duben - červen 2021
Milí spoluobčané,
rok se s rokem sešel a jsou tu prázdniny. Léto je tady, počasí se sice někdy mračí,
někdy nás to chce i tak trochu „odfouknout“, ale naštěstí je k naší vesnici stále
milosrdné. Myslím, že každý po tragických událostech na Jižní Moravě vzhlíží při
bouřkových mracích vzhůru k obloze a v duchu prosí, ať se nám vše zlé vyhne. Všichni
soucítíme s obcemi postiženými tornádem a já děkuji všem, kteří obyvatelům přispěli
jakoukoli formou na obnovu jejich poničených domovů. I naše obec se zapojila a pošle
ze svého rozpočtu celkem 100 000 Kč, tj. po 20 000 Kč pro každou z pěti nejvíce
postižených obcí. Kromě jihomoravských Hrušovan, Lužice, Mikulčic a Moravské Nové
Vsi jsme do pomoci zahrnuli i obec Stebno z okresu Louny. Ke zmíněným penězům
z rozpočtu přidáme i 42 040 Kč vybraných od spoluobčanů. Ještě jednou děkuji.
V minulém čísle jsem informovala o podané žádosti o dotaci na nový povrch na
školním hřišti. Bohužel musím konstatovat, že dotaci z ministerstva pro místní rozvoj
jsme neobdrželi. Slibuji ale, že to nevzdáme
a budeme žádat znova. Jednou to vyjít musí.
Co se nám ale podařilo, je vybudování
závlahy na fotbalovém hřišti Na Skalce.
Bližší informace o celé akci včetně
fotografií naleznete uvnitř čísla a na vlastní
oči se o lepším povrchu budete moci
přesvědčit 28. srpna při sportovním
odpoledni pro naše nejmenší. Berte to jako
pozvánku na tak dlouho očekávanou
společenskou akci. Další, doufejme, bude
následovat 22. září, kdy je plánován zájezd
na divadelní představení do divadla Palace
a hned týden na to, 29. září, kdy se společně
sejdeme již na tradičním Svatováclavském
pochodu a večer na taneční zábavě
v Ledčické stodole.
Pevně věřím, že nám naše plány nic
nepřekazí. Přeji hezké léto a těším se na
společná setkání…
Kamila Hlavsová

Blahopřejeme
Ve druhém čtvrtletí letošního roku narozeniny oslavili
50 let Derynk Miloš, Reichelt Petr, Bušil Petr, Marešová Martina, Margetín Pavel,
55 let Emmerová Ivana, Vobořilová Gabriela, Bärtl Karel, Holubová Anna, Kořínková
Jaroslava, 65 let Hančl Václav, 70 let Patlejch František, 75 let Nešporová Bohumila,
Vondráčková Miluše, 80 let Ponert Jaroslav, 81 let Michlová Katarína, Dvořáková
Josefa, Křiček Jiří, 82 let Stehlíková Milena, 84 let Mach Jiří, 88 let Vysoká Jiřina,
89 let Petráš Jiří, 90 let Došková Zdeňka.
Všem oslavencům do dalších let přejeme hodně zdraví, klidu a pohody!

Omluva
V minulém čísle novinek došlo k nedopatření a mezi jubilanty nebyli uvedeni dva
ledčičtí oslavenci. Tímto se omlouváme paní Aleně Justové, která v lednu oslavila
82. narozeniny a panu Miloslavu Pískovi, který oslavil své 86. narozeniny v únoru.
Dodatečně přejeme oběma vše nejlepší!

Vítáme občánky
Ve druhém čtvrtletí letošního roku se narodili
Sirová Šárka, Gulová Evelína, Michovský Jakub, Májovský Matyáš a Přívozník
Ladislav.
Dětem přejeme hodně štěstí a zdraví!

Zlatá svatba manželů Petrákových
Do dalších společných let přejeme hodně klidu a spokojenosti, pevného zdraví
a radosti z nejbližších!
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Ledčice
konaného dne 28. 6. 2021
Program:
Zahájení
Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-6008573/VB/09
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6025135/VB/01
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6022107/VB/1
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-6013777/VB/1
Zadání územního plánu
Dodatek č. 1 k Memorandu o vzájemné spolupráci
Dálnice D8 - požadavky obce
Odpočívka D8
Prodej pozemku
Vnitřní směrnice 1/2021
Vnitřní směrnice 2/2021
Pozemky Lada zasíťování
Rozpočtové opatření č. 3/2021
Různé - a) Pomoc obcím postižených přírodní katastrofou
Diskuse
Bod 4) Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-6008573/VB/09
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti
č. IE-12-6008573/VB/09 „Ledčice obnova kNN“.
Usnesení č. 246 bylo schváleno.
Bod 5) Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6025135/VB/01
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti
č. IV-12-6025135/VB/01, Ledčice, kNN pro č. p. 119.
Usnesení č. 247 bylo schváleno.
Bod 6) Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6022107/VB/1
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti
č. IV-12-6022107/VB/1, název akce Ledčice, kNN pro parc. č. 363/11.
Usnesení č. 248 bylo schváleno.
Bod 7) Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-6013777/VB/1
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti
č. IP-12-6013777/VB/1, název akce Ledčice, přípojka pro č. p. 12.
Usnesení č. 249 bylo schváleno.
Bod 8) Zadání územního plánu
Dne 26. 4. 2021 předložil MěÚ Kralupy n. V. , odbor výstavby a územního plánování jako
pořizovatel územního plánu Ledčice ke schválení zastupitelstvu obce Ledčice „Zadání územního
plánu“ včetně „Výkresu záměru vlastníků“ a „Zprávy o projednání zadání Územního plánu
Ledčice“. Zadání obsahuje požadavky obce, veřejnosti a dotčených orgánů. Požadavky obce
a veřejnosti zastupitelstvo obce projednalo na předchozích jednáních zastupitelstva a dle výsledku
jednotlivých usnesení předala starostka obce tyto požadavky pořizovateli k zapracování do
Zadání územního plánu. Seznam požadavků je v předloženém „Zadání ÚP“ na str. 8. Zadání
územní plánu slouží jako konstrukce územního plánu, územní plán pak řeší všechny souvislosti
včetně např. kapacity ČOV apod. a navrhuje řešení. Úkolem územního plánu je nutno vše prověřit
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a řešit! Neznamená to, že všechny požadavky budou automaticky kladně vyřízeny, ale vše bude
závislé na zjištěných souvislostech, jako jsou např. již existující plochy k zastavění apod.
Zpracovatelem ÚP odsouhlasilo zastupitelstvo obce na svém zasedání 5. 11. 2019 firmu Kadlec
Nusle, která zná dostatečně problematiku a území obce, neboť je autorem současně platného ÚP
včetně změn.
