únor – duben 2022

Slovo starostky
Milí spoluobčané,
ten čas tak utíká, vždyť nedávno byly Vánoce a nyní se již těšíme na
letní dovolené. Ještě než ale na ně vyrazíme, čeká nás několik společných
akcí. Jednou z nich je například obecní zájezd. V sobotu 4. června si
společně vyjedeme na zámek Opočno a Hrádek u Nechanic, pozvánku
najdete uvnitř čísla.
Ještě než ale do zmíněných východních Čech zavítáme, dojde v květnu
k předání staveniště související s rekonstrukcí polní cesty navazující na
oblíbenou a tolik obyvateli k procházkám využívanou protierozní cestu
na jižní straně obce. Rekonstruovaná cesta povede podél ledčického lesa
na hranice katastru obce s Novou Vsí. Investorem celé akce je Státní
pozemkový úřad Mělník, stavbu
bude provádět firma COLAS CZ.
a. s. V současné době stále ještě
čekáme na vyhodnocení našich
dvou žádostí o poskytnutí dotace na
nový povrch školního hřiště
a rekonstrukci komunitního domu
seniorů na místě původního čísla
popisného 16 vedle Kulturního
centra U Cinků. Doufejme, že
alespoň jedna ze žádostí bude
vyhodnocena kladně. Vizí a plánů
máme nespočet.
Přeji vám všem krásné
jarní dny a těším se na společná
setkání.
Kamila Hlavsová

Blahopřejeme
Od února do dubna letošního roku narozeniny oslavili
50 let Sypecký Jiří, 55 let Hlavsa Michal, Fric Josef, Hušek Jiří, Hohlberger Robert,
60 let Maťák Vladimír, Urbanová Bohuslava, 65 let Uher Vladimír, Uher Miloslav,
Hančlová Věra, Verešová Olga, 70 let Kaclíková Helena, Patlejchová Milena, Švecová
Marcela, 75 let Fišerová Marta, 81 let Šourková Marie, Fryčová Jana, 82 let Michlová
Katarína, 83 let Stehlíková Milena, 85 let Fric Josef, Mach Jiří, 86 let Milerová Růžena,
89 let Král Karel, Vysoká Jiřina
Všem oslavencům do dalších let přejeme hodně zdraví, klidu a pohody!
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Ledčice ze dne 28. 4. 2022
Program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
3. Program
4. Nákup akcií revokace usnesení
5. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce
6. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6027055/VB/01
7. Smlouva o spolupráci při zadávání studie
8. Pozemky Lada
9. Návrh smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti
10. Rozpočtové opatření č. 2/2022
11. Různé a) Rozpočtové opatření č. 1/2022
12. Diskuse
13. Závěr
Bod 4) Nákup akcií revokace (zrušení) usnesení
Zastupitelstvo obce Ledčice revokuje usnesení č. 289 ze dne 17. 1. 2022. Zároveň
Zastupitelstvo obce vyjadřuje svůj nesouhlas s nákupem 17 ks vlastních akcií VKM
VodárnyKladno – Mělník a. s.
Usnesení č. 298 bylo schváleno.
Bod 5) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje dle ustanovení § 67 a § 68 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro volební období
2022 – 2026 počet členů zastupitelstva 15.
Usnesení č. 299 bylo schváleno.
Bod 6) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6027055/VB/01
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene
– služebnosti č. IV-12-6027055/VB/01 „Ledčice, p. č. 3093“
Usnesení č. 300 bylo schváleno.
Bod 7) Smlouva o spolupráci při zadávání studie
Zastupitelstvo obce Ledčice souhlasí se spoluúčastí na financování Studie „Straškov,
ČOV – intenzifikace a zkapacitnění“ dle předložené cenové nabídky SčVK a. s. ve výši
celkem 221 090 Kč bez DPH.
Usnesení č. 301 bylo schváleno.
Bod 8) Pozemky Lada
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Dohodu o narovnání mezi smluvními stranami
ing. Anna Zikmundová a Obec Ledčice.
