leden-březen 2021

Milí spoluobčané,
v posledním čísle Ledčických novinek jsem se loučila s přáním pevných nervů, hodně
zdraví a mnoha sil a pozitivního myšlení do jarních měsíců. Jarní měsíce jsou tady
a s nimi přichází naděje na stále lepší a lepší dny, které máme před sebou. Proč si myslím,
že budou lepší? Protože doufám a věřím, že covidová situace se v zemi láme a snad obrací
k lepšímu. Očkování se sice pomalu, ale přesto rozjelo. Imunita občanů je již vyšší než
v předchozích měsících. Sluníčko se snad vrátí nejen na oblohu, ale i do našich očí a tváří.
Jaro se rozjíždí, země se probouzí k životu a snad se dočkáme i probuzení života
společenského. O to větší radost mám, že i přes veškerou celospolečenskou uzávěru, se
v lednu uskutečnila Tříkrálová sbírka na pomoc potřebným. Uvnitř Ledčických novinek
najdete vyčíslení, kolik peněz na charitu bylo vybráno. Jsem pyšná a děkuji všem, kteří
v Ledčicích přispěli. Až si porovnáte výtěžky a velikost jednotlivých zúčastněných obcí,
uvidíte, co mě k tomuto pocitu opravňuje.
V lednu jsme se „vzpamatovávali“ z vánoc, které byly jiné než ty předešlé, doufám,
že jste potlačili případnou smutnou náladu a svátky si užili. V únoru jsme museli oželet
Ledčický masopust, v březnu zase velikonoční jarmark a divadélko pro děti a již teď víme,
že v květnu plánovaná zábavná akce POKOS (příprava občanů k obraně státu) pro děti
a dospělé také nebude. Doufám ale, že se nám pro tuto akci podaří najít náhradní termín.
Snad červen již bude tím měsícem, kdy nic rušit nebudeme a společně se sejdeme ať při
sportovním odpoledni, či na zájezdu do Písku.
Závěrem vám všem přeji klidné dny plné jarního sluníčka, pohody a dobré nálady.
Kamila Hlavsová

Blahopřejeme
V prvním čtvrtletí letošního roku narozeniny oslavili
50 let Miroslava Černá, 55 let Jiří Ponert, 65 let Ewald Hillebrand, Jaroslav Kvěch,
Lubomír Sirový, 80 let Marie Šourková, Jana Fryčová, 82 let Drahomíra Vránová,
84 let Josef Fric, 85 let Růžena Milerová, 88 let Karel Král, 89 let Josef Došek, 90 let
Marie Jiránková
Všem oslavencům do dalších let přejeme hodně zdraví, klidu a pohody!
Jejich život se naplnil
S lítostí oznamujeme, že 10. ledna nás ve věku 76 let navždy opustila paní Marie
Klatovská, 5. února ve věku 74 let pan Antonín Plicka, 22. února ve věku 85 let paní
Blanka Zárubová, 23. března ve věku 63 let paní Jana Černá, 28. března ve věku 62 let
pan Jaroslav Samek.
Čest jejich památce!
Vítáme občánky
V prvním čtvrtletí letošního roku se narodili Jaroslav Emmer, Natálie Králová.
Dětem přejeme hodně štěstí a zdraví!

