listopad-prosinec 2019
Slovo starostky
Milí spoluobčané,
není tomu tak dávno, co jsem vám přála požehnané vánoční svátky a šťastný vstup do
nového roku. Myslím, že se shodneme, že svátky uběhly velice rychle, a než jsme se nadáli, byl tu
silvestr a rozloučení se starým rokem. Když se za celým rokem ohlédnu, jsem ráda, že jsme měli
spoustu příležitostí ke společným setkáním a že jsme jich dostatečně využili. V loňském roce jsme
měli jeden velký cíl a tím byla rekonstrukce školy. Tu jsme společnými silami zvládli a nyní jsou
již před námi nové výzvy. V letošním roce se zaměříme především na dva pilotní projekty. Prvním
z nich jsou terénní úpravy v okolí školy. V současné době máme připravený projekt na parkovací
plochy a úpravu veřejného prostranství v okolí školy. Jakmile budeme mít kladné stanovisko
k celé akci ze stavebního úřadu, podáme žádost o dotaci na Krajský úřad Středočeského kraje
a po jejím obdržení začneme budovat. Součástí projektu je vytvoření nových šesti parkovacích
stání, z toho jedno bude vyčleněno pro invalidy.
Druhým naším cílem v letošním roce je vybudování závlahového systému pro fotbalové
hřiště Na Skalce. Máme krásné zázemí pro sportovce, ale bez vody a pravidelného udržování
trávníku se fotbal hrát nedá. Nebo možná dá, ale je to, jak se říká, o zdraví. I na tuto akci máme
připravený projekt, který v sobě zahrnuje vyhotovení hloubkového vrtu a následný rozvod závlahového systému po hrací ploše. Je podaná žádost o dotaci u společnosti ČEZ, která otevřela dotační titul Oranžové hřiště se zaměřením na podporu
výstavby a obnovy dětských a sportovních hřišť. Současně připravujeme i podklady pro podání žádosti ve
stejné věci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Zde
pouze čekáme na vydání stanoviska odboru životního
prostředí MěÚ Kralupy nad Vltavou a následně žádost podáme. Pevně věřím, že peníze na pořízení tolik
potřebné závlahy seženeme a nebudeme muset uvolňovat prostředky z vlastního rozpočtu.
I v letošním roce nás samozřejmě čeká
spousta společných setkání. Začneme již tradičně masopustem 15. února, budeme pokračovat např. karnevalem pro děti a dalšími akcemi pořádanými ve spolupráci obce s místní školou, spolky a jednotlivými
dobrovolníky. Na podzim se pak společně sejdeme při
volbách do krajských zastupitelstev. Přehled akcí najdete uvnitř čísla. Doufám, že se všech akcí zúčastníme
v hojném počtu, nabídka je, myslím, pestrá. Vám, co
máte rádi zimu, přeji ať je alespoň trochu bílá a nám,
co se těšíme na jaro, ať přijde co nejdříve.
Kamila Hlavsová

Blahopřejeme
Od listopadu do prosince minulého roku narozeniny oslavili
50 let Klatovská Alena, 55 let Švehlová Monika a Leták Petr, 60 let Kvěchová Miluše,
70 let Novotný Jan, 82 let Sypecký Václav, 84 let Zárubová Blanka a Hýblová Libuše,
85 let Miler Václav, 87 let Vobořil Jiří, 92 let Bubeníčková Jaroslava.
Všem oslavencům do dalších let přejeme hodně zdraví, klidu a pohody!

Poděkování

Děkujeme panu Jiřímu Huškovi za sladkosti dětem základní a mateřské školy.