Usnesení č. 302 bylo schváleno.
Bod 9) Návrh smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Smlouvu o zajišťování dopravní obslužnosti se
Středočeským krajem pro rok 2022.
Usnesení č. 303 bylo schváleno.
Bod 10) Rozpočtové opatření č. 2/2022
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022.
Usnesení č. 304 bylo schváleno.
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Bod 11) Různé
a) Rozpočtové opatření č. 1/2022
Předsedající seznámila s Rozpočtovým opatřením č. 1/2022, které bylo
schváleno Radou 31. 3. 2022.
Zastupitelstvo obce Ledčice bere Rozpočtové opatření č. 1/2022 na vědomí.
Bod 12) Diskuse
- starostka informovala o nadlimitním výsledku měření hluku, které si obec objednala
koncem loňského roku. Nyní je záležitost řešena s KHS Mělník a ŘSD
- starostka pozvala na akci Pálení čarodějnic 30. 4. 2022 na fotbalovém hřišti Na Skalce
- starostka informovala o akci POKOS (příprava občanů k obraně státu) 13. 5. 2022 ve
škole v rámci vyučování a 14. 5. 2022 v katastru obce pro veřejnost a pozvala přítomné
k účasti na akci
- starostka informovala o uzavření místního obchodu (majitel bude obchod
rekonstruovat, od 1. 5. do 31. 5. 2022, obec zajistila náhradní dodávku pečiva na
objednání
- starostka poděkovala všem, kteří se podíleli a podílejí na materiální a finanční podpoře
uprchlíkům z Ukrajiny
- starostka poděkovala všem, kteří se zúčastnili akce Ukliďme Česko
- starostka se zeptala zastupitelů, zda i nadále nesouhlasí s dálniční odpočívkou D8,
stav je stejný, nesouhlasí
- starostka informovala o konání Dne matek 8. 5. 2022 v Ledčické stodole
- zastupitelka Věra Novotná informovala o zájezdu 4. 6. 2022 do Hrádku u Nechanic
a na Státní zámek Opočno (cena 600Kč/osoba)
- starostka informovala o akci pochod Praha – Prčice 21. 5. 2022 – organizuje starosta
obce Vraňany
- starostka informovala o plánovaném přesunu Agility do starých kabin (na Cikánce),
objednán materiál na nový plot k oplocení části pozemku
- starostka informovala o vyřezané cestě v sadě za cvičákem, aby se vytvořil pruh
k projetí udržovací techniky
- dotaz zastupitele Josefa Milera k depu na Cikánce, kde se vytváří „skládka“ – obec
zajistí úklid a zamezí přístup závorou

Dopravní obslužnost
Krajský úřad Středočeského kraje zavedl nové standardy dopravní obslužnosti
s platností od 1. 1. 2022. Na základě těchto standardů kraj spočítal vytíženost
jednotlivých spojů v obcích a jejich důležitost pro dopravní spojení v těchto obcích
v poměru k počtu obyvatel. Jelikož naší obcí prochází od 1. 4. 2022 pouze jeden spoj,
linka Holubice – Kralupy n. V. – Roudnice n. L., je její důležitost pro obec opravdu
vysoká.
Zároveň krajský úřad těmito standardy vyhodnotil tzv. standardní a nadstandardní
obslužnost denní linky s tím, že u nadstandardních spojů je nutná finanční spoluúčast
obce, jinak by tyto spoje byly krajem zrušeny. Z tohoto důvodu, s přihlédnutím ke
špatnému současnému dopravnímu spojení obce s okolím díky uzávěře silnice II/608,
odsouhlasili zastupitelé spoluúčast obce na financování linky pro letošní rok ve výši
177 620 Kč z rozpočtu obce.