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje „Zadání územního plánu“ a „Zprávu o projednání
Územního plánu Ledčice“.
Usnesení č. 250 bylo schváleno.
Bod 9) Dodatek č. 1 k Memorandu o vzájemné spolupráci
Na zasedání Zastupitelstva obce 9. 9. 2020 byl odsouhlasen záměr obce přistoupit do sdružení
Koridor D8. Na minulém zasedání zastupitelstva jsme tento záměr upřesnili a obec Ledčice se
připojila k Memorandu D8, mimo nesouhlasu s těžbou ložisek nerostného bohatství. Dne
11. 5. 2021 se starostka zúčastnila jednání Koridoru D8 v Odolene Vodě, účastnící jednání
podepsali společné stanovisko samospráv, spolků a dalších subjektů k dalšímu postupu realizace
vysokorychlostní trati Praha - Drážďany v úseku VRT Podřipsko adresovaný ministru dopravy
a na vědomí Správě železnic, Státnímu fondu dopravní infrastruktury, Senátu a ŘSD.
Dne 8. 6. 2021 se starostka zúčastnila jako host jednání Svazu obcí Podřipsko na MěÚ Roudnice
nad Labem. Zde byla panem Klečkou, zástupcem Sdružení Koridor D8, prezentována obava
z výstavby VRT a rozebírány veškeré důsledky vedení tratě naší krajinou včetně nebezpečí
strukturálního hluku, který je nežádoucím jevem v případě tunelového vedení tratě (vibrace).
Dobré výsledky v jednáních ohledně vedení VRT na Kutnohorsku má sdružení VRTáci, proto se
zástupci obcí Podřipska, kteří ještě nejsou součástí Sdružení KORIDOR D8, rozhodli
o přistoupení ke sdružení a následně se všichni účastníci rozhodli projednat na jednotlivých
zastupitelstvích podepsání Dodatku č. 1 s Vrtáky k Memorandu o vzájemné spolupráci týkající
se výstavby VRT. Podepsaní účastníci v tomto dodatku vznáší požadavek, aby ještě před
výstavbou VRT, nových železničních úseků, doprovodných staveb jako jsou např. depa
a odpočívky atd. byly nejprve vyřešeny již existující negativní vlivy na současných stavbách
- zejména hluk, vibrace a chybějící ochranná zeleň.
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje dodatek č. 1 k Memorandu o vzájemné spolupráci
proti současnému provedení a umístění vysokorychlostní trati, ve znění dle přílohy tohoto
usnesení. Předmětem dodatku je doplnění dalšího ustanovení Memoranda z 25. 5. 2021
a přistoupení nových stran memoranda.
Usnesení č. 251 bylo schváleno.
Bod 10) Dálnice D8 - požadavky obce
V návaznosti na předešlý bod jednání zastupitelstva navrhla předsedající zastupitelstvu přijmout
usnesení k plánované výstavbě VRT Praha - Drážďany, a to požadavek na vyřešení protihlukové
ochrany z dálnice D8 a doplnění doprovodných kompenzačních a ochranných prvků k eliminaci
prachové zátěže z dálnice D8.
Zastupitelstvo obce Ledčice před dalšími procesními kroky v přípravě VRT požaduje:
a) vyřešit protihlukovou ochranu z dálnice D8, která byla zásadním způsobem
podceněna při její výstavbě
b) doplnit doprovodné kompenzační a ochranné prvky k eliminaci prachové zátěže
z dálnice D8
c) ve fázi přípravy VRT provést geofyzikální průzkum k minimalizaci
strukturálního hluku
d) poskytnout obci každoroční kompenzaci ke zlepšení života v obci, která je již silně
zatížena stavbou dálnice D8 a plánovanou stavbou VRT
e) odpovědnost státu za správu veškeré infrastruktury, doprovodné kompenzační
a ochranné prvky vzniklé existencí liniové stavby
Usnesení č. 252 bylo schváleno.
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Bod 11) Odpočívka D8
Předsedající seznámila přítomné se schůzkou, která proběhla 11. 5. 2021 v kanceláři OÚ.
Přítomni byli 2 projektanti společnosti SUDOP a 5 zástupců ŘSD. Předmětem schůzky byl
požadavek společnosti ŘSD vybudovat v katastru obce Ledčice odpočívku na dálnici D8. Stavbu
požaduje ŘSD umístit mezi tělesem dálnice D8 a silnicí II/608 v místech naproti průmyslového
komplexu Semmelrock, Kámen Zbraslav a Sakret. Jednalo by se o odpočívku pro nejméně 100
kamionů. Stavba je zatím ve fázi vyhledávací a technické studie. Pro tuto stavbu požaduje ŘSD
vymezit plochu pro záměr odpočívky na D8 v územním plánu obce. Dne 18. 5. 2021 zaslalo ŘSD
požadavek písemně s tím, že žádají o sdělení, zda zastupitelstvo požadavek zařadí do nového
územního plánu nebo jestli souhlasí se souběžným pořizováním změny ÚP. Obsahem změny
v územním plánu by byla změna funkčního využití ploch orné půdy na plochu KD (dálnice)
v rozsahu dle předložené studie včetně dopravního napojení odpočívky a koridoru pro přeložku
vedení vysokého napětí. Odpočívku včetně všech souvisejících staveb požaduje ŘSD zařadit mezi
veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva ke stavbám a pozemkům vyvlastnit. Starostka tento
požadavek přednesla na zasedání rady a ta jednohlasně se stavbou odpočívky D8 a s tím
souvisejícími úkony nesouhlasí. Starostka zároveň upozornila na fakt, že v současné době je již
kapacita ČOV Straškov plná, občané se nově nemohou napojit na stávající kanalizaci a tato stavba
by znamenala DALŠÍ VYSOKOU ZÁTĚŽ!!!
Zastupitelstvo obce Ledčice nesouhlasí s plánovanou stavbou odpočívky D8. Nesouhlasí se
změnou v územním plánu z využití ploch orné půdy na plochu KD pro umístění dálniční
odpočívky včetně všech součástí a příslušenství. Zastupitelstvo obce s touto změnou
nesouhlasí v novém pořizování ÚP, rovněž v této věci nesouhlasí ani s případným
pořizováním změny územního plánu.
Usnesení č. 253 bylo schváleno.
Bod 12) Prodej pozemku
Zastupitelstvo obce Ledčice souhlasí s plánovaným prodejem části pozemku o velikosti cca
150 m2, který bude oddělen od pozemku parc. č. 1547/1. Samotný prodej bude znovu
projednán po vyhlášení záměru obce o prodeji pozemku. Podmínkou prodeje je věcné
břemeno pro odvod dešťové vody.