Co nás čeká v roce 2020
Masopust (areál Obecního úřadu + Ledčická stodola) – celý den, večer zábava
Dětský karneval (U Cinků) –14:00 hod
Komentovaná prohlídka města Litoměřice – dopolední hodiny
Vítání jara (náves a okolí) – 15:00 hod
Jarní Ježíškův hop (Agility – Na Skalce) – 10:00 hod
Noc s Andersenem (budova školy)
Ukliďme Česko (katastr obce) – 8:00 sraz před budovou Obecního úřadu
Velikonoční jarmark (U Cinků) – 14:00 hod
Vítání občánků (U Cinků) – 14:00 hod
Pálení čarodějnic (areál Na Skalce) – 18:30 soutěže, 19:30 zapálení ohně
Májová zábava (Ledčická stodola) – 20:00 hod
Den matek (Ledčická stodola) – 14:00 hod
Zájezd Kuks + Hrádek u Nechanic
Sportovní odpoledne (areál Na Skalce) – 14:00 hod
Senior klub (U Cinků) – 16:00 hod
Prázdninové rozloučení se zvířátky (areál Na Skalce) – 14:00 hod
Svatováclavský pochod
(14:00 Stezka Praotce Čecha, 20:00 Ledčická stodola zábava)
29.11.
Koncert Gentlemen´s Agreement (U Cinků) – 17:00 hod
5.12.
Rozsvícení vánočního stromu (náves) – 18:30 hod
6.12.
Pohádka pro děti (U Cinků) – 15:00 hod + jarmark 14:00 hod
10.12.
Senior klub (U Cinků) – 16:00 hod
12.12.
Česká mše vánoční + jarmark (kostel sv. Václava 16:00, U Cinků 14:00)
19.12.
Zájezd Vánoční Olomouc
24.12.
Štědrovečerní koledy (kostel sv. Václava) – 21:00 hod
Připravuje se: jarní a podzimní zájezd do divadla
15. 2.
7. 3.
14. 3.
20. 3.
22. 3.
27. 3.
4. 4.
5. 4.
18. 4.
30. 4.
2. 5.
10. 5.
23. 5.
30. 5.
3. 6.
29. 8.
26. 9.

