říjen 2021 – leden 2022

Slovo starostky
Milí spoluobčané,
poklidné vánoční období máme za sebou, nyní nás již čeká jaro, sluníčko, čas výletů
a domácích „grilovaček“. Jistě jste se během zimního období připravovali na práce na
svých zahrádkách, ani my na obci jsme nezůstali pozadu a během zimního období jsme
podali dvě žádosti o poskytnutí dotace. První je na obnovu školního hřiště před školou
a druhá na zbudování komunitního domu seniorů a sociálních služeb v Ledčicích. Cílem
tohoto projektu je vybudovat infrastrukturu pro kvalitní poskytování komplexních
sociálních služeb v obci. Jsme vedeni snahou zajistit seniorům důstojný život, aby
zůstávali ve svém přirozeném prostředí a nemuseli opouštět obec a společenství, na
které byli celý život zvyklí. Chceme proto zajistit komunitní bydlení včetně sociálních
služeb v objektu č. p. 16 navazující na statek U Cinků. Náklady na tento projekt budou
nemalé, přepočítaný rozpočet na celou akci je ke dni podání žádosti o dotaci
42 956 021 Kč. Prosím, držte palce, ať to vyjde, děti i senioři si to zaslouží, bohužel
pouze z vlastních zdrojů by především druhou akci obec zrealizovat nedokázala.
Ráda bych vás ujistila, že usilovně pracujeme i na zlepšení špatné dopravní
obslužnosti v obci způsobené uzavírkou silnice II/608. Jsem v kontaktu se společností
BusLine LK s. r. o., společně se snažíme najít řešení jak posílit autobusové linky
zajíždějících do obce. Pevně věřím, že nalezneme společnou řeč. Krajský úřad
Středočeského kraje zároveň
připravuje novou autobusovou
linku Holubice – Kralupy nad
Vltavou – Roudnice nad
Labem, i tato linka by měla
přispět k lepšímu dopravnímu
spojení obce s okolím.
Závěrem mi dovolte popřát
vám samé prosluněné jarní dny
plné jarního elánu a dobré
nálady. Těším se na společná
setkání, přehled akcí, které nás
v brzké době čekají, naleznete
uvnitř čísla.
Kamila Hlavsová

Blahopřejeme
Ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku narozeniny oslavili
50 let Hodinková Hana, 55 let Hančl Zdeněk, Hodinka Vojtěch, 60 let Sirová Dana,
Müller Miroslav, 65 let Tydlitát Josef, 70 let Petráková Stanislava, Mrzenová Alena,
75 let Miler Josef, 83 let Dvořák Jan, 84 let Sypecký Václav, 86 let Hýblová Libuše,
87 let Miler Václav, 89 let Vobořil Jiří, 91 let Uhrová Miluše, 94 let Bubeníčková
Jaroslava.
Všem oslavencům do dalších let přejeme hodně zdraví, klidu a pohody!

Vítáme občánky
Ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku se narodila Fořtová Tereza.
Terezce přejeme hodně štěstí a zdraví!

Zlatá svatba
Výročí zlaté svatby oslavili Emília a Karol Drahňákovi.
Manželům do dalších společných let přejeme jen to nejlepší!
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Vítání občánků
Covid měl na naši obec jeden pozitivní dopad. V roce 2021 jsme mezi námi přivítali
celkem 13 nových občánků Ledčic. Poslední, v pořadí již třetí loňské vítání proběhlo
24. října a mezi malé ledčičáky jsme přivítali Matyáška Haspekla a Ládíčka Přívozníka.
Milé děti, přejeme vám hodně štěstí ve vašem životě a rodičům jen samou radost
z vašich rozzářených očí.
KH
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Ledčice
konaného dne 16. 11. 2021 od 19:00 hodin U Cinků
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení
Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Program
Schválení rozpočtu obce pro rok 2022
Žádost o doplnění zadání návrhu územního plánu Ledčice
Obecně závazná vyhláška 1/2021
Obecně závazná vyhláška 2/2021
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Stavební pozemky Lada
Rozpočtové opatření č. 6/2021
Pověření k rozpočtovému opatření k 31. 12. 2021
RO č. 1/2021 Střednědobého výhledu rozpočtu 2018-2022
Různé
Diskuse

