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Slovo starostky
Milí spoluobčané,
prázdniny utekly jako voda, jen škoda, že té skutečné vody bylo tak málo.
Doufám, že všichni jste si během dovolených odpočinuli a nabrali sil do poslední fáze
roku. Děti a paní učitelky spolu s ostatními zaměstnankyněmi se vrátily do své milované
školy a do obecních objektů se pomalu vrací „normální“ život. Potěšilo mě, že jsme
několikaměsíční provizorium přežili bez větších problémů. To, jak jsme vše společně
zvládli, mě naplňuje dobrým pocitem, že se lidi dokáží domluvit a vyjít si vstříc. Všem
za to děkuji.
Děti sedí ve školních lavicích a my dospělí se už pomalu začínáme připravovat
na advent. Stejně jako v předešlých letech, i letos nás bude čekat spousta společných
setkání, a to jak při přípravě adventu, tak i při tradičních vánočních akcích. Jsem ráda,
že v listopadu budeme moci U Cinků mezi „ledčičáky“ přivítat ty nejmenší občánky
a v prosinci naopak posedíme při setkání seniorů. Samozřejmě nás čeká již tradiční
„Rybovka“, vánoční koncert Gentleman´s
Agreement a děti nepřijdou ani o svou
pohádku. Program celého adventu
naleznete uvnitř novinek.
Přeji Vám klidné poslední dva
měsíce v roce. Prožijte je, pokud možno,
bez velkého shonu a stresu. Jelikož příští
novinky již budeme číst v roce 2020, přeji
vám krásné vánoční svátky, dětem splněná
tajná i vyslovená přání a všem společně
šťastný nový rok 2020. Ještě, než tento
okamžik nastane, všechny vás prosím,
myslete i na naše zvířecí miláčky a během
svátků nestřílejte petardy, nepouštějte
světlice a rachejtle, zvířata kolem nás tím
velice trpí.
Ještě jednou krásné vánoční
svátky a šťastné vkročení do nového roku.
Kamila Hlavsová

Blahopřejeme
Od srpna do října letošního roku narozeniny oslavili
55 let Emmer Luboš, Císařová Běla, Kondeková Ivana, Maťáková Jaroslava, 60 let
Hochmannová Lucie, Říhová Jana, 70 let Šatalíková Zdeňka, 75 let Michl Jaroslav,
Srbová Oľga, 81 let Dvořák Jan, 83 let Justová Marta, 84 let Tydlitátová Hana, 89 let
Uhrová Miluše, 92 let Černá Olga.
Všem oslavencům do dalších let přejeme hodně zdraví, klidu a pohody!
Vítáme naše nejmenší
Od srpna do října letošního roku se u nás v Ledčicích narodila Viktorie Mikošková.
Přejeme Viktorce i rodičům hodně lásky a životních úspěchů!

Poděkování

-

panu Jiřímu Huškovi za zmrzlinu na Prázdninové rozloučení se zvířátky
spolkům a dobrovolníkům za pomoc při obecních akcích
rodičům a přátelům školy za stěhování do opravené budovy

