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Slovo starostky
Milí spoluobčané,
jelikož jsem člověk optimista, nebudu vás unavovat informacemi o koronaviru,
ale navrhuji, pojďme se společně naladit do jarní pohody plné sluníčka a dobré nálady.
Jaro je nejkrásnějším obdobím roku. Je plné očekávání, člověk se po zimě těší na práci
na zahradě, všechno rozkvétá (nebudu se tu zmiňovat ani o problémech nás alergiků,
vždyť existují léky) a příroda se po šedivé zimě mění v zelenou pastvu pro oči.
Na jaře jsme zvyklí plánovat letní rodinné dovolené. A proč ne? Vždyť v naší
republice je tak krásně, a pokud nebude možnost cestovat za hranice, nevadí. Je tolik
příležitostí kam vyrazit. Z našich domovů máme krásný výhled na České středohoří, tak
proč si „nevyšlápnout“ třeba na Milešovku, Lovoš, Hazmburk, Kletečnou, Košťálov,
Kalich, Oltářík nebo Varhošť. Jak krásné je projít se Opárenským údolím nebo Bobří
soutěskou z Verneřic k vodopádům. Těch míst, která na nás čekají, je spousta…
Na letošní jaro jsme měli spoustu plánů, které bohužel nevyšly. Nevadí, ony
vyjdou příště. Jestli pojedeme na výlet v květnu nebo v září v tuto chvíli není vůbec
podstatné. Důležité je, že pojedeme! My jsme vlastně šťastní lidé. Žijeme na vesnici,
máme možnost chodit na procházky a alespoň na dálku můžeme něco probrat se sousedy
přes plot. Pevně věřím, že to nebude trvat dlouho a budeme se moci sejít ve větším počtu
tak, jak jsme tomu byli zvyklí dříve. Společně tak uděláme tlustou čáru za těžkou dobou,
kterou právě prožíváme.
Přeji vám pevné zdraví, dobrou mysl a těším se na společná setkání, příležitostí
ještě bude spousta. A ještě jedno pozitivum na závěr. Jak se říká, vše zlé je pro něco
dobré. Svět se zklidnil, rodiny jsou nyní
více pospolu, a ač je to jakkoli náročné,
zároveň je to i přínosné. Máme na sebe
nyní více času a opět se ukázalo, že jsou
důležitější hodnoty než peníze a honba
za nimi. Těmito hodnotami je lidská
solidarita, v těžkých chvílích dokážeme
nemyslet jen sami na sebe, ale naopak
jsme schopni nezištně pomoci jeden
druhému. A za to vám všem děkuji!!!
Kamila Hlavsová

Něco o Řípu

Hora Říp se svými 455,5 metry je dominantou našeho kraje. Po staletí byla
i inspirací pro umělce, básníky a spisovatele z blízkého i vzdáleného okolí. K hoře se
váže spousta pověstí a legend. Nejznámější legendou je ta o příchodu praotce Čecha
a jeho družiny do našeho kraje. Poprvé se o legendě zmínil ve své kronice samotný
Kosmas počátkem 12. století. Podle Václava Hájka z Libočan je dokonce vojvoda Čech
pochován v nedaleké obci Ctiněves. Pro nás ale nejznámější je pověst O praotci Čechovi
od Aloise Jiráska.
Všichni víme, že Říp je vyhaslá sopka, která naposledy soptila v třetihorách.
Nyní již můžeme podnikat oblíbené výlety na Říp bez obav, že by se náš „obr“ mezi
vulkány probudil k životu. Jediné nebezpečí hrozí turistům, kteří ještě místo GPS
navigace používají buzolu, neboť čedič se stopami magnetovce může způsobit jejich
zmatení a ztrátu orientace v terénu. Pokud ale turista přežije všechny nástrahy
a vystoupá až na samý vrchol hory, odměnou mu budou nádherné výhledy z mnoha
vyhlídek do okolí a prohlídka románské rotundy svatého Jiří a svatého Vojtěcha, která
patří mezi nejstarší dochované stavby v Česku.
Hora Říp
Jaroslav Seifert

V panácích jsou už všude snopy
a svatý Jiří zvedá kopí,
aby je vrazil ve chřtán dračí
a motýl spěchá po bodláčí;
a jako krůpěj na prstenu
třpytí se drobná kvítka rmenu.