Bod 4) Schválení rozpočtu obce pro rok 2022
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje rozpočet pro rok 2022. Rozpočet Obce Ledčice
pro rok 2022 je schválen jako vyrovnaný a schvaluje se v paragrafovém znění.
Usnesení č. 269 bylo schváleno.
Bod 5) Žádost o doplnění zadání návrhu územního plánu Ledčice
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje doplnění návrhu zadání územního plánu o změnu
využití části pozemku p. č. 3024 o výměře cca 2 600 m2 dle přiloženého plánku na
plochu obytná zástavba vesnického typu.
Usnesení č. 270 bylo schváleno.
Bod 6) Obecně závazná vyhláška 1/2021
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Ledčice
č. 1/2021 o obecním systému odpadového hospodářství na území obce Ledčice
s účinností od 1. 1. 2022.
Usnesení č. 271 bylo schváleno.
Bod 7) Obecně závazná vyhláška obce Ledčice č. 2/2021
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2022.
Usnesení č. 272 bylo schváleno.
Bod 8) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Dodatek č. 1 se Smlouvě o dílo (projekt
Revitalizace zeleně v intravilánu obce).
Usnesení č. 273 bylo schváleno.
Bod 9) Stavební pozemky Lada
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje:
- Výzvu k předložení cenové nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu „Zhotovení
inženýrských sítí v části obce Ledčice“
- Pověřuje starostku oslovením firem IČ 25008676, IČ 61324043 a IČ 28230175 dle
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 8. 6. 2017 k podání
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cenové nabídky dle podmínek Výzvy k předložení cenové nabídky Veřejná zakázka
malého rozsahu „Zhotovení inženýrských sítí v části obce Ledčice“
- Schvaluje Výběrové řízení na prodej nemovitostí p. č. 3346, p. č. 3347 a p. č. 3352,
LV 10001v k. ú. Ledčice, obec Ledčice a pověřuje starostku k zahájení výběrového
řízení
Usnesení č. 274 bylo schváleno.
Bod 10) Rozpočtové opatření č. 6/2021
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2021.
Usnesení č. 275 bylo schváleno.
Bod 11) Pověření k rozpočtovému opatření k 31. 12. 2021
Zastupitelstvo obce Ledčice pověřuje starostku k provedení rozpočtového opatření
k 31. 12. 2021. Na vědomí bude podáno na následném zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení č. 276 bylo schváleno.
Bod 12) Rozpočtové opatření č. 1/2021 Střednědobého výhledu rozpočtu 2018-2022
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021 Střednědobého
výhledu rozpočtu 2018-2022.
Usnesení č. 277 bylo schváleno.
Bod 13) Různé
Bez bodu k projednání
Bod 14) Diskuse
- 26. - 27. 10. 2021 proběhlo měření hluku. Starostka zatím neobdržela oficiální
vyjádření, jak měření dopadlo.
- starostka obce pozvala na akce v rámci adventu. Konání akcí bude záviset na vývoji
epidemické situace
- zastupitelka Jiřina Michovská dotaz: kdo má na starosti pozemek (tzv. deponie) na
Cikánce?
odpověď starostka: jde o firmu CRUBO Praha s.r.o. na základě smlouvy k odběru
dřevního odpadu, smlouva je k nahlédnutí na OÚ, firma obci nic neplatí, obec sem může
vozit dřevní odpad a vzít si štěpku.
- zastupitel Tomáš Uher vznesl dotaz, zda je paní …… ochotná jednat o dodatku ke
smlouvě a zda opravdu chce odstoupit od smlouvy, pokud obec nepřistoupí na její
podmínky. Nebylo jednoznačně odpovězeno.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Ledčice
konaného dne 16. 12. 2021 od 19:00 hodin U Cinků
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Program
Dodatek č. 1 ke smlouvě CES 2870/2019/IVBA
Dodatek č. 1 ke smlouvě CES 895/2020/IVBA
Inventarizační komise
Dohoda o provedení práce
Rozpočtové opatření č. 7/2021
KODUS