Bod 13) Vnitřní směrnice 1/2021
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Vnitřní předpis čerpání prostředků ze sociálního
fondu č. 1/2021
Usnesení č. 255 bylo schváleno.
Bod 14) Vnitřní směrnice 2/2021
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Směrnici č. 2/2021, kterou se stanovují podmínky
poskytování příspěvku na stravování pro zaměstnance obce.
Usnesení č. 256 bylo schváleno
Bod 15) Pozemky Lada zasíťování
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje VARIANTU 1:
1. Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 3346, 3347,
3352 (všechny v kat. území a obci Ledčice), a to za účelem financování závazku
obce k vybudování inženýrských sítí (páteřních rozvodů kanalizace, vody, plynu
a souvisejících přípojek k hranicím pozemků parc. č. 3348, 3349 a 3350 – vše v kat.
území a obci Ledčice) dle darovací smlouvy uzavřené dne 27. 10. 2010 mezi obcí
Ledčice a paní Ing. Annou Zikmundovou.
2. Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje vyhlášení výběrového řízení pro zjištění
zájemců o koupi pozemků parc. č. 3346, 3347, 3352 (všechny v kat. území a obci
Ledčice) a ukládá starostce obce, aby připravila podmínky a pravidla tohoto
výběrového řízení. Uzavření kupních smluv bude podléhat schválení
zastupitelstva obce po splnění všech zákonných podmínek. Výtěžek z prodeje bude
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obec povinna použít přednostně na splnění závazku obce k vybudování
inženýrských sítí dle darovací smlouvy uzavřené dne 27. 10. 2010 mezi obcí
Ledčice a paní Ing. Annou Zikmundovou.
3. Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele
inženýrských sítí, páteřních rozvodů kanalizace, vody, plynu a souvisejících
přípojek k hranicím pozemků parc. č. 3348, 3349 a 3350 (všechny v kat. území
a obci Ledčice) a ukládá starostce obce, aby připravila podmínky a pravidla tohoto
výběrového řízení.
Usnesení č. 257 bylo schváleno
Bod 16) Rozpočtové opatření č. 3/2021
Zastupitelstvo obce Ledčice bere Rozpočtové opatření č. 3/2021 na vědomí.
Bod 17) Různé
a) Pomoc obcím postižených přírodní katastrofou
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje poskytnutí obcím Lužice, Mikulčice, Hrušky, Moravská
Nová Ves a Stebno každé 20 000,- Kč z obecního rozpočtu obce Ledčice a poměrnou částí mezi
tyto obce rozdělit i peníze vybrané od spoluobčanů.
Usnesení č. 258 bylo schváleno
Bod 18) Diskuse
- knihovna - starostka obce informovala, že obecní knihovna byla přestěhována do přízemí
kulturního centra U Cinků čp. 15.
- dotace hřiště MMR - starostka obce informovala, že dotaci na hřiště jsme neobdrželi.
- termín pro konání dětského dne je 28. 8. 2021.
- hejtmanka v Ledčicích - starostka obce informovala, že dne 19. 6. 2021 proběhlo setkání dětí ze
středočeských dětských domovů v History parku, kam dorazila i hejtmanka středočeského kraje
Petra Pecková. Den strávený v Ledčicích si velice pochvalovala.
- p. Miler: problém s parkováním podél silnice směrem na Lada. Navrhuje vyzvat majitele, aby
parkovali na vlastních pozemcích.
Odpověď starostka: upozornit musíme každého občana obce a to písemnou formou.
- p. Miler - upozornil na spadlé kůly u stromů.
Odpověď starostka: již bylo dáno do pořádku.
- p. Michovská - dotaz, co se bude dělat s uschlými stromy na protierozní stezce.
Odpověď starostka: je naplánována schůzka s paní Havlovou (firma Land 05) ohledně kontroly
veškeré zeleně a stromů v obci, kde bude pořešeno.
- p. Michovská - dotaz, kdo skládá větve na deponii na Cikánce.
Odpověď starostka: firma CRUBO Praha s. r. o.

Pozvánka do divadla
Obec Ledčice a Vzdělávací a podporovací spolek ŘIP si dovolují vás pozvat na divadelní
představení hry Marca Camolettiho Manželský poker do Divadla Palace, a to dne 22. 9. 2021. V hlavních
rolích hrají Jiří Langmajer, Adéla Gondíková a další.
Z divadelního programu: "Poker je naprosto geniální hrou především z toho důvodu, že díky své
zdánlivé jednoduchosti, může oslovovat nejširší spektrum klientů. V životě nastávají situace, kdy dochází
k „vyložení karet na stůl“, takže „karty jsou rozdány“ a jednotlivá kola vysvětlování a slovních hříček,
vás dokonale pobaví."
Délka představení: 130 minut (včetně přestávky), začátek představení je v 19:00. Mimořádná
cena vstupenek je 150 Kč/kus a je výrazem poděkování vedení divadla Palace obci Ledčice za pomoc při
shánění rekvizit k chystané divadelní hře "Opala je poklad". Pokud bude dostatečný zájem o tuto akci,
zajistíme dopravu do divadla autobusem. Zájemci, prosím, hlaste se co nejdříve na obecním úřadě nebo
v Kulturním a společenském centru U Cinků.
VN

6

Závlaha fotbalového hřiště Na Skalce
Je tomu přesně rok, co jsem vás v novinkách informovala, že jsme od Nadace ČEZ
obdrželi dotaci ve výši 120 000 Kč na vybudování závlahy na fotbalovém hřišti Na
Skalce. Nyní již spolu s fotbalisty mohu říct, že je hotovo. Jako zdroj vody pro zalévání
fotbalové plochy slouží vrtaná studna umístěná na jižní straně pod budovou fotbalových
kabin. Průzkumný vrt a zmíněnou vrtanou studnu provedla a vybudovala firma SERVE
spol. s r. o. z Velkého Borku u Mělníka. Celé akci předcházelo hydrogeologické
vyhodnocení a vyjádření k průzkumnému vrtu, na základě kterého pak MěÚ Kralupy
n. V. vydal povolení pro výstavbu vrtané studny o hloubce 40 m. Celá akce stála
308 584 Kč, z toho 223 584 Kč stála zmíněná vrtaná studna, včetně čerpací technologie.
Právě na tuto technologii a práce byla využita dotace od Nadace ČEZ. Zbylých
85 000 Kč představují rozvody závlahového systému po fotbalovém hřišti od
společnosti DOLTAK s. r. o. Rousínov. Tyto rozvody si již po ploše položili
a zprovoznili fotbalisté svépomocí.
