červenec - září 2020
Slovo starostky
Milí spoluobčané,
prázdniny jsou za námi a než jsme se rozkoukali, máme tady podzim.
V minulém čísle jsem se zmínila, že jsme v létě zahájili terénní úpravy kolem školy. Nyní
je již vše hotovo. U školy přibylo šest nových parkovacích míst s ekologickou dlažbou,
mateřinka je oplocena a školní hřiště stavebně připraveno pro další fázi jeho
rekonstrukce. Celá akce stála 1 245 078 Kč. Z vlastních zdrojů obec investovala
607 078 Kč a zbývajících 638 000 Kč je obdržená dotace ze Středočeského fondu
obnovy venkova.
V současné době pracujeme na projektu, jehož cílem je pokládka nového
umělého povrchu na školním hřišti. Do projektu bychom rádi zahrnuli i nové oplocení
a případné zázemí (posezení) pro sportovce a jejich doprovod. Vše ale bude odvislé od
celkového vyčíslení nákladů. O finanční prostředky na celou akci budeme žádat na
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.
K mé velké radosti byla Zastupitelstvem Středočeského kraje odsouhlasena pro
naši obec dotace ve výši 4 885 219 Kč ze Středočeského infrastrukturního fondu. Jedná
se o prostředky, které jsou zpětně určeny na financování vícenákladů spojených s již
proběhlou rekonstrukcí ZŠ a MŠ Ledčice. Žádost jsme podávali 10. 6. 2020 a 3. 8. 2020
nám byla „přiklepnuta“.
V září sportovci zahájili práce na vybudování závlahového systému na
fotbalovém hřišti Na Skalce. Prosím proto touto cestou, aby na fotbalovou plochu nikdo
nevstupoval a neponičil tak to, co je již zhotoveno. Na podzim nás ještě čeká
výběrové řízení, ze kterého vzejde vítězná firma pro realizaci projektu Revitalizace
zeleně v intravilánu obce. Finanční prostředky na tuto akci jsme získali z dotace
Ministerstva životního prostředí.
Za normální situace byste uvnitř tohoto čísla našli přehled
všech akcí, které by nás čekali během adventu. Normální situace
ale bohužel není a já musím naopak konstatovat, že až do
odvolání jsou zrušeny všechny aktivity U Cinků. V ohrožení
je i konání tolik oblíbené mše Jana Jakuba Ryby v kostele
sv. Václava.
Milí spoluobčané, měli jsme toho naplánováno
opravdu hodně, ale pandemie nám všechny plány narušila.
Přeji vám především pevné zdraví, nepodléhejme špatné náladě,
věřte, bude lépe!!!
Kamila Hlavsová

Blahopřejeme
Ve třetím čtvrtletí letošního roku narozeniny oslavili:
50 let Pariči Robert, Hušková Pavla, Sršeň Karel, 55 let Urban Jiří, 65 let Vereš Štefan,
Kůstka Jaroslav, 70 let Sršeň Karel, 84 let Justová Marta, 85 let Tydlitátová Hana,
87 let Justa Václav, 93 let Černá Olga.
Všem oslavencům do dalších let přejeme hodně zdraví, klidu a pohody!
Poděkování
Děkujeme paní Miksové za poháry pro děti a všem, kteří se podíleli na organizaci
odpoledne Rozloučení s prázdninami.
Kurzy u Cinků
Dětský aerobik s Pavlou Holakovskou - zábavné cvičení při hudbě - aerobik, tanec,
zdravotní cvičení a hry, čtvrtek 16.30 - 17.30, cena 50 Kč / hodina.
Cvičení pro dospělé s Pavlou Holakovskou - balanční, posilovací a relaxační cvičení
na velkých míčích, čtvrtek 17.30 - 18.30, cena 70 Kč / hodina.
Kurzy keramiky pro děti s Kateřinou Michovskou - úterý 15.30 - 17.00, cena
50 Kč / lekce.
Kurzy keramiky pro dospělé se Zdenou Davidovou - úterý 17.30 - 19.30, cena
150 Kč / lekce, od 14. 10. 2020 změna termínu na středu 17.30 - 19.30, cena zůstává.
Jógové cvičení pro seniory s Kateřinou Chaloupkovou - cvičení pro lepší
pohyblivost - pro ženy od 65 let výše, úterý 9.00 - 10.00, cena 60 Kč / lekce.
Jóga pro všechny s Kateřinou Chaloupkovou - dynamická meditace, uvolnění,
protažení těla, úterý 18.30 - 19.45, cena 120 Kč / 75 minut, 500 Kč / 5 lekcí.
Kurz kontratanců s Karlem Bärtlem - v přípravě - vhodný pro všechny od 15 let pojďme se naučit správnému držení těla a tanečním figurám, které nás zavedou do světa
gentlemanů a elegantních dam 19. století, cena 50 Kč / lekce.
Tréninky na hřišti
TJ SOKOL - fotbalové tréninky dětí s Lubošem Králem - úterý a čtvrtek 16.00 - 17.30, zdarma.

Kurzy jsou dočasně přerušeny,
zahájíme je opět, jakmile nám to situace dovolí.
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Ledčice
konaného dne 27. 7. 2020 od 19.00 hodin v kulturním centru U Cinků
Program
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
3) Program
4) Žádost o změnu v územním plánu
5) Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě – pozemky Lada
6) Rozpočtové opatření č. 3
7) Různé
8) Diskuse
Bod 4) Žádost o změnu v územním plánu
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje navýšení maximální zastavitelnosti ploch
vedených v územním plánu obce Ledčice jako malovýroba a podnikání na 50 %.
