bývá v ledčické
škole spojen se spoustou aktivit. Školáci dokončují disciplíny v Olympijském víceboji Sazka.
Vydávají se na školu v přírodě a probíhá tradiční rozloučení s páťáky a obchůdek. Letos
jsme ve Víceboji získali nejvyšší počet odznaků, a dokonce jeden z nich byl briliantový.
Naše škola již potřetí obdržela od Českého
olympijského výboru zlatý certifikát. Všichni
se do disciplín zapojovali s velkým úsilím.
I přes nepřízeň počasí a bez možnosti využití
tělocvičny se snažili o co nejlepší výsledky
a zaslouží si ohromnou pochvalu!
Na školu v přírodě jsme se vydali v neděli 16. června. Autobus vyrazil směr Staré
Hrady na objednanou prohlídku sklepení
a půdy. Všude nás obklopovaly pěkné dřevěné loutky malých i velkých rozměrů. Doprovázely
nás dvě čarodějky a jedna nás učila létat na koštěti. Po prohlídce jsme pokračovali do Malé Skály,
kde jsme strávili pět krásných dnů. Koupali jsme se téměř každý den. Navštívili skalní hrad Vranov - Pantheon. Užili jsme si pyžamovou party a ještě lepší diskotéku s účastníky německého
zájezdu. Podnikli jsme celodenní výlet, který se moc povedl. Vyrazili jsme po snídani do Zrcadlové kozy. Šli jsme 6 kilometrů po cyklostezce, lesem, loukami, podél řeky Jizery. Koupali jsme
se, zaskákali na trampolíně a nazpátek jsme jeli výletním vláčkem. Ve vláčku jsme zpívali, ba
v zatáčkách přímo vykřikovali známé songy a byli tak slyšet široko daleko. Jistě ještě dlouho na
naše žluté kloboučky místní lidé nezapomenou, jako my nikdy nezapomeneme v lese postavit
domečky našim oblíbeným skřítkům. Tentokrát byli naši stavitelé mnohem vynalézavější a stavby
byly přímo dokonalé. Poslední den jsme si to namířili rovnou na Jičín. Navštívili jsme Rumcajse,
Manku a Cipíska, zahráli si na dětském hřišti, ochutnali italskou zmrzlinu a navrátili jsme se
v pořádku a s novými zážitky do svých
domovů. Na obchůdek a rozloučení
s páťáky se těšíme všichni a také pak
na tento den častokrát vzpomínáme. Za
nasbírané perličky si každý mohl vybrat hračku, sportovní náčiní, psací potřeby, knížku, omalovánky anebo další
věc, která se mu líbila. Poté byl vyhodnocen školní sběr a ti nejlepší obdrželi
diplom a odměnu. A pak přišlo na řadu
rozloučení s páťáky, kde nechyběla ani
paní starostka. Všem přejeme spoustu
úspěchů v nové škole a dobré kamarády, a aby vše čemu jsme je v naší
škole učili, uměli použít v životě. Stoupejte krůček po krůčku, jděte za svými
sny a navždy zůstaňte dobrými lidmi,
právě takovými, jací nás dnes opouštíte!
S láskou a úctou vzpomínáme na našeho milého Matýska, zůstává v našich srdcích, takový jaký
byl vždycky, milý a nadějný. Nikdy na Tebe nezapomeneme.
Martina Sypecká, Ivana Šindelářová
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Čarodějnice
Za příjemného jarního počasí se 30. dubna konal svátek všech čarodějnic,
ježibab a bosorek. Nejen pro ně byla připravena spousta veselých soutěží, jako například
Hledání čehosi ve slizu, Závod pavouků, Házení šišek do koše, Jízda papírovým
autobusem, Let na koštěti kamsi a možná i zpět, Poznávání chlupatých potvůrek
poslepu a hmatem a jiné. Celé pozdní odpoledne soutěží se dětem líbilo, připravili ho
učitelky a zaměstnanci školy a školky. Na závěr vzplála vatra a zavoněly opečené
buřtíky. Občerstvení připravili zástupci TJ Sokol Ledčice. Technický dohled nad celou
akcí zajistili místní hasiči. Společně pak oba spolky připravili tradiční vatru.
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Sportovní odpoledne 8. června 2019
Sportovní odpoledne pro děti uspořádala obec Ledčice ve spolupráci s místní
základní a mateřskou školou, členy TJ Sokol Ledčice a JSDH Ledčice na fotbalovém
hřišti Na Skalce. Děti celkem soutěžily v pěti kategoriích. Když byly v soutěže v plném
proudu, zavolali nám z roudnického letiště, že letí za ledčickými dětmi překvapení
a během chvíle přeletělo nad hřištěm letadélko plné bonbonů. Při mávání křídly a za
nadšeného křiku všech na hřišti se na všechny snesl „sladký, barevný déšť“.
Děti se poté vrátily k disciplínám, vše řádné doběhaly, doskákaly a doházely
a při vyhodnocení pak na stupně vítězů vystoupali vždy 3 nejlepší z každé kategorie.
Následovalo jejich dekorování a odměňování. Ale ani ostatní sportovci nezůstali o odměnu ochuzeni a všichni dostali medaile a sladký balíček. Ti úplně nejmenší si vybrali
i malou hračku. Jakmile byly odměny rozdány, přišli na řadu hasiči a jejich tolik oblíbená pěna. To už se děti nedaly udržet a následoval úprk do „bílého nadělení“. Večer
pak na hřišti proběhla zábava pro dospělé v režii místního Sokola a za doprovodu kapely
Druhej dotek.