Pleteme pro děti v Africe
Členky KUK se zapojily do charitativní akce Pleteme deky pro potřebné.
Prosíme všechny, kdo disponujete doma zbytky vlny, které již nevyužijete pro vlastní
potřebu, doneste je na obecní úřad, budeme rády, vše využijeme.
Více informací pro pletení https://upletctverec.wordpress.com/
KUK
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Ledčice
konaného dne 11. 12. 2019
Program veřejného zasedání:
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
3) Program
4) Nájemní smlouva Vodafone
5) Obecně závazná vyhláška obce Ledčice č. 1/2019
6) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-6025135/1
7) Smlouva o budoucí kupní smlouvě a Smlouva o budoucí smlouvě o příplatku mimo
základní kapitál
8) Dohoda o provedení práce
9) Přístavba a nadstavba ZŠ a MŠ Ledčice - Dodatek č. 3 ke smlouvě
10) Žádost o dotaci MMR ČR – parkovací plochy a úprava veřejného prostranství
ZŠ a MŠ Ledčice
11) Smlouva příkazní
12) Schválení rozpočtu obce pro rok 2020
13) Rozpočtové opatření č. 6
14) Rozpočtové opatření – pověření k 31. 12. 2019
15) Rozpočtové opatření č. 1/2019 střednědobého výhledu rozpočtu
16) Inventarizační komise
17) Různé a) Žádost o dotaci MMR ČR
b) Smlouva příkazní
18) Diskuse
Bod 4) Nájemní smlouva Vodafone Czech Republic a. s.
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Nájemní smlouvu č. MELET se společností Vodafone
Czech Republic a. s. o pronájmu části pozemku o výměře cca 150 m2, na pozemku parc. č. 3260,
k. ú. Ledčice.
Usnesení č. 141 bylo schváleno.
Bod 5) Obecně závazná vyhláška
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Ledčice č. 1/2019, kterou
se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy.
Usnesení č. 142 bylo schváleno.
Bod 6) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-6025135/1
Zastupitelstvo obce Ledčice souhlasí se Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvou o právu provést stavbu č. IV-12-6025135/1.
Usnesení č. 143 bylo schváleno.
Bod 7) Smlouva o budoucí kupní smlouvě a Smlouva o budoucí smlouvě
o příplatku mimo základní kapitál
Zastupitelstvo obce Ledčice tímto schvaluje budoucí prodej stavby „Ledčice - kanalizace“
společně s předloženou budoucí smluvní dokumentací, která obsahuje Budoucí kupní smlouvu
včetně příloh a Budoucí smlouvu o peněžitém příplatku mimo základní kapitál včetně příloh
a pověřuje starostku podpisem těchto smluv.
Usnesení č. 144 bylo schváleno.
Bod 8) Dohoda o provedení práce
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Dohodu o provedení práce za účelem zajištění provozu
Společenského a kulturního centra U Cinků, Ledčice č. p. 15, rozsah max. 300 hodin od
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2. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Odměna dle Dohody činí maximálně 8 000 Kč/měsíc, výše odměny
bude vždy upřesněna dle počtu odpracovaných hodin a vyplacena bude ve výplatním termínu
organizace.
Usnesení č. 145 bylo schváleno.
Bod 9) Přístavba a nadstavba ZŠ a MŠ Ledčice - Dodatek č. 3 ke smlouvě
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem, ze dne
3. 12. 2018.
Usnesení č. 146 bylo schváleno.
Bod 10) Žádost o dotaci MMR ČR – parkovací plochy a úprava veřejného prostranství ZŠ
a MŠ Ledčice
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje podání žádosti projektu do programu 117D8210 Podpora
obnovy venkova na rok 2020 - "Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury"
s názvem Úprava parkování před budovu ZŠ a MŠ Ledčice.
Usnesení č. 147 bylo schváleno.
Bod 11) Smlouva příkazní
Zastupitelstvo obce Ledčice souhlasí s uzavřením Smlouvy příkazní – 2019 s MZP Consulting
s. r. o. pro projekt Úprava parkování před budovou ZŠ a MŠ Ledčice.
Usnesení č. 148 bylo schváleno.
Bod 12) Schválení rozpočtu obce pro rok 2020
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje rozpočet obce Ledčice pro rok 2020 jako vyrovnaný.
Usnesení č. 149 bylo schváleno.
Bod 13) Rozpočtové opatření č. 6
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje rozpočtové opatření č. 6
Usnesení č. 150 bylo schváleno.
Bod 14) Rozpočtové opatření – pověření k 31. 12. 2019
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k provedení rozpočtového opatření k 31. 12. 2019. Na
vědomí bude podáno na následném zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení č. 151 bylo schváleno.
Bod 15) Rozpočtové opatření č. 1/2019 střednědobého výhledu rozpočtu
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2019 střednědobého výhledu
rozpočtu 2018 – 2022.
Usnesení č. 152 bylo schváleno.
Bod 16) Inventarizační komise
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje inventarizační komisi pro inventarizaci obecního majetku
ke dni 31. 12. 2019 ve složení: předseda Eva Veverková, členové komise: Jana Živná, Roman
Jansa.
Usnesení č. 153 bylo schváleno.
Bod 17) Různé:
a) Žádost o dotaci MMR ČR
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje podání žádosti projektu do programu POV
2020, dot. 117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury s názvem „Úprava
sportoviště – Ledčice“.
Usnesení č. 154 bylo schváleno.
b) Smlouva příkazní
Zastupitelstvo obce Ledčice souhlasí s uzavřením Smlouvy příkazní – 2019 s MZP
Consulting s. r. o. pro projekt „Úprava sportoviště – Ledčice“.
Usnesení č. 155 bylo schváleno.
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Bod 18) Diskuse
Starostka pozvala všechny přítomné na Senior klub 12. 12. 2019 od 16 hodin,
Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby 14. 12. 2019 od 16 hodin a půlnoční
24. 12 .2019 od 21 hodin a všem popřála krásné vánoční svátky
Starostka všem zastupitelům poděkovala za společnou práci v roce 2019
a vyslovila přání, aby ve stejném duchu spolupracovali i v roce 2020
Starostka poděkovala všem občanům za účast na akcích pořádných obcí, školou
a spolky s tím, že budou v roce 2020 včas informování o nově plánovaných akcích
Starostka informovala o založení facebookových stránek obce
Plánování Masopustu na 15. 2. 2020
Starostka informovala, že Betlém na návsi je monitorován kamerovým systémem
Zastupitel Libor Hofman informoval o konání výroční schůze JSDH Ledčice
v neděli 12. 1. 2019 od 15 hodin
Starostka poděkovala pedagogům, zaměstnancům školy a rodičům za úspěšně
zvládnutou společnou činnost a výuku v roce 2019, ve stejném duchu poděkovala
i ředitelka školy obci a zastupitelům