Dovolte mi touto cestou poděkovat Nadaci ČEZ za poskytnutí dotace a panu
Ing. Miroslavu Krpcovi, předsedovi představenstva Elektrárny Mělník III za jeho čas
a podporu.
KH
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Sdružení Koridor D8
Zastupitelstvo obce na svých předchozích zasedáních odsouhlasilo záměr obce
přistoupit do Sdružení Koridor D8. Jedná se o sdružení obcí a spolků, které jsou
znepokojeny rozrůstající se investiční výstavbou v regionu, zvýšenou intenzitou
dopravy a zhoršujícími se hlukovými a emisními podmínkami. Cílem sdružení je chránit
životní prostředí v regionu, svoji působnost vymezuje v širším koridoru dálnice D8,
a to cca 5 km na obě strany od osy dálnice od Zdib až po Roudnici n. L.
I naše obec do tohoto sdružení letos vstoupila, neboť jsme přesvědčeni, že čím více
obcí bude ve sdružení, tím větší sílu bude mít. Snahou sdružení je nejen omezit výstavbu
průmyslových hal podél dálnice D8, ale donutit patřičné orgány, aby konečně začaly
s obcemi jednat, krom jiného i ve věci plánované výstavby vysokorychlostní tratě Praha
- Drážďany (VRT). Jako představitelé obcí již tak silně dotčených dálnicí D8, jsme
vznesli společný požadavek, aby ještě před výstavbou VRT, nových železničních úseků,
doprovodných staveb, jako jsou např. depa a odpočívky, byly nejprve vyřešeny již
existující negativní vlivy na současných stavbách - zejména hluk, vibrace a chybějící
ochranná zeleň. Společně jsme poté zaslali dopis ministru dopravy Ing. Karlu
Havlíčkovi, Ph.D., MBA, adresovaný na vědomí i dalším dotčeným institucím. Text
dopisu přikládám pod tento článek. Naše obec ještě nad rámec přistoupení ke Sdružení
Koridor D8 přijala usnesení s požadavky na kompenzaci negativních vlivů souvisejících
s dálnicí D8 a plánovanou výstavbou VRT. Toto usnesení jsem 14. 8. 2021 na pracovní
schůzce v Odoleně Vodě předala představitelům Sdružení Koridor D8 a zaslala na
Správu železnic a Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Aby toho nebylo málo, v květnu
v kanceláři obecního úřadu proběhla schůzka se zástupci projektové a konzultační
společnosti SUDOP Praha a ŘSD. Na této schůzce jsem byla seznámena s plánem ŘSD
vybudovat v katastru obce odpočívku dálnice D8, konkrétně v místech naproti
průmyslové zóně firem SAKRET CZ k. s., Kámen Zbraslav, a. s. a Semmelrock STEIN
+ DESIGN Dlažby, s. r. o., a to v polích mezi silnicí II/608 a dálnicí D8. Jednalo by se
o odpočívku pro více jak 100 kamionů. Stavba je zatím ve fázi vyhledávací a technické
studie, avšak ŘSD pro tento projekt žádá po obci změnu v územním plánu, kdy
odpočívku a s ní související stavby požaduje zařadit mezi veřejně prospěšné stavby, pro
které lze práva ke stavbám a pozemkům vyvlastnit. Zastupitelstvo obce na svém
posledním zasedání vyjádřilo se stavbou a změnou v územním plánu nesouhlas a toto
stanovisko jsem také sdělila ŘSD.
Pevně doufám, že vyvíjená aktivita Sdružení Koridor D8 donutí představitele
státních institucí, aby hlasům zástupců obcí a spolků naslouchali a společně si sedli ke
kulatému stolu a snažili se neutěšenou situaci v regionu řešit. Držme si palce!
KH
Ministerstvo dopravy
ministr dopravy, Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Dne 19. 5. 2021
Společné stanovisko samospráv a spolků k dalšímu postupu realizace
vysokorychlostní trati Praha - Drážďany v úseku VRT Podřipsko
Vážený pane ministře,
my, níže podepsaní zástupci samospráv a spolků, se na vás obracíme ve věci
výstavby vysokorychlostní trati (VRT) Praha – Drážďany (Podřipsko).
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Jsme zástupci občanů, kteří již nyní žijí v blízkosti tranzitní silniční komunikace se
všemi jejími negativy a budou pravděpodobně muset žít nedaleko vysokorychlostní trati,
a proto je naší povinností hájit jejich zájmy všemi prostředky, jež nám právní předpisy
poskytují. Ačkoli by samozřejmě pro nás všechny dotčené bylo ideálním řešením, kdyby
se výstavba VRT vůbec nerealizovala, uvědomujeme si, že jde o záměr, kterému nelze
jednoduše zamezit. Jeho negativní vliv lze však eliminovat.
Během výstavby Prosecké radiály a stavby dálnice D8 se jednalo „o nás bez nás“.
U výše zmíněného připravovaného investičního záměru zatím nabýváme stejného
pocitu. Nechceme být opět postaveni před hotovou věc a donuceni akceptovat něco, co
ještě více uškodí našim samosprávám, našim občanům a také přírodě a krajině, která
naše územně samosprávné celky obklopuje. Nabízíme proto spolupráci, která by podle
našich představ měla vyústit v uzavření memoranda, jež bude představovat skutečnou
dohodu na dalším postupu za vzájemného respektu zúčastněných.
Podle našeho názoru je základním problémem to, že VRT Podřipsko je v úseku
Praha – Oleško řešena invariantně a k tomu dominantně v souběhu s Proseckou
radiálou ústící v dálnici D8. Tato tranzitní komunikace sama o sobě představuje
obrovský problém, protože nebyla plánována s ohledem na potřeby samospráv a jejich
obyvatel. Komunikace dálničního typu proto prochází v těsné blízkosti městských částí,
měst a obcí, které obtěžuje nadlimitními hodnotami hluku, emisemi prachových částic
a emisemi škodlivých znečišťujících látek. Dálniční tělesa většinou pouze kopírují terén
bez zářezu nebo jsou vedena dokonce po náspech bez tolik potřebné protihlukové
ochrany. Výstavbou VRT a rozšiřováním tranzitní komunikace se tento problém ještě
více umocní. Nechceme, aby se tento scénář opakoval a aby se negativní dopady ještě
více znásobovaly.
Samosprávy a obyvatele ale netrápí jen silniční provoz. Celá oblast, kterou VRT
dále zatíží, je již postižena dlouhou řadou negativních vlivů z dalších záměrů. Jde
především o obrovská „ocelová města“ – logistické areály mezi exity 1 až 9 dálnice D8,
chemický průmysl, železnici – trať 090, přetíženou silnici II/608 a rovněž silnici I/16,
která v důsledku neexistence Pražského okruhu funguje jako spojnice dálnic D8 a D7.