Den otevřených dveří ve škole
Obec Ledčice zve v sobotu 9. listopadu 2019 od 13.30 hodin veřejnost na prohlídku
zrekonstruované budovy školy spojenou s kulturním programem.
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Ledčice
konaného dne 20. 8. 2019 od 19. 00 hodin v klubovně JSDH
Program veřejného zasedání:
Bod 1) Zahájení
Bod 2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a kontrola zápisu
Bod 3) Program
Bod 4) Prodej pozemku
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku o výměře 15 m2, druh pozemku
ostatní plocha, který bude oddělen z parc.č. 1547/2 za cenu 350,- Kč/m2 včetně úhrady
nákladů spojených s převodem pozemku.
Usnesení č. 105 bylo schváleno
Bod 5) Prodej pozemku
Zastupitelstvo obce Ledčice žádá o předložení geometrického plánu na prodej části
pozemku o výměře 9 m2, který bude oddělen z pozemku 1547/1 (orná půda) zapsaného
a LV 10001 pro obec Ledčice v k. ú. Ledčice. Po předložení geometrického plánu bude
rozhodnuto o prodeji.
Usnesení č. 106 bylo schváleno
Bod 6) Prodej pozemku
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje prodej části pozemku o výměře 4 m2, který bude
oddělen z pozemku 1597/1 (ostatní plocha) a části pozemku o výměře 83 m2, který bude
oddělen z pozemku 392/1 (ostatní plocha) zapsaných na LV 10001 pro obec Ledčice
v k. ú. Ledčice za cenu 350,- Kč/m2 včetně úhrady nákladů spojených s převodem
pozemku.
Usnesení č. 107 bylo schváleno.
Bod 7) Prodej pozemku
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje prodej části pozemku o výměře 39 m2, který
bude oddělen z pozemku 18/1 (ostatní plocha), části pozemku o výměře 108 m2, který
bude oddělen z pozemku 18/1 (ostatní plocha) a pozemku o výměře 18 m2,
st. p. č. 301/2 zapsaných na LV 10001 pro obec Ledčice v k. ú. Ledčice za cenu 350,Kč/m2 včetně úhrady nákladů spojených s převodem pozemků.
Usnesení č. 108 bylo schváleno.
Bod 8) Vícepráce přístavba a nadstavba ZŠ a MŠ Ledčice – dodatek č. 2 ke Smlouvě
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem ze dne
3. 12. 2018.
Usnesení č. 109 bylo schváleno.
Bod 9) Projekt Revitalizace zeleně v intravilánu obce
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje projekt Revitalizace zeleně v intravilánu obce
a souhlasí s podáním žádosti o dotaci na Operační program životního prostředí, žádost
o dotaci bude podána prostřednictvím firmy MZP consulting s. r. o.
Usnesení č. 110 bylo schváleno.
Bod 10) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-6022369/002.
Usnesení č. 111 bylo schváleno.
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Bod 11) Společný školský obvod – veřejnoprávní smlouva Jeviněves
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje výši úhrady za jednoho žáka 300,- Kč/ měsíc
a pověřuje starostku obce vypracováním konkrétní Dohody o společném školském
obvodu pro mateřskou školu s Obcí Jeviněves.
Usnesení č. 112 bylo schváleno.
Bod 12) Společný školský obvod pro mateřskou školu s obcí Spomyšl
Zastupitelstvo obce Ledčice souhlasí s uzavřením Dohody o společném školském
obvodu pro mateřskou školu s Obcí Spomyšl, schvaluje výši úhrady za jednoho žáka
300,- Kč/ měsíc a pověřuje starostku obce vypracováním konkrétní Dohody
o společném školském obvodu pro mateřskou školu s Obcí Spomyšl.
Usnesení č. 113 bylo schváleno.
Bod 13) Smlouva o budoucí Smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby č. IV-12-6024400/VB/P001
Zastupitelstvo obce Ledčice souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodou o umístění stavby č. IV-12-6024400/VB/P001.
Usnesení č. 114 bylo schváleno.
Bod 14) Kupní smlouva č. 9419001575/4000224449
Zastupitelstvo obce Ledčice souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy číslo
9419001575/4000224449 uzavřené na základě smlouvy o podmínkách uzavření
budoucí smlouvy č. 9416002924/2016/4000206411.
Usnesení č. 115 bylo schváleno.
Bod 15) Revitalizace obecního rybníka Pod Uličkou
Zastupitelstvo obce souhlasí s odstoupením od Smlouvy o poskytování odborných
služeb č. 110758/2018 s firmou Axiom engineering s. r. o. a pověřuje starostku obce
zjištěním podmínek, za jakých lze od Smlouvy odstoupit.
Usnesení č. 116 bylo schváleno.
Bod 16) Nabídky – přenos internetového signálu
Zastupitelstvo obce Ledčice souhlasí s cenovou nabídkou firmy STARNET s. r. o.
a pověřuje starostku obce uzavřít s touto firmou smlouvu.
Usnesení č. 117 bylo schváleno.
Bod 17) Nabídky – poskytování IT služeb a nájmu počítačového zařízení
Zastupitelstvo obce Ledčice souhlasí s cenovou nabídkou firmy COMPSYS, s. r. o. ,
Roudnice nad Labem a pověřuje starostku obce uzavřít s firmou Smlouvu na
poskytování IT služeb.
Usnesení č. 118 bylo schváleno.
Bod 18) Rozpočtové opatření č. 4
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje rozpočtové opatření č. 4
Usnesení č. 119 bylo schváleno.
Bod 19) Různé:
a) Smlouva na dodávku (vybavení škola)
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Smlouvu na dodávku s firmou NÁBYTEK
HONZA s. r. o. se sídlem Masarykovo nám. 701, 295 01 Mnichovo Hradiště,
IČ 27198821
Usnesení č. 120 bylo schváleno.
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b) Žádost o slevu z kupní ceny pozemku
Zastupitelstvo obce Ledčice zamítá žádost o poskytnutí slevy z kupní ceny pozemku
ve výši 80 000,- Kč.
Usnesení č. 121 bylo schváleno.
Bod 20) Diskuse:








