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MLYNÁŘŮV LESÍK

BUDOVA BÝVALÉ ŠKOLY

Směrem k Hradečnu se pyšnil smíšený
lesík, ve kterém rádi trávili svůj volný čas
občané z Ledec a Hradečna. Na jaře
letošního roku bylo zjištěno, že tam
probíhá mýtní těžba, to však nenechalo v
klidu Obecní úřad v Ledcích a v Hradečně.
Ledce psaly na Městský úřad Slaný a
Hradečno na Českou inspekci životního
prostředí v Praze. Úřady provedly šetření,
při kterém bylo zjištěno, že na lesních
pozemcích p. č. 1474 a p. č. 1480 v k. ú.
Ledce u Kladna došlo k provedení úmyslné
těžby, která byla povolena výše uvedeným
městským úřadem, odborem životního
prostředí. Provedená těžba není v rozporu
se zákonem, vlastníkovi však vzniká
povinnost porost do dvou let znovu
zalesnit. Lesík je z 85 % vytěžen, zůstaly
tam suché, nevzhledně poházené větve,
koleje a jámy po těžké technice. Těžba
měla vliv i na prameny, které jsou teď
zničené. Opravdu chce nový vlastník opět
zalesnit výše uvedené parcely? V září
2016 realitní kancelář opět nabízí lesík
k prodeji. Kdo tedy provede novou
výsadbu?
Je smutné, že snad zisk zvítězil nad
ochranou přírody. Těžba lesa probíhala
v době počínajícího hnízdění ptáků,
přestože MŽP vydává koncem března
doporučení k ukončení kácení dřevin.

V roce 2005 se obecní zastupitelstvo
rozhodlo pronajmout budovu školy Klubu
přátel ASIE PRAŽSKÁ JURTA, který zde
vybudoval
Malé
asijské
muzeum
s koutkem historie věnované Ledcům.
Nájem činil 120.000,- Kč ročně, časem se
nájem začal snižovat a nyní je 6.000,- Kč
ročně (500,- Kč za měsíc).
Obec Ledce má pojištěny všechny své
budovy i školu. V nájemní smlouvě z roku
2005 je uvedeno, že nájemce (muzeum) si
uzavře na poškození věcí vyplývajících
z provozu
samostatnou
pojistnou
smlouvu.
Spolupráce probíhala mezi obcí a
sdružením v přátelském duchu. Když dr.
Šíma odjížděl na delší pobyt do zahraničí,
vždy o tom informoval starostu, výjimkou
byl ale tento rok. Muzeum a OÚ pořádaly
společně různé kulturní akce, na kterých
se OÚ Ledce finančně podílel. Dvakrát
obec i muzeum navštívil mongolský
velvyslanec. Muzeum má být jediné v ČR,
ale bohužel velký zájem ze strany turistů
(návštěvníků) není, možná je to jeho
umístěním v malé obci, snad nevýraznou
reklamou nebo nevhodnou otevírací
návštěvní dobou.
Na budově školy je umístěn internetový
vysílač, který v srpnu (v době zahraničního
pobytu p. Šímy) přestal fungovat. Šetřením
bylo zjištěno, že náhradní klíče má paní
Juppová bydlící v sousedství muzea. Na
základě telefonické komunikace s panem
dr. Šímou dostala paní místostarostka
souhlas se vstupem do budovy.
Při vstupu bylo zjištěno, že je na chodbě ve
zvýšeném mezipatře voda a koberce,
závěsy, záclony, popadané krabice
s papírem a starými novinami jsou nasáklé
vodou.