Poděkování
Dovolte nám touto cestou poděkovat manželům Patlejchovým z č. p. 36 za jejich
obětavost, péči a starostlivost.
Bez jejich pomoci bychom se v této těžké době neobešli. Děkujeme za pomoc nejen
s nákupy, ale i za laskavá slova, kterými nás povzbuzují.
Jiří Petráš a Vlasta Koubová
Vážení,
chtěla bych Vám všem poděkovat za snahu a pomoc s letošní Tříkrálovou sbírkou 2021,
která se bohužel nemohla konat tradičním způsobem, jako v předchozích letech. O to
víc si vážíme Vaší ochoty, vzít si k sobě na úřad do obce, nebo do prodejny ve své obci,
tříkrálovou kasičku, kam lidé mohli přispět v hotovosti.
Sbírka s kasičkami byla ukončena v neděli 24. 1. 2021 a v úterý 26. 1. 2021 proběhlo
sčítání výtěžku z kasiček. K našem velkému překvapení a zároveň i potěšení se
v kasičkách nashromáždilo celkem 84 076 Kč, což je krásný výsledek. V příloze Vám
posílám přehled, kolik se kde vybralo. V Roudnici jsme měli kasičky na více místech,
takže výtěžek tomu odpovídá. Na ostatních místech byla kasička pouze na jednom místě
– buď na úřadě, nebo v prodejně.
Chtěla bych touto cestou poděkovat nejenom Vám, ale samozřejmě i všem dárcům,
Vašim občanům, kteří do kasiček přispěli.
Tříkrálová sbírka ještě neskončila, pouze byla ukončena její 1. část prostřednictvím
kasiček. Dárci mohou ještě stále bezhotovostně přispívat na tříkrálový účet
66008822/0800, VS 77701930 do 30. dubna 2021 nebo můžete dát příspěvek přímo v
naší Charitě Roudnice.
Ještě jednou všem srdečné díky. Zůstávám s pozdravem a přáním všeho dobrého
Ing. Marcela Lysáčková, ředitelka Charita Roudnice nad Labem
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Zápis zasedání Zastupitelstva obce Ledčice ze dne 25. 2. 2021
Program:
1)
Zahájení
2)
Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
3)
Program
4)
Zákon č. 106/1999 Sb. – výroční zpráva za rok 2020
5)
Prodej pozemku
6)
Prodej pozemku
7)
Smlouva o budoucích darovacích smlouvách - pozemky Lada
8)
Rozpočtové opatření č. 7/2020 k 31. 12. 2020
9)
Rozpočtové opatření č. 1/2021
10) Různé
11) Diskuse
Bod 4) Zákon č. 106/1999 Sb. – výroční zpráva za rok 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Výroční zprávu za rok 2020 o poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 226 bylo schváleno.
Bod 5) Prodej pozemku
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje prodej části pozemku o výměře 14 m2, který bude oddělen
z pozemku 1547/2 (ostatní plocha) zapsaných na LV 10001 pro obec Ledčice v k. ú. Ledčice za
cenu 350,- Kč/m2. Kupující bude hradit náklady spojené s převodem pozemku.
Usnesení č. 227 bylo schváleno.
Bod 6) Prodej pozemku
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje prodej části pozemku o výměře 8 m2, který bude oddělen
z pozemku 1008/38 (ostatní plocha) zapsaných na LV 10001 pro obec Ledčice v k. ú. Ledčice za
cenu 350,- Kč/m2. Kupující budou hradit náklady spojené s převodem pozemku.
Usnesení č. 228 bylo schváleno.
Bod 7) Smlouva o budoucích darovacích smlouvách – pozemky Lada
Zastupitelstvo obce Ledčice pověřuje starostku dalším jednáním.
Usnesení č. 229 bylo schváleno.
Bod 8) Rozpočtové opatření č. 7/2020 k 31. 12. 2020
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020.
Usnesení č. 230 bylo schváleno.
Bod 9) Rozpočtové opatření 1/2021
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021.
Usnesení č. 231 bylo schváleno.
Bod 10) Různé
Bez projednávání
Bod 11) Diskuse
- 27. 3. 2021 Ukliďme Česko podle epidemických podmínek a nařízení vlády

Zápis zasedání Zastupitelstva obce Ledčice ze dne 22. 3. 2021
Program
1)
2)
3)
4)
5)

Zahájení
Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Program
Závěrečný účet 2020
Účetní závěrka 2020
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6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Příkazní smlouva
Příkazní smlouva
Smlouva o dílo
Prodej pozemku
Prodej pozemku
Rozpočtové opatření č. 2/2021
Různé a) Přistoupení ke Sdružení Koridor D8 doplnění
b) Nabídka traktorové sekačky
Diskuse

Bod 4) Závěrečný účet 2020
Zastupitelstvo obce Ledčice projednalo a schválilo Závěrečný účet za rok 2020, vyvěšený
od 27. 02. 2021 do 22. 3. 2021 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Ledčice a výkazem FIN 2-12, s vyjádřením: souhlas bez výhrad.
Přílohy: Závěrečný účet 2020 NÁVRH
Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření obce Ledčice za rok 2020
výkaz FIN 2-12 sestavený k 31. 12. 2020
výpis z úřední desky, vyvěšení 15 dnů před zasedáním ZO
Usnesení č. 234 bylo schváleno.
Bod 5) Účetní závěrka 2020
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje, dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, účetní závěrku Obce Ledčice za rok 2020 včetně výsledku hospodaření za rok 2020 ve
výši + 4 882 795,73 Kč.
Usnesení č. 235 bylo schváleno.
Bod 6) Příkazní smlouva
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Příkazní Smlouvu 2020, jejímž předmětem je poskytování
odborných služeb v oblasti zadávání veřejných zakázek - akce „Revitalizace intravilánové zeleně
v obci Ledčice“
Usnesení č. 236 bylo schváleno.
Bod 7) Příkazní smlouva
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Příkazní Smlouvu, jejímž předmětem je Dohoda
o provedení žádosti projektu OPŽP specifikované „Revitalizace intravilánové zeleně v obci
Ledčice“
Usnesení č. 237 bylo schváleno.
Bod 8) Smlouva o dílo
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku
„Revitalizace intravilánové zeleně v obci Ledčice“ a Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je
provedení díla „Revitalizace intravilánové zeleně v obci Ledčice“, vítězným vybraným
uchazečem je Ing. Petr Komínek IČO 700799901, Zahradní 2392, 252 63 Roztoky, cena díla
1 928 714,98 Kč bez DPH.
Usnesení č. 238 bylo schváleno.
Bod 9) Prodej pozemku
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje záměr možného prodeje pozemku p. č. 335/4 a st. p. 391.
Usnesení č. 239 nebylo schváleno.
Bod 10) Prodej pozemku
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje záměr možného prodeje či směny částí pozemků p. č. 3217,
3452 a 3270 za předpokladu, že případný prodej či směna nebude v rozporu s dotačním titulem
„Protierozní opatření“, zároveň bude dodržen po celé délce pozemků včetně p. č. 1080/16 odstup
nejméně 1,5 m o hranice vozovky.
Usnesení č. 240 bylo schváleno.
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Bod 11) Rozpočtové opatření 2/2021
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021.
Usnesení č. 241 bylo schváleno.
Bod 12) Různé
a) Přistoupení ke sdružení Koridor D8 doplnění
Zastupitelstvo obce Ledčice doplňuje usnesení č. 202/2020 ze dne 9. 9. 2020 a to tak,
že Obec Ledčice se připojuje k Memorandu D8 mimo nesouhlasu s těžbou ložisek
nerostného bohatství.
Usnesení č. 242 bylo schváleno.
b) Nabídka traktorové sekačky
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup traktorové sekačky Kubota G23 LD včetně
hydraulické nástavby od firmy FarmTechnik, s. r. o., Vchynice 33, IČ 03902960
v celkové ceně 442 860 Kč včetně DPH. Příslušenství bude řešeno dodatečně dle
finančních možností obce.
Usnesení č. 243 bylo schváleno.
13) Diskuse
- 27. 3. 2021 Ukliďme Česko – představitelé obce a spolků se zúčastní, široká veřejnost ale
z důvodu nepříznivé pandemické situace nebude oslovována
- pozemky Lada – starostka informovala, že dne 3. 3. 2021 zadala zpracování znaleckého posudku
na cenu pozemků, posudek bude hotov 23. 3. 2021, na základě tohoto posudku právníci připraví
varianty dalšího možného postupu
- starostka informovala, že dne 24. 3. 2021 proběhne schůzka s projektantem na projekt chodníku
na Lada, schůzky se zúčastní i oslovený geodet