dotaz: zda by byla možnost zapůjčit od 30. 11. 2019 pro Velké Přílepy keramický
betlém
- starostka: ano, betlém zapůjčíme
starostka obce informovala o výhře, kterou obdržela obec za účast v soutěži o titul
Vesnice roku 2019. Finanční odměna je 70 000,- Kč bude využita na opravu vrat
v Ledčické stodole a nákup party stanu
dotaz: proč nebyla ve změně č. 2 Územního plánu zohledněna žádost na změnu využití
pozemku z orné půdy na stavební parcelu, žádost byla podána v roce 2011, jedná se
o pozemek na Ladech
- starostka: bude řešeno v novém územním plánu
dotaz: nesouhlas s navrženým uložením kabelů elektrického napětí tak, jak jej navrhla
firma Elektro Kalců
- starostka: toto si musí každý vlastník objektu vyřešit sám a domluvit se s firmou. Obec
do tohoto nemůže zasahovat, každý z dotčených občanů měl možnost se k projektu
vyjádřit.
dotaz: je možné číst usnesení z rady na zasedání zastupitelstva
- starostka: veřejné čtení není možné, ale zápisy z rady jsou volně k nahlédnutí na
obecním úřadě

Třídíme odpad dostatečně?
Ač nerada, musím konstatovat, že v Ledčicích netřídíme odpad. Abych byla
přesnější, třídíme málo. Mluvím všeobecně, ačkoli vím, že jsou mezi námi tací, kteří
třídí poctivě a já jim za to děkuji. Je mezi námi ale bohužel spousta spoluobčanů, kteří
odpad netřídí. Věřte, že odpadové hospodářství je oblast, která se úzce dotýká každé
obce a obec stojí nemalé peníze. Konkrétně v roce 2018 stál odvoz odpadu obec
524 005 Kč. Pro vaši představu, na poplatcích za komunální odpad vybereme do obecní
pokladny 391 495 Kč. Správněji řečeno bychom měli vybrat. Část občanů obec eviduje
jako dlužníky a poplatek bude vymáhat právní cestou. Jelikož máme nastavený systém
svozu odpadu na základě snímání čipů z jednotlivých popelnic vázající se k číslům
popisným, lze přesně určit, která domácnost odpad třídí a která bohužel ne.
Apeluji na nás na všechny, třiďme odpad poctivě, ušetřené peníze může obec
použít opravdu jinde. Je předpoklad, že budou výrazně zdraženy poplatky za
skládkování odpadu a obce tím budou ještě více finančně zatíženy. Pokud k tomu dojde,
bude to opravdu citelný zásah do obecního rozpočtu. Pro vaši představu, jak
nedostatečně v obci odpad třídíme, přikládám i tabulku s porovnáním, jak si Ledčice
stojí v třídění odpadu v rámci Středočeského kraje a v rámci ORP (obec s rozšířenou
působností) Kralupy nad Vltavou, kam organizačně spadáme. V uvedených tabulkách
se na konci roku 2018 a v 1. čtvrtletí 2019 odrazilo stěhování místní školy a s tím
i pochopitelně spojený větší výskyt odpadu. To ale nic nemění na faktu, že i v ostatních
obdobích si naše obec v porovnání s ostatními nevedla dobře. Z tabulek jednoznačně
vyplývá, že třídíme nedostatečně a velká část skla, plastu, papíru, bioodpadu
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a nápojových kartonů (NK) končí v popelnicích na směsný komunální odpad (SKO),
kam opravdu nepatří. Proto vás všechny prosím, zamyslete se, jak s odpady nakládáte
a aktivně se zapojte do poctivého třídění. Všichni na tom můžeme jenom získat, neboť
za správné třídění je obec zpětně finančně ohodnocována. Děkuji.
KH
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Nový územní plán

Na základě usnesení Zastupitelstva obce z 5. 11. 2019 započaly práce na
zpracování nového územního plánu Ledčic. Občané mohou podávat podněty do
územního plánu. Tyto podněty můžete podávat písemně nebo e-mailem na Obecní úřad
Ledčice do 31. 12. 2019.
Upozorňujeme, že na zařazení vašeho podnětu neexistuje žádný právní nárok,
ale podněty budou projednány a posouzeny a o výsledku budete informováni. Důvodem
zpracování nového územního plánu je fakt, že stávající územní plán byl zpracován před
1. 1. 2007 a pokud obec s takovýmto územním plánem v termínu do 31. 12. 2022
neschválí nový územní plán dle současné platné legislativy, tj. dle stavebního zákona
č. 183/2006 Sb. pozbyde současný územní plán k 1. 1. 2023 platnost.