Viděl jsem hory plné ledu,
však zpívat o nich nedovedu.
Jiskřily dálky nad hlavami
jak bledě modré drahokamy.
Jímala závrať při pohledu,
zpívat však o nich nedovedu.

Tu nemohu se vynadívat
a všechno ve mně začne zpívat,
zpívat i plakat.

Když ale vidím na obzoru
uprostřed kraje nízkou horu,
na nebi mráček běloskvoucí
- přestane srdce chvíli tlouci.

Maminko má,
jak je to hezké u nás doma!

Oblaka letí v klasech zralých
a koně dupou po maštalích.
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Blahopřejeme

V prvním čtvrtletí letošního roku narozeniny oslavili:
50 let Bärtlová Jarmila, Srba Václav, 60 let Záruba Vilém, 65 let Plucnarová Lenka,
Zahorjanová Danuše, 70 let Holíček Petr, 75 let Král Jiří, Hančlová Drahomíra,
Mňuková Jana, Polma Jan, 81 let Vránová Drahomíra, Justová Alena, 83 let Fric Josef,
84 let Milerová Růžena, 85 let Písek Miloslav, 87 let Král Karel, 88 let Došek Josef,
89 let Jiránková Marie, 93 let Došková Miluše.
Všem oslavencům do dalších let přejeme hodně zdraví, klidu a pohody!
V březnu oslavili zlatou svatbu manželé Holíčkovi.
Přejeme vše nejlepší do dalších společných let!
V prvním čtvrtletí letošního roku se narodily:
Veverková Nela, Hošková Tereza, Teplá Adriana, Poláková Elis.
Dětem přejeme hodně štěstí a zdraví!

Připravujeme
V letošním roce máme rozpracovaných několik projektů, o kterých jsme vás
již informovali v zimním čísle novinek.
Prvním z nich jsou terénní úpravy v okolí školy, které v sobě zahrnují
vytvoření šesti nových parkovacích míst, z toho jedno pro tělesně postižené. Součástí
celého projektu je i oplocení dvora a hlavního vstupu do mateřské školy. Tento projekt
jsme aktuálně rozšířili o rekonstrukci sportovního hřiště před školou. V letošním roce
bychom rádi vytvořili nový betonový podklad a provedli veškeré stavební práce tak,
abychom mohli v příštím roce zažádat o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
a celkovou rekonstrukci dokončit položením nového povrchu.
Dalším rozjetým projektem je závlaha fotbalového hřiště Na Skalce. Nyní
máme na tuto akci podané dvě žádosti o dotaci – jednu u společnosti ČEZ, která pomáhá
obcím v rámci svého projektu Podpora regionů 2020. Tento projekt ČEZ vypsal se
zaměřením na podporu veřejně prospěšných projektů, které se mohou dotýkat podpory
dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury,
sportu či životního prostředí. Původně jsme podali žádost u společnosti ČEZ do
programu „Oranžové hřiště“, ale na doporučení zaměstnankyně společnosti mající
dotace ve své pracovní náplni, jsme žádost postoupili do zmíněného projektu Na
podporu regionů. Doufejme, že společnost ČEZ zaujme k naší žádosti kladné
stanovisko, vzhledem ke zrušení fotbalové soutěže by byl ideální čas na realizaci
projektu. V případě, že bychom neuspěli u společnosti ČEZ, máme pro závlahu
fotbalového hřiště podanou žádost i na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.
V listopadu loňského roku jsme podali na Státní fond životního prostředí
žádost o dotaci v rámci Operačního programu životní prostředí na akci „Revitalizace
intravilánové zeleně v obci Ledčice“. V současné době již očekáváme stanovisko
poskytovatele dotace. Plánů, do jakých projektů v obci investovat, máme spoustu.
V tuto chvíli je ale zřejmé, že rozpočty obcí budou v důsledku pandemie omezeny.
Zatím není jasné, v jaké výši se nás krácení rozpočtu dotkne, ale že se nás dotkne, je
bohužel více než jisté.
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Ledčice
konaného dne 27. 2. 2020 od 19.00 hodin
v Kulturním a společenském centru U Cinků