KH
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Ukliďme Česko
Letošní sobotu 2. dubna jsme si vyhradili na celostátní akci Ukliďme Česko. Do
úklidových prací se jako každoročně zapojila parta dobrovolníků z Ledčic za pomoci
svých kamarádů a kolegů ze sousedních obcí. Meteorologové nám naháněli hrůzu svojí
děsivou předpovědí počasí, ale nakonec nebylo tak zle, jak jsme očekávali. Po
skupinkách jsme vyrazili na „šestsetosmičku“, dále směrem k Sazené, Jeviněvsi
i Černoučku. Nejmladší pomocníci si vzali za úkol vyčistit od nepořádku protierozní
cestu a trasu k vodojemu. Celou akci jsme pak zakončili v Ledčické stodole, kde na
všechny čekalo malé pohoštění.
A jak to všechno vzniklo? V roce 2013 byl v Brně za účelem ochrany životního
prostředí a lidského zdraví založen spolek Ukliďme Česko z. s. Hlavní činností spolku
je organizování celostátní akce Ukliďme Česko, jejímž cílem je aktivně bojovat proti
černým skládkám a nepořádkům v okolí měst a obcí. První ročník soutěže proběhl
v roce 2014 a od té doby se již dobrovolníci do akce zapojující pravidelně každým
rokem. V loňském roce se do této celorepublikové akce i přes covid omezení zapojilo
celkem 75 450 dobrovolníků, letošní statistiky ještě nejsou k dispozici. Jsem ráda, že
i v naší obci jsme udělali dobrou věc pro životní prostředí. Děkuji.
KH
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Josefské hody
Letošní únor nebyl co se covidové situace v obci nijak příznivý, a proto se ani tento
rok nekonal tradiční masopust, tak jak jsme na něj byli po léta zvyklí. Abychom ale
o příjemné společné setkání nepřišli, uspořádala obec ve spolupráci s místními spolky
a dobrovolníky 19. března Josefské hody. Sice po vsi nešel žádný průvod masek jako
při masopustní veselici, ale jinak bylo vše „při starém“. V kotlích se vařil ovar, jitrnice,
jelítka, tlačenky, na plotně pak guláš a polévky. Nechybělo ani posezení v Ledčické
stodole, kde jsme si mohli všechny zmíněné dobroty pěkně v klidu vychutnat. Příjemný
den pak plynule přešel v příjemný večer, kde se o zábavu v Ledčické stodole postarala
kapela Dvořákova veranda. Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem, kteří se
na organizaci Josefských hodů podíleli!
KH
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Očkování psů
Jsme vesnice „jak se patří“. Důkazem toho je správná vesnická akce očkování psů
proti vzteklině na návsi. Přiznám se, že se na tuto událost všichni z úřadu těšíme a vždy
si ji užijeme . Děkuji panu MVDr. Podrápskému, že k nám i letos 20. dubna dorazil
a nepřipravil nás tak o zážitky s našimi psími fešáky.
KH
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Velikonoční jarmark
A zase jedna společná sobota ….
Dne 9. dubna uspořádaly členky „ledčického babince“ v Kulturním centru U Cinků
velikonoční jarmark. K prodeji byly dekorace s velikonoční tematikou, svoje výrobky
přidaly i děti z místní školy a školky. Slibujeme, že příště napečeme perníčků ještě více,
vždyť po chvíli již nebyly téměř žádné na prodej. Odpoledne se pak děti pohodlně
usadily v kulturním sále v 1. patře a s netrpělivostí čekaly, jakápak to letos bude
pohádka? No přeci O kohoutkovi a slepičce. A pak to přišlo. Přijeli herci z Prahy
z Duhového divadla, a co se nestalo? Paní herečka Evička se tak vžila do příběhu, až,
ke všeobecnému veselí přítomných malých diváků i jejich doprovodu, rozsedla sedátko
v sále. Myslím, že na ledčické představení se bude vzpomínat i v Praze
KH
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Ukrajinské velikonoce
Šestého května. Už nevím, kolikátý je to
den války.