Tříkrálová sbírka v Ledčicích

Jak jsem se zmínila v úvodním slovu, i navzdory pandemické situaci proběhla v lednu
Tříkrálová sbírka. Cíl sbírky byl stejný, pomoci z vybraných peněz potřebným.
Konkrétně roudnická charita plánuje z výtěžku podpořit provoz charitního šatníku,
azylového domu pro matky s dětmi, nákup automobilu pro pečovatelskou službu či
finanční podporu potřebným rodinám z Podřipska. Koledování mohlo letos proběhnout
pouze on-line, případně mohli občané přispět na sbírku do statické kasičky umístěné
v kanceláři našeho obecního úřadu.
A občané u nás přispěli opravdu štědře! Příjemně překvapená byla i ředitelka Charity
Roudnice nad Labem paní Ing. Martina Lysáčková. Vrchovatě naplněnou statickou
kasičku jsem sice do roudnické charity odvezla 25. ledna, ale jelikož celorepubliková
on-line sbírka pokračuje do konce dubna, informaci o jejím celkovém výtěžku proto
oznámí roudnická charita až v průběhu května 2021, kdy již bude znát konečný stav své
virtuální kasičky.
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Pro vaši informaci zatím přikládáme výsledky z jednotlivých míst, kde byla statická
kasička dostupná:
Bechlín
Bříza
Cítov
Ctiněves
Černěves
Dobříň
Hrobce, Rohatce
Krabčice
Kleneč
Kostomlaty pod Řípem
Kyškovice
Ledčice
Libkovice pod Řípem

1 850 Kč
468 Kč
2 358 Kč
1 664 Kč
325 Kč
5 352 Kč
4 129 Kč
970 Kč
1 425 Kč
2 367 Kč
540 Kč
7 550 Kč
2 979 Kč

Martiněves
Mnetěš
Mšené Lázně
Račiněves
Straškov Vodochody
Vědomice
Vražkov
Židovice
Roudnice nad Labem
Budyně nad Ohří
Říp - chata na Řípu
celkem

Ještě jednou touto cestou DĚKUJI!

1 433 Kč
6 755 Kč
3 270 Kč
3 561 Kč
681 Kč
1 300 Kč
521 Kč
2 072 Kč
27 374 Kč
2 923 Kč
2 209 Kč
84 076 Kč