5

10. Různé – a) Výběrová komise: zhotovitel inženýrských sítí a prodej pozemků
Lada
11. Diskuse
Bod 4) Dodatek č. 1 ke smlouvě CES 2870/2019/IVBA
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Smlouva o budoucí kupní smlouvě – Dodatek
č. 1 ke smlouvě CES 2870/2019/IVBA
Usnesení č. 280 bylo schváleno.
Bod 5) Dodatek č. 1 ke smlouvě CES 895/2020/IVBA
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Smlouva o budoucí kupní smlouvě – Dodatek
č. 1 ke smlouvě CES 895/2020/IVBA
Usnesení č. 281 bylo schváleno.
Bod 6) Inventarizační komise
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje inventarizační komisi pro inventarizaci obecního
majetku ke dni 31. 12. 2021 ve složení: předseda Eva Veverková, členové komise: Jana
Živná, Roman Jansa.
Usnesení č. 282 bylo schváleno.
Bod 7) Dohoda o provedení práce
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Dohodu o provedení práce s paní Věrou
Novotnou za účelem zajištění provozu Společenského a kulturního centra U Cinků,
Ledčice č.p. 15, rozsah max. 300 hodin od 2. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Odměna dle
Dohody činí max. 8 000,- Kč/měsíc, výše odměny bude vždy upřesněna dle počtu
odpracovaných hodin a vyplacena bude ve výplatním termínu organizace.
Usnesení č. 283 bylo schváleno.
Bod 8) Rozpočtové opatření č. 7/2021
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2021.
Usnesení č. 284 bylo schváleno.
Bod 9) KODUS
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu
KODUS v rámci 101. výzvy IROP REACT-EU.
Usnesení č. 285 bylo schváleno.
Bod 10) Různé – a) Výběrová komise: zhotovitel inženýrských sítí a prodej
pozemků Lada
Zastupitelstvo obce schvaluje výběrovou komisi pro otevírání obálek – akce „Zhotovení
inženýrských sítí v části obce Ledčice“ a „Výběrové řízení na prodej nemovitosti
v k. ú. Ledčice, obec Ledčice“ ve složení Kamila Hlavsová, Josef Miler, Luboš Král.
Náhradníci Jana Živná, Věra Novotná.
Usnesení č. 286 bylo schváleno.
Bod 11) Diskuse
- zastupitelka Jiřina Michovská trvá na faktu, že zastupiteli Luboši Královi bylo
v bodě 9 odpovězeno a vysvětleno na minulém jednání Zastupitelstva obce
- starostka obce převzala v 19 hod 35 min rezignaci na funkci člena Zastupitelstva obce
Ledčice a zároveň i na člena kontrolního výboru Zastupitelstva obce Ledčice od paní
Jiřiny Michovské
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Odpadové hospodářství
Rok 2022 bude těžký. Již se nás všech dotklo zdražování nejen energií, ale i ostatních
činností a věcí souvisejících s každodenním životem. Proto zastupitelstvo obce při
schvalování nové Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství alespoň v této oblasti k navýšení ročního poplatku
nepřistoupilo a ponechalo jednotnou částku 600 Kč za osobu na rok jako v předchozím
roce.
Dovolte mi ale v tuto chvíli apelovat na zodpovědný přístup nás všech k problematice
produkce a likvidace domácího odpadu. To, že obec poplatek nenavýšila, v žádném
případě neznamená, že svozové firmy nezdražily své služby vůči obci, naopak.
V letošním roce opět obec zaplatí o 3,45 Kč více za svoz jedné popelnice. V loňském
roce bylo obci účtováno včetně DPH 41,40 Kč, pro letošní rok platí částky 44,85 Kč.
Proto na vás apeluji, kdy více než nyní se zaměřit na poctivé třídění odpadu a vyvážení
pouze řádně naplněných popelnic s domácím odpadem.
Že je to důležité je patrné z čísel, která mluví jasně. Díky úzké spolupráci se
společností EKO-KOM a.s., což je celorepubliková autorizovaná společnost zaměřující
se na zpětný odběr a využití odpadů z obalů podle zákona 477/2001 Sb. o odpadech, se
nám podařilo správně a spravedlivě nastavit povinné čtvrtletní hlášení o tvorbě
a likvidaci odpadu. Se společností TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. jsme se zase domluvili
na měsíčních cenových nabídkách za svoz a likvidaci plastu a papíru reagujících na
aktuální tržní cenu svážené komodity a výsledkem je částka 28 153 Kč zaslaná touto
společností na účet obce. Celkem jsme v roce 2021 získali za tříděný odpad zpět od
všech svozových firem 196 373,50 Kč. Pro porovnání, v roce 2020 jsme takto získali
107 570,00 Kč a v roce 2019 to bylo 78 502,00 Kč.
Pro vaši ucelenou představu, kolik že nás likvidace veškerého odpadu v roce 2021
stála a kolik jsme naopak obdrželi, přidávám několik čísel.
Celkem obec zaplatila 589 188,31 Kč. Tato částka obsahuje svoz nebezpečného
odpadu 45 119,68 Kč, svoz tříděného odpadu 73 280,43 Kč, svoz komunálního odpadu
386 386,20 Kč a svoz ze sběrného dvora 84 402 Kč. Od občanů jsme celkem vybrali
423 973 Kč.
Bohužel musím konstatovat, že mezi našimi spoluobčany jsou dlužníci, kteří, většinou
opakovaně, neuhradili roční místní poplatek a obec tak eviduje celkový dluh
k 31.12.2021 ve výši 47 518 Kč. Tento dluh je pak obec nucena vymáhat cestou příkazů
a exekucí, což není příjemné ani obci a určitě ani dlužníkovi.
Z čísel je patrné, že největší zátěží pro rozpočet obce je svoz komunálního odpadu.
Z toho odpadu obec nezískává žádné zpětné bonusy jako ze tříděného. Je na každém
z nás, aby si sáhl do svědomí a až půjde s odpadkovým košem k domovní popelnici,
aby si mohl říci, ano, vyhazuji opravdu již pouhé zbytky domovního odpadu, které
opravdu nejdou vytřídit. Pokud tak učiní každý občan, vězte, že jedna popelnice pro dvě
osoby dokáže vystačit i na 4 týdny. Mluvím tak z vlastní zkušenosti a děkuji touto
cestou všem zodpovědným občanům!
KH
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Rozsvícení vánočního stromu
V neděli 5. prosince jsme měli opět jako každý rok naplánované společné rozsvícení
vánočního stromu na návsi. Bohužel stejně jako vloni nám do toho nepříjemně zasáhl
covid. A tak jsme opět začali improvizovat a společně s Podřipským žesťovým
kvintetem za tónů klasických koled jsme se prošli po vsi, udělali několik zastaveníček
„pod okny“, zahřáli se něčím teplým do žaludku a celkově si užili chladnou druhou
adventní neděli.
Děti se těšily, jak na návsi předvedou své pečlivě připravené vystoupení, ale ani na
něj nedošlo, proto se jednoho dne sešly na obecním úřadě a do místního rozhlasu
namluvily pohádkové pásmo. O co ale děti nepřišly, byli čerti, Mikulášové a andělé.
A protože v Ledčicích máme jen samé hodné a šikovné děti, myslím, že v balíčcích od
Mikuláše našli převážně laskominy a dobroty a uhlí a brambor tam měly jen pomálu.
My jsme vánoční strom v Ledčicích rozsvěceli tradičně 5. prosince, v Roudnici nad
Labem tomu tak bylo již 28. listopadu. A proč se o tom zmiňuji? Protože roudnický
vánoční strom pocházel z Ledčic, kde rostl dlouhých třicet let. Městu Roudnici jej
darovali manželé Rubínovi. Roudnické technické služby přijely do Ledčic 23. listopadu,
bylo nádherné slunečné počasí, pokácení proběhlo bez komplikací a tak se „ledčický
fešák“ mohl za potlesku přihlížejících a doprovodu městské policie vydat na svoji
slavnostní cestu do Roudnice. Jestli jste si udělali čas a během vánočních svátků jste se
zastavili na roudnickém Karlově náměstí, určitě i vy jste ocenili jak vzhled stromu, tak
jeho krásnou výzdobu. Myslím, že oprávněně vyhrál v soutěži o nejkrásnější vánoční
strom Litoměřicka.
KH
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Ledčický betlém
V ledčickém kostele svatého Václava
byl, navzdory josefínským reformám,
dochován starý polychromovaný betlém
sestávající z několika figur, rok co rok
vystavovaný po celý advent. A právě
tato historická skupinka se stala inspirací
pro vznik vcelku nezvykle pojatého
„svícnového“ figurálního betlému. Ten
dnes už čítá více než dvě desítky
„protagonistů“ - od Svaté rodiny, přes
zástup daráčků a Tři krále, až po
všelijaká zvířátka. Betlém vznikl v roce
2007 v rukách členek Kumštovního
klubu ledčických paní a dívek jako
společné výtvarné dílo, nesoucí pečlivý
ženský rukopis a jemnost. Hlavním
materiálem je keramická hlína, po
přežahu opatřená burelovým nátěrem
a znovuvypálená, takže všechny drobné
plastiky mají krásnou tmavě medovou
barvu. Každá figurka je zároveň svícnem
na čajovou svíčku. Byl vytvořen
v keramické dílně ve Vojkovicích.
Ledčický betlém není jen „obyčejný“
předmět; není to jenom „věc“, je to výsledek přemýšlení, nápadů, fantazie, kreativity,
čisté radosti a šikovných rukou každé z autorek. Zvláště krásný a magický je pohled na
tento originální betlém za tmy, kdy všechno mihotavě září a jakoby dýchá něhou
a laskavostí.
Pravidelně je vystaven o adventu U Cinků v Ledčicích, tamtéž je uložen po zbývající
část roku. Své místo měl Ledčický betlém pod hlavičkou „Svítící betlém
z Podřipska“ na tradiční vánoční výstavě „Vánoce s vůní dřeva“ v Betlémské kapli
v Praze roku 2009. Od té doby bylo toto jedinečné dílko vystaveno na dalších místech,
například v Neratovicích, ve Velkých Přílepech.
výběr z textu Pro Zpravodaj Betlemářů Plzeňska, pobočky Spolku českých betlemářů,
napsala Ivanka Plicková