Usnesení č. 192 bylo schváleno.
Bod 5) Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě – pozemky Lada
Zastupitelstvo obce schvaluje převod závazku vybudování inženýrských sítí
spočívajících ve vybudování páteřních rozvodů kanalizace, vody, elektřiny a plynu
a vybudovat přípojky ve všech inženýrských sítí na pozemky dle čl. IV odst. 2 darovací
smlouvy ze dne 27. 10. 2010 na fyzickou osobu, současně zastupitelstvo schvaluje
darování pozemků parc. č. 3346 o výměře 1008 m2, parc. č. 3347 o výměře 949 m2
a parc. č. 3352 o výměře 801 m2 v obci Ledčice, k. ú. Ledčice, LV č. 10001, Katastrální
úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, které jsou ve výlučném
vlastnictví obce Ledčice na fyzickou osobu, která bezúplatně od obce Ledčice převezme
závazek vybudování inženýrských sítí dle ust. čl. IV. odst. 2 darovací smlouvy ze dne
27. 10. 2010. Součástí darovací smlouvy bude i závazek obdarovaného vybudovat
veřejné osvětlení a komunikaci dle projektové dokumentace.
Usnesení č. 193 bylo schváleno.
Bod 6) Rozpočtové opatření č. 3/2020
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020.
Usnesení č. 194 bylo schváleno.
Bod 7) Různé - bez projednávání
Bod 8) Diskuse
- starostka informovala občany o plánovaném sportovním odpoledni pro děti na hřišti
na Skalce 29. 8. 2020, jedná se o náhradu zrušeného sportovního odpoledne z května,
předpokladem konání je ale příznivá epidemiologická situace v souvislosti s výskytem
nemoci COVID 19
- starostka informovala o stížnosti zaslané občanem Ledčic na nevhodné chování
mládeže na dětském hřišti na návsi, popíjení alkoholu, hlasitá hudba, drogy, několikrát
byla volána Policie ČR. Rada obce na svém zasedání odsouhlasila instalaci kamerového
systému, starostka navrhuje zvážení možnosti poskytnutí klubovny pro mládež
ve starých kabinách na Cikánce
- starostka informovala o zahájení prací souvisejících s vybudováním závlahového
systému fotbalového hřiště Na Skalce a o zahájení prací kolem budovy ZŠ a MŠ –
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parkoviště a terénní úpravy včetně přípravných stavebních pracích na školním hřišti
před školou
- zastupitelka Věra Novotná informovala o plánovaném obecním zájezdu 5. 9. 2020
(náhrada za zrušený v květnu)
- zastupitelka Věra Novotná informovala o plánovaném divadelním představení
U Cinků 10. 9. 2020 Osamělé večery Dory N.
- starostka informovala o plánované výstavě dětských knih Edity Plickové koncem září
U Cinků
- zastupitelka Věra Novotná informovala, že od 5. 8. 2020 bude probíhat u Cinků kurz
kreslení pro děti i dospělé
- zastupitel Luboš Král informoval o fotbalových turnajích:
 turnaj v Nové Vsi probíhal ve dnech 25. 7. a 26. 7. 2020 a Ledčice získaly
pohár (1. místo)
 turnaj na Uhách bude ve dnech 1. 8. a 2. 8. 2020
 turnaj v Jeviněvsi bude 15. 8. 2020
- zastupitel Luboš Král ukázal nové dresy pro fotbalisty
Všechny kulturní akce budou pořádány pouze v případě příznivé situace s výskytem
nemoci COVID 19.
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Ledčice
konaného dne 9. 9. 2020 od 19.00 hodin v kulturním centru U Cinků
Program
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
3) Program
4) Vnitřní předpis čerpání prostředků ze sociálního fondu
5) Dotace ze Středočeského infrastrukturního fondu na projekt „Zvýšení
vzdělávací kapacity v MŠ a ZŠ Ledčice“
6) Příkazní smlouva 2020
7) Dotace ze Středočeského Fondu obnovy venkova
8) Příkazní smlouva 2020
9) Sdružení Koridor D8
10) Rozpočtové opatření č. 4
11) Různé
12) Diskuse
Bod 4) Vnitřní předpis čerpání prostředků ze sociálního fondu
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje nový Vnitřní předpis čerpání prostředků ze
sociálního fondu.
Usnesení č. 197 bylo schváleno.
Bod 5) Dotace ze Středočeského infrastrukturního fondu na projekt „Zvýšení vzdělávací
kapacity v MŠ a ZŠ Ledčice“
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje přijmutí dotace ze Středočeského
infrastrukturního fondu na projekt „Zvýšení vzdělávací kapacity v MŠ a ZŠ Ledčice“
ve výši 4 885 219 Kč (celkové náklady projektu jsou 10 547 317 Kč) a schvaluje
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uzavření smlouvy o poskytnutí dotace se Středočeským krajem. Pověřuje tímto
starostku k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 198 bylo schváleno.
Bod 6) Příkazní smlouva 2020
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Příkazní Smlouvu 2020, jejímž předmětem je
dohoda o provedení specifikované činnosti při přípravě žádosti projektu „Zvýšení
vzdělávací kapacity ZŠ a MŠ Ledčice“.