Program veřejného zasedání:
Bod 1) Zahájení
Bod 2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Bod 3) Schválení programu zasedání
Bod 4) Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IP-12-6013777/VB/1. Název akce: Ledčice, přípojka pro č. p. 12.
Bod 5) Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-6022107/VB/1. Název akce: Ledčice, KNN pro p. č. 363/11.
Bod 6) Zastupitelstvo obce schvaluje Výroční zprávu za rok 2019 o poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
Bod 7) Zastupitelstvo obce Ledčice bere na vědomí žádosti o pořízení změny Územního
plánu, žádosti budou prověřeny v zadání Územního plánu Ledčice.
Bod 8) Zastupitelstvo obce Ledčice vydává obecně závaznou vyhlášku obce Ledčice
č. 1/2020 o místních poplatcích.
Bod 9) Zastupitelstvo obce Ledčice vydává obecně závaznou vyhlášku obce Ledčice
č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Bod 10) Zastupitelstvo obce Ledčice vydává obecně závaznou vyhlášku obce Ledčice
č. 3/2020 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na území obce Ledčice.
Bod 11) Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Smlouvu o zajištění soustředění a sběru
biologicky rozložitelných odpadů (BRKO) s odběratelem Kompostárna Mnetěš, se
sídlem Mnetěš.
Bod 12) Zastupitelstvo obce Ledčice bere na vědomí Nařízení vlády ze dne 9. prosince
2019, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávních celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb. a ponechává
výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce Ledčice ve stejné výši jako
doposud.
Bod 13) Zastupitelstvo obce Ledčice projednalo a schválilo Závěrečný účet za rok 2019,
vyvěšený od 12. 02. 2020 do 27. 02. 2020 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Ledčice a výkazem FIN 2-12, s vyjádřením: souhlas bez výhrad.
Opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků: průběžná kontrola zadávání
uveřejnění na profilu zadavatele.
Bod 14) Zastupitelstvo obce schvaluje, dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích, účetní závěrku Obce Ledčice za rok 2019 včetně výsledku
hospodaření za rok 2019 ve výši + 3 318 283,83 Kč.
Bod 15) Zastupitelstvo obce Ledčice souhlasí s prodejem části pozemku 1547/1 (ostatní
plocha) o výměře cca 48 m2, zapsaného na LV 10001 pro obec Ledčice v k. ú. Ledčice
za podmínky vybudování funkčního odvodnění formou svodu vod do odvodňovacích
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rour navazujících na otvor ve spojující zdi mezi pozemky 109/1 a 74/1. Po vybudování
odvodnění bude prodej projednán na jednání zastupitelstva.
Bod 16) Zastupitelstvo obce Ledčice souhlasí s pracovní schůzkou v terénu na pozemku
ve vlastnictví obce Ledčice p. č. 1547/2, zapsaného na LV 10001 pro obec Ledčice
v k. ú. Ledčice v části sousedící s objektem Ledčice č. p. 92 s tím, že starostka zajistí
přítomnost odborníka na dopravu.
Bod 17) Vodovod – varianta A – Zastupitelstvo obce Ledčice souhlasí se záměrem
odkoupit vodovod budovaný soukromým investorem na základě usnesení č. 127/2019
za částku 41 000,- Kč.
Bod 18) Vodovod – varianta B – Projednání bodu bylo zrušeno.
Bod 19) Zastupitelstvo obce Ledčice souhlasí s Rozvojovým plánem obce pro období
2018 – 2026.
Bod 20) Zastupitelstvo obce Ledčice na svém zasedání dne 27. 2. 2019 schvaluje podání
žádosti o dotaci do Programu 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského fondu obnovy venkova – A) Tematické zadání
OBNOVA VENKOVA na rok 2020 – projekt „Úprava veřejného prostranství u budovy
ZŠ a MŠ Ledčice“ a zavazuje se zajistit spolufinancování ve výši min. 20% způsobilých
výdajů projektu.
Bod 21) Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje zpracování projektu na rekonstrukci
hřiště před budovou ZŠ a MŠ Ledčice.
Bod 22) Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Dohodu o vytvoření společného
školského obvodu pro základní školu 1. – 5. stupeň, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ
Ledčice, okres Mělník, příspěvková organizace s Obcí Nová Ves.
Bod 23) Zastupitelstvo obce Ledčice pověřuje starostku obce vstoupit do jednání
s cílem dojednat prodloužení Darovací smlouvy ze dne 27. 10. 2010 - konkrétně bod
IV odst. 2 Smlouvy.
Bod 24) Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2019.
Bod 25) Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2020.
Bod 26) Různé
Bod 27) Diskuse
- Luboš Král pozval všechny přítomné na fotbalové utkání dne 29. 2. 2020 od 14. 00 na
fotbalovém hřišti na Skalce
- Věra Novotná informovala o výletě do Litoměřic dne 14. 3. 2020
- dne 15. 3. 2020 je pro děti i dospělé zajištěno bruslení na zimním stadionu v Roudnici
nad Labem (doprava vlastní + vstup zdarma)
Bod 28) Závěr
Starostka poděkovala všem přítomným a pozvala je na příští zasedání zastupitelstva.

