květen - červen 2022
Milí spoluobčané,
prázdniny jsou v plném proudu, děti si užívají svého volna s rodiči a já mám pro ně
a pro nás všechny radostnou zprávu – získali jsme dotaci na rekonstrukci školního hřiště
ve výši 3 153 258 Kč. Žádost jsme podávali v prosinci loňského roku a nyní nám přišlo
vyrozumění o jejím schválení. Celkové náklady na rekonstrukci byly v době podání
žádosti vyčísleny na 4 085 940 Kč, tato částka již ale neodpovídá aktuálním cenám,
proto nyní pracujeme na aktualizaci rozpočtu celé akce. To nám samozřejmě radost
nekazí, neboť 3 miliony na chodníku nenajdeme.
Bohužel jsme nezískali dotaci na rekonstrukci čísla popisného 16 vedle Kulturního
a společenského centra U Cinků. Nevadí, nové dotační tituly jsou připravené k vypsání
a my jsme naopak připraveni je využít.
V sobotu 13. srpna nás čekají oslavy 125 let od založení Vzdělávacího
a podporovacího spolku ŘÍP, uvnitř čísla naleznete pozvánku na tuto akci, přijďte
posedět do Ledčické stodoly, vedení spolku vás všechny srdečně zve. Na tento den je
připraven program nejen pro dospělé, ale i pro děti, a to pohádka v podání Duhového
divadla. Toto divadélko již u nás bylo, jistě si pamatujete veselou příhodu, kdy slepička
při velikonočním představení nečekaně a k pobavení všech rozsedla dřevěnou židličku.
Tak snad nás zase bude čekat nějaká veselá příhoda, jak uvedla vystupující herečka Eva
Horká, ona nemá o tyto příhody nouzi.
Ještě než ale společně oslavíme výročí spolku, přijměte moje pozvání na 10. srpna
opět do sálu U Cinků. Od 17 hodin nás zde představitelé společnosti Správa železnic
seznámí s aktuálním stavem projektu Vysokorychlostní trať Praha – Drážďany, jsou
připraveni samozřejmě zodpovědět i vaše dotazy. Vystoupení přislíbili i zástupci spolku
Koridor D8, jehož je naše obec členem.
Děti nepřijdou ani o rozloučení s prázdninami poslední srpnový víkend. Tentokrát se
však bude konat netradičně v Ledčické stodole a pak už zase hurá do zářijových
povinností.
Dovolte mi popřát vám hezkou druhou polovinu prázdnin, užívejte léta a nabírejte sil
do podzimních měsíců .
Kamila Hlavsová

Blahopřejeme
Od května do června letošního roku narozeniny oslavili
65 let Jiřina Salačová, 70 let Stanislav Klement, Jitka Schlaichertová, Anna Škabrahová,
Vladimír Sirový, 80 let František Václav Vondráček, 81 let Jaroslav Ponert,
82 let Josefa Dvořáková, Jiří Křiček, 90 let Jiří Petráš.
Všem oslavencům do dalších let přejeme hodně zdraví, klidu a pohody!

Vítáme občánky
V první polovině tohoto roku se narodili Pavla Viktorie Šplíchal a Jan Šourek.
Přejeme hodně štěstí a zdraví!

Vítání občánků
V neděli 12. června jsme si udělali hezké společné odpoledne. U Cinků jsme se totiž,
spolu s jejich babičkami, dědečky, sourozenci a kamarády, sešli s nejmenšími občánky
Ledčic a slavnostně je přivítali do naší obce. Všem na tvářích vymalovaly úsměv děti
z mateřské školy, které svým malým kamarádům přednesly pásmo básniček a říkanek.
A koho že jsme to mezi nás přivítali? Malého Tobiáška Zeleného, Adélku
Hryhorčakovou, Terezku Fořtovou a Pavlu Viktorku Šplíchal.
Přejeme jak dětem, tak i jejich rodičům pevné zdraví a spoustu šťastných dnů!
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Ledčice
konaného dne 30. 5. 2022 od 19:00 hodin U Cinků
Schválení programu:
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje následující program veřejného zasedání:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
3. Program
4. Účetní závěrka za rok 2021
5. Závěrečný účet za rok 2021
6. Fond rozvoje bydlení zrušení
7. Pronájem bytové jednotky
8. Prodej pozemku
9. Rozpočtové opatření č. 3/2022
10. Dohoda o pracovní činnosti knihovna
11. Pozemky Lada
12. Různé a) Výpověď z Dohody o vytvoření společného školského obvodu
13. Diskuse
14. Závěr
Usnesení č. 306 bylo schváleno.