V Ledčicích myslíme i na jiné
Čtvrtky jsou naše. Koho? Ledčických žen. Těšíme se, že se můžeme sejít, popovídat
si a zároveň i něco užitečného vytvořit. V létě to byly deky do Afriky, na podzim
háčkované hračky pro nejmenší. V obou těchto aktivitách budeme samozřejmě
pokračovat i nadále, protože mají smysl a naplňují nás, ale ještě k tomu přidáme něco
navíc, něco nového. Jsem v kontaktu s Občanským sdružením Omega Plus Kyjov
a s Centrem Jana XXIII. Hlinsko ohledně ručního pletení obvazů pro malomocné v Indii
a Africe. Je to až k nevíře, ale malomocenství neboli lepra i ve 21. století sužuje část
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lidstva, nejvíce právě v Africe, Indii a v Latinské Americe. Jedná se o onemocnění,
které dříve bylo považováno za „boží trest“. Postižení byli a jsou soustředěni v tzv.
leprosáriích, budovách sloužících k izolaci od ostatního obyvatelstva, aby bylo
zabráněno dalšímu šíření nemoci. Dnes se již k léčbě využívají specifická antibiotika,
ale i tak se jedná o onemocnění, které vyžaduje dlouhodobou léčbu…
A co to všechno znamená? Že opět je ještě větší důvod se na naše čtvrtky těšit. Pocit,
že děláte něco, co jinde pomůže a potěší, ničím nenahradíte.
KH