KH

Sčítání 2021
Jak se sečíst
Sečíst se lze zcela bezkontaktně prostřednictvím
internetu, nebo pomocí listinného formuláře.
Bezpečně, jednoduše a bez kontaktu se sčítacím
komisařem se můžete sečíst online od 27. 3. do
11. 5., a to na webu www.scitani.cz nebo pomocí
mobilní aplikace. Sečíst můžete nejen sebe, ale
také celou rodinu. Pokud se nesečtete online,
musíte od 17. 4 do 11. 5. vyplnit listinný sčítací
formulář. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo na
kontaktních místech sčítání. Vyplněný formulář v obálce odevzdáte na poště nebo
vhodíte do poštovní schránky.
Koho se sčítání týká
Sečíst se musí každý občan a cizinec, který má v České republice trvalý nebo přechodný
pobyt nad 90 dnů. Formulář musíte vyplnit i v případě, že vám byl udělen azyl nebo jste
na našem území pobývali o půlnoci z 26. na 27. března. Za nezletilé děti a osoby, které
nejsou způsobilé k právním úkonům, jej může vyplnit jiný dospělý člen domácnosti.
Sčítání se netýká cizinců, kteří jsou zde na dobu kratší než 90 dnů (například turisté)
a zahraničních diplomatů.
Sčítací komisaři
Sčítací komisaři jsou speciálně proškolení zaměstnanci České pošty a Českého
statistického úřadu. Jejich úkolem je zejména roznos listinných sčítacích formulářů
v předem oznámeném termínu těm, kteří se nesečetli online. Sčítací komisaři mají
viditelně umístěný průkaz a mají povinnost se na požádání prokázat svým osobním
dokladem.
Kontakty
Můžete volat na telefonní čísla 253 253 683 (běžná pevná linka) či 840 30 40 50
(zpoplatněná linka). Kontaktovat můžete i na e-mailové adrese dotazy@scitani.cz.
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Ukliďme Česko

Ačkoli pandemická situace v březnu nebyla velkému úklidu nakloněná, letošní ročník
celorepublikové akce zrušen nebyl. Byl ale pojat více individuálně.
Právě vzhledem k možnému
šíření nemoci COVID 19 jsme se
na
zasedání
zastupitelstva
rozhodli, že velký společný úklid
v okolí obce za účasti široké
veřejnosti organizovat nebudeme,
ale vyrazíme do terénu v zúženém
počtu, pouze zastupitelé a členové
komisí, členové spolků, případně
rodinní příslušníci.
Nepořádek v okolí obce byl
opravdu veliký. Bylo znát, že
v loňském roce se akce nekonala.
Vždy mě překvapí, co lidé dokáží
do příkopů vyhodit.
Krom jiného jsme našli počítače,
fritézu, pneumatiky, o různých
lahvích, kelímcích a plechovkách
je už asi zbytečné mluvit.
A tak jsme do sběrného dvora za
značně nepříznivého počasí svezli
27. března přibližně 80 pytlů
sebraného odpadu.
KH
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Velikonoce v naší škole
Zajíci běhali po poli,
vběhli k vám, děti, do školy.
Hledali, pátrali, kdo tu bydlí,
našli však jen prázdnou židli.
Usedli na schody a čekají,
první pampelišky chroupají,
těší se na Vás velice
a přejí krásné Velikonoce!

Zdravá 5 v naší škole

Již v roce 2012 jsme využili služeb Zdravé 5. Tento program se nám moc líbil a byl
pro nás motivací i v dalších letech, kdy jsme se již sami snažili prostřednictvím
projektových dnů děti seznamovat se zdravou výživou.
V letošním roce během distanční výuky jsme si všichni začali uvědomovat, jak se
životní styl žáků výrazně mění. Děti byly nuceny více času trávit sezením u počítače.
Přicházely denně o přirozený pohyb, nechodily do školy a ani nesměly navštěvovat
sportovní kroužky. Vzhledem k tomu, že nám stav našich žáčků není lhostejný, zkoušeli
jsme hledat možnosti, jak je prostřednictvím on-line výuky seznámit se zdravým
životním stylem v oblasti zdravé stravy. Vzpomněli jsme si na Zdravou 5 a opět po
letech rádi využili její nabídky. Hned po registraci se s námi spojila paní lektorka Nikola
Pravdová a dohodli jsme termín výuky. Do cesty se nám dostalo nemálo překážek, ale
přeci jen se nám společně povedlo naplánovat termín on-line setkání a sladit technické
zázemí. Vše nakonec fungovalo bez sebemenších problémů.
Jako nestranný pozorovatel jsem mohla sledovat nejen aktivitu žáků a jejich míru
zapojení, ale také kvalitu výukového programu, který byl citlivě připraven a realizován
s velkou mírou profesionality. Díky reflexi prostřednictvím zadaných kvízů můžeme
říci, že naši žáci mají nyní skvělé základy a jsou také velmi pozitivně naladěni pro další
aktivity v této oblasti, což je pro nás pedagogy velmi důležité.
Moc děkujeme všem, kteří program Zdravá 5 podporují. Funguje opravdu skvěle!
Naši žáci si odnesli spoustu nových informací týkající se zdravé výživy. Paní lektorce
velice děkujeme za milý přístup, ochotu a v neposlední řadě také za energii, kterou nám
vlila do žil v této nelehké době.
Mgr. Ivana Šindelářová, Dis.
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Revitalizace zeleně v intravilánu obce