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Ledčice
konaného dne 30. 12. 2019
Program veřejného zasedání:
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
3) Program
4) Nájemní smlouva Dodatek č. 2
5) Různé
6) Diskuse
Bod 4) Nájemní smlouva Dodatek č. 2
Zastupitelstvo obce tímto schvaluje Nájemní smlouvu - Dodatek č. 2 ke smlouvě CES 2187/2008.
Usnesení č. 158 bylo schváleno.
Bod 5) Různé
Bod 6) Diskuse
Zastupitel Josef Miler vznesl výtku na chování zemědělců v katastru naši obce a okolí (poničené
cesty). Tímto žádá o nápravu.

Poplatky

 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. 2020
 poplatek za psa 60, poplatek za druhého a dalšího psa 120, poplatek za psa osoby starší 65 let 30,termín splatnosti do 1. 3. 2020
Poplatky je možno platit hotově na obecním úřadě nebo převodem na
č. ú. 473 266 933/0300, komunální odpad v. s. 1340 + č. p., psi v. s. 1343 + č. p.
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Sbírka použitého oblečení
Pro Diakonii Broumov se uskuteční sbírka použitého oblečení od 20. 1. 2020
do 29. 2. 2020, každé pondělí od 14 do 17 hodin ve sběrném dvoře č. p. 108, po domluvě
na telefonním čísle 315 765 513 i mimo uvedenou provozní dobu.
Věci prosíme zabalit do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Sbíráme:
 oděvy - dámské, pánské, dětské
 lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
 látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 péřové přikrývky, polštáře a deky
 obuv
 kabelky a batohy
 menší elektrospotřebiče - mohou být i nefunkční
 knihy
Věci, které vzít nemůžeme:
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce - z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola, kočárky - transportem se poškodí
 lyže a lyžáky
 nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán
 znečištěný a vlhký textil
Prosíme všechny dárce, aby předem promysleli, zda se všechny darované věci dají upotřebit (nosit). Věci, které jsou roztržené, nenositelné, s rozbitým zipem či dírou, zničené,
musíme likvidovat na skládce, a to je velmi drahé. Vámi darované věci chceme smysluplně využít. Všem dárcům děkujeme.

Novoroční výstup na Říp

Stalo se již tradicí, že občané z Ledčic a okolí oslavují nový rok výstupem na
Říp. Nejinak tomu bylo i letos. Pro ilustraci přikládáme fotografie.
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Vítání občánků
Tak je nás zase více a jsme tomu rádi. K 1. lednu letošního roku je nás v obci
657. Někteří se k nám přistěhovali a někteří se nově narodili. V sobotu 23. listopadu
loňského roku jsme mezi nás v kulturním centru U Cinků přivítali čtyři nové občánky
Ledčic. Malá Anička Mimrová se narodila 12. února a 6. března na svět přišla Emmička
Poláková. Ještě před prázdninami 25. června, to asi aby mohl v budoucnu chodit s děvčaty do jedné třídy, se narodil Kája Kubíček a nejmladším vítaným občánkem byla
Viktorka Mikošková, která se narodila 7. října. V sobotu 23. listopadu jí bylo již celých
sedmnáct dní!
Svoje nové kamarády a jejich rodiče i prarodiče přišly pozdravit děti z místní
mateřské školy. Zarecitovaly básničky, zazpívaly písničky a přispěly tak k příjemné
a uvolněné atmosféře v celém sále.
Přeji rodičům, ať jsou jejich děti zdravé a dělají jim samou radost a dětem přeji
hodně štěstí v životě, který mají ještě celý před sebou.
KH
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PF z Babyboxu
Obec Ledčice dlouhodobě přispívá na potřebnou věc, jakou jsou boxy pro odložené děti. Ludvík Hess, autor a iniciátor této záslužné a prospěšné myšlenky, kterou
vrací dětem šanci prožít radostné dětství, nám pravidelně píše. Přinášíme ukázku z jeho
dopisu:
Moji milí!
Holčičce z babyboxu je deset let, je líbezná a půvabná nad jiné své vrstevnice.
Od rodičů ví, kdo jsem a při posledním setkání mi řekla: Mám tě ráda! Z oči se mi
koulely kapky slz. Neodolal jsem a požádal grafika Šimona Blablu, aby na její roztančenou fotografii, kterou jsem pořídil při natáčení pro ČT 168 hodin, připsal naše společné přání. Na křídlo hraje její tatínek.
S pozdravem, Babydědek Lu (Ludvík Hess)
Babybox pro odložené děti, www.babybox.cz