Sdružení obcí a spolků Koridor D8 dlouhodobě na tyto problémy upozorňuje.
Hluková zátěž z intenzivní silniční dopravy je pro obyvatele o to nesnesitelnější, oč horší
je stav okolní krajiny. Tam, kde nestojí obří haly, jsou okolo dálnice většinou rozlehlá
pole, zničená nešetrným a neuváženým způsobem obhospodařování krajiny
a větrnou erozí. Tyto lány vznikly rozoráním mezí a remízků. V krajině nejsou přítomny
větrolamy ani žádná rozsáhlejší zeleň, která by bránila prachu a dalším škodlivinám
šířit se do daleka. Rovněž vodní poměry v krajině jsou velmi neutěšené.
Jak vidno, trápí nás řada vážných problémů. Protože se domníváme, že je třeba začít
se spoluprací co nejdříve, navrhujeme především, abychom společně uzavřeli
memorandum, na základě kterého vytvoříme pracovní skupinu a budeme postupovat
ve vzájemné shodě. Věříme, že nás vnímáte jako relevantní partnery a že se společně
pokusíme najít ta nejlepší řešení.
Obracíme se na Vás, pane ministře, jako na představitele resortu, který má v gesci
Správu železnic (SŽ) a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), a jehož resort by měl tvorbu
memoranda a výstupy pracovní skupiny koordinovat.
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Považujeme za vhodné ubírat se uzavřením memoranda stejnou cestou, jako
postupovalo Ředitelství silnic a dálnic s dotčenými obcemi a spolky při budování úseku
dálnice D35 okolo Litomyšle. Domníváme, že jde o rozumný krok i v našem případě,
kdy memorandum zajistí jasné a průkazné podmínky a požadavky obou stran.
Věříme, že budeme především vždy řádně informováni o všech podkladech, které
budou od investora připraveny, že budeme včas přizváni k diskusím s odborníky
a že bude ze strany Ministerstva dopravy a dalších odpovědných subjektů vyvinuta
maximální snaha o realizaci těch nejlepších dostupných opatření, která ochrání zdraví
lidí a také přírodu a krajinu před negativními vlivy z železniční a silniční dopravy.
Žádáme také, aby naše stanoviska a požadavky nebyly opomíjeny ani v rámci územního
plánování, procesu posuzování vlivů a nakonec ani v územních a stavebních řízeních.
Za to nabízíme, že nebudeme při realizaci „házet klacky pod nohy“, bude-li
respektováno uzavřené memorandum, nebudeme k tomu totiž mít důvod.
Současně bychom chtěli upozornit na fakt, že je obvyklé kompenzovat samosprávám
to, jak je některé velké záměry, sloužící celé republice nebo kraji, zatíží. Náš právní řád
sice nezná bonusy pro samosprávy, které musí nést dopady velkých infrastrukturálních
staveb, ale domníváme se, že by i tyto otázky měly být součástí jednání o memorandu.
V příloze tohoto dopisu připojujeme naše konkrétní připomínky, které v současnosti,
pouze na základě nám dostupných materiálů, k výše zmíněným záměrům máme,
a o kterých bychom chtěli zejména vyjednávat v memorandu. Dodáváme jen pro úplnost,
že se jedná pouze o obecné teze, nikoli o kompletní připomínky a požadavky. Ty
vykrystalizují až během jednání na základě znalostí potřebných podkladů a po
konzultacích s odborníky.
Závěrem si dovolujeme konstatovat, že podle našich nejlepších znalostí neexistuje v
České republice příklad tak dlouhého souběhu dvou významných liniových staveb
(v délce přes 30 km) jako je to v případě připravované VRT Podřipsko a již existující
Prosecké radiály ústící v dálnice D8.
Zůstáváme s upřímným pozdravem.
Podpisy členů sdružení obcí a spolků Koridor D8 a dalších obcí, jejichž území se vlivy
připravovaného záměru dotýkají, včetně Ledčic.

Vítání občánků
Konec loňského roku i letošní nám, co se miminek týče, přináší spoustu radostí.
Důkazem toho je vítání občánků 13. 6. 2021 v Kulturním centru U Cinků. Sice jsme si
objednali hezké počasí, abychom se mohli společně potěšit ve venkovních prostorách
centra, ale naše objednávka tam nahoře asi někde zapadla a naopak nám byla seslána
zima a vítr. Proto slavnostní akt za přítomnosti rodičů, sourozenců, babiček, dědečků
a kamarádů proběhl v sále v prvním patře. Nakonec se počasí přeci jenom umoudřilo
a v závěru jsme mohli malým oslavencům udělat i pár fotografií na zahradě. V červnu
jsme mezi nás přivítali šest nových občánků Ledčic, ale už teď víme, že se jim narodilo
dalších sedm kamarádů a kamarádek. S jistotu tak mohu říci, že se s našimi nejmenšími
letos určitě U Cinků znovu potkáme ještě jednou, ne-li dvakrát.
Pojďme se tedy společně potěšit nad fotografiemi malé Valerie Plucnarové, Rozálie
Kovářové, Františka Klatovského, Maxe Turnera, Jaroslava Emmera a Štěpána
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Mikošky. Všem dětem přejeme hodně zdraví, štěstí a úspěchů v životě, který mají
celý před sebou, a šťastným rodičům gratulujeme!
KH
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Deky do Afriky a zájezd do Písku a okolí
Po dobu covidového omezení se členky dámského Kumštovního klubu zapojily
do charitativní iniciativy a upletly vlněné deky do nemocnic pro malé černoušky
v Africe. Za českou stranu zajišťuje přepravu dek na jiný kontinent farnost v Písku,
na nás tedy bylo dopravit deky na tamní děkanskou faru. Proto jsme uspořádali
12. června 2021 výlet autobusem do Písku a okolí, spojený s předáním více než dvaceti
dek. Bohužel pan farář Havel, se kterým jsme akci domlouvali, nebyl v sobotu v Písku
přítomen, povinnosti ho odvedly až do Ostravy, nicméně velmi přívětivě se nás zde
ujala paní Charouzková, členka místní charitativní organizace.