Masopustní tradice

Fašanky, voračky, končiny, šibřinky či karneval, to jsou vše názvy pro
masopust, který je svátečním obdobím mezi Vánocemi a Velikonocemi. Kdy masopust
začíná je poměrně snadné určit, protože toto datum je pevné, kdy končí je oproti tomu
složitější, protože se to odvíjí od termínu Velikonoc, který je pohyblivý.
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Po svátku zjevení Páně, tedy Třech králích, který připadá na 6. ledna, nastává
hned období masopustu, to je tedy datum, kdy tento svátek začíná, končí potom
masopustním pondělím a úterým čtyřicet dní před příchodem Velikonoc.
Předchůdcem masopustu je zřejmě pohanský svátek, který vznikl jako
slovanská oslava konce zimy. Někde se píše, že pochází dokonce z římského
náboženství, kdy se tato doba spojovala s vegetační plodností božstev.
Masopust, jak jeho název říká, znamená „opuštění masa“, stejně tak karneval
z italského carne levare je v překladu „dát pryč maso“. Jde tedy o slavnostní období
plné jídla a zábavy mezi dvěma postními svátky, kdy je určeno, že po Popeleční středě
se nejí maso. Je tedy nasnadě, proč v tomto období nejvíce probíhají zabijačky, svatby
a taneční zábavy.
Masopust jako každý svátek má své tradice, které se v detailech liší podle konkrétní
oblasti. Odvíjí se od toho, kdy masopust začíná a končí.
 Tzv. tučný čtvrtek, který předchází samotnému masopustu, byl typický
chystáním vepřové pečeně se zelím a knedlíky k obědu, nesměl chybět ani
dostatek piva. Jak název říká, každý si měl dopřát mastného, tučného, kolik
unesl, aby byl celý další rok při síle.
 Masopustní neděle, nebo také taneční, hned po obědě volala všechny k taneční
zábavě do hospody.
 Masopustní pondělí – v tento den se pokračovalo v nedělní zábavě a tanci, ale
vstup měli povolený jen ženatí a vdané.
 Masopustní úterý je už ve znamení průvodu a obchůzek – kostýmy a obřadní
obchůzky byly původně určeny jen pro muže, svobodné či mladé ženaté.
Masky pak plnily různý význam – tou nejtradičnější je zřejmě medvěd, který
měl přinášet především plodnost, a tak si s ním v každém stavení musely ženy
zatancovat. K němu patřil medvědář či žid, dále se objevovala kobyla, šašek,
muži převlečení za ženy s nemluvňaty, kominíci, kozli a mnoho dalších více
či méně podivných postav, z nichž každá měla svůj význam a funkci.
 Součástí úterý je obchůzka s klibnou – zmíněná kobyla, která symbolizuje