Ledčice po „sametu“

Po 17. listopadu v roce 1989 byla hned v následujícím roce obcím navrácena
samospráva řízení a znovu zaveden osvědčený demokratický systém voleb. Na postu
nejvyššího představitele obce Ledčice se postupně vystřídali: Miroslav Postránecký
1990, Štefan Vereš 1990 – 1998, Jiřina Michovská 1998 – 2018. V současnosti je
starostkou Kamila Hlavsová.
Za uplynulých třicet let se Ledčice změnily k nepoznání. Máme dokončenou
hlavní infrastrukturu - vodovod, plyn, kanalizaci. Byly opraveny chodníky a vozovky
na Ladech, Hajkově, Vinohradech, v Dolánkách a na návsi, opraveny zdi obou hřbitovů.
Proběhla výstavba elektrického vedení „do země“ (poslední část v Dolánkách už brzy
bude také realizována), rekonstrukce veřejného osvětlení a místního bezdrátového
rozhlasu. Vzniklo kulturní a společenské centrum U Cinků v renovovaném secesním
statku, kde je dnes sál a muzeum podřipského venkova. Můžeme se pochlubit fungující
a úspěšnou knihovnou. Máme několik kvalitních hřišť, z toho dvě dětská
„dobrodružná“. Bylo vybudováno nové zázemí pro sportovní aktivity Na Skalce.
Mnoho let je hojně využívané sběrné shormaždiště, je zajištěné kvalitní zázemí pro
místní Sbor dobrovolných hasičů a Ledčická stodola slouží jako další místo ke
společenskému setkávání. Jako investice pro další rozvoj Ledčic byly zasíťovány nové
stavební pozemky, na jejichž většině už stojí nové rodinné domy. Je věnována péče
o velké množství zeleně, byl vysázen smíšený les, upravena polní cesta, kde vznikla
naučná stezka Praotce Čecha, na které se každoročně již více než desetiletí pořádá Běh
svatého Václava. Byla obnovena školní zahrada se zaměřením na environmentální
výchovu. Rovněž bylo dokončeno vyčištění a revitalizace obecních rybníků, včetně
úpravy jejich okolí.
Výčet můžeme ještě doplnit příslovečnou třešničkou na svátečním dortu - před
několika málo dny dokončenou velkorysou rekonstrukcí a dostavbou budovy místní
základní a mateřské školy. Ono se darmo neříká, že škola je výstavní síní každé obce.
Ta naše je, a vždycky byla, opravdovou ledčickou pýchou. A tak popřejeme dětem
i učitelskému sboru v čele s paní Mgr. Sypeckou všechno dobré a ještě lepší, hodně
radosti a zasloužených úspěchů. Kromě všeho výše zmíněného byly během oněch
uplynulých let od „sametu“ obnoveny mnohé kulturní, lidové a společenské tradice. Už
více než dvacet let pravidelně vydáváme obecní zpravodaj Ledčické novinky, máme
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vlastní pěvecký sbor, aktivní hasiče i Sokol, kynology, myslivce, ŘIP a několik dalších
dobře fungujících občanských uskupení.
Vše je dokladem toho, že v Ledčicích máme schopné a pracovité lidi,
kterým život naší vesnice i jejích obyvatel leží na srdci a kteří jsou pro ně i pro
Ledčice ochotni věnovat čas a především obrovský kus práce.
IP