První zastavení prohlídky města bylo v děkanském kostele Narození Panny Marie,
kde si roli našeho průvodce vyzkoušel místní věžný. Jeho historický výklad byl velmi
netypický, emotivní a nepostrádal mnoho dějinných odboček, takže mnohé z nás velmi
zaujal. Kostel, jehož dominantou je vysoká zvonice, vznikal od 13. století. Zdatnější
z nás se vydali i na prohlídku této 74 metrů vysoké věže, kde je možné zhlédnout zvony,
byt věžného a zázemí věžních hodin. Odtud se všem naskytl velkolepý pohled na město
a okolí. Po prohlídce kostela jsme se prošli centrem města v doprovodu a s výkladem
paní Charouzkové kolem bývalé Putimské brány, kde jsme si zazpívali (hádejte kterou),
přes Alšovo náměstí a Velké náměstí až k Píseckému hradu na nádvoří. Přešli jsme
po kamenném Starém mostě, dnes nejstarším kamenném mostě v Čechách, přes řeku
Otavu. Paní Charouzková za podpory několika místních obyvatel nám poutavě přiblížila
drama povodně 2002, která tuto jednu z nejstarších památek v Čechách nebezpečně
ohrozila. Oběd jsme měli zajištěný na druhé straně mostu v restauraci Na Plechandě.
Kousek odtud na nábřeží byla k vidění tradiční galerie soch z písku.
Odpolední program pokračoval cestou do Milevska na prohlídku premonstrátského
kláštera. Je nejstarším klášterem jižních Čech, a nese stopy od románského období přes
gotiku až po jeho současnou podobu, která byla z velké části dotvořena v době barokní.
V současné době zde probíhají velké rekonstrukční a restaurátorské práce. Klášter byl
od 12. století významným bohatým církevním centrem celých jižních Čech. Jeho
činnost přerušilo období husitských válek, klášter byl vypálen a poničen. Řeholníci zde
obnovili svoji činnost až v 17. století a to pod patronací Strahovského kláštera. Dnes je
Klášter Milevsko závislým domem Královské kanonie premonstrátů na Strahově.
Podařilo se restaurovat románskou baziliku Navštívení Panny Marie, která nese úpravy
v gotickém, barokním i neogotickém stylu. Klášterní rajský dvůr ještě čeká na
rekonstrukci. Při restaurátorských pracích v románském kostele sv. Jiljí našli
archeologové schránku s odseknutou částí hřebu z tzv. Pravého kříže, neboli kříže, na
kterém měl zemřít Ježíš Kristus. Jedná se o jednu z nejvzácnějších křesťanských
relikvií, ať už je pravá, nebo falešná. Přibližně 6 cm dlouhý hřeb byl nalezen v dutině
trezorové místnosti kláštera v dřevěném relikviáři, jehož vznik je datován podle
dendrologů do let 260 až 416 našeho letopočtu. Tak starý relikviář je na našem území
naprostou raritou. Podle archeologů lze hřeb z Pravého kříže svým významem
a vzácností srovnávat s nálezem relikviáře sv. Maura v Bečově nad Teplou. Nicméně
tato památka je v současné době zkoumána v archeologickém ústavu v Praze, takže jsme
si mohli prohlédnout jen utajenou dutinu v kostelním zdivu.
Posledním zastavením na naší cestě bylo ojedinělé Muzeum mlynářství, pekařství
a zemědělství v Božeticích. Expozice je výsledkem práce soukromého sběratele
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historických předmětů spojených se zemědělskou činností v prostorech starého
božetického mlýna, jehož součástí byla i pekárna a pivovar. Prohlídkou nás provázel
současný majitel i sběratel artefaktů pan Stejskal. Výklad doplňoval vyprávěním stárků
a mládků z mlýna, jak to ve mlýně chodívávalo, a snad i svými vzpomínkami z mládí
na dobu, kdy se ještě ve mlýně mlelo a v pekárně pekl chleba. Účastnice našeho zájezdu
paní Alena Justová, jako jediná ze všech dosavadních návštěvníků muzea, uhodla
k velkému překvapení pana Stejskala jeho tradiční hádanku "Co je to?" pekařský stroj
na krájení těsta, tzv. děličku těsta na výrobu rohlíků, o kterém si všichni mysleli, že je
to forma na oplatky... V sobotu 12. 6. bylo krásné počasí, což přispělo ke spokojenosti
všech zúčastněných. A tak se těšíme na vaše náměty na další obecní výlet.
VN
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Hřbitovní odpad
Jak je vidět, ani upozornění, že kontejner u hřbitova je určen pouze pro hřbitovní
odpad, některé naše spoluobčany nezastaví před vyhazováním domovního odpadu
do tohoto kontejneru. Doufáme, že dotyčný bude podle odloženého větrného mlýna
či rozbité psí boudy identifikován, chytí se tzv. za nos a příště pak odpad odveze
do sběrného dvora, kam patří.

Sportovní odpoledne
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Kam se poděla ledčická knihovna založená spolkem ŘIP
v 19. století?
Významná součást ledčického kulturního života, místní knihovna, z ničeho nic
zmizela z areálu obecního úřadu. V poslední době se snažila srovnávat krok
se současným trendem knihoven: být uživatelsky přátelská ke svým čtenářům,
nabídnout jim větší komfort. Prodloužila svou otevírací dobu ve středu do 18.30 hod.,
aby ji mohli navštěvovat i obyvatelé, kteří z Ledčic dojíždějí za prací jinam, pravidelně
doplňuje svůj základní fond o zajímavé novinky na knižním trhu, využívá služeb své
mateřské knihovny SVK Kladno k individuálním výpůjčkám speciálních titulů a hlavně
využívá její pravidelné čtvrtletní zápůjčky několika set publikací, na které čekají její
čtenáři, co již mají přečtené knihy svých oblíbených témat (lásky, historie, sexu,
kuchařek a cestopisů) z fondu naší knihovny.
Proč tedy knihovna zmizela z areálu obecního úřadu?
Dlouho se diskutovalo o diskomfortu umístění knihovny. Dětští čtenáři vyběhli do patra
po plechových schodech jakoby nic, ale starší členové zvláště v zimě odkládali svou
návštěvu. Budova nebyla izolovaná, a i když elektrické radiátory ve středu jely naplno,
na delší prohlídku knih to nebylo.
Z obecných úvah o přemístění knihovny do čp. 16, plánovaného Domu seniorů, se
urodil nápad přemístit knihovnu hned do čp. 15, do přízemní spolkové místnosti, která
v podstatě sloužila jen k volbám a občasnému setkávání občanů nebo zastupitelstva.
Realizace byla rychlá, v knihovně se vždy naložil jeden regál knih do přepravek,
odvezl k Cinkům, prázdný regál se odmontoval a přimontoval na novou zeď a knihy se
do něj podle abecedy zase nastrkaly a tak dále. Ale nebylo to zas tak jednoduché, zdi
neměly stejný rozměr a regály stejnou šířku. Místnost po instalaci knihovny vypadá
snad lépe než před ní, zabydleně, jen je potřeba vyřešit osvětlení, žárovka uprostřed
místnosti snad uspokojovala kohosi v 19. století, nyní je potřeba místnost rozzářit, aby
si mohli čtenáři v křeslech při kafíčku prohlížet knížky z našich regálů. Ostatně přijďte
se přesvědčit sami, novinky z SVK Kladno jsou již na cestě.