Usnesení č. 199 bylo schváleno.
Bod 7) Dotace ze Středočeského Fondu obnovy venkova
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje přijmutí dotace ze Středočeského fondu obnovy
venkova 2020 na projekt „Úprava parkování před budovou ZŠ a MŠ Ledčice“ ve výši
638 000 Kč (celkové náklady projektu jsou 1 245 078 Kč) a schvaluje uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace se Středočeským krajem. Pověřuje tímto starostku k podpisu
smlouvy.
Usnesení č. 200 bylo schváleno.
Bod 8) Příkazní smlouva 2020
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Příkazní Smlouvu 2020, jejímž předmětem je
dohoda o provedení specifikované činnosti při přípravě žádosti projektu „Úprava
parkování před budovou ZŠ a MŠ Ledčice“.
Usnesení č. 201 bylo schváleno.
Bod 9) Sdružení Koridor D8
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje přistoupení obce Ledčice do sdružení Koridor
D8.
Usnesení č. 202 bylo schváleno.
Bod 10) Rozpočtové opatření č. 4/2020
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
Usnesení č. 203 bylo schváleno.
Bod 7) Různé - bez projednávání
Bod 8) Diskuse
- starostka poděkovala všem, kteří se podíleli na organizaci dne rozloučení
s prázdninami 29. 8. 2020
- starostka poděkovala paní Novotné za organizaci zájezdu na hrad Pecka a do
komplexu KUKS 5. 9. 2020
- pozvání na Osamělé večery Dory N - čtvrtek 10. 9. 2020 od 18.00 U Cinků
- sběr železného šrotu - v sobotu 12. 9. 2020 dopoledne
- jóga - pozvání na kurzy jógy pod vedením lektorky v kulturním centru U Cinků
- kursy historického tance U Cinků (kontratance)
- pozvání na zájezd do divadla Palace (listopad) – zájezd se uskuteční pouze v případě
příznivé situace s Covid-19
- Archeopark pořádá poslední víkend v září 2020 jarmark
- 26. 9. 2020 se uskuteční již tradiční Svatováclavský pochod na naučné stezce
Svoz nebezpečného a elektroodpadu
Každá obec má ze zákona povinnost postarat se o likvidaci nebezpečného
a elektroodpadu vzniklého na území obce. Občané tak mají možnost v průběhu roku
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tento odpad odevzdávat v areálu sběrného dvora a obec 2x do roka tento odpad
prostřednictvím firmy FCC Česká republika odveze a na své náklady zlikviduje. Na jaře
tento svoz proběhl 23. 5. 2020 a po prázdninách pak 22. 9. a 23. 9. 2020. Pro vaši
představu, kolik a jakého odpadu jsme v obci od jarního (opravdu objemného) svozu
vyprodukovali, vám předkládám výčet jednotlivých položek:
 nebezpečný odpad 9 pytlů
 lednice 11 ks
 kuchyňská kamna 3 ks
 myčka na nádobí 2 ks
 pračka 2 ks
 televizor a monitor 22 ks
 mikrovlnná trouba 5 ks
 vysavač 7 ks
 fritovací hrnec 2 ks
 topná tělesa 7 ks¨
 zářivky 30 ks
 elektrický vařič 2 ks
 drobné elektro 3 popelnice obsah 240 l
 pneumatiky 35 ks
Zatím jsme ještě od společnosti FCC Česká republika neobdrželi fakturu za
podzimní svoz, ale za jarní si firma inkasovala 8 165 Kč. Každopádně děkuji, že odpad
třídíte a odvážíte do sběrného dvora a nekončí tak ve strouhách podél cest!
KH
Zimní svoz komunálního odpadu bude záhájen 5. 11. 2020 a následně bude
probíhat pravidelně každý týden ve čtvrtek.
Výsledky hlasování voleb v Ledčicích
Ve dnech 2. a 3. 10. 2020 se konaly volby do zastupitelstev krajů.
Počet voličů celkem 522, počet hlasujících občanů 164, volební účast 31,42%.
číslo
5
7
16
19
22
33
38
45
48
50
63
67
69
70
71
82

název
Demokratická strana zelených
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Česká pirátská strana
Moravané
Občanská demokratická strana
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Česká strana sociálně demokratická
Spojenci - TOP09, Hlas, Zelení
ANO 2011
Komunistická strana Čech a Moravy
Volte Pravý Blok www. cibulka. net
Občanská demokratická aliance
Trikolóra hnutí občanů
Svobodní
ROZUMNÍ - Petr Hannig
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celkem
3
24
11
20
0
30
0
9
7
40
7
0
0
8
2
0

v%
1,86
14,9
6,83
12,42
0
18,63
0
5,59
4,34
24,84
4,34
0
0
4,96
1,24
0

Vítání občánků
Dne 20. září byla krásná
slunečná neděle. Vypadalo to,
jako kdybychom si objednali
počasí, vždyť tento den jsme mezi
sebe vítali nové občánky Ledčic.
Nebo spíše nové občanky. Je to
k nevíře, ale nenarodil se žádný
rošťák, ale samé princezny. A tak
jsme na zahradě U Cinků přivítali
slečny Laurinku Chalupovou,
Anetku
Vítkovou,
Nelinku
Veverkovou, Terezku Hoškovou,
Adrianku Teplou, Annu Elišku
Šplíchal a Elis Polákovou.