V březnu jsme zahájili práce v rámci projektu Revitalizace zeleně v intravilánu obce
Ledčice. Do výběrového řízení na realizaci akce se celkem přihlásilo pět uchazečů.
Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena a na základě tohoto kritéria
byla vybrána vítězná firma Ing. Petr Komínek, Roztoky s cenou 2 333 745 Kč včetně
DPH. Pro vaši informaci, řízení se dále zúčastnily firmy GREEN PROJEKT s. r. o.
Průhonice (cena 2 347 309 Kč), JIB s. r. o. Brandýs nad Labem (cena 2 362 650 Kč),
ŠÍP – zahradní architektura a služby, s. r. o. Strakonice (2 367 970 Kč) a STROMMY
COMPANY, s. r. o. Andělská Hora (2 399 436 Kč).
Cílem celého projektu je regenerace zeleně v obci především z hlediska provozní
bezpečnosti, ale i estetiky. Projekt se zaměřuje na posílení funkce zeleně
v urbanizovaném prostředí, snahou je, aby vegetace poskytla útočiště různým
živočišným druhům a v neposlední řadě, aby nová výsadba odpovídala svým použitím
a vzhledem českému venkovu. Průběžně dojde k ošetření stávající vegetace formou
probírek či zdravotních a udržovacích řezů, nevhodné stromy již byly pokáceny,
k částečnému kácení ještě dojde na podzim v době vegetačního klidu. Celkem se
v projektu počítá s odstraněním 84 stromů, 271 m2 keřových porostů a 4 solitérních
keřů. V rámci přípravných akcí již byly, případně ještě budou odstraněny i stávající
pařezy ve vybraných lokalitách. V projektu je také počítáno s obnovou travo-bylinných
porostů, zároveň dojde k výsadbě cibulovin tak, aby byl podtržen venkovský charakter
řešených lokalit. Celkem bude vysazeno 137 nových stromů (z toho 27 ovocných a 110
stromů listnatých), 18 listnatých keřů, 1 150 cibulovin a založeno bude 2 393 m2 travobylinných porostů. Lokálně dojde na veřejném prostranství i k instalaci nového
mobiliáře.
Celý projekt je rozdělen do šesti lokalit, a to „Hřbitov a jeho okolí“, „Náves“ včetně
rybníku, „Parčík u hřiště“ a za pomníkem, „Okolí rybníku“ Srbák, „Sad“ na návsi
a „Ulice s alejí“ na Lada. Pro vaši představu uvádím k jaké výsadbě a obměně
v jednotlivých lokalitách dojde:
V lokalitě „Hřbitov a okolí“
bude vysazeno 48 listnatých
stromů a upraveno 267 m2
travo-bylinných porostů. Dojde
k odstranění čtyř stávajících
a instalaci čtyř nových laviček
na kamenné podestě. V oblasti
„Náves“, jejíž součástí je
i rybník Dunďák bude vysazeno
6 stromů (jeden ovocný a pět
listnatých),
500
cibulovin
a 198 m2 travo-bylinných
porostů. Dojde k odstranění čtyř
stávajících laviček a dvou
odpadkových košů, umístěn bude nový mobiliář, a to dva piknikové sety na kamenné
podestě, pět laviček, tři odpadkové koše a jedna houpací lavice. Další řešenou lokalitou
je „Parčík u hřiště“. Jedná se o místo kolem pomníku obětem 1. sv. války a dětské hřiště

9

s lodí. V těchto místech bude vysazeno 8 listnatých stromů, 18 listnatých keřů a 104 m2
travo-bylinných porostů. Stávající odpadkový koš bude nahrazen novým. Čtvrtou
řešenou zónou je „Okolí rybníku“ Srbák včetně zelené plochy za hostincem a parčíku
za bývalou moštárnou. Zde bude vysazeno celkem 37 stromů, z toho 20 ovocných a 17
listnatých a 1584 m2 travo-bylinných porostů. Nově zde budou instalovány dva
piknikové sety, dvě lavičky na kamenné podestě a dva odpadkové koše. Projekt se
zaměřuje i na „Ovocný sad“ na návsi. Zde dojde k výsadbě 5 ovocných stromů, 200
kusů cibulovin a 105 m2 travo-bylinných porostů. Posledním řešeným prostranstvím je
„Ulice s alejí“ směrem na Lada. Alej bude nově osázena 33 stromy, z toho 1 bude
ovocný a 32 listnatých. Zároveň bude vysazeno 450 cibulovin a 134 m2 travo-bylinných
porostů. U rybníku Na Ladech pak bude instalována jedna lavička na kamenné podestě
a odpadkový koš.
Celý projekt vypracovala firma LAND 05, ateliér zahradní a krajinářské
architektury, konkrétně Ing. Martina Forejtová, Ing. Martina Havlová a Ing. Ondřej
Valigura ve spolupráci s Ing. Markétou Jurečkovou. Jistě vás zajímá, jaké stromy, keře
a cibuloviny do projektu zahrnuli. Jde o javor babyku, habr obecný, dub letní, lípu
velkolistou, ptačí třešeň, sakuru obecnou, vrbu bílou, ořešák královský, liliovník
tulipánokvětý, ptačí zob obecný, kalinu, keřové růže, hrušeň obecnou, narcis, modřenec
a ladoňku sibiřskou. Navazují tím na již uskutečněný projekt v extravilánu obce.
Financování proběhne ze získané dotace z Operačního programu životní prostředí,
jehož poskytovatelem je Ministerstvo životního prostředí ČR ve výši 1 486 321,61 Kč.
Zbývající finance půjdou z obecního rozpočtu. Součástí projektu je i následná péče po
dobu tří let. Věřím, že až bude celá akce zrealizována, předpokládaný termín dokončení
je 30. 6. 2022, budeme se společně těšit z upravených prostranství, rozkvetlých záhonů
a nových odpočinkových míst.
Ráda bych vám na tomto místě poděkovala za trpělivost a shovívavost, kterou jste
projevili v období kácení, kdy hluk v obci byl poněkud vyšší, než jsme zvyklí. Pevně
věřím, že výsledek bude stát za to.
KH
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Školní hřiště

