duben-červen 2020
Slovo starostky
I přesto, že jaro proběhlo díky koronaviru v klidnějším tempu, čas se od posledního
vydání novinek rychle naplnil a my máme opět možnost společně si připomenout, co se v obci
za poslední tři měsíce událo anebo naopak, o co jsme přišli. Jsem ráda, že naší obci se
koronavirus vyhnul a pevně věřím, že mu cesta k nám zůstane uzavřená i do budoucna. Prázdniny
jsou v plném proudu, děti s rodiči si užívají volna bez domácích úkolů a všichni nabíráme sil do
nového školního roku.
Abychom ale nelenošili úplně, čekají nás během prázdnin dvě avízované a očekávané
akce. První z nich je plánovaná výstavba parkovacích ploch v okolí školy a stavební příprava pro
nový povrch na sportovišti před školou. Realizace již začala 7. července. Během prázdnin bude
vše dokončeno tak, aby 1. září šly děti do mateřinky po nové zámkové dlažbě a měly upravený
přístup do školní zahrady.
Zároveň jsme také v červenci zahájili práce související s vybudováním závlahového
systému fotbalového hřiště Na Skalce. Od Nadace ČEZ jsme obdrželi dotaci ve výši 120 000 Kč.
Tyto peníze využijeme na částečné financování vyhloubení průzkumného hydrogeologického vrtu.
Předpokládaná celková cena vrtu včetně čerpací techniky bez rozvodu závlahy po hřišti je
225 000 Kč. Zbývající finanční prostředky bude obec vydávat z vlastních zdrojů, případně
z dalšího dotačního titulu, kde ještě čekáme na vyjádření. Jedná se o dotační titul vyhlášený
Ministerstvem pro místní rozvoj na podporu obnovy sportovní infrastruktury. Doufejme, že naše
žádost nebude zamítnuta, v dnešní době obec opravdu nemá peněz nazbyt.
Prázdniny jsou tady a s nimi i čas na společná večerní setkání a posezení, která k létu
patří. Apeluji tady především na naši mládež, aby se v obci chovala slušně a nevhodným chováním
neobtěžovala ostatní občany Ledčic. Dětské hřiště s Černou perlou je určeno těm nejmenším, ale
i „odrostlejší děti“ se zde samozřejmě mohou setkávat. Chovejte se ale, prosím, slušně, na hřiště
opravdu nepatří alkohol a hlasitá hudba.
Mám ráda dobré zprávy, a proto i konec mého slova bude pozitivní. Děti, o dětský den
nepřijdete, společně se sejdeme 29. srpna Na Skalce a zasoutěžíme si, rozdáme odměny
a budeme se dobře bavit. Nyní ale na konec prázdnin nemysleme, léto je v plném proudu a tak
hurá, pojďme si ho užít…
Kamila Hlavsová

Blahopřejeme
Ve druhém čtvrtletí letošního roku narozeniny oslavili:
50 let Miroslav Horáček, Jan Černý, Michal Holý, 55 let Jana Műllerová, Marie
Zemanová, Jiří Švehla, 60 let Ivan Hájek, Václav Říha, 65 let Ladislav Slaba, Ivana
Matějovská, 70 let Jitka Holajová, Jiří Bušil, Václav Zeman, 80 let Katarína Michlová,
Jiří Křiček, Josefa Dvořáková, 81 let Milena Stehlíková, 83 let Jiří Mach,
85 let Miloslav Fryč, 87 let Jiřina Vysoká, 88 let Jiří Petráš, 89 let Zdeňka Došková.
Všem oslavencům do dalších let přejeme hodně zdraví, klidu a pohody!
Jeho život se naplnil
S lítostí oznamujeme, že 22. května tohoto roku nás ve věku 68 let navždy opustil
pan Antonín Škabraha.
Čest jeho památce!