NT
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Co se dělo v mateřské škole od ledna do června?
Myslím, že nic výjimečného, ale
proč něco málo nenapsat. Nekonal se
masopust, ale i tak si děti užily
karnevalové dopoledne plné her,
soutěží a tance, i o masopustu se něco
dozvěděly.
Po nucené pauze se na přání dětí,
hlavně
“parádivých
děvčátek“,
konalo čarodějnické dopoledne, kdy
ve třídě vznikla čarodějná kuchyně
a vařily se různé kouzelné lektvary.
Nechyběla ani krátká stezka odvahy.
Ruku na srdce, kdo by se odvážil
projít dráhou plnou myšek, hadů a pavouků. Děti to zvládly na výbornou. Jen škoda, že
v té době byli v mateřince jen předškoláci.
Ještě než nastaly neplánované prázdniny, měly všechny děti možnost pracovat
s keramickou hlínou. A tak pod
šikovnýma rukama vznikala sluníčka,
kytičky, mističky, slepičky i srdíčka.
Dílka jistě potěšila. Jen škoda, že jsme
společně nepřivítali jaro.
Jednoho dne do školky přišla
osůbka v bílém obleku, nebyl to nikdo
jiný než naše paní uklízečka ve
včelařském. Přinesla dětem ukázat
včeličky i s královnou. Ta byla sice
bíle označená, avšak najít ji v tom roji
dalo práci, ale podařilo se. Děti se
dozvěděly
mnoho
zajímavých
informací nejen o včeličkách, ale i o práci včelaře a všechny si pochutnaly na lžičce
čerstvě stočeného medu.
A jak jsme oslavili MDD? Cestou
za pokladem! Děti se po skupinkách
a po vyznačené trase vydaly plnit
úkoly. Cestu jim zpestřil hastrmánek u
studánky. Na školní zahradě čekala
víla s pokladem, košíkem plným
vitamínků, nechyběla ani malá
sladkost, medaile a háčkovaní motýlci,
které ovšem musely děti najít.
Také jsme si domluvili schůzku
s pány hasiči z místního JSDH na
fotbalovém hřišti. Předvedli dětem
hasičské auto, vybavení i obleky. Děti
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si vyzkoušely některé části výstroje,
nejvíce je zaujala helma a sekera,
hlavně tedy kluky. A co teprve stříkání
hadicí! Když byl důkladně zalit trávník
fotbalového hřiště, nechyběla malá
sprška a běhání na boso v mokré trávě.
Také jízda autem Defender byla hodně
zajímavá,
doprovázená
veselým
smíchem.
Poslední, co nás čekalo, bylo
loučení s předškoláky. Nemohli jsme
vybrat lepší den, snad zatím nejteplejší
v tomto roce. Loučení proběhlo
na školní zahradě za přítomnosti paní starostky. Děti měly na sobě trika podepsaná
kamarády, co triko to unikát, naše malá tradice. Ten den byla základní škola bez dětí,
tak jsme ji mohli s předškoláky trochu prošmejdit. Nejvíce nás zajímala první třída.
Krásně se tam sedělo a těch obrázků, písmenek… to bude něco. Nakoukli jsme i do
ostatních tříd a také do družiny. Určitě je na co se těšit, také se každou chvilku ozývalo
„jééé“.
Tak to bylo…
Závěrem bych chtěla poděkovat paní Věře Novotné za ochotu a pomoc
s vypalováním keramiky. Pánům Michalovi Drábkovi, Liborovi Hofmanovi a Janu
Veverkovi, místním hasičům, za ukázku hasičské techniky.
Hezké prázdniny vám všem!
MJ
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Novinky z ledčické školy
Letošní duben byl měsícem shledání. Do naší školy se vrátily děti ze 4. a 5. ročníku.
Podmínky ve škole ale nebyly moc přívětivé. Naše tváře byly stále zahaleny v rouškách
a v respirátorech. Nikdo nezpíval, ani nebylo slyšet dunění míčů z tělocvičny, fandění
a vítězné pokřiky, ale byli jsme i přesto rádi, že jsme opět spolu.
Jaro bylo obzvlášť deštivé. Věřili jsme ale, že nám prší štěstí. A opravdu nám štěstí
přálo, vyhráli jsme totiž v Sazka Olympijském víceboji sportovní vybavení v hodnotě
5 000 Kč. Když se počasí po několika dnech umoudřilo, vydali jsme se do History
Parku v Ledčicích. Moc děkujeme manželům Kristýně Matějkové a Aleši Charvátovi,
že nám tuto návštěvu umožnili bezplatně. Seznámili jsme se zde s prací archeologa. Na
lovecké stezce jsme vrhali kopí a hloubili jámu na mamuta, dokonce jsme se pokusili
postavit část obydlí. Na památku jsme si vyrobili nádobu z hlíny.
Do naší školy také dorazil lektor z projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.
Pověděli jsme si o recyklaci a pracovali se zajímavým metodickým materiálem. Udělalo
nám velkou radost, že většina našich dětí dokázala, jak umí třídit odpad, dokonce i naši
nejmladší žáci byli schopni reagovat na dotazy a ukázali tak panu lektorovi, jak moc
jsou šikovní v této oblasti.
Poslední čtvrtek ve školním roce jsme se večer sešli na fotbalovém hřišti. Čekali
jsme, až přejde déšť a pak si opekli společně s rodiči špekáčky. Počasí se nakonec
umoudřilo. Po zbytek večera už z nebe nespadla ani kapka, a tak jsme mohli hrát
na hřišti hry a zatančit si v rytmu diska. Děti donesly buchty, domácí sušenky, trdelníky,
dokonce i meloun, a tak o jídlo nebyla nouze ani v pozdních hodinách. Největší radost
však nastala, když všichni dostali svítivé náramky a mohli tančit a přitom svítit ve tmě.
V závěru školního roku proběhlo tradiční rozloučení s páťáky a obchůdek, na který se
celý rok těšíme. Všem žákům, kteří nás opouštějí a čeká je od září nová škola, přejeme
hodně štěstí, dobré kamarády a hodné učitele. Betynce gratulujeme k přijetí
na gymnázium!