Bohužel tři slečny se nemohly vítání zúčastnit, a tak nám rodiče
poslali fotografii z rodinných alb malé Nelinky a Terezky.
O milou atmosféru se zasloužily i čtyři již velké slečny z mateřské školky spolu s paní
učitelkou. Svým budoucím kamarádkám přednesly básničky Viktorka Klatovská, Sabinka
Drábková, Eliška Margetínová a Emma Berenice Černíková. Přejeme všem novým občánkům
hodně štěstí a samé prosluněné dny v životě, který mají ještě celý před sebou.
KH
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Výlet na hrad Pecka a do špitálu v Kuksu
V sobotu 5. září jsme se vydali na dlouho připravovaný a kvůli coronaviru
dlouho odkládaný výlet do severovýchodních Čech na hrad Pecka a do Kuksu.
Víte jak vznikl hrad Pecka? Stará čarodějnice, která sídlila na kopci Tábor
u Lomnice nad Popelkou, zaměstnávala dvě ženy z okolí na praní prádla. Ženy se jí
bály, a když si myslely, že je čarodějnice neslyší, pomlouvaly jí, že jim nedá ani nic
k snědku. Přinesly si proto k obědu svoje jídlo, ale čarodějnice jejich kritický hovor
vyslechla a dost se rozzlobila. Vlétla mezi ně, jedné ženě vytrhla ohlodanou kost od
kuřecího stehna a hodila ho na pravou stranu. Na místě, kam kost dopadla, vyrostl hrad
Kost. Druhé ženě sebrala čarodějka pecku ze švestky a mrštila jí na levou stranu a tam vyrostl hrad Pecka. A hrad Pecka byla naše první zastávka. První ověřené zprávy
o hradu jsou ze 14. století. Majitelé hradu se střídali, hrad prodělal období slávy
i kompletního úpadku. Dnes je objekt částečně obnoven a připomíná zejména
nejznámějšího majitele Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, který se na počátku
17. století zapojil do povstání českých
protestantských
stavů
proti
katolickým
Habsburkům. Po porážce na Bílé hoře byl jedním
z prvních popravených sedmadvaceti českých
pánů na Staroměstském náměstí v Praze roku
1620. Dnešní expozice na hradě Pecka připomíná
Kryštofa Haranta coby významného diplomata
a dvorského úředníka (byl komorníkem císaře
Rudolfa II.), cestovatele (autor cestopisu
„Křesťanská Odyssea“ – cesta do Svaté země
a Egypta), vojevůdce (pod jeho velením
ostřelovala protestantská vojska vídeňský
císařský palác v roce 1619), hudebního
skladatele a spisovatele. Po popravě Kryštofa
Haranta na Staroměstském náměstí roku 1620
byl hrad zkonfiskován a další majitelé se na jeho
správě prakticky nepodíleli. V roce 1830
vyhořel, postupně chátral a byl rozebírán na
stavební materiál. Až v roce 1921, po vzniku samostatného Československa, ruinu
odkoupila od státu obec Pecka za symbolickou 1 Kč. Od té doby je hrad v majetku obce.
I dnes, kdy obec nedosahuje na státní ani evropské dotace, je hrad ve velmi dobré
kondici, a služby fungují, jak jsme se sami přesvědčili, výborně. Prohlédli jsme si jak
obnovené hradní křídlo, tak i černou kuchyni a hradní sklepení. Obci Pecka můžeme
jen gratulovat a držet palce, aby se jim s hradem dařilo tak, jak dosud.
Naším druhým cílem byl barokní lázeňský areál a špitál v Kuksu. V údolí řeky
Labe, která je zde ještě velmi malá a krotká, vystavěl zdejší majitel hrabě František
Antonín Špork v letech 1692 až 1724 velký barokní komplex: zámek, lázně s domy pro
hosty, divadlo, ve kterém byla provozována i první opera na českém území, závodiště,
kostel Nejsvětější trojice s rodinnou hrobkou Šporků, na který navazoval špitál pro
vysloužilé vojáky a staré poddané spravovaný řádem Milosrdných bratří, Dům filosofů
s rozsáhlou knihovnou a velká špitální zahrada. K panství přináležela i rozsáhlá honitba,
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v blízkém Novém lese nechal vytvořit z pískovce reliéfy Klanění tří králů a další sochy
od Matyáše Bernarda Brauna. Hrabě František Antonín Špork byl bezesporu velkým
mecenášem – v Kuksu působili malíř Petr
Brandl, architekt Giovanni Battista Alliprandi,
hudební skladatel Johann Sebastian Bach
a zejména sochař Matyáš Bernard Braun.
V průčelí špitálu vytvořil Braun galerii
alegorických soch ctností (Anděl blažené smrti
a dále Víra, Naděje, Láska, Trpělivost,
Moudrost, Statečnost, Cudnost, Píle, Štědrost,
Upřímnost a Spravedlnost) a neřestí (Plačící
anděl a dále Pýcha, Lakota, Smilstvo, Závist,
Obžerství,
Hněv,
Lenost,
Zoufalství,
Lehkomyslnost, Pomluva a Lstivost).