Z Ledčické školy - konec prvního pololetí je za námi
Máme za sebou první pololetí. Někteří žáci obdrželi své první pololetní vysvědčení,
a tak není divu, že se na něj moc těšili.
Během této doby jsme se opět zapojili do několika zajímavých projektů, plnili různé
úkoly a malovali do výtvarných soutěží. V rámci projektu Můj první gól za námi přijel
trenér Jiří Veselý z Fotbalové asociace České republiky. Užili jsme si tak zábavné
hodiny plné pohybu a naučili se spoustě nových her. Nadále pokračujeme v plnění
disciplín Olympijského víceboje, abychom mohli být zařazeni do jarního losování
o návštěvu olympionika.
Zapojili jsme se letos již podruhé do soutěže Namaluj svého anděla, kterou každým
rokem vyhlašuje Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže, a také
jsme malovali zvířátka v lese do soutěže Děti malují pro konto bariéry. Před Vánocemi
jsme se stali dvakrát účastníky on-line exkurze „Virtuálně v elektrárně“, kde jsme
pokaždé vyhráli moc pěkné ceny za nejrychlejší odpovědi našich žáčků. Někteří naši
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čtenáři se zapojili do projektu Čtení pomáhá, kde přečtením knihy a následným
vyplněním testu napomáhají získat peníze k dobročinným účelům. Logické myšlení je
velmi důležitou mozkovou činností, a proto jsme se také rozhodli vyzkoušet si úlohy
v logické olympiádě s názvem Bobřík informatiky, abychom věděli, jak jsme na tom.
Za účast jsme dostali pamětní list s počtem získaných bodů. Některým se povedl lépe
zkušební test, protože během oficiálního testu měli trošku trému.
Užili jsme si ve škole Mikuláše i Ježíška. Vánoční besídka nám ani letos bohužel
nevyšla. Snad se nám alespoň podaří nacvičené vystoupení zahrát na oslavu svátku
našich maminek. Vánoční pohádku o zvířátkách a Ježíškovi jsme také mohli jen
nazpívat do rozhlasu, nebylo možné ji u vánočního stromu zahrát naživo. Co se nám ale
naopak podařilo, bylo krmení zvířátek. Celou cestu za zvířátky nám dokonce svítilo
sluníčko a pěkně hřálo. Nedávno jsme se zúčastnili Tříkrálové sbírky, za což jsme
dostali od Charity Roudnice nad Labem krásné lego do školní družiny.
I nadále u nás pokračují bláznivé pátky. V listopadu jsme dorazili do školy vystrojení
v barvách podzimu a v prosinci naparádění jako vánoční ozdoby. Poslední den v měsíci
lednu nás ve škole dokonce čekalo „vysvědčení na pláži“.
Nyní jsme se pustili do vyrábění dárečků pro budoucí prvňáčky, kteří zanedlouho
dorazí k zápisu. Také se již po sedmé zapojíme do Mezinárodní dětské výstavy Lidice.
Výstava byla založena v roce 1967 k uctění památky dětských obětí z české obce Lidice,
zavražděných německými nacisty, a všech dalších dětí, které zahynuly ve válečných
konfliktech.
V loňském roce jsme ztvárňovali roboty, letos je tématem soutěže: Muzeum. Věříme,
že nám i další plánované aktivity konečně vyjdou. Moc se těšíme na akci Noc
s Andersenem a na školu v přírodě, kterou bychom měli absolvovat začátkem června.
Přejeme všem poklidný konec zimy a krásný začátek jara!
Iva Šindelářová