bílého velblouda, na kterém přijel Baltazar do Betléma, když se narodil Ježíš.
Nejdříve se snědl pečený bůček, ustrojila se klibna a sedlák s kočím se vydali
po vsi nabízet ji hospodářům. Smlouvalo se, připíjelo, peníze se darovaly
a kobyla nakonec našla své místo u hospodského, který ji porazil.
 Pochovávala se basa – jako parodické vystoupení představující pohřeb
marnotratníka bylo pochování basy uzavřením taneční zábavy. Basa se
položila do necek, na stůl či máry, přikryla se plachtou, následně si vyslechla
při pohřebním ceremoniálu své prohřešky, poté byla vynesena a pohřbena.
Společnost si na rozloučenou zazpívala postní píseň, čímž o úterní půlnoci celý
masopust končil.
To, kdy masopust začínal a končil, se značně projevilo na tradičních pokrmech. Po
něm následoval dlouhý půst, bylo tedy třeba se na něj připravit, navíc je to doba počasím
více než vhodná na zabijačky, a tak jsou tradiční jídla tučná, sytá, mastná a plná
zabijačkových pochoutek.
K masopustním tradicím patří i převlékání se do masek. Lidé věřili, že když se
převléknou za zvíře nebo postavu, přebírají jeho vlastnosti i moc. Do masek se
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v minulosti převlékali pouze muži. Ženám to bylo zapovězeno. Masky představovaly
plodnost a smrtelnost. Ty starší poukazovaly na úctu k přírodě, ty novější parodovaly
různé postavy a byly spojeny s jistou vzpourou vůči spořádanému životu.
Masopustní průvod měl za úkol způsobit chaos, nepořádek a zatančit si s děvčaty.
Někdy se hrávala malá divadelní představení. K nejčastějším masopustním maskám
dodnes patří medvěd a kůň. Dále pak k typickým masopustním maskám patří také
maska hejtmana, caperda (střapatá maska s cepem), žitnej, moučka, hudebníci,
řemeslníci, kat, hasiči, kominíci, policajti, dělostřelci, husaři, Turek, ženich, nevěsta,
smrt, biřic, kohout, čáp, koza, stará žena, cikánka, svobodná matka, šašek, dědek
s bábou a mnoho dalších. Nejvýznamnější postavou celého masopustního reje se stal
sám Masopust. Jeho kostým je vyroben ze spousty barevných kousků látek a růžiček.
Doprovází ho jeho družka a oba jsou vyvolávači a mluvčí celého průvodu.
V Ledčicích jsme si letošní masopustní veselici spojenou se zabijačkovými hody
užili 15. února. Pro vzpomínku na tuto prozatím první a poslední letošní společnou akci
přikládáme několik fotografií…
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Nepořádek v obci