Originály jsou dnes umístěny v bývalém
hlavním nemocničním sále špitálu nazývaném
Lapidárium, na terase jsou jejich kopie. Po
rekonstrukci špitálu po roce 2000 je zde
odhaleno i 52 nástěnných obrazů z cyklu Tance
smrti. Je to výtvarné téma, znázorňující Smrt v podobě umrlce nebo kostry, jak tančí
s osobami různých společenských stavů a sociálních vrstev. Připomíná, že nikdo, bez
ohledu na své postavení, nemůže uniknout smrti – snad to měl být způsob, jak se
vyrovnat se smrtí v době morových ran. Obrazy byly skoro 200 let ukryty pod vrstvou
vápna, kterými se bílily chodby, a byly zpřístupněny až v roce 2015. Špitál by nebyl
úplný bez jedné z nejstarších lékáren u nás, lékárny U granátového jablka, kterou
založili a provozovali příslušníci řádu Milosrdných bratří. Kuks je plný barokní nádhery
a překvapení. My jsme si ho užili plnou měrou - od slunečního poledne po bouřku
s přívalovým deštěm odpoledne. Nestihli jsme si proto prohlédnout Betlém a sochy
poustevníků v Novém lese, ale přesto si myslím, že jsme se vraceli domů plní nových
dojmů, zážitků a snad i poznání. Výlet byl příjemným obohacením našeho společného
soužití, ochutnali jsme nové druhy piva, společně jsme se zasmáli, společně jsme se
zamysleli…..
A kam pojedeme příště? Navrhuji cestu za stavbami Jana Blažeje SantinihoAichela na Zelenou horu a do Žďáru nad Sázavou….
Věra Novotná
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Rozloučení s prázdninami
V červnu jsme měli naplánované sportovní odpoledne na fotbalovém hřišti Na
Skalce. Podobně jako spoustu dalších akcí, i tuto nám překazil koronavirus
a z preventivních důvodů jsme sportovní odpoledne zrušili. A stejně jako v předchozích
letech i letos jsme měli na poslední srpnový víkend připravené rozloučení
s prázdninami. Jelikož jsme o červnové soutěžení přišli, všechno jsme si nahradili
v sobotu 29. 8. 2020.
Zástupci ledčických spolků, zaměstnankyně školy a zastupitelé spolu
s ostatními dobrovolníky připravili pro děti celkem jedenáct disciplín, kde si všichni
mohli změřit svoje síly. Děti tak postupně házely na koš, střílely ze vzduchovky, kopaly
na bránu, absolvovaly dětský parkur, „proběhly se na čas“, házely medicinbalem
a tenisáky, vodou srážely plechovky, skákaly v pytli, střílely lukem, plnily úkoly, které
pro ně připravily učitelky z mateřské školy a celkově si užívaly poslední prázdninový
víkend.
Odměnou jim byly balíčky se sladkostmi a s nějakou tou drobností,
a především pak pohár za úspěšné zdolání všech disciplín. Neumíte si představit to
dilema a rozhodování v dětských očích, jakýže to pohár si mám vlastně vybrat 😊. KH
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Všeobecně podporující a vzdělávací spolek ŘÍP
Když sám brouzdám prázdnými ulicemi, krajinou i životem.
S rouškou nebo respirátorem na hlavě.
Sem tam bez cíle.
Kopnu na zemi do kamene a dívám se jakou rychlostí letí.
Letí stejně tak rychle, jako náš čas i život na Zemi.
Letí tak stejně rychle, jako se šíří koronavirus.
Proč, se ptám?
Občas odvrátím pohled svůj k nebesům, zadívám se na oblaka, která plynou po modré
obloze.
Zapřemýšlím, zda je tam něco nahoře, o čem se jen povídá a je jen v pohádkách.
Ale my jsme zde. V žádné pohádce. Nás nemusíte nikde hledat.
Vzdělávací a podporovací spolek Říp Ledčice.
Dovolte, abych spolek Říp pár slovy připomenul.
Mnozí z nás si nedovedeme představit večer bez svítící obrazovky a do společnosti
"vytáhneme paty" jen jednou za čas. A přitom v devadesátých letech předminulého
století i v menších obcích a vesnicích kypěl docela slušný spolkový a společenský život.
Už názvy vznikajících spolků, jako byl například Palacký v Nové Vsi, Svornost v Bříze,
Dobromil v Mnetěši svědčily o tom, že se jednalo vesměs o spolky vlastenecké. Protože
i v Ledčicích na konci 19. století začali obyvatelé pociťovat potřebu se scházet,
vzdělávat a kulturně žít, byl 30. dubna 1897 také založen spolek s příznačným názvem
Vzdělávací a podporovací spolek Říp Ledčice. Při zakládajícím sezení byly schváleny
stanovy spolku. Spolek podporoval své členy v době nemoci, vyplácel pohřebné,
pořádal zábavy, besídky a ochotnická představení a jiné společenské akce.
V roce 1938 u příležitosti 20. výročí vzniku ČSR byl slavnostně odhalen
slavnostní spolkový prapor, který vyšila paní Tesařová z Roudnice nad Labem. Roku
1939 se poprvé vyšlo s praporem na pohřeb svého člena Antonína Šveňhy.
V roce 1953 hrozilo rozpuštění a likvidace spolku. Zásluhou několika členů
bylo nebezpečí odvráceno a Říp tak existuje bez jediného přerušení více než 122 let.
Dřevěný pohřební vůz
byl zakoupen roku 1955
a v současnosti je umístěn
v
Ledčickém
MUZEU.
Pohřební auto bylo zakoupeno
v Hořicích roku 1969.
