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opravdový čert, Mikuláš a anděl. Děkujeme
všem, kteří se zapojili, ať už přípravou
cukroví nebo tím, že přišli mezi děti
v maskách a vytvořili tak tu správnou
mikulášskou atmosféru. Dětem se Mikuláš
s andělem líbili, čert byl tak strašidelný, že
se to někdy neobešlo bez pláče. A tak to má
být. Děkujeme i rodičům, kteří se přišli se
svými dětmi podívat, nečekali jsme, že se
nás sejde tolik.
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ROZBOR PROKŠOVA PRAMENE
RYBIČKY
Koncem měsíce září došlo ke kontrolnímu
odběru vzorku vody z Prokšova pramene
Rybičky.

VÁNOČNÍ KONCERT
V loňském roce se opět navázalo na tradici
vánočních koncertů, které předloňský rok
přerušila vládní nařízení.
V loňském roce vystoupila v pondělí
20. prosince hudební skupina Blueberry F.
v programu Slánské vánoční zpívání v kapli
sv. Jana Křtitele v Ledcích.

Středočeské vodárny provedly chemický i
bakteriologický rozbor vody. Naměřené
hodnoty vyhovují všem limitům, zvýšené
hodnoty vápníku a hořčíku jsou prvky
žádoucí, tzn., že pro člověka nejsou
nebezpečné. Výsledek rozboru je zveřejněn
na stránkách obce Ledce v sekci volný čas.
lk
SÁZENÍ STROMKŮ – 2. ETAPA
I v loňském roce jsme pokračovali ve
výsadbě stromků směrem ke Smečnu.
Výsadba proběhla 13. listopadu 2021
v odpoledních hodinách, kdy jsme
společnými silami zasadili celkem
20 stromů, a to jabloně, hrušně, ořešáky
a třešně (po pěti kusech od každého).

Kaplí se nesly tradiční vánoční písničky,
některé si společně s hudební skupinou
zazpívali místní i přespolní návštěvníci
koncertu.
Přítomní byli nadšeni vystoupením hudební
skupiny tak, že neustávajícím potleskem si
vyžádali přídavky několika písní. Nádherný
kulturní zážitek.
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VOLNÉ MÍSTO KRONIKÁŘE ČI
KRONIKÁŘKY OBCE
Obecní úřad nabízí práci kronikáře obce (na
dohodu o provedení práce) od roku 2022.
Požadavky na tuto práci jsou: úhledné
písmo, trpělivost, dobrá znalost českého
pravopisu.
Zájemci se mohou přihlásit osobně na OÚ
v Ledcích nebo volat na tel. 312586231.

Tímto bychom také chtěli poděkovat
občanům, kteří přiložili ruce k dílu.
mb
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
V předvánočním čase, 4. prosince, jsme se
rozhodli připravit pro děti mikulášskou
nadílku, spojenou s občerstvením a dárky.
To hlavní bylo, že se na nás přišli podívat i
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POPLATKY 2022
1. POPLATEK ZE PSŮ – PLATÍ DRŽITEL PSA
jeden pes ………………. 100,00 Kč, druhý a další pes ……

150,00 Kč

2. POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
 jeden občan s trvalým pobytem
750 Kč/na rok
 vlastníci rodinných domů (objektů) sloužících k rekreaci
a vlastníci bytů, ve kterých nemá trvalý pobyt žádná osoba
750 Kč/na rok
Počet poplatníků:
objem nádoby:
frekvence vývozu:
1
120 l
1 x měsíčně
2
120 l
1 x za čtrnáct dní
3
120 l
kombinovaný svoz
říjen – duben 1 x týdně, květen – září 1 x za čtrnáct dní
4
120 l
1 x týdně
5
120 l
1 x týdně
nebo 2 x120 l
1 x za čtrnáct dní+
kombinovaný svoz říjen – duben 1 x týdně, květen – září 1 x za čtrnáct dní
6 a více
240 l
1 x týdně
nebo 2 x 120 l
1 x týdně
Vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,
ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce
120 l
8 x měsíčně
Známky pro svozy odpadů z roku 2021 platí do 31. 1. 2022.
SVOZOVÝ DEN POPELNIC JE STŘEDA
AVE Kladno s. r. o. upozorňuje, že na popelnicích budou pouze platné známky, staré
známky musí být odstraněny. V opačné případě nebudou prováděny svozy takových nádob.
Poplatek ze psů a poplatek za komunální odpad se platí na Obecním úřadě v Ledcích od
17. 1. 2022 do 31. 1. 2022 pouze v pondělí 14.30 – 17.30 hod., ve středu 9.00 – 11.30 hod.
Preferujeme poplatek zaplatit na účet, v případě placení v hotovosti žádáme, aby finanční
částka byla předem přesně připravena, pokud to bude možné.
Při vstupu na OÚ si nasaďte respirátor, využijte připravené dezinfekční prostředky na
ruce, dodržujte rozestupy. Buďte ohleduplní k pracovníkům OÚ a k ostatním občanům.
Děkujeme.
Poplatky bankovním převodem na účet obce 6928141/0100 – platba za odpad variabilní
symbol 133700 č. popisné (např. 133700299), platba ze psů variabilní symbol 134100 č.
popisné (např. 134100299).
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