Iva Burantová
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Ve sklepě byla voda ve výšce 60 cm. Pan
Miroslav Kuzďas st. uzavřel hlavní uzávěr
vody, a tím zamezil dalšímu průtoku.
Koberce, závěsy a záclony byly vyneseny
ven. Pomocí čerpadla a práce ochotných
lidí, kteří měli jinou představu o sobotním
volnu, byla vyčerpána voda ze sklepa i
budovy školy. Na odstranění havárie
pracovali pp. Oldřich Krupička, Tomáš
Krupička, Miroslav Kuzďas st. a Miroslav
Kuzďas ml. do večerních hodin. Odstranit
vodu z chodby pomohly paní Jarmila
Juppová, Lenka Nedvědová a Iva
Burantová.
A nakonec byl zprovozněn i internet.
Po návratu z dovolené nájemce zjistil, že
únik vody způsobila prasklá hadička na
toaletě, kam se zástupci obce nemohli
dostat, protože nebyly k dispozici klíče a
dveře byly zapečetěny.
Poděkování ochotným dobrovolníkům za
odstranění havárie se dostalo od starosty
obce.
Nájemník řádně nezabezpečil budovu a
odcestoval, jen náhoda ji zachránila od
podmáčení.
Iva Burantová se souhlasem starosty a místostarosty
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Výsledky voleb do zastupitelstva kraje
v obci Ledce 7. a 8. 10. 2016


















Počet zapsaných voličů
Počet vydaných úř.obálek
Počet platných hlasů
Pravý blok
ODS
ČSSD
Koruna Česká
ANO 2011
TOP 09
STAN
KSČM
Svobodní a Soukromníci
NE ilegální imigraci
SPK KDU-ČSL,SZ A SNK ED
DSSS
Koalice Svoboda,SPD a SPO
Česká pirátská strana

380
151
148
1
7
15
2
40
4
24
25
1
1
7
1
15
5

Iva Burantová

ZÁJEZDY ZA KULTUROU
OÚ Ledce společně s OÚ Hradečno a
Drnek plánují kulturní akce autobusem do
divadla a výlety po ČR – termíny akcí
budou včas vyvěseny na nástěnkách
v obci.
Jana Široká

OZNAČENÍ
NEMOVITOSTI
ČÍSLEM
POPISNÝM
Povinnost
označení
budov
číslem
popisným je upravena zákonem č.
128/2000 Sb., o obcích. Popisné číslo se
zpravidla umístí na viditelném místě
z ulice. Za neoznačení budovy může hrozit
majiteli nemovitosti pokuta.
Čísla popisná na budově mají důležitý účel
k orientaci pro zdravotníky, poštu, policii
apod.
Iva Burantová
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POŠTOVNÍ SCHRÁNKA
Poštovní schránku má každý z nás u
vchodu svého domova, ať je umístěna na
vratech nebo připevněná k domu. Slouží
každý den. Je nepostradatelným detailem
a patří k vizitce každého domu a jeho
obyvatel. Většina má vztah ke krásným
dekoracím stejně tak pěknou schránku
(popř. malovanou, vhodně umístěnou,
dostatečně prostornou), ale bohužel
některé jsou zdeformované nebo špatně
dostupné. Schránkám se věnuje malá
pozornost z hlediska vzhledu, přitom je
prvním místem po příchodu domů. Až
půjdou vaše kroky zítra ke schránce,
podívejte se na ten malý detail......
Nejhorší kombinace je špatně dostupná
schránka a lehce přístupný pes : -)
Jana Široká

POPLATEK ZA HROBOVÉ MÍSTO
Poplatky včetně
nájemní
smlouvy
za hrobové místo na místním hřbitově se
budou vybírat na OÚ Ledce v období 15. 4.
– 31. 5. 2017.
Dvojhrob ……………… 550,- Kč/10 let
Jednohrob ……………
425,- Kč/10 let
Urnový hrob …………
340,- Kč/10 let
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C
červená známka
2.100,- Kč
H
vlastníci rodinných domů (objektů)
sloužících k rekreaci a vlastníci bytů, ve
kterých nemá trvalý pobyt žádná osoba
7 jednorázových svozů
500,- Kč
Nádoba na 240 l (velká popelnice)
typ
poplatek
D
E
F

2x žlutá známka
2.400,- Kč
2 x zelená známka 3.200,- Kč
2 x červená známka 4.200,- Kč