Co nás čeká v nejbližší době
5. 8. 17:00 hod Kurz kreslení a akvarelu (U Cinků)
29. 8. 14:00 hod Sportovní odpoledne a rozloučení s prázdninami (areál Na Skalce)
5. 9. čas odjezdu bude upřesněn Zájezd Kuks + hrad Pecka
10. 9. 18:00 hod Divadelní představení Osamělé večery Dory N. (U Cinků)
26. 9. 14:00 Svatováclavský pochod (Stezka Praotce Čecha)
20:00 Ledčická stodola zábava
5. 11. 19:00 hod zájezd na Divadelní představení Opala je poklad (Divadlo Palace)
Září/říjen výstava Edity Plickové, autorky ilustrací pro děti (U Cinků)
Všechny kulturní a společenské akce budou pořádány pouze v případě příznivé situace
s výskytem nemoci COVID 19.
Pozvánka na výstavu obrázků Edity Plickové
Edita Plicková je výtvarnice-malířka,
ilustrátorka a grafička s nezaměnitelným
rukopisem, na jejíchž ilustracích vyrostlo už
několik generací dětí. Ilustrovala pohádky,
encyklopedie a učebnice, je autorkou
didaktických pomůcek, omalovánek, pexes,
pohlednic, vystřihovánek... i televizních
Večerníčků. Přispívá do dětských časopisů.
Má zkrátka široký umělecký záběr, díky
němuž získala několik Cen za uměleckou
činnost a přínos českému umění. Celý život se
drží Einsteinova motta: „Tvořivost je
důležitější než vědění.“
Také u nás v Ledčicích si budeme
moci prohlédnout výběr z jejího originálního
uměleckého díla, a to od poloviny září
na výstavě ve velkém sále U Cinků, na
kterou jste všichni srdečně zváni.
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Ledčice konaného dne 27. 5. 2020
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje následující program veřejného zasedání:
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
3) Program
4) Obecně závazná vyhláška obce Ledčice č. 4/2020
5) Pokračování těžby na ložisku štěrkopísku Ledčice – V. etapa
6) Prodloužení Dohody o uložení přívodního elektro-napájecího kabelu
7) Smluvní dokumentace k výstavbě vodovodu a s tím související souhlasy
8) Rozpočtové opatření č. 2/2020
9) Různé: a) plynovodní přípojka
10) Diskuse
Bod 4) Obecně závazná vyhláška obce Ledčice č. 4/2020
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Ledčice č. 4/2020,
kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.
Usnesení č. 184 bylo schváleno.
Bod 5) Pokračování těžby na ložisku štěrkopísku Ledčice – V. etapa
Zastupitelstvo obce Ledčice vydává souhlasné stanovisko k Pokračování těžby na ložisku
štěrkopísku Ledčice, řízení o povolení hornické činnosti podle Plánu otvírky, přípravy a dobývání
– V. etapa.
Usnesení č. 185 bylo schváleno.
Bod 6) Prodloužení Dohody o uložení přívodního elektro - napájecího kabelu
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o uložení přívodního elektronapájecího kabelu jako přípojky na veřejnou rozvodnou pro provoz základnové stanice systému
BTS-GSM sítě Pegas organizace spojů – Radiomobilu a.s. ze dne 1. 4. 1997.
Usnesení č. 186 bylo schváleno.
Bod 7) Smluvní dokumentace k výstavbě vodovodu a s tím související souhlasy
Zastupitelstvo obce Ledčice souhlasí se Smlouvou o budoucí kupní smlouvě týkající se
vodovodního řadu, provedeného na pozemcích 3142 a 3223, zapsaných na LV 100001,
k. ú. Ledčice, obec Ledčice – budoucí prodávající XXXXX, budoucí kupující obec Ledčice
a pověřuje starostku podepsáním této smlouvy.
Usnesení č. 187 bylo schváleno.
Bod 8) Rozpočtové opatření č. 2/2020
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020.
Usnesení č. 188 bylo schváleno.