Ledčická škola slaví
Ledčické děti docházely nejprve do školy v Černoučku (kolem r. 1676). Místní
děti začaly chodit do školy ve své vesnici až téměř o století později, od r. 1793 až do
roku 1842, a to do staré evangelické školy v Ledčicích, která byla v „Kozí ulici“
v dnešním čísle 72, poté pak do nové evangelické školy
otevřené 27. 4. 1844 v dostavbě zdejší fary. „Štěpnice
duší“, jak byla škola nazývána, se v obci udržela až do
roku 1920, kdy byla definitivně zrušena. Teprve o mnoho
let později s velkou slávou Ledčice otevřely svoji vlastní
školní budovu.
Škola v Ledčicích byla vždy nejvýznamnější
budovou, dobrou vizitkou a doslova základem místního
vesnického života. Tady děti tradičně získávaly nejen
skvělé vědomosti, ale navíc se učily a učí vážit si
a reprezentovat sebe, školu i svoji obec formou
nespočetných kulturních a společenských akcí. Doslova
tak naplňují krédo někdejšího buditelského starosty
Antonín Husák
Antonína Husáka: Škola jest obrazem obce své. Dodnes
je uchováván letitý nápis, který zní:
„Jsem tvoje škola, tvůj druhý domov. Jsem hodně stará.
Neubližuj mi. Chraň mě! Celý život na mne budeš vzpomínat.“
Naši předkové si zaslouží úctu a obdiv, neboť v dobách, kdy se o školství příliš nedbalo,
dokázali ve skromných podmínkách své doby získat potřebné finance a výstavbu školy
uskutečnit. A to ve velmi krátké době - od 5. 4. 1886 do 9. 9. 1886, kdy proběhla
kolaudace. Od onoho památného roku jejího vzniku plní místní škola nepřetržitě své
výchovně vzdělávací poslání. Jak se dovídáme z prvního zápisu ve školní kronice
zapsaného krasopisným kultivovaným rukopisem vůbec prvního řídícího učitele
Josefa Plafse, tehdy pětatřicetiletého, budova „stánku vědění“ stála 20 548 zlatých
(1 zlatý = 100 krejcarů). Jaký to byl obnos, si dnes dokážeme asi jen těžko představit.
Ale pro porovnání: ročně si tehdy kvalifikovaný dělník vydělal zhruba 400 zlatých,
zednický přidavač kolem 130 zlatých, ministr si přišel až na 12 tisíc zlatých. Kráva stála
6 až 10 zlatých, slepice 3,5 krejcaru, libra tabáku 1 zlatý 25 krejcarů, máz piva
6 krejcarů, „metrák“ pšenice přibližně 9 zlatých, knížka 20 krejcarů, nájem bytu 150 až
500 zlatých za rok.
Když se tehdejší ledčické obecní zastupitelstvo v čele se starostou Antonínem
Husákem usneslo, že vesnice školu naléhavě potřebuje, vyhlásilo „offertní řízení“
a stavba školy byla posléze zadána sedmačtyřicetiletému Václavu Čermákovi ze
Pšovky.

8

Alois Čermák byl stavitelovým druhorozeným synem i jeho pracovním partnerem, jak
je zřejmé z listiny objevené v pilíři vnitřního schodiště při právě dokončené
rekonstrukci a dostavbě budovy školy (2019). Krátký, úhledně napsaný a dodnes dobře
čitelný text zní:
Tuto školu stavěl p. stavitel Václav Čermák ze Šopky
za starosty p. Ant. Husáka
za hrozného odporu Mladočechů
stavbyvedoucí p. p. Pavlík a Alois Čermák syn stavitele.
V Lečicích, dne 4. dubna 1886
zedníci Jiránek, Škabrada, Hofman, Mládek a 20 jiných
Alois Čermák spisovatel
Stavbou školy se prý mistr Čermák velmi zadlužil, takže došlo k neshodám
nejen s ledčickou „radnicí“, ale i s tchánem. Nakonec všechno dobře dopadlo
a „důstojný pán Páter Jan
Bernard, knížecí arcibiskupský
notář a farář, mohl 19. září 1886
za přítomnosti četných hostí
školu vysvětit.“ Takže už
následující den 122 dětí poprvé
nastoupilo školní docházku do
novotou vonící budovy. Naše
škola tedy oslavuje nejen
znovuotevření
po
náročné
rekonstrukci a tolik potřebné
dostavbě, ale také svoje
narozeniny. Už stotřiatřicáté!
Zvenčí může být škola jakkoli stará – „rodný list“ té naší v Ledčicích uvádí datum
19. 9. 1886, kdy byla vysvěcena. Po rekonstrukci však má uvnitř vybavení srovnatelné
s mnohem mladšími školami. Škola je výkladní skříní své obce, jak při jejím otevření
prohlásil pan starosta Antonín Husák už v roce 1886 – a odpovědnost za ni nesou
všichni: obec, učitelé, rodiče, děti…
Závěrem se ještě zmíním o další potěšitelné skutečnosti, kterou je postupný
růst počtu obyvatel – dnes jich v Ledčicích trvale žije 658. A kolik měla naše obec
v různých historických etapách obyvatel? V 18. století tu žily přibližně tři stovky lidí,
po třicetileté válce, v 17. století, pak asi jenom třicet.
(IP)