Bod 4) Účetní závěrka za rok 2021
Zastupitelstvo obce schvaluje, dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, účetní závěrku Obce Ledčice za rok 2021 včetně výsledku hospodaření za rok
2021 ve výši + 2 424 735,03 Kč.
Přílohy:
1. Rozvaha
2. Výkaz zisku a ztráty
3. Příloha
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
5. Zpráva z vnitřní finanční kontroly-komentář
6. Inventarizační zpráva
Usnesení č. 307 bylo schváleno.
Bod 5) Závěrečný účet za rok 2021
Zastupitelstvo obce Ledčice projednalo a schválilo Závěrečný účet za rok 2021,
vyvěšený od 11. 2. 2022 do 30. 5. 2022 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Ledčice a výkazem FIN 2-12, s vyjádřením: souhlas bez výhrad.
Přílohy:
1. Závěrečný účet 2021 NÁVRH
2. Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření obce Ledčice za rok 2021
3. výkaz FIN 2-12 sestavený k 31. 12. 2021
4. výpis z úřední desky - vyvěšení 15 dnů před zasedáním ZO
Usnesení č. 308 bylo schváleno.
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Bod 6) Fond rozvoje bydlení zrušení
Zastupitelstvo obce Ledčice ruší Pravidla č. 1/2003 stanovující postup pro poskytování
úvěrů vlastníkům bytů a rodinných domů z „Programu poskytování státních půjček
na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu“ v obci Ledčice, zůstatek ve výši
206 285,22 Kč bude převeden na běžný účet obce Ledčice.
Usnesení č. 309 bylo schváleno.
Bod 7) Pronájem bytové jednotky
Zastupitelstvo obce Ledčice souhlasí s pronájmem bytové jednotky nájemci XX
od 1. 6. 2022. Podmínky nájmu: 3 000 Kč/měsíc bez energií + funkce správce
sportovního areálu a pověřuje starostku obce uzavřít s žadatelem nájemní smlouvu.
Usnesení č. 310 bylo schváleno.
Bod 8) Prodej pozemku
Zastupitelstvo obce Ledčice souhlasí s prodejem části pozemku o velikosti cca 150 m2,
který bude oddělen od pozemku parc. č. 1547/1 za cenu 350 Kč/m2. Podmínkou prodeje
je věcné břemeno pro odvod dešťové vody.
Usnesení č. 311 bylo schváleno.
Bod 9) Rozpočtové opatření č. 3/2022
Bez projednávání
Bod 10) Dohoda o pracovní činnosti knihovna
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Dohodu o pracovní činnosti s paní Věrou
Novotnou, jejíž předmětem jsou knihovnické práce – výpůjčky a vedení knih
v programu KOHA a práce spojené s přípravou a vydáváním místního zpravodaje –
Ledčické novinky v rozsahu 5 hodin týdně od 1. 6. 2022 na dobu neurčitou.
Usnesení č. 312 bylo schváleno.
Bod 11) Pozemky Lada
a) Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi obcí Ledčice jako
prodávajícím na straně jedné a kupujícími XX na straně druhé, jejímž
předmětem bude převod pozemku č. parc. 3346, orná půda, o výměře
1008 m2, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Mělník, na LV č. 10001, za kupní cenu 2 521 000 Kč, a dále
k zajištění úhrady kupní ceny dle předmětné kupní smlouvy schvaluje uzavření
smlouvy o advokátní úschově finančních prostředků mezi obcí Ledčice jako
oprávněným, XX jako složiteli a společností VSP advokátní kancelář, s. r. o.
jako schovatelem.
Usnesení č. 313 bylo schváleno.
b) Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi obcí Ledčice jako
prodávajícím na straně jedné a kupujícím XX na straně druhé, jejímž
předmětem bude převod pozemku č. parc. 3352, orná půda, o výměře 801 m2,
zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
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Mělník, na LV č. 10001, za kupní cenu 2 164 302 Kč, a dále k zajištění úhrady
kupní ceny dle předmětné kupní smlouvy schvaluje uzavření smlouvy
o advokátní úschově finančních prostředků mezi obcí Ledčice jako
oprávněným, XX jako složitelem a společností VSP advokátní kancelář,
s. r. o. jako schovatelem.