Zpráva z Ledčické smečky
Vánoce jsou pro většinu lidí obdobím shonu. Uvařit, uklidit,
napéct, nakoupit dárky… Ledčická smečka se letos rozhodla narušit
tento stereotyp a udělat radost lidem, pro které vánoční svátky nejsou
zrovna obdobím radosti. Rozhodli jsme se udělat pořádný rozruch
a hlavně rozdat trochu štěstí a lásky v domově seniorů.
23. prosince jsme vyrazili směr Vidim. Na místě nás s radostným očekáváním přivítali obyvatelé domova seniorů. Mnozí z nich měli dříve
své čtyřnohé přátele doma, ale po přestěhování do nového domova byli nuceni je zanechat u svých příbuzných. Proto byli z přítomnosti psů doslova nadšeni.
Děti z Ledčické smečky připravily krátkou besídku: Anička zahrála na piano,
Anetka na příčnou flétnu, Bětka přednesla básničku. Všichni pak společně zazpívali
koledy.
Poté již následovalo hromadné „vypuštění“ psů a dětí mezi seniory. Pejsci se
nadšeně mazlili se všemi účastníky a baštili nabízené dobroty. Za odměnu dostal každý
pejsek balíček piškotů, pro děti byla také připravena sladká odměna. Pro všechny zúčastněné však byly největší odměnou rozzářené obličeje seniorů.
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Nesmím zapomenout poděkovat rodičům a dospělákům, kteří neváhali a dovezli své ratolesti a pejsky až do Vidimi. Majitelům pejsků pak, že ochotně a beze strachu propůjčili své čtyřnohé přátele do našich rukou. V neposlední řadě chci z celého
srdce složit hold naší skvělé trenérce Aničce Holubové, která celou akci vymyslela
a připravila. Po celý rok se s láskou věnuje výcviku psů a učí děti, že pes nepatří
na řetěz k boudě, ale je skvělým a zábavným společníkem pro život.
Za Ledčickou smečku Eliška Soudská

Senior klub

rád, společně předvedli krásné
pásmo básniček a písniček
a všichni v sále se jim odměnili velikým potleskem. O zbytek zábavy se postarali pánové
Plicka a Salač coby hudební
doprovod celého odpoledne
a Ivanka Plicková se svými pohádkami upravenými pro dospělé.
Všem děkuji.
KH
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Stalo se již příjemnou
tradicí, že se vždy před vánocemi senioři společně sejdou,
popovídají si, zazpívají a proberou vše, co se v obci událo.
Nejinak tomu bylo i vloni. Sešli jsme se U Cinků ve čtvrtek
12. prosince a myslím, že se
posezení povedlo. Vše začalo
vystoupením dětí z mateřské
školy. Děvčata byla naparáděná stejně jako jejich kama-