Bod 9) Různé a) Plynovodní přípojka
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje uložení inženýrských sítí do silničního pozemku
parc. č. 3223 v k. ú. Ledčice za předpokladu zřízení věcného břemene za úplatu ve výši
200 Kč/bm a pověřuje starostku podepsání smlouvy o věcném břemenu.
Usnesení č. 189 bylo schváleno.
Bod 10) Diskuse
- starostka informovala občany o zrušení z preventivních důvodů sportovního odpoledne pro děti
na hřišti na Skalce 30. 5. 2020 a Senior klubu 3. 6. 2020
- starostka informovala o proběhnutém výběrovém řízení na zhotovitele stavby „Úprava
veřejných ploch, parkoviště a rekonstrukce sportovního hřiště ZŠ Ledčice – přihlášeny 3 stavební
firmy, vítěz firma UniWel STAVBY spol. s r. o. (cena 1 245 078 Kč včetně DPH, záruka
72 měsíců),
- starostka informovala, že 26. 5. 2020 proběhlo zasedání správní rady společnosti ČEZ, na kterém
byla projednávána žádost obce Ledčice o finanční příspěvek na realizaci vrtu pro závlahu
fotbalového hřiště Na Skalce, o výsledku bude obce informována na přelomu května/června 2020.
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Macbeth
William Shakespeare

Pálení čarodějnic
Jako každý rok, i letos jsme se těšili na pálení čarodějnic. Tentokrát nám vítr
z košťat vzal koronavirus. Možná ale, že spousta z nás si oddechla, vždyť nám šlo
i o život.
Když už nemůžeme přidat fotografie z letošního pálení, tak alespoň pár řádků,
jak to vlastně s tím lidovým zvykem je a bylo. Pálení čarodějnic je původně pohanský
svátek. Lidé se obávali zlých sil a věřili, že v noci z 30. dubna na 1. května mají zlé síly
obzvláště silnou moc. Navíc byli přesvědčeni, že ďábel může svoji moc na zemi
uplatňovat pouze prostřednictvím lidí, konkrétně čarodějnic a čarodějů. A právě v noci
na přelomu dubna a května bylo soustředění zlých sil největší. Proto na obranu před
čarodějnicemi začali na kopcích pálit ohně a tato tradice se dochovala až dodnes. Kromě
pálení ohňů lidé v dřívějších dobách chránili sebe a svá stavení i jinak. Do chlévů dávali
zelené větévky, hnojiště na dvorcích obsypávali pískem, před hospodářská stavení
zabodávali vidle a jiné ostré předměty, dveře domů označovali křížem, ochranným
křesťanským symbolem. Chránili se ale i tak, že kolem chléva poházeli drny s mnoha
stébly obilí. Čarodějnice byla povinna všechna stébla přepočítat, a protože to nestihla
do rozednění, o veškerou svoji moc s příchodem nového dne přišla. Noci z 30. dubna
na 1. května se jinak říká i Filipojakubská noc na počest apoštolů Filipa a Jakuba, anebo
Valpružina noc. Svatá Valpruga se narodila kolem roku 780 n. l. v Sussexu a je
považována za ochránkyni před čarami a kouzly. Jméno Valpruga je staré pojmenování
Matky Země a staročeský výraz pro čarodějnici.
A jedna perlička na konec. V České republice máme federaci čarodějnic a ta
má svoji vyhlášku o bezpečnosti létání na koštěti. Ve vyhlášce se například povoluje
létání pouze v podroušeném stavu s minimálním obsahem mandragory v krvi 0,89417
promile. Koště musí být za snížené viditelnosti na přídi osvětleno černou kočkou svítící
zelenýma očima a na zádi musí mít odrazku obecně šišatého tvaru.
Pevně věřím, že příští rok se sletíme Na Skalce, společně vyženeme zlé síly za
hranice obce a přidáme i pár fotografií z ledčického rejdění.