17

18

Svátek matek
Druhou květnovou neděli jsme se všichni sešli v Ledčické stodole a společně
oslavili Den matek. Děti z mateřské školky předvedly úžasné vystoupení, které mnohým z nás až vehnalo slzy do očí. Děti ze základní školy nám zase zahrály krásnou
pohádku O Zlatovlásce a společně jsme si tak užili příjemné odpoledne.

JSDH Ledčice
JSDH Ledčice v letošním roce stejně jako v předešlých úzce spolupracuje
s obcí a podílí se na většině společenských akcích a brigádách. Členové jednotky řídili
prořez stromů v rámci obnovy soustavy rybníků, aktivně se podíleli na kácení stromů
v havarijním stavu a průběžně, dle potřeby, doplňují vodu v nádržích na místních hřbitovech. Podíleli jsme se na organizování čarodějnic a sportovního dne pro děti v naší
obci, ale asistovali jsme i při dětském dni v sousední Nové Vsi. Ve spolupráci s ostatními spolky a dobrovolníky připravujeme Svatováclavský pochod, který se v letošním
roce uskuteční v sobotu 28. 9. 2019. Trasa pochodu již tradičně povede po Naučné
stezce Praotce Čecha. Večer bude v Ledčické stodole následovat Svatováclavská zábava pod taktovkou kapely GRADACE. Na vyžádání Krajského operačního střediska
vyjela naše jednotka k těmto zásahům:
6. 6. 2019 – odstraňování spadlého stromu ze silnice II/608
6. 7. 2019 – hašení požáru trávy v katastru obce Lužec nad Vltavou
24. 7. 2019 – hašení požáru pole v katastru obce Jeviněves
Pravidelně se zúčastňujeme hasičských soutěží, v letošním roce jsme získali
1. místo v soutěži Užická Osma.
Ladislav Michovský
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TJ SOKOL Ledčice
V uplynulém ročníku soutěže jsme se v tabulce umístili na 9. místě. Bohužel
o jeden bod nám unikl postup do play off. Po nepříliš vydařené pozimní části soutěže
jsme všechny jarní zápasy základní skupiny hráli v domácím prostředí a to se projevilo
i na výkonech. Postupně jsme stahovali bodový deficit z podzimu, ale na postup to bohužel nestačilo.
Rád bych touto cestou poděkoval všem fanouškům, kteří nás mohutně povzbuzovali, a pozval vás na nová mistrovská utkání podle přiloženého rozpisu. Během fotbalových prázdnin jsme absolvovali přípravná utkání v rámci pořádaných turnajů v sousedních vesnicích. Zúčastnili jsme se celkem tří turnajů s těmito výsledky:
22. 6. 2019 – turnaj v Klenči – 2. místo
6. 7. a 13. 7. 2019 – turnaj v Jeviněvsi – 2. místo
27. 7. a 28. 7. 2019 – turnaj v Nové Vsi – 3. místo
Děkuji na tomto místě hráčům především za hru, kterou předvedli na turnaji
v Nové Vsi, kde jsme prohráli s týmem FK Kralupy 1901 po vynikajícím výkonu až na
penalty. V boji o 3. místo jsme pak porazili domácí tým TJ Sokol Nová Ves.
Společně se těšíme na novou sezónu!!!
Luboš Král

Mistrovská utkání podzim 2019
Datum
Den
17.8.2019
So
24.8.2019
So
31.8.2019
So
7.9.2019
So
15.9.2019
Ne
21.9.2019
So
28.9.2019
So
5.10.2019
So
13.10.2019 Ne
19.10.2019 So
27.10.2019 Ne
10.11.2019 Ne
16.11.2019 So
24.11.2019 Ne