I když pravoslavné Velikonoce jsou
dávno za námi, rozhodla jsem se alespoň
v krátkosti napsat, jaké jsme je měli
v Ledčicích. Díky malé ukrajinské
diaspoře v naší obci jsme je dokázali
uspořádat a velikonoce společně oslavit.
Naše holky upekly paschy a nabarvily
vajíčka. Pozvali jsme tedy pár přátel
z Česka, kteří od začátku ruské agrese na
Ukrajině
strašně
moc
pomáhají.
Z kapacitních důvodů jsme neměli možnost pozvat celou obec... I tak přišlo docela
hodně lidí. Velikonoční soutěž s rozbitím vajec byla úžasná a dokázali jsme se u ní
pořádně zasmát.
Kurzy češtiny stále pokračují. Holky už dokážou na základní úrovni spoustu
náročných českých slovíček. A naše vyučující Ivanka je skvělá! Velké díky za to, že se
do vyučování pustila!
Moc se líbilo ledčickým uprchlíkům Pálení čarodějnic. Tento svátek má
neopakovatelnou atmosféru.
První dvě ukrajinská děvčata z Ledčic odjela před dvěma dny domů, na sever od
Kyjeva. Držím palce, aby dojela v pořádku a doma byla v bezpečí.
Jinak se děje všeho hodně. Spoustu smutných i pozitivních příběhů. Omlouvám se,
nestíhám o tom psát. Moc děkuji všem, kdo pomáháte a podporujete Ukrajinu, jste
úžasní!
Nataliia Gnievysheva, zdroj www.facebook.com
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Pálení čarodějnic
Dva roky jsme mohli v klidu spát, ale letos nás zase polil studený pot a přepadl pocit
strachu z té nejisté noci z 30. dubna na 1. května. Všechny ledčické čarodějnice se slétly
v sobotní podvečer na hřiště Na Skalce kromě jediné, té nejděsivější a nejodpudivější.
Ta se tak bála, že kolem vatry jen v uctivé vzdálenosti kroužila a na vše dohlížela shůry.
Ostatní čarodějnice vesele rejdily po fotbalové ploše, máchaly se ve slizu, létaly na
koštěti, skákaly v pytlích a všelijak si užívaly svého dne. Pokud je mi známo, nakonec
vše dopadlo dobře, nikdo nebyl upálen či nepřišel k jiné nečekané újmě, a tak se příští
rok opět můžeme slétnout a probrat všechny důležité čarodějnické záležitosti.
KH
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Export ledčické kultury za hranice obce
Ledčický příležitostný sbor a orchestr po dvou kovidových letech opět
koncertoval. V neděli 17. dubna na Boží hod velikonoční provedl Mozartovu
Korunovační mši C dur. Pro očekávaný velký zájem se koncert nekonal v Ledčicích,
ale stal se součástí velikonoční mše v chrámu Narození Panny Marie v Roudnici nad
Labem. K provedení jsme se spojili se Smíšeným pěveckým sborem a komorním
orchestrem Melos z Benešova u Prahy a dalšími zpěváky a muzikanty z celé republiky.
Celkem čtyřicetičlenný sbor a orchestr a sólisty Jitku Hurtíkovou, Pavlu Popelkovou,
Jaroslava Nováka a Libora Nováka již tradičně dirigoval profesor Jakub Kydlíček.
Mozartova Korunovační mše se často uvádí na Velikonoce, v Ledčicích zazněla již
dvakrát, a to v letech 2018 a 2019 vždy za hojné účasti a zájmu publika nejen ze vsi, ale
i širokého okolí. Rovněž roudnický kostel byl v letošním roce zcela zaplněn a odměnil
účinkující amatérské umělce velkým potleskem. Po rychlém obědě na praktikáblech
před kostelem (řízky, pivo, koláče) se celé umělecké těleso přesunulo do Benešova
u Prahy, kde zopakovalo v kostele sv. Anny koncert pod vedením místního dirigenta
Tadeáše Tulacha. Toto provedení se setkalo rovněž s velkým ohlasem.