V činnosti spolku jsou
zaznamenávány mnohé výlety,
zájezdy, taneční zábavy, ale
i pomoc škole a školce,
zvelebování a úklid obce, sběr
železa, pořádání Májů, různé
turnaje a další aktivity. Spolek
spolupracuje s Obcí baráčníků
Veltrusy.
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Vraťme se však do roku 2020. Sběr železného šrotu jsme pořádali v sobotu
12. září 2020. Občané mohli v sobotu ráno před svoje domy přichystat železný odpad.
Za účasti sedmi statečných a věrných členů spolku (Bušil J. st. , Bušil J. ml. , Mládek
L. , Sirový J. , Sirový V. , Uher M. , Uher V.) byl odpad svezen do kontejneru složeného
ve dvoře obecního úřadu. Vysoký kontejner, který byl přistaven KOVOŠROTEM
ÚŽICE, byl plný. Odvoz železného šrotu byl proveden společně s naskladněným ve
sběrném dvoře. Bylo odvezeno 6 670 kg odpadu a utrženo 22 678 Kč. Z tohoto zisku
bude část Obecního úřadu Ledčice a část Vzdělávacího a podporovacího spolku Říp.
Děkujeme všem zůčastněným a občanům za přípravu. Příští rok při sběru a úklidu obce
nashledanou.
Jak všichni dobře víme, koronavirus nám vzal veškeré větší kulturní akce
a zájezdy. Ne to není strach, to je zodpovědnost. K sobě i ostatním. Tato situace nám
některým dala spoustu volného času, a to hlavně k přemýšlení a zamyšlení.
Koronavirus nám dal spoustu hezkých chvil se svojí rodinou. Více si povídáme
a máme možnost využít společný čas i na to, abychom se o sebe více zajímali.
Koronavirus nám vzal hlavně možnost vidět každý den své přátele, zábavu
a vlastně celkově svobodný pohyb s kýmkoli a kdekoli.
Letos už se asi na nějaké akci pro všechny nepotkáme, ale buďte ubezpečeni,
že o nic nepřijdete. Hned jak to bude možné, si se spolkem Říp všechno vynahradíme.
Je nepříjemný pocit, který často máme, že musíme neustále dávat pozor na
kontakt, na co saháme, kde se pohybujeme, nepříjemný pocit s rouškou, kdy se i špatně
dýchá. Každý den tím ale tvoříme lepší budoucnost, nejen ke svému zdraví. Věřme, že
brzo bude líp.
Jiří Král
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Olympijský běh 2020
V měsíci září jsme se ve škole zapojili do T- Mobile Olympijského běhu 2020.
Bez obtíží jsme zvládli běh na 500 m i běh na 60 m a poté jsme se přesunuli na
stanoviště, kde na nás čekalo dalších 8 disciplín. Za vytrvalou snahu byl všem odměnou
diplom a medaile.
Iva Šindelářová

První školní den
V úterý 1. září se žáci naší školy sešli v první třídě, kde se před nimi tyčila hora
Říp s dvanácti kapličkami. Nejprve mezi žáky dorazil praotec Čech a záhy po něm se
představily Kazi, Teta a Libuše. Poté se ozval křik divokého prasete a do třídy vběhl
Bivoj. Bivojovi se podařilo chytit divoké prase, ale radost z úlovku mu hned vzápětí
pokazila Šárka, která divočáka vytrhla z jeho rukou. „Hanba mužům, kterým žena
vládne!“ zahřmělo z Bivojových úst. Jako další vkročil na scénu syn českého knížete
Bruncvík a přivedl s sebou lva, jemuž zachránil podle legendy život.
Všechny tyto postavy z českých dějin přišly za žáky proto, aby pomohly oživit
minulost našeho národa. V letošním roce poběží na škole vzdělávací projekt Po stopách
praotce Čecha, jehož cílem bude žáky seznámit s českými dějinami. První školní den
byl krátkým pohledem do minulosti našeho národa a v tomto duchu byli také přivítání
noví prvňáčci. Každý prvňáček na obrázku Řípu nalezl podle jména svou kapličku
a obdržel dárky z rukou paní starostky.
Iva Šindelářová
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Kurzy malování akvarelem
I když se to na první pohled nezdá, akvarel je jedna z nejnáročnějších
uměleckých technik. Vysvětlení je zcela jednoduché: v akvarelu, na rozdíl od oleje nebo
akrylu, jakmile je něco namalované, nelze už po zaschnutí zpětně měnit. Zdánlivá
lehkost této techniky spočívá v hodinách cvičení a pozorování toho, jak se roztéká
a barevně spojuje pigment na povrchu mokrého papíru.
O tom všem se teď mohli přesvědčit odvážní zájemci na hodinách kurzu
akvarelu a malování, který se od začátku srpna koná každou středu ve Společenském
centru U Cinků. Jsem si jistá, že za těch několik lekcí, co máme za sebou od začátku
srpna, je znát pokrok. Od abstrakčních kompozic přes malování květin, ptáků, zátiší,
architektury a krajiny jsme přišli k pochopeni vztahu mezi barvami a k základům
perspektivy. Jelikož většina účastníků žije na Podřipsku delší čas, i naše témata byla
trochu ovlivněná místním prostředím. Tak vznikla řada obrazů zachycujících Říp
v různých ročních obdobích nebo i samotná památkově chráněná budova U Cinků.