Čas
17:00
17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
15:30
14:30
14:00
13:30
13:30

Domácí
TJ Sokol Ledčice
TJ Sokol Sazená
TJ Sokol Ledčice
SK Postřižín
TJ Tursko
TJ Sokol Ledčice
TJ Sokol Chlumín
TJ Sokol Ledčice
TJ Sokol Dolany
TJ Sokol Ledčice
SK Spomyšl
FK Kralupy 1901
TJ Sokol Ledčice
SK Vojkovice
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Hosté
TJ Nová Ves
TJ Sokol Ledčice
TJ Sokol Dřínov
TJ Sokol Ledčice
TJ Sokol Ledčice
FK Čechie Kralupy
TJ Sokol Ledčice
TJ Sokol Zálezlice
TJ Sokol Ledčice
TJ Vltavan Chvatěruby
TJ Sokol Ledčice
TJ Sokol Ledčice
SK Úžice
TJ Sokol Ledčice

V knihách život Čechů
Z původních sedmi knih, ze kterých byla ledčická knihovna založena v roce
1897, se stalo přes 5.000 svazků, které už nebylo kam dávat. Knihy se vršily na stolech
a v regálech někdy ve dvou řadách a čtenáři dávali přednost knihám z výpůjčního fondu
kladenské knihovny, které byly obměňovány čtyřikrát ročně, a byly uloženy přehledně
stále na jednom místě pod oknem.
Vzhledem k tomu, že ledčická knihovna je metodicky řízená Státní vědeckou
knihovnou v Kladně, obrátili jsme se na ni s žádostí o pomoc při inovaci knihovního
fondu. Její pracovnice nám vstřícně a profesionálně pomohly s novou koncepcí a současně ledčické knihovně poskytly zdarma nový počítačový program KOHA. Z knihovny jsme společně vyřadili duplicitní tituly, knihy poškozené a znehodnocené a zároveň nám kladenská knihovna doplnila fond o řádově 500 nových publikací. Přibyly
knihy pro malé i větší dětské čtenáře, komiksy pro děti i dospělé, česká i zahraniční
beletrie, audioknihy a hudební CD.
K čemu slouží počítačový program KOHA? Umožňuje mimo jiné vyhledávání
knih prostřednictvím on-line systému na webových stránkách obce Ledčice v části
Knihovna. V současné době si mohou čtenáři prohlédnout prvních 264 zaevidovaných
novinek se základními údaji a barevným náhledem obálky. Postupně budeme tento výpůjční katalog doplňovat o další tituly ledčické knihovny. Knihovnický program KOHA
byl vyvinut na Novém Zélandu a v překladu znamená "dar", dar knihovnické komunitě.
Je přeložen do mnoha jazyků a jeho užívání je zcela zdarma.
Dnes se snažíme navázat na tradici od založení spolkem ŘIP až k době, kdy
knihovna úspěšně soutěžila v rámci Vesnice roku. V knihovně bychom rádi ve větší šíři
spolupracovali s dětmi a mládeží z ledčické školy a propojili s knihovnou i další kulturní aktivity, pořádané pro širokou veřejnost.
Po krátké technické odstávce je zase v čítárně pro návštěvníky přístupný
internet pro vyhledávání informací. V knihovně jsme také vyšli vstříc čtenářům,
kteří dojíždějí za prací mimo Ledčice a prodloužili jsme otvírací dobu ve středu
od 15 - 18.30 hodin. Doufáme, že prodloužením výpůjční doby i velkou nabídkou nových knih se knihovna stane vyhledávanou součástí ledčického kulturního života. ntnt
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ZKO 382 Ledčice
Nejprve několik úvodních
vět z historie naší ZO. Byla
založena v roce 1956 s podporou
roudnických
kynologů
pánů
Motyčky a Vološčuka. Zakládající
členové byli pánové Nauč,
Jaroslav Křtěn, Jiří Petráš,
Vladislav Košťák, Miroslav Titěra
a evangelický farář Mgr. Jaroslav
Matějka. Ze zakládajících členů
Vladislav Košťák (76) je stále ještě
aktivním, a toho roku se vrací
zpátky do ZO Ledčice.
Několikrát jsme měnili místo cvičiště, až v roce 1974 jsme zakotvili na Ladech
(v roce 2000 odkoupili pozemek od obce), kde jsme v roce 1983 postavili svépomocí