Tříkrálová sbírka
Již od prosince se děti z naší školy těšily na letošní Tříkrálovou sbírku. Když jsem
telefonovala do roudnické charity a nahlásila jim předběžně čtyři skupinky koledníků,
byli v úžasu, tolik koledníčků .
A pak to začalo. Naši školu přepadl covid. Pravda, škola dlouho tomu „fujtajblu“
odolávala, až nakonec ale i u nás musely být postupně některé třídy uzavírány a děti
byly nuceny zůstat v karanténě. Pak přišel 16. leden, den koledování a kdo myslíte, že
nás zachránil? Osm hrdinů z řad prvňáčků a jejich kamarádů z vyšších ročníků, rozdělili
se do tří skupin a pod dozorem dospělých vyrazili na tříkrálovou koledu do ulic.
A že toho vykoledovali! Celkem se ve čtyřech charitních kasičkách sešlo 18 579 Kč.
Je to úžasná částka svědčící o tom, že v Ledčicích žijí opravdu štědří lidé. Já vám proto
touto cestou děkuji za vaši štědrost, dětem a jejich dospělému doprovodu za jejich
ochotu udělat něco navíc pro ty, kteří potřebují naši pomoc, a již teď se těším na koledu
2023.
Dovolte mi přiložit i přehled, jak se koledovalo na Podpřipsku (celková vykoledovaná
částka činí 301 066 Kč) a poděkování z Charity Roudnice nad Labem. Já naopak děkuji
roudnické charitě za lego, které dětem darovala za jejich letošní úspěšnou koledu,
udělalo jim velkou radost. Ještě jednou děkuji všem, ledčických 18 579 Kč nepotřebuje
dalšího většího komentáře.
KH
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Tříkrálová sbírka 2022
Bechlín
Bříza
Cítov
Ctiněves
Dobříň
Dolní Beřkovice
Hrobce
Charvatce
Krabčice
Kleneč
Kostomlaty pod Řípem
Ledčice
Libkovice pod Řípem

14 741 Kč
3 295 Kč
6 584 Kč
590 Kč
27 180 Kč
11 199 Kč
1 113 Kč
4 636 Kč
1 340 Kč
10 696 Kč
1 302 Kč
18 579 Kč
1 916 Kč

Martiněves
6 630 Kč
Mnetěš
14 281 Kč
Mšené Lázně
7 640 Kč
Předonín
6 864 Kč
Račiněves
12 530 Kč
Radešín
6 076 Kč
Ředhošť
3 490 Kč
Straškov-Vodochody
1 768 Kč
Židovice
670 Kč
Roudnice nad Labem
103 224 Kč
Budyně nad Ohří
10 817 Kč
Hora Říp
9 246 Kč
farníci v kostele R.n L.
9 159 Kč
farníci v kostele Černouček 14 659 Kč

Poděkování občanům Ledčic za finanční dary
do Tříkrálové sbírky 2022
Charita Roudnice nad Labem děkuje občanům, kteří v uplynulých dnech finančně
přispěli do kasiček tříkrálových koledníků.
V Roudnici nad Labem, Budyni nad Ohří a 23 obcích Podřipska a Budyňska
v letošním roce, v době od 1. 1. do 16. 1. 2022, proběhla tradiční tříkrálová sbírka.
V tomto období se do stacionárních kasiček a při koledování vybrala mimořádně vysoká
částka 301 066 Kč (o 10 tisíc víc než v roce 2020).
Opět jste se zařadili mezi obce, které si vytvořily skupinky dětských koledníků
a vedoucích z vlastní obce. V obci koledovalo osm dětí a čtyři vedoucí. Do kasiček jste
jim přispěli částkou 18 579 Kč. Koledování bylo značně ohroženo karanténou žáků
místní školy, ale nakonec se podařilo dát dohromady několik dětí, které se do něj
zapojily, za což jim moc děkujeme.