Mysleli jsme si, že jsme ledčického Masopusta v únoru zastřelili, ale není tomu
tak. Jinak si nedovedu vysvětlit ten nepořádek u Naučné stezky praotce Čecha. Nebo že
by to nebyl Masopust, ale ledčická mládež? Ač nerada, musím se přiklonit k té druhé
variantě a o to více mě to mrzí. Zaráží mě i fakt, že ačkoli je na budově fotbalových
kabin nainstalován kamerový systém, ani to dotyčné osoby nezarazí a ony se chovají
nepatřičně ke svému okolí. V tuto chvíli je z kamerového systému patrné, kdo se na
nepořádku podílel a pokud ani přes toto upozornění dotyčným nedojde, že se ke
společnému majetku mají chovat řádně a že slušné chování by mělo být samozřejmostí,
pak je mi těchto osob líto a porušování základních pravidel slušného chování bude
řešeno na jiné úrovni.
K poškozování majetku dochází soustavně i v okolí Černé perly na návsi.
Naprosto nechápu, co nutí některé naše spoluobčany neustále něco ničit. Nově například
plachtu přes dětské pískoviště. Pevně doufám, že se nad sebou dotyční zamyslí a do
budoucna nebudeme muset podobné incidenty řešit.
KH
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Bojujeme proti koronaviru

V letošním roce zasáhla celý svět epidemie koronaviru. Nevyhnula se ani naší
republice a dotkla se každého z nás. Školy jsou zavřené, pracovní možnosti omezené,
společenský život se téměř celý zastavil. Ochranné prostředky nebyly k dispozici, a tak
občané zasedli k šicím strojům a šili, šili, šili… Šily i ženy v Ledčicích. Naše roušky
pomohly mimo jiné v Podřipské nemocnici a v Domovech seniorů v Roudnici nad
Labem a Krabčicích. Jen pro celkovou představu, například děvčata z ledčické školy
ušila k dnešnímu dni více jak 1700 roušek, v současné době šijí roušky pro roudnický
rouškomat. K úspěšnému boji s koronavirem můžeme přispět i my tím, že i nadále
budeme dodržovat přísná hygienická pravidla, budeme používat dezinfekční
prostředky, budeme k sobě vzájemně ohleduplní, nepřestaneme nosit roušky a budeme
dodržovat bezpečnou vzdálenost při komunikaci. Děkuji.
KH
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Vozíčkáři ve škole
Poprvé ve své historii díky nově vybudovanému bezbariérovému vstupu mohli
naši školu dne 30. ledna 2020 navštívit dva handicapovaní pánové, ambasadoři projektu
VZP, Jan Krauskopf a Jan Rajznover, kteří pohovořili o svém úrazu a o životě na
invalidním vozíku.
Jan Krauskopf se ve svých 34 letech ošklivě vyboural na své motorce. Více
než rok po úrazu strávil v nemocnicích a rehabilitačních zařízeních. Životní energii
a vrozený optimismus mu ale úraz nevzal. Po úrazu začal také studovat na vysoké škole
a snaží se sportovat, dál žít svůj normální život, který má moc rád, i když je trochu jiný.
Viděli jsme záběry z jeho nehody a všem nám zatrnulo při pohledu na rozbitý motocykl
a na místo, kde k nehodě došlo. Toto neštěstí se stalo proto, že Jan si nenechal
dostatečný odstup od vozidla před sebou.
Jan Rajznover neochrnul následkem úrazu, ale nešťastnou náhodou po jedné
nepodařené operaci srdce, v 16 letech. Až do toho osudného zákroku byl aktivní zdravý
kluk, který sportoval, studoval a dělal všechno, co patří k životu v takhle mladém věku.
Oba muži se snažili našim žákům přiblížit, jak je život na vozíku obtížný, jaká
přináší úskalí a kolik je potřeba úsilí a vytrvalosti zařadit se pak zpět do běžného života.
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Kladli jim na srdce, aby byli maximálně opatrní. Upozornili je na rizika určitých
životních situací a zmínili možnosti, jak lze vhodným preventivním opatřením rizika
omezit na minimum.
Doufejme, že naši žáci nyní budou pečovat zodpovědněji o vlastní zdraví
a o zdraví v jejich okolí. Uvědomí si, jak jsou jejich životy křehké, a že každý jsme
odpovědný za své tělo a za své zdraví – jen my sami. Je velmi důležité vědět a často
si to připomínat, že jeden okamžik, jedno nesprávné rozhodnutí, jeden risk může
zásadně celý náš život od základů změnit.
Iva Šindelářová
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Zpráva z Ledčické smečky