První den a ne poslední

Zahájení prvního školního dne proběhlo v Ledčické stodole. Nejprve
v doprovodu indiánské hudby předstoupili indiáni. Složili své zbraně, uzavřeli se všemi
mír a zatančili indiánský tanec. Posléze stodolou otřásly výstřely. V dáli bylo slyšet
řehtání koně. Nikdo se nemýlil. Do stodoly se jeden bílý kůň během chvíle opravdu
vřítil. Za ním vzápětí přispěchal kovboj. Ten vůbec netušil, že vkročil do území, kde
byl uzavřen mír, a tak musel odevzdat svou zbraň. Teprve když bylo bezpečno, indiáni
přizvali na pódium nové prvňáčky, kteří postupně plnili dva úkoly. Museli si najít svou
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sovičku na stromě a z týpí vynést tři různé předměty. Následně byli přijati mezi indiány.
V tomto školním roce se škola promění v indiánskou osadu a žáci i učitelé v indiány;
žáky provází celoroční projekt „Hurá za indiány“. Každý si vyrobil totem, do kterého
sbírá razítka šípů za dobrovolné aktivity. Zároveň budou probíhat „Bláznivé pátky aneb
s našimi koníčky čas je krátký“, kdy každý pátek v měsíci představí několik žáků
ostatním svou zálibu, svého koníčka.
Co už indiáni zažili? Na konci září v rámci Evropského dne sportu
(27. 9. 2019) jim pedagogický sbor nachystal projektový den s názvem "Sportujeme
s indiány". Pro žáky bylo připraveno několik stanovišť, kde plnili různé disciplíny:
Šťastný lov (hod míčkem), Rozbouřené vody (člunkový běh), Rychlý oř (běh dlouhá
trať), Dunící hrom (běh krátká trať), Divoký oř (skok snožmo z místa), Velké blesky
(skok přes švihadlo). Vyzkoušeli si i další disciplíny jako např. hod medicimbalem
a lehy-sedy.
Ve čtvrtek 10. října se zapojili do dobrovolnické akce s názvem 72 hodin –
Ruku na to! Projekt s názvem „I pod Řípem jednou vyjde slunce“ se vydařil, dokonce
za našimi malými dobrovolníky dorazila i Česká televize. Od rána nepřetržitě pršelo,
ale všichni stále věřili, že slunce vyjde a pomůže jim v práci. Sluníčko také na jejich
přání dalo, vystoupilo z mraků a pomáhalo, jak jen umělo. Teprve když dováželi do
sběrného dvora poslední kárky s papírem a s elektrem, schovalo se za mraky a tiše se
odevzdalo dešti. Domů indiáni odcházeli s úsměvem, neboť se jim na prsou blýskal
odznáček a na ruce jim zářil náramek od České rady dětí a mládeže. Ivana Šindelářová
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Co nového v ledčické knihovně?