Usnesení č. 314 bylo schváleno.
c) Zastupitelstvo obce Ledčice v návaznosti na usnesení č. 293 ze dne 18. 1. 2022
a odmítnutí uzavření kupní smlouvy o převodu pozemku č. parc. 3347
uchazeči, kteří se ve výběrovém řízení umístili na prvních dvou místech,
schvaluje uzavření kupní smlouvy s uchazečem, který se umístil třetí v pořadí.
Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi obcí Ledčice jako
prodávajícím na straně jedné a kupujícím XX na straně druhé, jejímž
předmětem bude převod pozemku č. parc. 3347, orná půda, o výměře 949 m2,
zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Mělník, na LV č. 10001, za kupní cenu 2 401 000 Kč, a dále k zajištění úhrady
kupní ceny dle předmětné kupní smlouvy schvaluje uzavření smlouvy
o advokátní úschově finančních prostředků mezi obcí Ledčice jako
oprávněným, XX jako složitelem a společností VSP advokátní kancelář,
s. r. o. jako schovatelem.
Usnesení č. 315 bylo schváleno.
Bod 12)
Různé
a) Výpověď dohody o vytvoření společného školského obvodu
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje ukončení Dohody o vytvoření
společného školského obvodu základní školy, jejíž činnost vykonává Základní
a mateřská škola Ledčice, okres Mělník, příspěvková organizace výpovědí ke
dni 1. 9. 2023 dle článku IV odst. 2 Dohody.
Usnesení č. 316 bylo schváleno.
Bod 13)
Diskuse
- starostka informovala o probíhající rekonstrukci polní cesty kolem ledčického lesa ke
hranicím katastru obce, investorem je Státní pozemkový úřad, zhotovitelem firma
COLAS CZ, a. s., zároveň poděkovala myslivcům za odstranění oplocenky podél této
cesty
- starostka informovala o uklizení deponie, plocha je po obvodu ohraničena navezenou
zeminou vytěženou z rekonstruované cesty, při vjezdu bude instalovaná uzamykatelná
závora
- starostka poděkovala všem, kteří se podíleli na organizaci projektového dne POKOS
- starostka pozvala na sportovní odpoledne 19. 6. 2022 na fotbalovém hřišti Na Skalce
- 125 let spolku ŘÍP – oslavy 13. 8. 2022
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Vzpomínka
V úterý 17. května letošního roku nás navždy opustil knihovník pan PhDr. Jan
Novotný. Ráda bych mu touto cestou poslala vzhůru poděkování za jeho záslužnou
činnost v místní knihovně, kde působil od 2. ledna 2019 a za kterou byl po právu oceněn
titulem Nejlepší neprofesionální knihovník Středočeského kraje v roce 2021. Honzo,
děkuji!
KH

Ledčická škola
V ledčické škole to opět žije! Po dlouhé odmlce dvou let jsme se mohli registrovat
do akce knihoven na podporu dětského čtenářství s názvem Noc s Andersenem. Děti se
sešly před školou, kde je 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 rozdávaly proužky
krepového papíru, kterými se zdobily stromy, keře či plot kolem hřiště. Za odměnu děti
dostaly z košíku od čarodějnice zelené jablíčko z marcipánu. V sedm hodin večer jsme
se posilnili pizzou a čekalo nás první čtení, po němž následovala diskotéka s barevnými
světelnými tyčinkami. Po diskotéce jsme se opět vrhli do čtení pohádek a plnili různé
úkoly. S blížící se nocí sílila v dětech zvědavost. Zajímaly se totiž, jestli bude noční
stezka odvahy. Přeci jen se dočkaly! Z daleka za nimi totiž přiletěli dva tajemní draci
a počkali si na ně v noci u velkého dračího vejce.
Duben byl měsícem velmi zajímavého setkání, neboť k nám dorazila taneční skupina
Emongo, jejímiž členy jsou afričtí obyvatelé pocházející z Demokratické republiky
Kongo. Muzikanti, oděni do tradičních afrických oděvů, hráli na djembe. Společně jsme
tančili africkou zumbu a zpívali africké písně.
