MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA 2014-2018
OBEC LEDCE
1. Základní informace
Obec Ledce leží 15 km severozápadně od města Kladno a 7 km západně od Slaného.
Sousedí o obcemi Hradečno, Drnek a Přelíc. Jedná se o typicky zemědělskou obec, jejíž osou
je Šternberský potok propojující soustavu tří rybníky. Známější, i když mladší je část
Šternberk, kde se v 19. století nacházely lázně, které zanikly počátkem 20. století.
V současné době má obce 475 obyvatel. Pracovní příležitosti jsou zaměřené na
zemědělskou výrobu. Část obyvatel dojíždí za prací na Kladno, Slaného a Prahy.
Nezaměstnanost je zde na nízké úrovni. Dopravní obslužnost vyhovuje potřebám obyvatel.
Nové zastupitelstvo se rozhodlo připojit k myšlenkám celostátního Programu obnovy
venkova a napomoci realizaci konkrétních projektů naší obce vedoucí k rozvoji, a tak přispět
k hospodářské stabilitě a prosperitě venkova.

2. Historie
Obec se poprvé připomíná v roce 1400 jako ves Prokopa z Ledců, který roku 1403
přesídlil na Levý Hradec. Poté ves získal Petr Kočvara a po něm zdědil tvrz a ves jeho syn
Václav z Ledců. V letech 1437-39 se stal majitelem Ledce Otík z Bysně. Dále se
ve vlastnictví vystřídala celá řada majitelů.
Ves byla mezi svrchnost rozdělena v polovině 15. století tím, že polovina byla získána
rodem Martiniců ze Smečna a druhá polovina své majitele často měnila. Po roce 1524 již
patřily Ledce Martinicům celé. Tvrz od 2. poloviny 15. století chátrala a posléze úplně
zanikla. Byla chráněna rybníkem a vodním příkopem napájeným z potoka. Tvrz stávala mezi
Ledcemi a osadou Šternberk v místě zvaném Dvořiště. Při panství Smečno zůstaly Ledce již
nastálo.
Prehistorické osídlení, lokality dnešní obce dosvědčují nálezy koster skrčených v
hrobech obložených kamenem s nádobkami, kamenným dlátem a jantarovými korály. Dále
pak bronzové dláto, náramky, "únětická jehlice" a tři svitky ze zlata.
Název obce vznikl pravděpodobně zdrobnělinou nebo zmenšením slova lado nebo lada,
neboli pustá, nezoraná země-malá lada.
V roce 1782 byla na návsi vystavěna kaple sv. Jana Křtitele, která byla v roce 1866
rozšířena a upravena v pseudorománském slohu.
Osada Šternberk je po několik století součástí obce Ledce. Původně zde stával zámeček,
poplužní dvůr a mlýn. Začátkem 19. století po prozkoumání pramenů nechali Martinicové
zřídit lázně a postupně byly dostavěny další budovy. U pramene byla zbudována výstavná
kolonáda. Léčili se zde také velikáni českého národa. Josef Jungmann, Karel Havlíček
Borovský a František Palacký. Lázně zanikly na konci 19. století a jejich budovy byly využity
k jiným účelům.
V srpnu roku 1914 vypukla první světová válka. Do boje narukovala spousta mužů.
Dvanáct se jich nikdy nevrátilo. Na jejich počest jim byl 18. listopadu roku 1928 na návsi u
kostelíka odhalen pomník. Po dvaceti letech míru vypukla nová válka, kterou vyvolalo
fašistické Německo. V koncentračních táborech zemřeli dva ledečští občané. Po válce se
zvyšovaly ceny, večer se musela zatemňovat okna a byl přerušen veškerý společenský život.
Až v roce 1945 byla naše země osvobozena od fašismu sovětskou a americkou armádou.

3. Program
A) Úprava veřejných prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti a technické
infrastruktury:
 Upravovat a trvale udržovat veřejná prostranství.
 Kompletně revitalizovat bývalý lázeňský park ve Šternberku
 Provést odbornou úpravu pramenů ve Šternberku
 Dokončit vybudování kanalizační sítě ve střední a severní části obce
 Dokončit rekonstrukci místní komunikace ke Šternberku
 Rekonstrukce komunikací a chodníků
 Provést rekonstrukci varhan v kapli sv. Jana Křitele
B) Kulturní a společenské akce, zajištění informovanosti obyvatel:
 Provozovat místní knihovnu
 Podporovat vedení obecní kroniky
 Vydávat „Ledecký občasník“ a „Ledečák“ distribuovat jej do všech domácností, za
tímto účelem ustanovit redakční radu
 Pravidelně aktualizovat webové stránky obce
 Slavnostně vítat nově narozené občánky obce
 Podporovat a pořádat tradiční společenské a kulturní akce:
a) dětský karneval
b) vítání jara
c) oslava Mezinárodního dne dětí
d) mikulášskou nadílku pro děti
e) zdobení vánočního stromu
f) vánoční setkání v kapli sv. Jana Křtitele
C) Zachování a údržba venkovské zástavby:
 Zajišťovat péči o nemovitosti v majetku obce – budova bývalé školy, budova obecního
úřadu, hasičského domu, prodejny potravin a místního hřbitova
 Jednat s majiteli zanedbaných staveb a motivovat je k opravám
 Dokončení nového územního plánu obce Ledce
D) Podpora školství a mládeže
 Spolupracovat se Základní školou ve Smečně a Základní školou s dětským domovem
v Ledcích
 Udržovat v provozu zařízení pro rozvoj mimoškolských aktivit, zejména sportu
(sportovní hřiště, dětské hřiště)
E) Ochrana a obnova kulturní krajiny:
 V rámci pozemkových úprav udržovat polní cesty
 Pramen Dr. Prokeše (Rybička) byl ZO prohlášen za kulturní dědictví naší obce.
 Likvidovat divoké skládky a předcházet jejich vzniku
 Udržovat stromové porosty podél cest a v bývalém lázeňském areálu (malolisté lípy,
duby, jinany, jírovec)
 Dbát o čistotu vodních ploch v majetku obce – Návesák, Hrádek
F) Podpora rozvoje turistického ruchu
 Zpřístupňovat veřejnosti komplex kaple sv. Jana Křtitele
 Podporovat místní aktivity – staročeské máje, vítání jara, dětský karneval apod.

4. Hlavní investiční záměry obce, úvaha o způsobu jejich financování
Dokončení výstavby kanalizace ve střední, jižní a severní části obce.
Předpokládané období realizace 2015.
Předpokládané náklady 20 mil. Kč.
Způsob financování: obec a žádost o dotaci na MZ
Dokončit rekonstrukci místní komunikace do Šternberka, která je komplexně zasíťovaná.
Předpokládané období realizace – 2015- 2018
Předpokládané náklady – 500 tis. Kč.
Způsob financování – obec a žádosti o dotace SZIF, KÚSK Program obnovy venkova
Rekonstruovat komunikace a chodníky v obci.
Předpokládané období realizace 2015-2018.
Předpokládané náklady 5 mil. Kč.
Způsob financování: obec a žádosti o dotace SZIF, KÚSK Program obnovy venkova
Kaple sv. Jana Křtitele – rekonstrukce varhan.
Předpokládané období realizace – 2015-2016.
Předpokládané náklady – 50 tis. Kč.
Způsob financování – obec a žádosti o dotace SZIF, KÚSK Program obnovy venkova
Schváleno na zasedání zastupitelstva obce Ledce dne 29. 12. 2014 usnesením č. 3.
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