Pro naše čtenáře máme dobré
zprávy. Ve čtvrtek 7. 11. 2019 nám
naše řídící knihovna SVK Kladno opět
přiveze přes 200 nových knih
k zápůjčce na 3 měsíce. Prolétl jsem
jejich seznam poslaný mailem
a vypichuji namátkou několik titulů.
Z oddílu "Naučných knih
pro dospělé" mě zaujala publikace
Miroslava Bouchnera Stopy zvěře. Je to příručka pro všechny milovníky přírody,
umožňující stopovat zvěř, poznávat otisky tlapek, kopýtek, ptačích nožek i zubů. Možná
zaujme Veroniku Šourkovou a její Veverky, spolek, co dělá pro ekologii opravdu
hodně.
Z "Beletrie pro dospělé" budou naše čtenářky jásat ze dvou titulů Barbary
Erskine. Dcery ohně je románem vycházejícím z osvědčeného střídání dvou časových
rovin, současné a historické - tentokrát z dob první římské invaze do keltské Británie
v 1. století n. l. Údolí havranů je vystavěno na totožném schématu dvou časových
rovin, současném a starověkém keltsko-římském. Pojítkem mezi oběma hlavními
postavami, londýnskou vysokoškolskou učitelkou Jess a dcerou keltského krále Eigon,
je děsivá zkušenost znásilnění a pronásledování.
Velký zájem mezi našimi čtenářkami bývá o půjčování knih od Vlasty
Javořické. V současné dodávce je jich 6. Bez požehnání, Hory a propasti, Láska
Ondřeje Vazdy, Matčin osud, Stříbrný otazník, Za pluhem. Nabídka tak všechny
zájemkyně uspokojí.
Letmo upozorňuji na další tituly: Ivan Kraus: Kdybys nebyla, vymyslím si tě.
Autor, bratr známého moderátora, nechává svého hrdinu prožívat citové bouře první
lásky zároveň s nekonečnou nudou prvního zaměstnání, to vše pod vlivem atmosféry
padesátých let minulého století.
Z detektivek třeba James Patterson: Jen pro zvané. Filmové hvězdy Thom
a Jennifer jsou dokonalý pár. Když beze stop zmizí, je i pro vyšetřovatele těžké dopídit
se pravdy. Čím déle pátrá, tím překvapivější tajemství odhaluje. Zdá se, že hvězdný pár
dlouho maskoval skutečnost plnou zoufalství a klamu.
Zdeněk Svěrák: Povídky. Jemný a inteligentní humor. Soubor povídek
českého velikána na nejrůznější témata s jeho typickou hravostí a humorem.
V povídkách se jistě poznáte i vy, protože inspirací pro povídky je právě život sám.
Pak je srandovní kapitola "Naučná pro mládež", protože se mládež nikdy
nenechává poučovat. Ale kniha je dobrá pro všechny: Petr Maděra: Houbeles pictus.
Veršovaný atlas hub – encyklopedie pro nejmenší houbaře. Poučné básničky, veršované
hádanky, řada obecných ponaučení ze světa hub, a zároveň atlas pro nejmenší houbaře.
Nádhera, asi budu první, kdo si to půjčí.:)
Posledním tematickým okruhem je "Beletrie pro mládež". Zaujala mě
publikace Dan Černý: Pohádky Českého středohoří. Třináct veselých a poučných
pohádek, které nás zavedou do našeho kraje, jsou napsané velmi originálně, ukazují
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krásnou, leč v poslední době neuvěřitelně zkoušenou krajinu a seznamují malé čtenáře
se zajímavými legendami, které se o tomto kraji dodnes vyprávějí.
A aby to nebylo tak učené a pro kluky čtivé: Cressida Cowell: Jak být pirátem.
Budoucí vůdce kmene Chlupatých chuligánů Škyťák si opět vydobývá respekt u všech
ostatních, nejvíce u svého úhlavního soka, bratrance Snoplivce. Škyťákův malý dráček
Bezzubka je náchylný k zbabělství, ale v zásadních okamžicích ukáže své chrabré
a dobré dračí srdce. Tentokrát se hoši podrobují pirátskému výcviku především na moři.
Těchto pár tipů slouží k rozhodnutí, zda půjdete do ledčické knihovny, která
byla založená spolkem ŘIP na konci 19. století jen posedět, dát si kávu, listovat si a pak
vybrat knihy na přečtení doma. Nebo si jen projet internet, najít si své písničky na
YOUTUBE a tak. Každou středu 15.00 – 18.30 hodin.
nt

Prázdninové loučení se zvířátky

Ledčické veverky, Ledčická smečka a Obec Ledčice připravily společně
v neděli 1. září prázdninové loučení se zvířátky. Děti i dospělí se pobavili při vystoupení
agility, ze Straškova k nám zavítali kynologové a ukázali nám výcvik a obranu s vlčáky
a poté se děti rozprchly k jednotlivým stanovištím, kde si mohly vyzkoušet střelbu ze
vzduchovky, poznávání zvířátek a v neposlední řadě i svoje sportovní dovednosti. Celé
odpoledne se povedlo a nepokazil ho ani fakt, že to byl opravdu poslední den prázdnin.
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Svatováclavský pochod

28. září se již tradičně setkáváme při Svatováclavském pochodu. Trasa
pochodu vedla po naučné stezce Praotce Čecha a jako každý rok, i letos po cestě děti
a dospělí plnili různé úkoly. Nejprve házeli míčem na koš, kopali na bránu, poté skládali
dřevěné kostky, hasili školu, stříleli ze vzduchovky na cíl… Celý pochod byl zakončen
v Ledčické stodole, kde děti čekalo malé občerstvení.
Večer se pak ve stodole konala Svatováclavská zábava, na které hrála kapela
Gradace. Škoda, že z této akce nemáme žádnou fotografii, abychom mohli
zavzpomínat, jak jsme se všichni bavili a s chutí zaplnili taneční parket.