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Zažili jsme také velmi akční den s vojáky s projektem POKOS. Zkusili jsme si střelbu
ze vzduchovky, oblékli si vojenskou výstroj, pracovali s mapou a buzolou a dozvěděli
se také spoustu informací ze zdravovědy.
V květnu nám poskytla Ledčická stodola přístřeší a my zde oslavili svátek maminek.
Program besídky byl velmi pestrý a děti sklidily velký potlesk.
Den dětí letos připadl na středu, kdy bylo plavání. Velmi nás potěšilo, že na svátek
instruktorky plavání nezapomněly a umožnily dětem věnovat se déle hrám v bazénu.
Ve škole pak oslava svátku pokračovala v jídelně, kde na všechny čekalo pohoštění.
Příjemné dopoledne jsme zakončili zajímavou soutěží o "nejhezčí škleb", kdy si děti
vybíraly bonbóny s různými příchutěmi a soutěžily. Odměněni byli nakonec všichni,
kteří se s bonbónem s nezvyklou příchutí poprali, a boj nevzdali předčasně. Občerstvení
pro děti bylo zakoupeno z peněz vybraných na besídce pro maminky. Tímto všem, kteří
přispěli, moc děkujeme.
Společně jsme si i v druhém pololetí zpestřili
poslední pátky v měsíci, kdy jsme docházeli do
školy v netradičních oblecích nebo účesech.
Tyto pátky jsme nazvali „bláznivé“ a díky nim
jsme se mohli na chvíli posunout v čase do
minulosti, nebo se z nás stali kupříkladu
čarodějové a čarodějky. V měsíci červnu
některé děti táhly kromě své školní aktovky do
schodů ještě navíc sáně a boby, neboť byl
bláznivý pátek v duchu zimních radovánek.
Celý rok jsme se ze všeho nejvíce těšili
na školu v přírodě. Vyjeli jsme si tentokrát do
Zámostí Blata, kde jsme byli ubytovaní
v rekreačním středisku Český ráj. Cestou na
školu v přírodě jsme se nejprve autobusem
zastavili na hradě a zámku Staré Hrady a až
poté jsme pokračovali dál v cestě. První den na
škole v přírodě jsme začali velmi příjemně, a to
snídaní formou švédského stolu, kde si každý vzal k jídlu na co měl chuť. Po snídani
jsme si uklidili pokoje a proběhlo hodnocení. Na všech erbech připevněných na dveřích
radostně zavlál první fáborek za úklid. Následovalo krátké vyučování, po němž jsme se
vydali užít si přírody kolem. Další den byl deštivý. Před obědem jsme si ale i tak pohráli
na čerstvém vzduchu pod střechou a po odpoledním klidu jsme se vydali prozkoumávat
lesní cesty. Další dny nám již počasí přálo. Zvládli jsme pěší výlet do Prachovských
skal, a dokonce jsme si zadováděli několikrát i ve venkovních bazénech. V den odjezdu
jsme dostali svačinu na cestu a nastoupili do autobusu, který nás dovezl do Milovic, kde
se nachází zábavně - naučný park Mirákulum. Užili jsme si tu spoustu legrace, nakoupili
hodně dobrot a suvenýrů a v pořádku jsme se všichni vrátili domů.
Po škole v přírodě již vše nabralo rychlý spád, přesto jsme ale stihli ještě několik
plánovaných akcí. Zarybařili jsme si s panem Pavlem Kynclem, který vede rybářský
kroužek v Roudnici nad Labem a je také místopředsedou rybářského svazu v Roudnici
nad Labem.
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V závěru roku jsme si mohli poměřit navzájem své síly, jelikož se naše škola zapojila
do T-Mobile olympijského běhu. Sešli jsme se na fotbalovém hřišti, kde jsme si
zazávodili. Odměnou nám byla papírová medaile a diplom za účast. Také jsme dostali
barvy na obličej a pomalovali se. Bylo to moc prima dopoledne.
Tradiční obchůdek a rozloučení s páťáky byly letos realizovány pod střechou školy,
protože nám od rána pršelo, ale i tak nic neztratilo své kouzlo. Letos jsme se rozloučili
s osmi dětmi, z nichž se Klárka, Barunka i Jony dostali úspěšně na osmileté gymnázium.
To nás moc a moc těší! Přejeme všem našim páťákům hodně štěstí, ostatně naše přání
zmiňujeme v této básni, kterou jsme pro ně složili.