Jsme velmi rádi, že po dvou letech zpěváckého půstu se můžeme opět setkávat a zpívat
si pro dobrou náladu. Potlesk posluchačů nám přináší radost, že naše snaha není
zbytečná a dokáže potěšit i ostatní.
VN a NT
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Noc s Andersenem
Po třech letech jsme opět strávili noc ve
škole. Aprílové počasí nás moc nepřekvapilo,
neboť bylo 1. dubna a to se nějaký ten žertík
očekává. Děti přivítala Sněhurka a sedm
trpaslíků. Když si pak každý našel ve školní
družině své místečko na spaní, vyrazili jsme před
školu na hřiště, kde jsme se snažili rozpomenout
se na známé pohádky. Za názvy pohádek se tu
rozdávaly proužky krepového papíru, kterými se
zdobily stromy, keře či plot kolem hřiště. Za
odměnu děti dostaly z košíku od čarodějnice
zelená jablíčka z marcipánu. V sedm hodin večer
jsme se posilnili pizzou a čekalo nás první čtení,
po kterém následovala diskotéka s barevnými
světelnými tyčinkami. Po diskotéce jsme se opět
vrhli do čtení pohádky Císařovy nové šaty
a plnili různé úkoly. S blížící se nocí sílila
v dětech zvědavost. Zajímaly se, jestli bude noční stezka odvahy. Jejich přání byla
vyslyšena, neboť za nimi do školy přiletěli z daleka dva draci a čekali na ty
nejodvážnější u svého dračího vejce. Poslední „nocležníci“ usnuli ve tři hodiny a první
„ranní ptáčci“ se probouzeli již kolem šesté hodiny ranní. Snídaně byla nachystána
v půl osmé a poté jsme se rozešli do svých domovů. Věříme, že se tato akce všem líbila
a děkujeme rodičům, kteří napekli dobroty anebo nakoupili ovoce. www.ledcice.cz/skola

Vítání jara 2022
Tak jsme se přece jen dočkali začátku jara
a mohli jít konečně oslavit první jarní den.
Děvčátka si nasadila vlastnoručně vyrobené
paruky z krepového papíru, aby si nás sluníčko
všimlo, a chlapci v mysliveckých kloboucích
mávali v průvodu velikonočními pomlázkami.
Zahráli jsme u studánky na flétničky
a u rybníka zazpívali i společně zarecitovali
jarní báseň. Vynesli jsme také, jak bývá naším
zvykem, Moranu spletenou ze slámy a staré
látky. Vítr nás neustále pronásledoval
a v jednu chvíli to vypadalo, že se Morana ani
nerozhoří, když tu přece jen kousek látky po
dlouhém úsilí vzplál a Morana se rázem
zmítala v plamenech. Vhozena do rybníka
krásně hořela a my mezitím společně odříkali
básničku Zimo, zimo, táhni pryč. Nakonec
jsme se rozloučili písní Vrby se nám zelenají
a vydali se zpět ke škole. www.ledcice.cz/skola
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Procházky Ledčické smečky
Procházka 1. května 2022
Sluníčko svítilo, venku příjemných 18 stupňů,
naprostý ideál vyrazit se psem na procházku.
Ledčická smečka těchto podmínek využila
a vyrazila na krásný okruh přes Nelahozeves,
Novou Ves a Miřejovice.
Sešli jsme se okolo 11. hodiny dopolední
a vyrazili do prudšího kopce lesem na cestu okolo
areálu s nádržemi Mero. Po zhruba kilometru jsme
se od areálu oddálili a šli polními cestami
a pěšinkami okolo lesů. V těchto místech si to
všichni pejsci užívali, naháněli se a nejspíš
i soutěžili, kdo bude více špinavý. Když začala
teplota stoupat, sešli jsme dolů k Vltavě, kde se
jednoznačně někteří vodomilové vyřádili. Ti pejsci,
co až tak v lásce vodu neměli, se jen lehce osvěžili
a mohli jsme jít dál. Zbytek cesty už byl jen kolem
řeky, aby se pejsci mohli průběžně ochlazovat.