Měsíce leden a únor činnosti Ledčické smečky moc nepřály. Chladno a častý
déšť způsobily neplechu na cvičišti v podobě bahna a namrzlých překážek. Aby nedošlo
ke zranění psíků či jejich cvičitelů, nebylo možno v tomto období provádět tréninky
agility, ale současně bylo třeba pejsky udržovat ve správné kondici a stejně tak i jejich
vůdce.
Náhradní aktivitou pro shazování vánočních kil se staly dlouhé procházky.
Vždy jsme vyráželi ve velice početné skupině čítající minimálně 12 psů, několik dětí
a pár dospělců, na zhruba sedmi kilometrovou trasu. Za dva měsíce jsme stihli projít
okolí Ledčic, Jeviněvsi a Spomyšle.
Čas od času nás na našich vycházkách navštívili i psí kamarádi mimo smečku,
aby narušili zimní stereotyp. Největší rozruch způsobili vlkodav Kentan a štěně
dobrmana René (zvaný Renda).
Díky štědré dotaci od Obce Ledčice a velké snaze členů smečky (sbírali jsme
kaštany, starý papír, železo apod.) jsme mohli pořídit novou překážku.
A to šestimetrový tunel.
Dne 15. 2. 2020, jak je u smečky zvykem, byl tunel pokřtěn. Tentokrát
se slavnostního vybalení a prvního běhu tunelem zhostila Jana se svým psem Ronem.
Z tunelu máme všichni obrovskou radost. Velké poděkování patří Obci Ledčice a všem
dobrým lidičkám, kteří nás podporují.
Až nám počasí dovolí, začneme trénovat, aby byl tento rok ještě úspěšnější než
ten minulý. Opět nás čekají závody agility, poslušnosti a některé z nás i oficiální
zkoušky k zařazení do kategorie A1.
Budeme rádi, když nás přijdete podpořit na závody a soutěže v roce 2020 nebo
se jen tak mrknout na naše tréninky, užít si s námi krásné chvilky s našimi mazlíčky.
Aktuální dění, termíny závodů či tréninků najdete na našem FCB profilu „Ledčická
smečka“. Těšíme se na Vás!
Za Ledčickou smečku Eliška Soudská
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Vážení a milí spoluobčané,
dne 30. dubna nám bude 123 let. Ano, uhodli jste. Vzdělávacímu
a podporovacímu spolku Říp Ledčice. Žijeme na Podřipsku - v kraji, který pro nás
vybral praotec Čech, kde na nás shlíží památná hora Říp. Ne nadarmo byl náš spolek
pojmenován názvem této památné hory, která vévodí okolí. Byli jsme, žijeme a budeme
s vámi v dobrém i zlém. V časech před koronavirem, dnes v nelehké době i po něm.
O historii bylo napsáno hodně, včetně zvláštního čísla Ledčických novinek,
podívat se můžeme i na internetové stránky Ledčic. Dnes zabrousím do současnosti.
Členská základna čítá 79 členů. Z toho 69 mužů průměrného věku 61,5 roku
a 10 žen o průměrném věku 58,5 roku. Výbor spolku má 7 členů, předsedou je Sirový
Vladimír, místopředsedou Zeman Václav, jednatelem Král Jiří, pokladníkem Jansa
Jaroslav a členy výboru jsou Bušil Jiří, Mládek Ladislav a Novotná Věra. Příspěvky pro
rok 2020 činí 50 Kč. Jelikož nemáme obsazenu funkci poslíčka, příspěvky vybírá
místopředseda Zeman Václav.
Připomenu dvě akce z minulého roku.
Sběr železného šrotu, kterým pomáháme obci a občanům zbavit se kovového
odpadu. Nezanedbatelný je i zisk z tohoto odpadu, který je příspěvkem pro pořádání