Věřím, že hodiny strávené společnou tvorbou přinesly spoustu pozitivních
emocí nejenom mě, lektorce, ale i mým učedníkům.
NatalkaG.
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Osamělé večery Dory N.

Televizní přepis divadelního
představení známé rozhlasové redaktorky
a scenáristky Mileny Štráfeldové pod
názvem Osamělé večery Dory N. jsme
měli možnost v předpremiéře zhlédnout
i v ledčickém sále U Cinků. Autorce se
v tomto divadelním kusu podařilo vytvořit
za pomoci korespondence spisovatelky
velmi nečítankový pohled na Boženu
Němcovou, a to očima její téměř
zapomenuté, nehezké a odstrkované dcery
Dory. Řekněte, kdo z nás ví, že Božena Němcová měla dceru Dorotheu? A jak se
opravdu žilo u Němců? Ano, myslíme v domácnosti „naší paní“ Boženy, spisovatelky,
a jejích čtyř dětí. Ví se, že manžela a otce Josefa pracovní povinnosti většinou zdržovaly
mimo rodinu a jeho manželka s ním tyto pobyty ne vždy sdílela. Mnohé o tom vypovídá
jejich korespondence. Jak ale každodenní život rodiny vnímaly děti, konkrétně její dcera
Dora? O tom, pochopitelně s trochou fabulace, vyprávěl záznam divadelní hry Osamělé
večery Dory N.
Příběh se odehrává roku 1912 v jedné
z jičínských výstavných vil, kde osamoceně žije
stárnoucí, opuštěná žena, nenápadná a odstrkovaná dcera
slavné spisovatelky Boženy Němcové, o jejíchž láskách
a původu byly v posledních letech popsány tuny papíru.
Dora Němcová bohužel nezdědila krásu, ani talent své
okouzlující matky. Manželství rodičů rozhodně nepatřilo
k těm příkladným a jejich čtyři děti tím nesmírně trpěly
a rozhodně neměly záviděníhodné dětství. Dora navíc
měla velkou životní smůlu. Nemoc ji zohyzdila a ona se
svým hendikepem vyrůstala vedle nádherné a slavné
matky. Byla svědkem matčiných světlých chvil i jejích
selhání. Zažila s ní její vzdor proti šosácké vlastenecké
společnosti, její milenecké vztahy i její bídu, kdy jim
doma vlhkem a zimou zplesnivěla i postel. Nakonec se
stala domácí učitelkou a brzy odešla do Jičína, kde doslova uvízla do konce života.
U ní tak skončila i korespondence Boženy Němcové, která čítá přes šest set dopisů.
A jednoho dne večer, padesát let po matčině smrti, se slečna učitelka Theodora
Wilhelma Rozálie Němcová těmito listy probírá. A není to veselé čtení.
Televizní záznam divadelního představení byl pořízen v bytě Františka
Palackého v pražské Palackého ulici v Nevenovském paláci. Historické prostředí
a samotné divadelní představení Dory Němcové pod režijním vedením Pavla Přemysla
Riese zachytily kamery řízené Josefem Psohlavcem. Doru Němcovou v uvedeném
monodramatu staré osamělé ženy zpodobnila vynikající Marta Falvey-Sovová.
I. Plicková
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Historické řemeslné trhy
O svátečním víkendu přivítal HistoryPark
v Ledčicích návštěvníky prvního ročníku
Historických řemeslných trhů. Počasí sice příliš
nepřálo, ale přátelská a komorní atmosféra všem
vynahradila chladnější a deštivé dny. Kdo chtěl, mohl
se zahřát u kovářských výhní, posilnit horkou
medovinou a díky uzenářským výrobkům načerpat
síly na štípání a broušení kamene u mistrů
kamenického řemesla. Ti trpělivější si z dílny
odnášeli i vlastní kamennou sekerku! V nabídce
občerstvení nechyběly ani výtečné pivní speciály,
které čepoval stále usměvavý hospodský ze svého
pojízdného výčepu. Kdo je spíše na sladké, mohl
potěšit chuťové pohárky ve stánku se sirupy a dalšími
výrobky z podřipské zahrádky.
V areálu probíhaly ukázky odlévání stříbra, kovářského řemesla nebo ražba
mincí. Pro nejmenší návštěvníky hrálo dvakrát denně divadlo netradičně zpracované
pohádky o Malé mořské víle a ptáku Ohniváku. Dílničky zabavily hlavně děti
a hrnčířský kruh pak oslovil i dospělé. Výrobky si pak novopečení hrnčíři odnášeli
k vysušení a následnému vypálení u podzimních ohňů.
První ročník splnil očekávání, řemeslníci a prodejci si vyměnili užitečné
kontakty, návštěvníci si vyzkoušeli historická řemesla a ochutnali nabízené dobroty.
Děkujeme všem ledčickým sousedům i přespolním, kteří se zastavili, a ostatní srdečně
zveme na příští akce, ať už Ledčický šíp v červnu nebo druhý ročník Historických
řemeslných trhů v září příštího roku.
Kristýna Matějková
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Jak přežít tropický den
Je srpnové ráno a já a moji psí
kamarádi se chystáme na další horký den.
A my pejskové vedro nesnášíme dobře.