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Den matek
Na mnoha místech celého světa se slaví Den matek. Jako první začali své
matky uctívat starověcí Řekové, kteří vzdávali hold bohyni jménem Rheia, již
považovali za matku všech bohů včetně toho nejvyššího Dia. Tento svátek nemá svůj
pevně daný termín, různé státy jej slaví podle svých tradic.
O zavedení oslav Dne matek v Československu se zasadila dcera prezidenta
Tomáše Garrigue Masaryka paní Alice Masaryková. Prvně se u nás tento svátek slavil
v roce 1923 a od té doby jej slavíme každou druhou květnovou neděli stejně tak jako
například v amerických zemích, Německu či Rakousku. Po druhé světové válce byl Den
matek v našich končinách potlačen do pozadí oslavami MDŽ, ale v mnoha rodinách se
na tento svátek nezapomnělo a tak můžeme vždy druhou květnovou neděli s kytičkou
v ruce poděkovat svým maminkám za jejich péči, starostlivost a obětavost. Děkujeme!!!
Rozloučení s páťáky a obchůdek
Tradiční rozloučení s ledčickými páťáky proběhlo na školním hřišti 29. června.
Dorazila i paní starostka. Žáci pátého ročníku obdrželi dárečky na rozloučenou. Letos
se nám po prázdninách rozutečou do různých škol v okolí, jedna naše žákyně byla
přijata na roudnické gymnázium. Moc gratulujeme!
Po loučení s páťáky se všichni žáci postavili do řady a začalo
"nakupování" v obchůdku. V letošním roce se sbíraly za dobrovolné úkoly šípy. Kdo
byl z dětí aktivní a plnil úkoly, mohl si z obchůdku odnést hračky, knihu či sportovní
náčiní.
Iva Šindelářová
Básnička pro Bětku, Daníka, Klárku, Kubu, Máťu, Terezku a Terezku, Tonyho a Verču
Ptám se ptám, jak to na začátku bylo,
slunko svítilo, nebo jako z konve lilo?
Nikdo neví, zda počasí nám přálo.
Víme jen, že byl první školní den
a zvonění nás přivítalo.

Ale černé mraky vždycky zmizí,
moudrost nad vše – zlato ryzí.
Dnes stojíte na prahu, je váš čas
opustit ledčickou školu – všechny nás.
Co nám nikdo nevezme, jsou vzpomínky,
když opustíme náruč maminky
a jdeme do školy moudrými se stát,
přitom jsme ještě malí a chceme si moc hrát.

Stali jste se školáčky a my byli moc rádi,
pod veselými obláčky stojíme,
dnes všichni kamarádi.
Učení vám šlo moc hezky,
občas přišlo krupobití,
někdy dokonce i blesky.

Loučíme se s vámi, smutno je nám všem,
že dnes slunce svítilo, když loučení nás obklopilo,
na to si již příště vzpomenem´.
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Vysvědčení
Letos se rozdávalo vysvědčení na školním hřišti. Paní učitelky se přišly se
svými žáky rozloučit v indiánském obleku a zářily chvílemi jako slunce na obloze.
Vzhledem k tomu, že někteří žáčci v tento den byli ve škole naposledy, objevily se tu
a tam na tváři i slzičky zármutku. Ale to k životu patří. Páťáčci musí odejít, aby mohli
přijít noví žáčci a usednout na jejich místa.
Všem našim páťákům přejeme hodně úspěchů v nové škole a spoustu
kamarádů. Všem našim žáčkům, s kterými jsme trávili společně tento školní rok,
přejeme spoustu radosti a nových krásných zážitků v době prázdnin. Opatrujte se!
Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám jakkoliv pomáhali během školního
roku. Moc si Vaší pomoci vážíme!