Když přistáli jste ve škole v kosmonautím roce,
byl to prima den,
raketku jste svírali v malé dětské ruce,
říkali si, co tu všechno zažijem.
Prožili jsme spolu tolik krásných let,
přečkali jsme dobu, kdy naruby byl svět,
když místo školy počítač vás učil,
kdo neměl dobré spojení, ten se neozvučil.
Přečkali jsme mnohé, dnes stojíme tu spolu,
rozloučit se musíme, než opustíte školu.
Klárko, Baru, Majdo, Nelko,
ať je vám dobře s novou paní učitelkou.
Tádo, Jindro, Vašku, Jony,
ať máte jedničky jak slony.
Sloník, slon i slonice
nosí štěstí nejvíce.
Tak hodně štěstí!!!

Nadešel den, kdy se rozdává vysvědčení. Tento okamžik nás dospěláky vždy vrací
zpět do dětských let díky našim vzpomínkám uchovaným v paměti. Málokdo si po
letech vzpomene, jaké známky měl v jaké třídě, vybavují se nám spíše zážitky s učiteli
nebo se spolužáky. Naše žáčky již od prvního ročníku vedeme k vlastní sebereflexi, kdy
každý pátek promlouvají ke Kouzelníkovi a povídají si s ním, co je v předmětech baví
a co je nejvíc zajímá. Důležitá je motivace k učení, jen tak se děti mohou zlepšovat ve
svých výkonech.
Škola je v první řadě institucí, o tom není pochyb, ale naše ledčická škola se mnohdy
podobá také mraveništi, neboť se tu každičký den pilně pracuje a spolupráce a ochota
pomoci je zcela nepochybně na prvním místě.
Děkujeme paní starostce a celému zastupitelstvu za celoroční podporu a na závěr
bychom také moc rádi popřáli všem našim žákům a příznivcům školy krásné léto plné
odpočinku!
Iva Šindelářová
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Keramika „U Cinků“
Od října do června se každou středu scházely děti v keramické dílně U Cinků
a s nadšením tvořily nejrůznější výrobky. O tom, že práce s keramickou hlínou je značně
odlišná od práce s modelínou, se přesvědčily hned při první hodině. I když některé děti
již měly zkušenosti, občas se musely vyrovnávat s určitými překážkami, které hlína
přináší. Zejména vysychání hlíny a málo „blátíčka“ (šlikru) při slepování jednotlivých
dílků dělalo dětem starosti, přesto vše postupně zvládly. Díky šikovným rukám vznikaly
např. kočičky a misky z vyválených válečků - hadů, misky z koule vytvarované do
srdíček, dále vykrájením a lepením různých detailů vyráběly sluníčka, kytičky,
maminky… Ze základního tvaru koule s postupným domodelováním a dokreslením
detailů děti dělaly pokročilejší prostorové objekty, jako jsou čertíci, andělíčci,
velikonoční zajíčci, kaktusy a žabáci.
Vytvořením z hlíny ovšem práce na výrobku nekončily, chtělo to ještě hodně
trpělivosti. Výrobky nejprve řádně proschly a pak prošly přežahem v keramické peci.
Potom nastoupily opět šikovné dětské ručky a glazovaly. O závěrečný výpal se postarala
keramická pec pod dohledem paní Věry Novotné a paní Zdeny Davidové. Oběma touto
cestou děkuji za spolupráci.
Jakmile děti věděly, že jsou jejich výrobky hotové, pospíchaly do dílny a netrpělivě
čekaly na konec hodiny, aby svá dílka ukázaly rodičům. A že bylo co ukazovat, můžete
vidět na přiložených fotografiích.
Milena Justová
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Setkání seniorů
Po opravdu dlouhé době se 7. června konalo u Cinků v sále v 1. patře setkání seniorů.
O zábavu se postaral podřipský harmonikář Pavel Erich. Ještě než ale vzal do ruky svoji
harmoniku a začal hrát na přání přítomných, vystoupily děti z místní mateřské školy.
Jejich pásmo bylo opravdu vydařené a jen nám potvrdilo to, co všichni víme – jak
šikovné děti máme .
KH
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Sportovní odpoledne
V neděli 19. června bylo opravdu velké vedro, přesto se spousta dětí s rodiči sešla
odpoledne na fotbalovém hřišti Na Skalce. Ten den se totiž konalo již tradiční sportovní
odpoledne.