Rádi bychom také touto cestou poděkovali všem, jež nás v tomto školním roce
podporovali a v nelehkém období během distanční výuky pomáhali svým dětem plnit
školní povinnosti. Jen společnými silami lze za těchto podmínek úspěšně vzdělávat.
Vzájemná pomoc, komunikace, svědomitost a trpělivost jsou stěžejní kameny, bez
kterých není možné vystavět bránu k vědění.
Ze srdce si přejeme, aby nový školní rok byl zahájen s radostí a v klidu a moc se
těšíme na našich 17 nových prvňáčků!
IŠ
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Ledčická smečka
Zdravíme všechny příznivce i podporovatele naší smečky.
Po dlouhých nucených prázdninách jsme opět mohli vyběhnout na trávník a trochu
protáhnout těla, mozky a hlavně pejsky. Po prvním tréninku jsme seznali, že dlouhý
útlum sportovní činnosti už nesmíme nikdy dopustit. S naší kondicí to bylo opravdu
mizerné. První hodinu jsme dobíhali s vyplazenými jazyky úplně všichni.
I přesto, že jsme nesměli trénovat, smečkouni nezaháleli. Pilně shromažďovali sběr
a tato snaha přinesla své ovoce. V neděli 13. 6. 2021 jsme mohli pokřtít dva nové tunely
a dát pejsky odpočinout do úplně nové kennelky. Fotografie ze křtu najdete pod
článkem.
Také nás velmi těší, že jsme mohli mezi sebou přivítat nové členy. Jediný muž mezi
námi už není jediný! Přibyli k němu další tři sportovci. A mezi děvčata se zařadila jedna
dívka. Tímto bych ráda nové členy přivítala do Ledčické smečky. Doufáme, že se Vám
u nás bude líbit a brzy rozšíříte sbírku úspěchů z agisoutěží.
Na léto opět chystáme agisoustředění na fotbalovém hřišti. Pro smečkouny je
připraven intenzivní výcvik a na večery trocha odpočinku a zábavy v podobě her, dog
dancingu a také kina.
Velmi děkujeme obci Ledčice a paní starostce za obrovskou podporu, propůjčení
prostor pro tréninky i soustředění a v neposlední řadě za finanční podporu našeho klubu.
Máte-li zájem, můžete se přijít podívat na tréninky v úterý a čtvrtek odpoledne na
cvičák ve dvoře obecního úřadu, nebo můžete sledovat aktuality na Facebookovém
profilu „Ledčická smečka“. Přejeme Vám krásné a prosluněné léto.
Za Ledčickou smečku pac a pusu Eliška Soudská
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Dětský den pro děti z dětských domovů v HistoryParku
Na sobotu 18. 6. 2021 naplánoval
Středočeský kraj akci pro děti
z dětských domovů, která se tradičně
koná u příležitosti červnových oslav
dne dětí. Letos ji uspořádal
ve spolupráci s HistoryParkem, a tak
se do Ledčic vydalo celkem 162 dětí
z dětských domovů Středočeského
kraje. Zastoupeno bylo hned devět
dětských domovů, a to z Benešova,
Krnska, Ledců, Milovic, Mladé
Boleslavi, Nymburka, Přestavlk,
Unhošti a Solenic. Samotnou akci zahájila hejtmanka Petra Pecková, která si s dětmi
prošla všechny nabízené aktivity i areál HistoryParku, načež zavítala do ledčické školy
i na statek U Cinků. Program, připravený pro děti rozdílných věkových skupin
(od předškolních až po náctileté), zahrnoval aktivity související s činností archeologů
(vykopávky, práce s detektorem kovů), se životem člověka v minulosti (mletí obilí,
broušení sekerek, omazávání stěn domu) i s etnografií v nově otevřené části areálu.
Po skončení programu hrálo pro děti loutkové divadlo Ilegumovy divadelní společnosti
představení „Spytihněv, kníže české“. Po jeho skončení se podával oběd. Vybaveni
svačinou vyrazily ještě některé skupinky dětí na druhou část výletu, zdolat horu Říp, ty
menší se s ohledem na extrémní teplotní podmínky vydaly zpět do svých domovů.
Pevně doufáme, že se nabídnutý program dětem líbil, a odnesly si nejen zážitky
z poznávání a objevování, ale také z okolní podřipské přírody.
KM
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Ledčický šíp
Poslední červnový víkend, tedy 26. a 27. 6.
2021 se v HistoryParku konal další ročník akce
s názvem „Ledčický šíp“. Jak sám název
napovídá, na své si přišli v prvé řadě milovníci
lukostřelby, akce ale nebyla zdaleka určena jen
jim. Letos se podařilo posunout program zase
o kousek dál – ať už rozšířením stanoviště
bitevních vrhacích strojů, anebo pravěkou
loveckou stezkou.
Na zmiňovaném stanovišti si návštěvníci
vedle do výšky se tyčícího trebuchetu mohli
nově vyzkoušet také střelbu z katapultu, a pro
ty, které zaujal vrhací mechanismus těchto
strojů, byly k dispozici malé modely. S těmi si
v doprovodu rodičů vyhráli všichni malí
návštěvníci, kteří někdy na časově náročnější
natahování trebuchetu neměli trpělivost.
Kostýmovaní lektoři a lektorky z týmu
lucistnice.cz se věnovali návštěvníkům také na dalších stanovištích, kde zasvěceně
vyprávěli o technikách lukostřelby nebo historických palných zbraních. Velký ohlas
měla výprava na lov šavlozubého tygra, pteranodona či mamuta, která byla situována
v odlehlejší části HistoryParku, porostlé stromy i keři, což pomohlo dotvořit tajemnou
atmosféru lovecké výpravy. Program doplnila dvě stálá stanoviště v areálu, kde si
zájemci mohli hrát s keramickou hlínou, anebo vyzkoušet svou trpělivost a zručnost na
stanovišti experimentální archeologie. Vedle občerstvení, které nabízí zdejší bistro
U mamuta, bylo také možné si ve venkovním stánku zakoupit produkty od Ryzí
medoviny z Terezína.
Během víkendu panovalo nejen příjemné počasí, ale také uvolněná a přátelská
atmosféra, a tak nezbývá než doufat, že ve stejném duchu proběhne i další, v pořadí už
pátý ročník Ledčického šípu.
KM

Poděkování
Vážení obchodní přátelé,
děkujeme Vám za spolupráci při
realizaci
projektu
„Sociální
automobil“ Dacia Dokker, určený
pro „Pečovatelskou službu - Centrum
seniorů Mělník“, který byl předán
dne 10. června 2021 za účasti
představitelů firem, které se finančně
podílely na tomto projektu.
Těšíme se na další spolupráci,
Paedr. Miroslav Kaninský,
jednatel společnosti Kompakt
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