Iva Šindelářová
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Ledčická knihovna
Světový den knihy a autorských práv
23. duben je světovým dnem knihy a autorských práv. Pravidelně se slaví od
roku 1995 ve sto zemích všech světadílů. Je to zároveň i symbolické datum pro
literaturu, neboť tento den roku 1616 zemřely takové významné osobnosti světové
literatury, jako byl William Shakespeare či Miguel de Cervantes. Bohužel v dubnu jsme
z důvodu anticovidových opatření neměli příležitost si tento významný den v ledčické
knihovně připomenout. Ve čtvrtek 4. června, když už se situace pomalu navracela
k normálu, jsme měli opět možnost přivítat v naší knihovně paní Kantovou
ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně, která s sebou přivezla velký výměnný fond
čítající cca 250 knižních titulů určených zejména našim ženám, coby věrným ledčickým
čtenářkám. Současně na naše vyžádání paní Kantová přivezla i nové audioknihy, jelikož
zájem o mluvené slovo neustále vzrůstá. Jedná se o celorepublikový trend, který se
projevil i v naší knihovně. Z nabídky audioknih uvádíme soubor Hříšní lidé království
českého od Vlastimila Vondrušky, Nebeští jezdci od Filipa Jánského, detektivní tituly
severských a amerických autorů aj. Přijďte, jste srdečně zváni.

Velká výhra
Sazka Olympijský víceboj je největší školní sportovní projekt v České
republice. Naši žáci se zapojují již čtvrtým rokem v rámci tělesné výchovy
do Olympijského diplomu. Těm aktivnějším žákům umožňujeme zapojit se také
do Odznaku všestrannosti, který je převážně určen pro druhý stupeň. Cílem není
soutěžit o nejlepší výkony, ale u každého žáka najít jeho přednosti a podle toho mu
doporučit sporty, pro které má talent. Disciplíny testují rychlost, ohebnost, vytrvalost,
sílu, hbitost, rovnováhu, silovou vytrvalost a výbušnost. Každá škola, která se zapojí,
může také vyhrát Olympijské tréninky na škole se známými sportovci. Každý rok Sazka
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Olympijský víceboj losuje ze zapojených škol dvě v každém kraji. Celkově se hraje
o 28 olympijských tréninků. Rovněž je možnost vyhrát poukazy na sportovní vybavení.
Naše škola již v prvním roce vyhrála olympijský trénink, kdy nás navštívil Petr Pilát,
nejlepší Čech ve freestyle motokrosu. V tomto školním roce jsme měli opět velké štěstí
při losování a tentokrát jsme vyhráli poukaz v hodnotě 10.000 Kč na sportovní
vybavení. Když jsme pomalu „rozdýchali“ tuto krásnou výhru, ozvala se Česká televize,
že chce být u předání výhry a vše natočit. Pedagogický sbor celou věc udržel v tajnosti,
a tak samotní žáci o výhře ani o návštěvě České televize do posledního okamžiku nic
netušili. Brzy nadešel den „D“. Postupně dorazily dvě posádky-tým ze Sazky
Olympijského víceboje a televizní štáb České televize. Děti se pomalu začaly shlukovat
a diskutovat mezi sebou, kdo to přijel. Po chvilce se dozvěděly vše o výhře i o natáčení
v jejich škole. Počasí se vydařilo, a tak si mohli všichni také ještě naposledy na konci
roku na školní zahradě společně zasportovat. Setkání bylo velmi příjemné. Celá školní
zahrada se rázem proměnila v zahradu radosti a spokojenosti. Nikomu z "posádek"
se nechtělo z naší školy odjet. Usadili se v altánku a teprve, když čas neúprosně
uběhl, vydali se na cestu za svými povinnostmi.
Iva Šindelářová
Odkaz na vysílání v České televizi:
https://m.youtube.com/…50s https://www.ceskatelevize.cz/…in/
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Zpráva z Ledčické smečky
Nařízení vlády uzavřít všechna sportoviště se
nevyhnulo ani Ledčické smečce. Vzhledem k tomu, že valná
většina “smečkounů“ jsou děti školou povinné a po pár dnech
nucených prázdnin se doma začaly nudit, bylo rozhodnuto
o zapojení smečky do ochrany fyzického a duševního zdraví
starších občanů.