Najednou vidím paničku, jak ukládá do
auta spoustu dek a říkám si, že mi to něco
připomíná. Když do auta přibudou
i kennelky - psí cestovní přepravky, už
vím! HURÁ! Jedeme se koupat do
pískovny. Cestou vyzvedneme ještě další psí i lidské kamarády a šup do vody. Jen
někteří pesani si nejsou jistí a plavat se jim moc nechce. Naše trenérka je ale pomalu
zvyká a odpoledne už s radostí nosí hračky a s nadšením plavou za svými kamarády.
Vracíme se až k večeru příjemně unavení a osvěžení. Byl to SUPER den
s Ledčickou smečkou.
Pac posílá Boreček
Zprávy z Ledčické smečky
Léto je většinou časem odpočinku, dovolených a nabíráním
nových sil… To však neplatí pro Ledčickou smečku! Na naléhání
malých smečkounů se dospělá část smečky rozhodla uspořádat letní
intenzívní výcvikový agility tábor „Strejdy Borka“.
Zázemí a prostory pro tréninky nám velkoryse poskytlo
vedení Obce Ledčice na místním fotbalovém hřišti. A za to jim
všichni, včetně pejsků, moc a moc děkují. V tak luxusní ubytování jsme nedoufali ani
v těch nejúžasnějších psích snech.
Po rozdělení rolí na kouče, chůvu, kuchařku, kulturního referenta
a ošetřovatelku jsme 2. 8. 2020 v 13.00 tábor zahájili. Z počátku nám počasí moc
nepřálo. Lilo jako z konve a večery byly chladné. I přesto jsme vše přečkali ve zdraví.
Třetí výcvikový den byl prostě báječný! Přijela nám mezinárodní rozhodčí
v agility, trenérka a učitelka kynologie Alice Boháčová. Postupně si na parkur brala
všechny smečkouny, záhy odhalila jejich nedostatky i klady, pochválila nejen pejsky,
ale i jejich vůdce, a poradila smečkounům jak pokračovat dál s výcvikem.
Ani ostatní dny jsme nezaháleli. Denně jsme dopoledne i odpoledne cvičili,
večer probíhal trénink poslušnosti. I malé chvilky volna, které nám zbyly, jsme využili
do poslední minuty. Vyráběli jsme ve výtvarné dílničce odznáčky a malovali tašky na
svačiny. Kromě toho jsme také měli hosta. Přijel za námi pan František Švec se svým
lovecky vedeným psem Dobbym, aby nám ukázal, že i jiní pejsci jsou stejně šikovní
a poslušní jako ti naši.
A jestli si myslíte, že jsme už nic jiného nemohli ani stihnout, tak se moooc
pletete. Našli jsme i čas na malé zábavné soutěže s pejsky. A opravdu jsme si to náramně
užili!
V neděli 9. 8. 2020 vyvrcholil náš tábor celosmečkounovými závody v agility
„O pohár strejdy Borka“. A náš tábor jsme zakončili opravdu skvělým způsobem!
Přestěhovali jsme totiž celý náš „cvičák“ do nových prostor.
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Chtěla bych poděkovat paní starostce Kamile Hlavsové za zapůjčení prostorů
pro konání tábora, obrovskou vstřícnost a vůbec za vše, co pro Ledčickou smečku dělá.
Velmi si toho všichni vážíme a doufáme, že tahle skvělá spolupráce bude pokračovat
i v dalším období.
Mé díky patří i Marcele a Ladě za dohled nad smečkouny, za zábavu a hry,
které vymýšlely. Míle za přípravu a servírování mňamózních jídel. Všem rodičům
a panu Kuntovi z firmy Gurmán za zásobování proviantem. A v neposlední řadě naší
trenérce Aničce za parkury, které každý den vymýšlela, a výcvik našich psích miláčků.
Jenže tím pro nás prázdniny nekončily. Pokračovali jsme v našich
pravidelných setkáních na cvičáku a kromě toho jsme, jako každým rokem, velmi rádi
přijali pozvání na Rozloučení s prázdninami. Letošní ročník se konal 29. 8. 2020.
Smečkouni připravili pro děti dvě stanoviště. U prvního stanoviště se děti na chvíli
proměnily v pejsky a zaběhaly si agility parkur. Na druhém stanovišti házely děti míček.
Největší radost z této atrakce měla Jarwys (border kolie), která s velkou chutí všechny
míčky, které skončily mimo cíl, přinášela. A pak nastalo velké mazlení. Děti se mohly
pomazlit s našimi psími kamarády, protože i socializace našich svěřenců je pro nás
důležitá.
Hned další den jsme se mohli pochlubit tím, co umíme, na Rozlučce
s prázdninami v Horních Beřkovicích. Déšť, který se spustil, nám nemohl zabránit
v tom, abychom nepředvedli výcvik poslušnosti i běh agility parkurem. A pak zase
mazleníčko s pejsky - dokonce i vlkodav Kentan a dobrman René byli vymazlení úplně
do hladka. A potom spousty a spousty dotazů od dětí i dospělých… Pejsci se nechali
mazlit a my jsme všem trpělivě odpovídali na jejich dotazy.
Nezbývá nám než doufat, že jste měli stejně báječné léto jako my. Naši činnost
můžete sledovat na facebookovém profilu „Ledčická smečka“. Nebo nás můžete přijít
osobně navštívit na nový „cvičák“ ve dvoře obecního úřadu. Rozpis tréninků najdete na
našem fcb profilu. Přejeme vám krásný podzim a brzy nashledanou.
Za Ledčickou smečku Eliška Soudská
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