V předchozích číslech Ledčických novinek jsme vás informovali o záměru obce
rekonstruovat hřiště před budovou školy. Žádost o dotaci na Ministerstvu pro místní
rozvoj je podaná, čekáme na vyhodnocení a vyjádření ministerstva. Pro vaši představu
vám v tomto čísle předkládáme vizualizaci celého projektu. Kdyby záměr vyšel a dotace
nám byla poskytnuta, byla by tak dokončena celková úprava všech ploch a příslušenství
souvisejících se školní budovou.
Plán rekonstrukce spočívá v obnově centrální plochy sportoviště. Navržen je povrch
z umělého trávníku, jenž je vhodný pro víceúčelová hřiště a provozování většiny
míčových her. Rozměry plochy umožňují umístění dvou plnohodnotných hřišť
s lajnováním na volejbal, nohejbal, přehazovanou, minikopanou a rekreační basketbal.
Součástí projektu je atletická dráha a doskočiště, ale i instalace laviček pro diváky,
odpadkových košů a drobných doplňkových cvičebních prvků.
KH
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Nové knihy v knihovně
Ledčická knihovna je zase otevřená pro všech svých 670 obyvatel každou
středu 15 - 18,30 hodin. Knihovna trpěla celý rok měnícími se příkazy vlády, má-li být
zavřená nebo otevřená nebo si má udělat výdejové okénko. Přes všechna příkoří půjčila
svým čtenářům řadu knih. Skvělá zpráva je, že mateřská kladenská knihovna přivezla
asi 200 nových knih, po kterých lační naši čtenáři. Namátkou vybíráme několik titulů.
Fotbaloví fanoušci jistě ocení knihu Jean Plaidy KLADIVO NA SKOTY,
o panování Eduarda, syna Jindřicha III. ve 13. století, kdy se fauly trestaly podle práva.
Související publikace je bestseller J. D. Barkera ČTVRTÁ OPICE, zdařilá detektivka.
K tomu si mohou půjčit práci Martina Walleta ABSOLUTNÍ TREST, což není
o Kúdelovi, ale o vývoji trestu smrti ve Spojených
státech. Pak je tu práce Romana Cílka SEN
O ŠIBENICI, sedmnáct neobyčejných kriminálních
příběhů, které jsou vždy podle práva potrestány.
Dost již emocí, pro naše tradiční čtenářky máme
knihy Vlasty Javořické JAN KOLODĚJ, TICHO PO
PĚŠINĚ a ŠŤASTNÁ HVĚZDA. Pokud není
momentálně žádná v regálu, najdeme podobné
romantické publikace od stejně oblíbené Danielle
Steel. Pro milovnice biografií známých osobností
představujeme titul Jiřina Bohdalová MŮJ ŽIVOT
MEZI SLZAMI A SMÍCHEM, hodně osobní zpověď,
např. proč jí president Antonín Novotný děkoval za to,
že si ho nechtěla vzít, zatímco presidentova manželka
jí chtěla vystrojit svatbu s Radkem Brzobohatým?
Pak tu máme dvě knihy od nejúspěšnějšího
českého autora posledních let Patrika Hartla NEJLEPŠÍ
VÍKEND, bezvadné téma pro novoroční předsevzetí,
která si dá opilá skupina přátel a na splnění má 52
víkendů, 10 státních svátků a 4 týdny dovolené.
OKAMŽIKY ŠTĚSTÍ je zajímavá kniha, kdy se
sourozenci Veronika a Jáchym snaží popsat své pocity
ze stejných věcí každý ze svého pohledu.
Problémy třicátnic s navazováním vážných
citových vztahů řeší Inna Rottová v knize
PŘEROSTLÁ LOLITKA. Martina Cole, majitelka sítě
luxusních nevěstinců v londýnském East Endu,
vzpomíná v knize HANEBNÁ KRÁSKA na zajímavé
příběhy s klienty z nejvyšších pater anglické společnosti
včetně královské rodiny.
OTROKYNÍ V 11 LETECH jsou současné vzpomínky dívky Fatimy, kterou otec
zaslíbil své sestře, majitelce veřejného domu a tato ji připravovala na prodej staršímu
bohatému obchodníkovi. Věříme, že si najdete každou středu chvíli pro knihu na týden
čtení.
JN
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Svoz komunálního odpadu
Poslední zimní svoz komunálního odpadu - čtvrtek 29. 4. 2021.
První letní svoz komunálního odpadu - čtvrtek 13. 5. 2021
a následně vždy po 14 dnech každý lichý týden.
Překvapení online