První úkol zněl jasně! Zabezpečit dodávku roušek. „Smečkouni“ pilně kreslili
a stříhali. Jejich trenérka roušky kompletovala a expedovala na potřebná místa. Když
bylo roušek našito dostatek, vrhli se “smečkouni“ na úkol číslo dvě. Boj proti
trudnomyslnosti v domovech seniorů. Domovy byly na dlouhou dobu uzavřeny, senioři
se nesměli stýkat se svými blízkými a přišli téměř o veškeré denní aktivity. Každý člen
smečky natočil dvě videa. Jedno s pozdravem a milým slovem pro seniory, druhé, na
kterém byl zachycen při parkuru se svým psem. Videa jsme následně sestříhali, doplnili
o popisky a podkreslili správnou hudbou pro dotvoření atmosféry. Hotové video
putovalo do domova seniorů. Zde bylo přivítáno s velkým nadšením. Zda-li se nám
video povedlo nebo ne, můžete sami posoudit na našem facebookovém profilu
„Ledčická smečka“, kde je celé video ke zhlédnutí.
Od 30. dubna jsme dostali možnost výcviky obnovit. Průběh tréninku jsme
museli přizpůsobit epidemiologické situaci. Výcviku se smí zúčastnit maximálně pět
členů najednou. I přesto, že je již povoleno větší množství lidí při venkovních aktivitách,
tento počet se ukázal jako nejlepší. Nedochází při něm ke srocování cvičících
a masivnímu „drbání“ cvičenců. Na cvičišti je k dispozici dezinfekce a při bližším
kontaktu „smečkounů“ jsou povinné roušky (samozřejmě v barvách Ledčické
smečky).
Máte-li zájem přihlásit se do naší smečky, můžete nás kontaktovat přes
Facebookové stránky nebo se prostě přijďte jen podívat na náš výcvik. Přejeme všem
čtenářům krásné, sluncem prozářené léto, a občas trochu deště.
Těšíme se na viděnou!
Pac a pusu za Ledčickou smečku Eliška Soudská
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Pozvánka na zájezd
dne 5. 9. 2020, cíl cesty hrad Pecka a barokní komplex Kuks. Pro zájemce
procházka po naučné stezce k Braunovu Betlému vytesanému do skály.
Organizační údaje budou upřesněny.
Hrad Pecka
Gotický hrad postavený kolem r. 1322, rozšířen za Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Ze
zachovalých ochozů a z hradní vyhlídky je rozhled do kraje, zejména na Krkonoše a Sněžku.

Barokní komplex Kuks
Hospitál v Kuksu byl založen hrabětem F. A. Šporkem na počátku 18. století. Jde o barokní
památku, na jejímž vzhledu se podíleli architekt G. B. Alliprandi a sochař M. B. Braun.
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Opala je poklad
Premiéra: 5. 11. 2020 Režie: Petr Hruška Výprava: Miroslav Král
Hrají: Alena Mihulová, Miroslav Etzler, Martina Hudečková, Filip Kaňkovský, Karolína
Půčková / Rosalie Malinská, Zdeněk Velen / Petr Klimeš, Petr Klimeš / Zdeněk Velen
Úsměvná komedie se známou postavou líbezné, nezkrotné a typicky vykašpařené slečny Opaly,
dobrosrdečné a zároveň bizarní obyvatelky londýnské skládky. V této hře se díky náhodě stane
horkým protikandidátem úlisného a zkorumpovaného politika, který se snaží o znovuzvolení do
starostenské funkce. Opala se s pomocí nových i starých přátel rozhodne bojovat s oním
prodejným člověkem. Spolusoupeř je upřímně vyděšen zájmem voličů Opalu volit a nezbude mu
tedy nic jiného než se uchýlit k nekalým prostředkům, aby ji tak od kandidatury odvrátil.
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