Procházku jsme ukončili na místě srazu
s 9,5 kilometry v tlapkách.
Procházka na Říp s jízdou vlakem
Jelikož se snažíme se psy podnikat různá dobrodružství, rozhodli jsme se vyrazit na
procházku vlakem. Na nedělní poledne se na nádraží ve Straškově sešla skupinka 11 pejsků
a 13 pejskařů. Přeprava psa ve vlaku se neobešla bez košíku a psí jízdenky. Pro většinu
našich mazlíčků byla cesta vlakem premiérou, ale všichni psi včetně dobrmana Sama zvládli
cestu na výbornou. Původně jsme měli v plánu vystoupit na zastávce v Mnetěši, ale občas
se plán nezdaří. Zapomněli jsme zmáčknout tlačítko „zastávka na znamení“ a dojeli jsme až
do Ctiněvse. Plánovaná trasa procházky se nám tím zkrátila. Bohužel jsme kvůli tomu museli
oželet svačinu v podobě makových buchet, které na nás v Mnetěši čekaly.
Skupina se vydala směrem k Řípu. Bez větších obtíží jsme obešli celou horu. Cestou jsme
potkávali další pejsky a dokonce i vodníka. Počasí nám přálo, nálada byla výborná. Zpátky
do Straškova jsme došli přes Vražkov. Celková délka procházky byla asi osm kilometrů
a trvala nám tři a půl hodinky. Vycházky se všem moc líbily. Už se těšíme na další podobné
akce.
Za Ledčickou smečku Adéla Růžičková
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Vzdělávací a podporovací spolek ŘÍP
Vážení a milí spoluobčané,
stane se, že když je někdy v Ledčických novinkách mezera a chybí někdo, kdo by
s rozmyslem, humorem a tak nějak lidsky ji dokázal vyplnit ... prostě když chybí, že
jsem nepsal ještě já.
Obklopeno předraženými benzinovými pumpami, řepkovými a kukuřičnými poli,
hlučnou dálnicí D8 je jedno údolíčko s návrším, kde se tyčí kostel svatého Václava
a rozprostírá se malá malebná vesnička zvaná Ledčice a v ní jeden úplně obyčejný
spolek. Možná se vám to bude zdát jako začátek pohádky, ale není. Tak jako patří k
sobě slunce a den, tak k sobě patří Ledčice a Vzdělávací a podporovací spolek Říp. Náš
příběh začíná večer, kdy se v chalupách rozsvítila světla, muži končili práci a ženy
chystaly večeři. A právě 30. dubna 1897 byl založen náš spolek. Ano, milí přátelé,
počítáte správně. Letos oslavujeme 125 let.
V životě každého z nás přicházejí chvíle, v nichž se rozhlížíme po své minulosti.
Hodnotíme, jak a čím jsme naplnili život nejen pro sebe, pro svou rodinu a své nejbližší,
ale co jsme dali třeba spoluobčanům a vůbec celé naší společnosti. Prostě jak jsme žili
a pracovali, co se nám povedlo, co bylo špatné, jak jsme překonávali svízele a překážky,
ale i jak jsme se dovedli radovat a mít jeden pro druhého pochopení.