Náš obrovský dík patří místním koledníkům – Nele Sirové, Elišce Margetínové,
Davidovi Lidickému, Viktorii Klatovské, Jindrovi Klementovi, Hryhorchaku
Kryskentianovi, Adamovi Martínkovi, Bogdanovi Shuverenko a jejich vedoucím paní
Sirové, Floriánové, Švecové a Lidické.
Díky zápalu a nadšení pro dobrou věc se podařilo dosáhnout tak výborného výsledku
nejen u vás v Ledčicích, ale i na celém Podřipsku a Budyňsku. Výtěžek z 22. ročníku
sbírky pomůže lidem v našem regionu. Vybranou částku použijeme na realizaci
potřebných úprav azylového domu pro matky s dětmi v Roudnici nad Labem, na zajištění
provozu charitního šatníku v Roudnici nad Labem a na pořízení automobilu pro charitní
pečovatelskou službu.
Ještě jednou děkujeme všem dárcům za štědrost a vstřícný přístup ke koledníkům
a dobrovolníkům za ochotu a nasazení. Věříme, že lidé budou milí, ohleduplní, všímaví
a ochotni pomáhat, nejenom během tříkrálové sbírky, ale i po celý letošní rok. Čekají
nás těžká období, ale společně to určitě zvládneme.
Ing. Marcela Lysáčková, ředtelka Charita Roudnice nad Labem