Tříkrálová sbírka
Stejně jako v loňském roce, tak i letos se děti z naší školy aktivně zapojily do
Tříkrálové sbírky pořádané Charitou Roudnice nad Labem. Celá sbírka na Podřipsku
a Budyňsku odstartovala tradičním novoročním výstupem tří králů s trubačem na horu
Říp z obce Krabčice – Rovné, kde se v rotundě svatého Jiří a svatého Vojtěcha zúčastnili novoroční mše svaté. V naší obci proběhla Tříkrálová sbírka v neděli 12. ledna
2020. Byl o ni velký zájem jak ze strany dětí, tak i obyvatel Ledčic. Koledníci se tentokrát rozdělili do čtyř skupin (vloni chodily skupiny dvě). Jednotlivé skupinky tří králů
v naší obci vedly paní Jana Pelantová Sršňová, Hana Švecová, Milena Floriánová
a Markéta Sirová. Koledníků bylo opravdu hodně, do kostýmů tří králů se převlékli
Tereza Králová, Matěj Chaloupka, Pavla Hohlbergerová, Nela Sirová, Jindra Klement,
Jakub Horký, Tereza Horká, Daniel Reilich, Václav Říha, Bohdan Šnurenko, Markéta
Králová, Ema Petráková a Štěpán Michovský. Celkem jsme v Ledčicích přispěli do
tříkrálové sbírky vykoledovanou částkou 14 525 Kč. Částka je to úctyhodná a všem,
kteří přispěli, jménem charity děkuji. Pro porovnání, v loňském roce bylo v Ledčicích
vybráno 10 338 Kč.
Nyní několik slov k celkové letošní sbírce, která se již konala po dvacáté.
Sbírky se celkem zúčastnilo 175 dobrovolníků a 10 zaměstnanců Charity. Ve 24 obcích
se podařilo koledníkům vykoledovat 291 724 Kč. Letošní jubilejní sbírka tak skončila
největším úspěchem v její historii. Část výtěžku (65%) využije Charita Roudnice n. L.
na zajištění vlastních projektů – opravy v azylovém domě pro matky s dětmi, na zajištění provozu charitního šatníku a na pomoc lidem z regionu při odstraňování škod způsobených mimořádnými událostmi (požár, povodeň, potopa …). Na www. charitaroudnice. cz naleznete veškeré informace ke sbírce včetně přehledu výtěžků jednotlivých
skupin koledníků. Děkuji všem koledníkům i přispívajícím za krásný start do nového roku!
KH
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Vánoční koncert Gentlemen´s Agrement Band
Již po několik let se během adventu pravidelně scházíme U Cinků při příležitosti koncertu pánů Petra Puka a Dicka Overdevesta a jejich uskupení Gentlemen´s Agrement Band. Ne jinak tomu bylo i vloni 7. prosince. Opět jsme měli možnost poslechnout si hity z šedesátých let proložených i vlastní tvorbou obou protagonistů. Dokonce
došlo na splnění přání posluchaček a pánové zahráli oblíbenou skladbu „Bludný holanďan“, kterou nádherně otextovala Dickova manželka Olinka.

Pohádka O kouzelném prstýnku
V neděli 1. prosince se děti U Cinků pohodlně usadily na zem, v sále zhasla
světla a pohádka mohla začít. A o čem byla? No přeci o tom, jak princezna ztratila
kouzelný prstýnek a najít ho nedokázal nikdo jiný než samotný Honza. A jak to dopadlo? Samozřejmě byla svatba. Ale tu už nám loutkoherci ze souboru Rolnička bohužel
neukázali, asi aby ochránili soukromí hlavních hrdinů. A tak si to diváci s vodiči loutek
museli dovyprávět až z očí do očí po stažení opony.
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Rozsvícení vánočního stromu
Rok se s rokem sešel a zase tu byl 5. prosinec. Stejně jako každý rok, i ten
loňský do naší vesnice vtrhli čerti doprovázeni hodnými anděli a přejícími Mikuláši.
A stejně jako každý rok, i vloni byl mikulášský rej spojený s rozsvícením vánočního
stromu, vystoupením dětí z místní školy, posloucháním koled v podání Podřipského
žesťového kvintetu, popíjením svařeného vína na návsi a celkově s příjemně stráveným
chladným zimním večerem. Jediné, co bylo toho loňského 5. prosince jiné, byl nový
betlém. Betlém je z dílny Veroniky Kejřové a Filipa Kubového z Jeviněvse, kteří reagovali na naši poptávku, připravili návrh a následně celou zakázku zrealizovali. Já jim
touto cestou děkuji, protože jak mohu posoudit z ohlasů vás spoluobčanů, dílo se vám
líbilo. Již teď mohu slíbit, že postupně budeme betlém rozšiřovat o další figury.
KH
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Štědrovečerní koledy v kostele sv.Václava
Jako každý rok jsme se sešli ve 21 hodin v nejhezčí večer v roce, abychom ho
oslavili společným zpíváním koled.