No a právě tak se ohlíží zpět na svůj život v minulosti i každá organizace, spolek,
národ, ba i celý stát! To je jejich historie. Podpůrné a vzdělávací spolky vznikaly
v naších zemích v druhé polovině předminulého století, tedy v dobách, kdy náš národ
teprve nesměle snil o svobodě, ale dovedl se i revolučně prosadit a bránit jako součást
habsburské říše proti poněmčování a útlaku. A zejména náš venkovský lid hájil nade
vše věc nejdražší - rodnou řeč. Bylo třeba čelit tehdejším neblahým podmínkám života
českého národa, a to především jednotou myšlení i činů a hlavně nadšením pro dobrou
věc. A právě tady, mezi ostatními spolky stejného nebo podobného charakteru odevzdal
poctivě svou daň historii i náš spolek Říp. Od svého založení sdružoval občany bez
rozdílu majetku, náboženství i politické příslušnosti. Přednáškami probouzel chuť
k prospěšné činnosti. Významnou úlohu sehrálo i ochotnické divadlo, které
obohacovalo život na vesnici. Nejvíce se však spolek Říp zasloužil o zvýšení
společenské úrovně svými zábavami, slavnostmi a péčí o své členy. Náš spolek rád
podporoval mateřskou školu a svými veřejně prospěšnými pracemi přispíval k lepšímu
životu v naší obci. Spolek Říp nikdy neměl politický charakter a nerozlišoval mezi
lidmi. Pracoval vždy tak, aby to prospělo celé společnosti a aby se upevňovaly vztahy
mezi občany.
A to bylo také rozhodující po únoru 1948. Přesněji v letech 1950-1955, kdy většina
spolků zanikla zrušením. Záchrannou spolku Říp bylo, že se kompetentní činitelé
postavili za společenskou potřebu našeho spolku a tím nám byla umožněna další
činnost. Myslím si, že by bylo jak se říká, nošením dříví do lesa, kdybych se dnes vracel
k výčtu dění našeho spolku za historické období, o kterém bylo už mnohé napsáno,
taktéž v mimořádném vydání Ledčických novinek.
Ptáte se, jaké budou oslavy 125 let založení Vzdělávacího a podporovacího spolku
Říp Ledčice? Přípravy jsou v plném proudu, ale mohu vás předběžně informovat:
 termín: sobota 13. srpna 2022
 místo konání: Ledčická stodola
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program: slavnostní Valná hromada s tradičním ceremoniálem, položení kytice
k pomníku padlých, a od 14.00 hodin slavnostní odpoledne s hudbou
a divadlem pro děti U Cinků
Více zatím neprozradím, ale budete včas informováni.
Obec Ledčice žije úplně normálním životem. Sluníčko vychází na východě, zapadá
na západě, po deštích se obyčejně vyčasí, pak se zase rozprší a děti zde přicházejí na
svět oním prastarým způsobem, který tak dokonale známe. Samozřejmě myslím, že
kluky nosí čáp a děvčátka vrána. A tak proč se na svět mračit, když je okolo tolik
krásných a nevšedních věcí. S úsměvem jde všechno lépe. Všude dobře, v Ledčicích
nejlépe. Na všem hledejme pozitiva a obraťme tvář ke slunci, tudíž všechny stíny
padnou za nás. Život nás zkouší, ale přece se nevzdáme.
I když náš hlavní cíl pro nejbližší období je slavnost, pár slov o ostatním dění:
 sběr železného šrotu spolek Říp neuskuteční
 příspěvky pro rok 2022 činí 50 Kč a vybírá přítel Zeman Václav
 na podzim je plánován zájezd do divadla
Pokud chceme zachovat život našeho spolku a jeho tradice pro další generace, je na nás
všech, jak se to podaří a čím se stane činnost našeho spolku bohatší. Nebojte se proto
přijít s jakýmkoliv nápadem.
Vidím na vás, že už jste rádi, že jsem u konce. Ale na každém konci je dobré to, že
tím něco nového začíná. Žijeme na Podřipsku, v kraji, který pro nás vybral praotec
Čech, kde na nás shlíží památná hora Říp. Ne nadarmo byl náš spolek pojmenován před
125 lety názvem této památné hory, která vévodí našemu kraji.
Právě v této době, kdy si připomínáme 125 let našeho Vzdělávacího a podporovacího
spolku Říp Ledčice si slibme, že pro činnost našeho spolku, pro naší krásnou zem, pro
náš národ, uděláme vše, co bude v našich silách, aby nám všem bylo lépe, lépe, lépe.
Jiří Král
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