Kroužek keramiky dětí
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Ledčická smečka v zimě
Vzhledem k nanicovatému zimnímu počasí a krátkým dnům, se smečka musela
spokojit místo pravidelných tréninků s nedělními procházkami. To ale nikoho z páníčků
ani jejich chlupatých společníků netrápilo – procházky čítaly mnohdy i 12 psíků.
Novými přírůstky smečky se stal Max, border kolie, a Odetta, vipet. Občas pravidelné
členy doplnil i vlkodav Kentan. Neděle bez společných procházek by vypadala asi takto:
pravděpodobně bychom seděli v pohodlí svého domova s horkým čajem v ruce a nikam
by se nám nechtělo – strávili bychom celý den uvnitř, v teple. Opak je ale pravdou.
Neděle členů a přátel smečky se skládaly z dlouhých pochodů v okolí Ledčic. I přes to,
jak se může představa brodění se v blátě zdát nepříjemná, dělá zážitek úplným. Všichni
přijdeme rádi zpět domů, unavení, a stejně jako naši psi – zkrátka vyvenčení.
Nepřetržitě se těšíme na jaro, které doufejme přijde co nejdříve, abychom mohli opět
začít s obvyklými tréninky agility.
Ledčická smečka za své fungování i v tomto chladném období vděčí nejen svým
členům, ale především Aničce Holubové, která všechna setkání organizuje a je duší celé
smečky.
Za smečku Kateřina Chaloupková
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Vážení členové spolku ŘIP, milí příznivci a spoluobčané,
život je příliš krátký na to, abychom se pořád rozčilovali, že je něco špatně, něčeho
máme málo, že je svět špatný a je plný ignorantů... lepší je si dát dobrou kávu a k ní
přečíst zajímavou knížku, nebo se jít projít do přírody, prostě užít si to, co je teď
a tady a co nám situace umožňuje.
V novém roce 2022 Vám přeji 12 měsíců bez nemoci, 52 týdnů optimismu, 365 dní
štěstí, 8 760 hodin splněných přání, 525 600 minut pohody a určitě 31 536 000 vteřin
lásky.
Je pravda, že jsme se dlouho neviděli. Ale určitě není pravda, že poslední dva roky
byly černé v činnosti spolku. Budou sice zapsány černým písmem v jeho historii,
ale byly to zkrátka roky COVIDOVÉ, což netěší nikoho z nás. Všichni máme dost
různých opatření a omezení našeho volného pohybu a zábavy, proto se vynasnažím
slovo COVID nepřipomínat.
Samozřejmě jsme všichni věděli a nadále víme, jak je situace vážná. Proto byly
odloženy jakékoliv akce a činnosti včetně výborových schůzí a návštěv u našich
zasloužilých členů k jejich životnímu jubileu. Určitě jsme nezapomněli. Všem přejeme
i nadále pevné zdraví a věříme, že nastane příznivá doba nebo příležitost, kdy se ke
všemu, i když se zpožděním, vrátíme. Ani začátek letošního roku nezačal lépe. Valnou
hromadu v lednu nám nebylo dáno uspořádat. Jak to bude s příspěvky na rok 2022
a dalším děním se ukáže v prvním čtvrtletí.
Rád bych napsal každému, kdo se cítí osamělý, smutný, a potěšil jej. Věřte, že každý
může naleznout štěstí v každodenním životě... že se může zasmát alespoň jednou za
den... dát, alespoň na chvíli, pryč všechen smutek... A tak všichni ledčičtí občané,
buďme hodní jeden na druhého... budeme tak cítit lásku a všichni poznáme změnu.
I jeden člověk může udělat mnoho... a je to dobrý začátek.
Určitě děláme chyby, protože jsme nedostali žádný 100% návod. Tak tu píšu
o spolku, jak to cítíme a jak spolek známe. O tom, jak o něj pečovat, aby nevyskakovala
chybová hlášení. O tom, kdy, kam a jak doplnit palivo a dobít baterky. O tom, že šlapat
současně na plyn i brzdu neprospívá plynulé jízdě. Protože spolek, o který pečujeme,
bude existovat i nadále. Dlouho vydrží. Víme, co od něho můžeme chtít, i kde má mezní
hodnoty, po jejichž překročení by začal stroj skřípat. A proto nemáme potřebu testovat
limity, protože víme, že je můžeme překročit jen jednou.
Nebudu se dnes rozepisovat o tradicích a historii spolku, neboť si vše připomeneme
při letošních oslavách 125. výročí založení Vzdělávacího a podporovacího spolku Říp
Ledčice. O programu a termínu oslav budu informovat příště. S přípravou nemůžeme
otálet a věříme, že to nebudou oslavy poslední a činnost spolku opět vzroste.
Zimní období bývá obdobím plesů. Sice další plesová sezona nám zase uteče, ale
k plesům určitě patří kravata, tak přidám alespoň historku o kravatě. Já ji uvázat
neumím, tak jsem ji vzal do hospody. Bývalé hospody u Šemíka. Samozřejmě každý
z nás se projevil jako odborník (na sobě, na druhým, před zrcadlem, uzel jednoduchý,
uzel Windsor..., vždyť existuje několik desítek druhů uzlů), proběhlo plno pokusů - ale
výsledky mizerné. Našel se mezi námi i jeden názor, že se to dá uvázat na klice. Ale
kde vzít v hospodě kliku? Tak jsem šel a vysadil dveře co vedly na záchod a přinesl je
i s klikou ke stolu. Kravata se uvázat nepodařila, jen mi všichni nadávali, že uniká teplo
a vniká známý nechtěný odér.
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Společně s vámi doufám a věřím, že tohle jsou poslední záchvěvy nebezpečného viru.
Chtěl bych vám všem říct, že minulost je minulost a nedá se změnit, nemůžeme však jít
proti proudu času, do budoucnosti nevidíme, a tak mám takovou radu: „Nestarejme se
o minulost, žijme přítomností, snažme se být vnitřně silnými a jasnými, neboť ne
to, jak se náš osud utváří, ale to, jak se s ním vyrovnáme, je podmínkou našeho
štěstí. Život přece stojí zato žít!“
Jiří Král

Co nás čeká v roce 2022
Vítání jara (náves a okolí) – 13:30 hod
Noc s Andersenem (pro děti ZŠ a MŠ Ledčice)
Ukliďme Česko (katastr obce) - 8:00 sraz před budovou Obecního úřadu
Velikonoční jarmark (U Cinků) – 14:00 hod
Pohádka pro děti (U Cinků) – 15:00 hod
30. 4.
Pálení čarodějnic (areál Na Skalce) – 19:00 soutěže pro děti, 20:00 zapálení ohně
8. 5. Den matek (Ledčická stodola) – 15:00 hod
13. 5.
POKOS pro děti - škola během dne
14. 5.
POKOS pro celé rodiny (katastr obce, průběh akce upřesníme)
- příprava občanů k obraně státu zábavnou formou
4. 6. Zájezd
14. 6.
Senior klub (U Cinků) – 16:00 hod
19. 6.
Sportovní odpoledne (areál Na Skalce) – 14:00 hod
27/28. 8. Prázdninové rozloučení se zvířátky (areál Na Skalce) – 14:00 hod
Plánujeme zabíjačkové hody, letní zábavu
a koncert Ledčického příležitostného sboru, termíny budou upřesněny!!!
21. 3.
1. 4.
2. 4.
9. 4.
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