Většinu času v lockodownu jsem cvičila jógu jen s dětmi nebo sama. Měla jsem totiž
pocit, že na to není v domě s pěti lidmi klid, a také, že maminky mají dost online výuky
s dětmi a nebudou mít chuť trávit další čas tímto způsobem, a že dámy 65+ si na online
zkrátka netroufnou. Velmi jsem se mýlila! Před pěti týdny jsem při procházce se psem
potkala paní Overdevest, která byla ochotna začít s online jógou ihned. Domluvila čas
s kamarádkami, vyzkoušely jsme připojení a od té doby cvičíme jednou týdně, s
ambicemi možná zvládnout i dvě hodiny. Cvičí nás zatím sedm osm, všechny se bez
problémů připojují na ZOOM a samy vytvořily skupinu na WhatsAppu, kde před a po
cvičení komunikujeme, kde se navzájem podporujeme. Online cvičíme jen na židli a ve
stoje, přesto jsou hodiny příjemně náročné. Ne ale zase tak, aby je někdo nezvládl. Vždy
je dost prostoru pro vlastní tempo nebo vynechání náročnějšího cviku. Na hodinách
vládne příjemná atmosféra plná respektu a každý příchozí je vždy vítán. Ráda bych
poděkovala této skupině obdivuhodných žen, které mi daly plnou důvěru. Takže ještě
jednou: "Dámy, máte můj obdiv". A pro všechny, kdo by se rádi setkali a jemně protáhli:
Jste vítáni každý čtvrtek na jógu vsedě nebo v neděli na tradiční jógu na podložce.
Můžete se na mě kdykoliv obrátit, email: kata@jogalover.cz, telefon: 602 680 233
nebo na https://www.facebook.com/jogalover.cz nebo na www.jogalover.cz.
Přeji hezký den!
Kateřina Chaloupková
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Ledčický příležitostný sbor