Vlastník nemovitosti provede registraci
k poplatkové povinnosti na OÚ Ledce
včetně úhrady.
Známky na popelnicích z roku 2016 mají
platnost do 31. 1. 2017.
Svozový den popelnic je středa. Žlutá
známka na popelnici znamená, že svoz je
po celý rok každý sudý týden, zelená
známka na popelnici znamená, že svoz
probíhá leden-duben a říjen-prosinec
každý týden, květen-září každý sudý
týden. Červená známka na popelnici
znamená svoz po celý rok každý týden.
Iva Burantová

Iva Burantová

MÍSTNÍ POPLATKY 2017
V roce 2017 se vybírají poplatky za
komunální odpad a za psa o úřední hodiny
a dny (pondělí a středa)
od 18. 1. – 31. 1. 2017 na OÚ v Ledcích.
Majitelé pejsků zaplatí za jednoho 100,-Kč
a za každého dalšího 150,-Kč.
Došlo ke změně poplatku za svozy
komunálního odpadu dle nové OZV.
Zástupce poplatníků si zvolí typ poplatku
včetně svozů z níže uvedené nabídky.
Nádoba na 110 l (klasická popelnice)
typ
poplatek
A
žlutá známka
1.200,- Kč
B
zelená známka
1.600,- Kč

Vydal OÚ Ledce – 190 výtisků

MOBILNÍ SVOZ
NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
V ROCE 2017

Odpady, které FIRMA AVE bude přebírat
od občanů v květnu a v listopadu 2017:
nebezpečný odpad – oleje, znečištěné
obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné
tkaniny,
ředidla,
teploměry,
fotochemikálie, lepidla, rozpouštědla,
kyseliny, zásady, pesticidy, léky, baterie
všech
druhů,
včetně
olověných
akumulátorů, zaolejované textilie, nádoby
od sprejů apod.
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VÁNOCE V KAPLI
elektrospotřebiče –
lednice, televize, monitory,
drobné elektrospotřebiče
pneumatiky

zářivky,

NAUČME SE SPRÁVNĚ TŘÍDIT
MODRÝ KONTEJNER - Papír – krabice,
noviny, letáky, papíry, obálky – OBJEMNÝ
ODPAD ROZŘEZAT nebo počkat na
velkoobjemový kontejner
ŽLUTÝ KONTEJNER - Plasty – pet lahve
(SEŠLAPÁVAT), plastové tašky a sáčky,
lahve od mycích prostředků, plastové
kelímky, polystyren, VELKÉ PLASTY
ROZŘEZAT
NEBO
POČKAT
NA
VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER
Sešlapáváním, mačkáním a kroucením se
PET LAHVÍ do kontejnerů vejde cca 4 x
více.
ZELENÝ KONTEJNER- Sklo – skleněné
obaly, sklenice, skleněné lahve
BÍLÝ KONTEJNER - Oděvy a obuv – sběr
čistých, suchých a nepotřebných oděvů,
obuvi a textilu v igelitových taškách
Železný odpad – sběrný dvůr na OÚ
Bioodpady – odpady rostlinného původu
na vyhrazeném místě za zdí u místního
hřbitova
POPELNICE – odpad z domácností a popel
Svoz objemných odpadů organizuje obec
2x ročně (duben, říjen).

PŘI UKLÁDÁNÍ ODPADŮ UDRŽUJTE
POŘÁDEK. Po naplnění kontejnerů,
žádný další odpad již neodkládejte.
Iva Burantová
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Zveme všechny na vánoční setkání
do kaple sv. Jana Křtitele v Ledcích
ve středu dne 21. prosince 2016 od
18.00 hod. Zavítá k nám potřetí
sbor Modré pondělí a provede
přítomné podvečerem plné vánoční
pohody a společně zazpívaných
koled.

Vánoční svátky jsou
symbolem
klidu, míru, pohody a
splněných přání.
Krásné jejich prožití.
Do nového roku zdraví,
štěstí, pevné nervy
a mnoho osobních úspěchů
přejí
zastupitelé a zaměstnanci
Obce Ledce