Povinné čipování psů
Dle novely veterinárního zákona musí být každý pes
před očkováním proti vzteklině od 1. 1. 2020
označen čipem. Bez tohoto čipu nelze provést
povinné očkování proti vzteklině. Z tohoto důvodu
proběhlo 25. 9. 2019 v Ledčicích čipování psů.
Číslo mikročipu musí být zazanamenáno
v očkovacím průkazu psa. Mikročipem nemusí být
označeni psi s jasně čitelným tetováním provedeným před 3. 7. 2011.
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Ledčická smečka
Tábor - Cvikov
Jeli jsme na tábor se sedmi psy. Bylo to tam hezké, ale počasí nám ze začátku moc
nepřálo. Naše Ledčická smečka byla rozdělená do tří skupin. Každé ráno a před spaním
jsme se psy chodili na krátké venčící procházky a během dne na delší odpočinkové.
Cvičili jsme dvakrát denně a hodně jsme se zlepšili. Další rok nás pojede ještě více, než
na tento. Na tábor se všichni moc těšíme.
Bětka Drobná, členka Ledčické smečky

Konec tábora - závody Cvikov
Na táboře ve Cvikově se konaly kromě táboru i závody a dvojzkoušky. Nejdříve byly
zkoušky A3, pak A2 a nakonec A1. Pro ostatní, kdo se nechtěli účastnit zkoušek, pak
byly na konci obyčejné závody. Jediný, kdo od nás dělal zkoušky, byla naše trenérka
(Anna Holubová), jinak všichni z Ledčické smečky běželi normální závody. Museli jsme
zvedat tyčky od překážek. V jednu chvíli se rozpršelo, ale běhalo se i v dešti. Měli jsme
velmi dobrá umístění. Bylo úžasné vidět zkoušky A3 naživo.
Kateřina Pečená, členka Ledčické smečky

Intenzivka v Ledčicích
Haf, já jsem Cassie, zlatý retrívr křížený s australským ovčákem. Minulý týden jsme
u nás v Ledčicích měli intenzivku. Přijelo k nám hodně psích kamarádů (hlavně přijel
Boreček, můj nejlepší kamarád) a spousta dětí. Přijel i můj agility páníček Filip.
Společně jsme se toho hodně naučili a zažili spoustu švandy. Po náročných dlouhých
parkurech jsme si opekli k obědu buřty. Hned, co skončila pauza na oběd, jsme cvičili
kladinu, áčko, tunely nebo houpačku. A tak jsme si každý vypilovali, co nám moc nešlo,
abychom podali co nejlepší výkon, což se na závodech hodně projevilo. Tímto náš den
skončil. Moc jsem si ho užila a doufám v další takové super dny.
Filip Šimkovič, člen Ledčické smečky

Straškovský šikula
Nedávno se ve Straškově konaly závody Straškovský šikula. My, Ledčická smečka, jsme
se zúčastnili. Byli jsme rozděleni do různých kategorií. Filip s Ladou a Kačkou byli ve
veteránech. Lada se Sarou byly ve štěňatech. Anetka, já (Andy) a Jana jsme byly
v začátečnících a Bětka s Aničkou (trenérkou) byly v pokročilých. Všichni jsme se
umístili na krásných místech. Celý den byl fajn a užili jsme si ho. Soutěžilo se ve třech
disciplínách: agility, tunýlkování a poslušnost. Na konci dne se vyhlásilo TOP pěti
nejlepších dětí. Od nás se umístily dvě. Po náročném dni jsme celí unavení a plni zážitků
jeli domů.
Andrea Šimkovičová, členka Ledčické smečky
Závody Kralupy
Jeli jsme na závody do Kralup. Po příjezdu jsme postavili stan a připravili jsme si
stánek. Prodávali jsme tam uzly a pelíšky. Vydělali jsme si na nějaké překážky. Následně
jsme měli prohlídku trati. Zapamatovali jsme si ji a začali jsme běhat. Všem se ten běh
moc povedl a tři z nás vyhráli první místo. Byly to moc povedené závody a příště
pojedeme zas.
Jana Růžičková, členka Ledčické smečky,
přepis: Aneta Králová, členka Ledčické smečky
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