Na děti čekalo jedenáct stanovišť, kde plnily nejen sportovní úkoly, ale poznávaly
přírodu a vyzkoušely si i střelbu ze vzduchovky či lukostřílu. Letošní překvapení se
konalo ve formě bublinové show, kterou zajistila a sponzorovala firma
SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, s. r. o. Bohužel teplota vzduchu byla
opravdu vysoká, v bublinovém stanu ještě patřičně znásobená, ale doufám, že děti byly
spokojené.
Největší radost jim, v tomto parním odpoledni, udělala hasičská pěna a přistavený
skákací hrad s bazénky. Děkuji všem, kteří se na průběhu sportovního odpoledne
podíleli jak organizačně, tak sponzorsky.
KH
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POKOS
Co znamená zkratka POKOS? Jde o přípravu
občanů k obraně státu. Tuto přípravu řídí
ministerstvo obrany, ale mohou se na ní podílet
i obce, spolky, církevní sdružení či právnické
osoby. Příprava může probíhat u různých
cílových skupin různou formou, nejčastěji
prostřednictvím
besed,
školení,
soutěží
a prezentačních akcí pro veřejnost.
V Ledčicích jsme využili nabídky pana Karla
Krále a Spolku přátel aktivních záloh a podařilo
se nám, v součinnosti s místní základní
a mateřskou školou a jednotkou sboru
dobrovolných hasičů, připravit dva projektové
dny.
V pátek 13. května přijely vojenské zálohy za
dětmi do školy. Děti si vyzkoušely střelbu ze
vzduchovky i airsoftovou zbraní, oblékly si
vojenskou výzbroj, naučily se pracovat s mapou
a buzolou, rozšířily si své znalosti ze zdravovědy a z období vzniku republiky. Původně
byla v pátek zamýšlena i ukázka evakuace žáků ze školní budovy, ale vzhledem
k přítomnosti ukrajinských uprchlíků v obci, jsme od této myšlenky upustili, abychom
v nich zbytečně nešířili obavu a nejistotu.
Na páteční den jsme navázali
sobotní akcí, která již byla určena pro
širokou veřejnost. Tento den jsme
pojali opravdu volně, a tak se akce
mohli zúčastnit spolu s dětmi i jejich
rodiče a prarodiče. Postupně jsme
prošli sedm stanovišť v katastru obce,
na každém stanovišti nás čekalo něco
nového a neozkoušeného, současně
jsme oprášili své znalosti z dob, kdy
ještě byla ve školách vyučována
branná výchova.
Start celé akce byl před školou, poté
jsme u hřbitova nasedli do terénního auta, které nás řádně natřesené dovezlo na třetí
stanoviště u ledčického lesa, kde jsme si vyzkoušeli střelbu na terč z různých typů
zbraní. Všichni jsme přežili a tak nás na kynologickém cvičišti čekala opičí dráha.
Postupně jsme přelézali, podlézali, přeskakovali, plazili se a zdolávali různé překážky
v terénu. Když jsme opustili cvičiště, čekala nás záchrana kartonové školy u rybníku
Na Ladech. Zde nám hasiči nic neodpustili a přísnými a náležitě hlasitými pokyny nás
donutili zakleknout a uhasit hořící budovu. A pak už následovaly dvě stanoviště
s prověřením našich znalostí ze zdravovědy a orientace v mapě. Tím nejlepším byl ale
poslední úkol, plavba raftem po rybníku Srbák. Zde jsme se všichni, včetně vojenského
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instruktora, řádně vyřádili a pak už jsme se jen přesunuli na travnaté hřiště za hospodou
a poseděli u piva a dobrého vojenského guláše.
Oba dny jsme pojali opravdu zábavnou a odlehčenou formou, ale myslím, že svůj účel
splnily. V pátek se potvrdilo Komenského heslo učení hrou, sobota již byla myšlena
jako rodinná akce s cílem připomenout a zkusit si to, co jsme již možná zapomněli.
Děkuji všem, kteří se akce zúčastnili, zároveň velký dík patří zmíněnému Spolku
aktivních záloh, organizace byla ukázková.