Ledčický příležitostný sbor po dlouhé koronavirové odmlce začal opět zkoušet!
Koronavirus naučil i nás, škole již odrostlé dospěláky, používat online počítačové
připojení na zkoušky sboru.
Oslovili nás přátelé ze sboru v Nelahozevsi s nabídkou zúčastnit se tradičních oslav
"Dvořákova Nelahozeves", které se konají u příležitosti výročí narození Antonína
Dvořáka vždy na počátku září. Letos si připomeneme kulaté 180. výročí narození
významného skladatele. Jak budou oslavy vypadat vzhledem k epidemické situaci
netušíme, nicméně doufáme, že si budeme moci zazpívat slavnou závěrečnou část
Hospodine pomiluj ny z Dvořákova oratoria Svatá Ludmila. Oratorium napsal skladatel
v letech 1885 - 1886 na text Jaroslava Vrchlického, námět pojednává o období z raných
českých dějin, kdy pohanství bylo střídáno křesťanstvím.
Skladbu nacvičujeme online po jednotlivých hlasech, na sezpívání dojde až v době,
kdy budou povoleny normální zkoušky (bez roušky). Pokud by měl někdo zájem
připojit se a později zapojit se do sborového zpívání, neváhejte nás oslovit!
VN
Všeobecně podporovací a vzdělávací spolek ŘÍP
Vážení členové Vzdělávacího a podporovacího spolku Říp, milí příznivci
a spoluobčané, v životě každého z nás přicházejí chvíle, zejména těžké chvíle, jakou
dnešní covidový stav bezesporu je, v nichž se rozhlížíme po naší minulosti, a kdy
pociťujeme díky za své přátele. Není důležité v jakém spolku člověk je, ale zda se na
něj může spolehnout. Letos to bude 124 let, co spolek stojí po našem boku bez ohledu
na to, zda právě procházíme klidným nebo bouřlivým obdobím. Bez ohledu na to, zda
jsou naše oči zality slzami radosti nebo smutku.
Neexistuje v naší republice mnoho spolků, které by tak dlouho vydržely. Často se
alespoň v myšlenkách přesouváme do doby, kdy náš spolek vznikl. Ačkoliv od té doby
uplynula pěkná spousta let, někdy nám připadá, že to bylo včera. Říká se, že najít dobrý
spolek je jako najít poklad. A jak jsme se za ty roky mohli přesvědčit, že to tak skutečně
je.
Naši předkové tenkrát vůbec netušili, na jakou krásnou a dlouhou cestu se se
jménem spolek Říp vydali. Netušili, kam dál budou směřovat naše kroky, zda se naše
cesty nerozdělí a nepovedou každá jiným směrem. Neměli ani ponětí, jaká novodobá
hrozba jménem koronavirus lidstvo postihne. Společně už jsme překonali řadu životních
bouří. Mnohdy nás čekala nelehká cesta, kdybychom byli v pohádce, řeknu cesta
peklem. Nenechali jsme se rozhodit hrozbou likvidace a rozpuštění spolku v roce 1953,
a proto náš spolek neohrozí ani COVID 19 v roce 2021.
Koronavirus nám vzal hlavně možnost vidět každodenně své přátele, zábavu
a vlastně celkově svobodný pohyb s kýmkoli a kdekoli. Vzhledem k dlouhodobým
a trvajícím opatřením musí i náš spolek měnit plány a přizpůsobit se. Tradiční Valnou
hromadu nešlo v lednu z důvodu pandemie uskutečnit. Samozřejmě uvažujeme
o pozdějším a možném rozumném náhradním termínu-přiznejme si však, že zatím to
reálně nevypadá. Vše je závislé na vývoji pandemické situace.
Jak to bude s příspěvky za rok 2021? Vzhledem k vývoji dění ohledně pandemie
COVID 19 bylo výborem spolku Říp rozhodnuto, že příspěvky pro rok 2020 jsou platné
i na rok 2021 (tudíž v roce 2021 se příspěvky nevybírají).
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Snažme se na to, co bylo zlého, zapomenout (já vím, nepůjde to lehce), ale hleďme
do lepší budoucnosti. Příští rok nás čekají oslavy 125 let od založení Vzdělávacího
a podporovacího spolku Říp Ledčice. Rádi přivítáme vaše návrhy, nápady na program
či jiné připomínky. Je na nás všech, abychom se společnými silami zhostili těchto oslav
se ctí.
24. 4. měl svátek Jiří a s tímto svátkem je tradičně spojena Řipská pouť. Vzhledem
k vývoji situace se bohužel ani letos nekonala. Bydlíme kousek od hory Říp, tak přidám
historku z této pouti.
Není to tak dlouho, kdy jsme s kamarády byli na Řipské pouti. A jak to bývá, došlo
na společné hecování, že půjdeme na Labutě. Já - nemám rád plnoštíhlý, jsem podvyšší
postavy (na moji váhu mám jenom malou výšku) a kamarád, stejná váhová kategorie,
jsme se společně vsoukali do jedné z labutí. Vždycky jsem byl přesvědčený, že
hydraulika má sílu. Mýlil jsem se. Kolotoč se dal do pohybu, zatáhli jsme za páku a nic.
Jen kvílení hydrauliky, nadzvednutí půl metru a výš nic. Zkrátka nás to neuzvedlo. Tři
minuty jsme jezdili dole. Víc než my se bavili lidi okolo. A jak jsme byli v té labuti
vtěsnáni, tak se nám nedařilo vylézt ven. Další estráda. Pak jsme šli každý sólo, a to už
bylo bez problémů.
Hecovali mě, že nevlezu na velblouda. Šli se do pokladny se zeptat, jestli ten velbloud
unese 110 kg. Prý bez problémů. Tak mi koupili lístek. Lezu na hrazení a ejhle, drezér
se mohl zbláznit. No, nevzali mě...
Samozřejmě všichni víme, že je dnešní koronavirová situace nadále vážná.
Vzhlížejme však do blízké budoucnosti, kdy se náš život vrátí k normálu a sejdeme se
při nějaké akci. Záleží i na každém z nás, jakým směrem se bude spolek ubírat, jaký
najdeme společný zájem.
Přeji vám všem úspěchy, jak ve spolkovém, tak i osobním životě a hlavně pevné
zdraví, neboť bez něj stojí všechno za ho...- samozřejmě jsem chtěl napsat za houby.
Věřme, že brzo bude líp.
Jiří Král, jednatel
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Letní příměstské tábory v HistoryParku 2021

KDY: v termínech 1. – 9. 7. 2021, 12. – 16. 7. 2021, 19. – 23. 7. 2021, 26. – 30. 7. 2021,
2. – 6. 8. 2021, 9. – 13. 8. 2021, 16. – 20. 8. 2021, 23. – 27. 8. 2021
KDE: v areálu HistoryParku Ledčice, Ledčice 222, 277 08
PRO KOHO: pro děti od 6 do 12 let věku
CENA: nedotovaná cena (bydliště mimo MAS Podřipsko) 2950 Kč/5 dní
dotovaná cena (bydliště v rámci MAS Podřipsko) 850 Kč/5 dní
(v obou případech cena zahrnuje denně 1x oběd, 2x svačinu a pitný režim)
PROGRAM: bude probíhat venku i uvnitř (v závislosti na aktuálním počasí)
- na děti čekají početné venkovní aktivity (kolektivní hry a sportování, lukostřelba),
archeologické experimenty, tvořivé aktivity, seznámení s původními loveckými
technikami a mnoho dalšího...
DENNÍ HARMONOGRAM:
program bude probíhat od 8:00 do 16:00 hodin
7:00 - 8:00 - příjem dětí (v případě potřeby se budeme snažit vyjít vstříc individuálním
požadavkům rodičů)
16:00 - 17:00 - vyzvedávání dětí zákonnými zástupci
Další případné dotazy prosím pište na e-mail: kristyna.matejkova@historypk.cz,
anebo volejte na tel. číslo: 732 161 216.
Na shledanou s Vámi a Vašimi dětmi se opět těší tým lektorů.
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