klubovnu a zavedli na pozemek elektrický proud.
Celkově se v organizaci
vystřídalo 6 předsedů, pánové
Jaroslav Křtěn, František Just, Jiří
Petráš, Václav Došek, Bohuslav
Mikš od roku 1979 s dvouletou
přestávkou Jiří Bušil. Počet členů
byl za celé období asi 120. Jsou to
členové ze všech okolních obcí.
Nejvíce nás bylo na přelomu
tisíciletí - 60 členů.
Uspořádali jsme 10 ročníků
Dětských dnů za velmi silné účasti
dětí, 10 ročníků Memoriálu
Františka Justa (jeho vítězové byli Josef Faust 2x, Václav Králík 2x, Vlastislav Brož,
Jiří Bušil, Jana Conková, Miroslav Hrubý, Vladimír Toms, Stanislav Knotek),
10 ročníků Dne zvířat a dětí společně s Mysliveckým spolkem Ledčice – Jeviněves.
V rámci týdne branné aktivity jsme připravili celou řadu branných závodů pro žáky
místní základní školy. Odpracovali jsme tisíce brigádnických hodin na vlastním zařízení
i pro obec. Nechyběli jsme snad na žádném vystoupení a prezentaci při oslavách výročí
obce, soutěží o Vesnici roku atd.
A teď již k současnosti. Počet členů 25 je pro nás naprosto vyhovující.
V organizaci působí 3 chovné stanice NO. Vezmu-li poslední tři roky (2016-18), tak
jsme uspořádali 10x zkoušky z výkonu, 5x dle mezinárodního zkouškového řádu
a 5x dle národního zkouškového řádu. Zúčastnili se se svými psy 12 výstav - v Mělníce,
Štětí, Praze, Zásmukách, Pečkách, Sadské, Plzni (ocenění výhr. a v.d.) a 8 bonitací
(uznání do chovu), kde jsme byli převážně bonitováni v 1. třídě chovnosti. Byli jsme na
závodech v Rakovníku, Mělníce, Nadějkově, Rožmitále pod Třemšínem, Praze
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Břevnově, Nýřanech, Roudnici nad Labem,
Březnici, Horní Bříze, Boštěticích, Novém
Strašecí, Svojetíně, Jílovém a na Podřipském
poháru.
Za léta 2016-2019 jsme složili neuvěřitelných
110 zkoušek z výkonu. Z toho 6 zkoušek
vrcholových (ZVV3, IPO III - vyšší zkouška již
neexistuje).
Vrcholové zkoušky:
2016 VERA z Daskonu IPO III
2017 KAMI od Policie ČR IPO III
2017 YLTO z Daskonu IPO III
2017 HIRO ARITAR
IPO III
2017 YLTO z Daskonu ZVV3
2018 ASPAR z Daskonu IPO III
Účastnili se 5x mistrovství republiky:
2016 REA z Dvořákova sadu dle ZVV3 4. místo
2017 REA z Dvořákova sadu dle ZVV3 2. místo
2018 REA z Dvořákova sadu dle ZVV3 15. místo
2016 RENA z Daskonu dle IPO III 11. místo
2017 RENA z Daskonu dle IPO III 15. místo
2018 YLTO z Daskonu dle WUSW 227 bodů
A ještě 2 vrcholové akce - Podřipský pohár dle
ZVV3:
2017 REA z Dvořákova sadu 1.místo
2018 REA z Dvořákova sadu 2.místo
Jen pro utvoření představy - na
posledním mistrovství republiky v Roudnici nad
Labem startovalo celkem 81 psů.
V naší ZO působí mistr sportu Pepa
Králík, který má za celé působení v kynologii
složeno přes 450 zkoušek a to dokáže ocenit jen
ten, kdo je s kynologií spřízněn.
Všechny tyto výše uvedené akce prezentujeme v dresech s logem ZO Ledčice,
a tak naši obec reprezentujeme po celé ČR.
Prvořadým úkolem pro rok 2019 jsou troje zkoušky z výkonu, oplocení
cvičiště a nová elektrifikace (dotace od obce 50 000 Kč na oplocení).
Dále plánujeme cvičit a vychovávat ušlechtilé psy, věnovat se výcviku a chovu.
Práce se psem je práce s živým tvorem a tam to bez vzájemného porozumění nejde.
Chtěli bychom ještě poděkovat obci za spolupráci, finanční dotaci a to „porozumění“.
Jiří Bušil

23

Vydává Obecní úřad Ledčice, reg. č. MR ČR E 106 84, text: Kamila Hlavsová, Eva Kučerová, Jan Novotný;
zasílání příspěvků obec@ledcice.cz, uzávěrka příštího čísla 31. 10 2019

24