Vánoční tvoření
Čas adventu pro většinu žen znamená uklízení, pečení, nakupování apod. Pro
ledčické ženy to ale ještě navíc znamená přípravu vánočního jarmarku a všech akcí
s adventní dobou spojených. Abychom se o to naše společné tvoření podělily i s vámi,
pro ilustraci ze zmíněných příprav přikládáme i malou fotodokumentaci.
LŽ
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Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
K vánocům neodmyslitelně patří Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby
nebo chcete-li lidově Rybovka. Jedná se o vyprávění příběhu o Kristově narození a příchodu pastýřů k jesličkám. Tato nádherná skladba tradičně rozeznívá kostely po celé
naší zemi. A nejen kostely. Lidé si od srdce zazpívají Rybovku například Na Kampě,
ale i v hale pražského hlavního nádraží. Že je Rybovka oblíbená i u nás v Ledčicích je
více než jasné. Vždyť 14. prosince loňského roku jsme se všichni již po dvanácté sešli
v kostele sv. Václava, abychom do sebe vstřebali sváteční vánoční atmosféru a zaposlouchali se do nádherných tónů této skladby. Velkou měrou k tomu přispěl Ledčický
příležitostný sbor a umělci, kteří se k nám opět sjeli ze všech koutů naší republiky. Jako
sólisté se pod taktovkou dirigenta Jakuba Kydlíčka představili Iva Krůšková, Pavla Popelková, Jiří Los a Miroslav Vácha. Ještě než ale zazněly první tóny Rybovky, vystoupila před početné publikum nejmladší zpěvačka celého souboru malá Julinka Hanslianová a za hudebního doprovodu své maminky zazpívala dvě krásné koledy. Odměnou
všem vystupujícím byl plný kostel posluchačů, kteří potleskem ocenili jejich obdivuhodný výkon. Dovolte mi touto cestou poděkovat paní Báře Hanslianové za důkladnou
a časově velice náročnou práci spojenou s organizací celé akce.
KH

Co nového v knihovně?

V posledních měsících vzrostl zájem o půjčování knih. V žebříčku oblíbených
autorů vede nyní Vlasta Javořická (1890 - 1979). Všechny její romány z venkovského
prostředí s milostnou zápletkou se půjčují doslova z ruky do ruky. Žila na vesnici na
Moravě, byla věřící, vychovala 6 dětí, psala romány a povídky, vesměs pro Československou stranu lidovou, publikovala např. v Lidové demokracii. Po roce 1948 byla politicky perzekvována, rodina přišla o majetek a její 3 dcery i s rodinami emigrovaly do
USA. U nás již její knihy nesměly vycházet, ale začaly se vydávat pro krajany v USA.
Revoluce se spisovatelka nedočkala, ale hned po ní se začaly tisknout téměř všechny
její práce ve velkých nákladech.
Velkou radost nám udělal zájem dětských čtenářů. Oddíl Veverky pod vedením Veroniky Šourkové se sešel ve středu 15. listopadu v dětském oddělení knihovny. Děti si se zájmem prohlédly knížky s dobrodružnou tematikou, o zvířatech,
přírodě apod. Z patnácti dětí si jich 8 půjčilo knížku domů. Máme z toho radost
a doufáme, že zájem dětských čtenářů bude sílit.
nt
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Vánoční besídka ve škole
Děti z ledčické školy připravily vánoční besídku pro rodiče, babičky a dědečky
a přátele školy. Velmi se všem líbila, vesele se při ní pobavili děti i diváci. Na závěr
nastalo tolik očekávané rozbalování dárků.

Masopust
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