akcí spolku.
Kulturní akcí byl zájezd do DIVADLA PALACE na hudební komedii
MILUJU TĚ ALE... . Ze známých herců bych rád zmínil Terezu Kostkovou, Kateřinu
Šildovou, Romana Vojtka, Lumíra Olšovského. Myslím, že představení se líbilo,
o čemž svědčí reakce jedné divačky, řekl bych, že dokonce z Ledčic, která v průběhu
děje vykřikla: „To je o mně, tohle je můj život.“ Zasmáli jsme se scénkám od randění
k manželství, založení rodiny, tchýních a tchánech a o všem, co přináší běžný život
každého z nás. Výborně se bavilo všech 30 účastníků. Snad ještě pro zajímavost,
kostýmy k této hudební komedii vytvořil ledčický rodák Miroslav Král ml.
Díky epidemii koronaviru se opožďují i naše akce na letošní rok. Sběr
železného šrotu předpokládáme uspořádat dle situace květen - červen.
Příští kulturní akcí je plánována muzikálová komedie MÝDLOVÝ PRINC.
V příběhu ze zapadlého koutu šumavských hvozdů se můžeme těšit na vynikající
herecké představitele stejně jako na mimořádné pěvecké výkony zpěváků. Namátkou
na herce Martina Dejdara, Sagvana Tofi, Terezu Kostkovou, Ivanu Jirešovou, Olgu
Lounovou, Natálií Grossovou a další. Nejlepší písničky Václava Neckáře jsou už jen
milým bonusem a sladkou smetanou v koktejlu, který pro nás namíchali v Divadle
Broadway.
Další akcí, kterou pro vás připravujeme, je výlet do ZOO Dvůr Králové, kde
se necháme unést iluzí Afriky při pohledu na velká stáda zvířat v Safari Parku.
Zoologická zahrada Dvůr Králové patří mezi nejznámější zoo u nás a se svou rozlohou
94 ha se také řadí mezi ty největší. Může se pochlubit nejvyšším počtem afrických zvířat
v Evropě, což je velkým lákadlem pro milovníky safari. Zoologická zahrada nabízí
projížďky ve speciálně upravených vozech mezi volně pobíhající zvěří.
Samozřejmě je vše závislé na vývoji epidemie a zvláštních opatřeních, která se
dotýkají dění v celé republice a nás všech. Také se musíme sladit s akcemi Obecního
úřadu a školy. Nebojte se, o nic nepřijdete. I když musíme počítat se zpožděním.
O termínu všech akcí budete včas informováni.
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Neváhejte a přijďte mezi nás. Rádi vás uvítáme. Aktivní členi a zejména
síly díky věku a zdraví ubývají. Jak všichni víme, činnost našeho spolku by měla být
bohatší, proto záleží na každém z nás, jakým směrem se bude spolek ubírat, čím
obohatíme náš život. Nebojte se přednést své nápady či připomínky.
V každém případě je důležité, že spolek se udržuje v chodu, a pro další vývoj
je na nás všech, jak se mu bude dařit a čím se činnost našeho spolku stane bohatší. Jsme
jeden z nejstarších spolků. Fungujeme bez přerušení. Nemáme a nikdy jsme neměli
politický charakter. Právě dnes, v této nelehké a mimořádné době, si slibme, že pro
činnost našeho spolku, pro tu naši krásnou zem, pro náš národ, uděláme vše, co bude
v našich silách, aby nám všem bylo lépe, lépe a lépe…
Na závěr přeji všem mnoho úspěchů, štěstí, spokojenosti a hlavně pevné
zdraví.
Jiří Král, jednatel
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