KH
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Výlet na zámky Hrádek u Nechanic a Opočno
Stalo se tradicí, že milovníci historie z naší obce pravidelně jednou ročně vyjedou
na společný výlet. Letos to bylo do východočeského kraje na zámky Hrádek u Nechanic
a Opočno. Oba zámky jsou velmi atraktivní, v krásné krajině, bohaté interéry jsou
doplněné krásnými zahradami. Příjemnou proměnou procházejí i výklady zámeckých
průvodců - ze strohých, nazpaměť naučených výkladů plných letopočtů
a komplikovaných jmen majitelů panství se mění v příjemné vyprávění o obyvatelích
zámku, které jsou doplněny o zajímavosti z jejich osobního života, cest a zájmů.
Nejprve jsme navštívili Hrádek u Nechanic, prohlédli jsme si soukromé komnaty
hrabat z Harrachu, majitelů zámku. Byla totiž krásná červnová sobota
a v reprezentačních místnostech zámku se konaly svatební obřady. Hrádek u Nechanic
je romantická "moderní stavba" z poloviny 19. století, postavená v novogotickém stylu
podle anglických tudorovských zámků. Je vybaven koupelnami, centrálním topením
a dalšími moderními vymoženostmi, které jsou většinou ve starých zámcích
komplikovaně dostavovány podle přání posledních majitelů. A naopak, Harrachové
nechali dovézt zejména z Itálie a Rakouska řadu starožitností, vybavení celých
místností, kamenné potrály, celé štukové stropy, které vytvářejí dojem historické
starožitné stavby. U zámku je krásná anglická zahrada, dnes částečně využívaná jako
golfové hřiště.
Z Hrádku u Nechanic jsme se přesunuli do Opočna nejprve na oběd, který byl zajištěn
v příjemné restauraci hotelu Jordánek. Měli jsme dost času i na procházku městem, kávu
a zmrzlinu, a konečně i na další prohlídku zámku Opočno.
Kopec, na kterém zámek stojí, byl obýván již v 11. století, kdy zde stálo keltské
oppidum, o kterém se zmiňuje Kosmas ve své Kronice české. Postupně zde probíhala
výstavba gotického hradu, přebudovaného na renesanční zámek. Dnešní podoba je
ze 17. století v barokním stylu, kterou provedl italský architekt Alliprandi. Vedle
Giovanniho Santiniho a Kryštofa Dientzenhofera patří mezi nejvýznamnější barokní
architekty v Čechách, jeho práce jsou kromě Pražského hradu k vidění např. v Kuksu,
ve Veltrusích, v Liblicích nebo v Hoříně. Majitelé opočenského panství se měnili
- od prvních přemyslovských knížat přes místní šlechtu k českým králům Ladislavu
Pohrobkovi a Jiříku z Poděbrad a až na přelomu 15. a 16. století se stali majiteli Trčkové
z Lípy. Ti dali základ přestavby hradu na zámek a za jejich spravování dosáhlo panství
největšího rozmachu.
Syn posledního majitele Adam Erdman Trčka z Lípy byl stoupencem Albrechta
z Valdštejna. Společně s Albrechtem byl zavražděn v Chebu. Albrecht z Valdštejna
a jeho stoupenci byli prohlášeni za nepřátele císařské koruny a jejich majetek byl
zkonfiskován. Tak se na panství v Opočně dostal italsko - rakouský rod Colloredů,
posléze Colloredů - Mannsfeld. Tento rod přišel do Čech v pobělohorské době
na podporu rekatolizace českých zemí. Působili zde až do konce 2. světové války
a stejně jako Harrachové v Hrádku u Nechanic o své majetky přišli na základě
Benešových dekretů. Colloredové v Opočně zanechali významné sbírky historických
zbraní a výzbroje, obrazárnu, velkou etnografickou sbírku z cest do Afriky, lovecké
trofeje ze severní Ameriky. Nutno dodat, že dodnes se o některé předměty z mobiliáře
zámku vedou soudní spory s posledními dědici Colloredo - Mannsfeldů.
Jak je patrné, k vidění a slyšení toho bylo opravdu hodně, návštěva zámků byla
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zajímavá nejen pro milovníky historie. Počasí nám přálo, bylo krásně, a protože jsme
nemuseli moc spěchat, všechno probíhalo v klidu a s úsměvem, snad až na jednu věc,
a to že zájemnců o výlet bylo víc, než mohl autobus pojmout.
VN
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