LEDECKÝ OBČASNÍK PROSINEC 2020/č. 30
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Prvního srpna se uskutečnil již pátý ročník
rybářských závodů na rybníku Návesák.
Oproti loňskému roku se závody konaly
netradičně v srpnu z důvodu vládních
opatření. Od ranních hodin bylo celkem
teplo, ale i přesto přišlo mnoho dětí
místních i přespolních.
Přesně v devět hodin byly rybářské závody
zahájeny a děti začaly rybařit. Ve vedru se
však rybám nechtělo moc brát, po několika
minutách ale přišly první úlovky. Během
rybaření se děti posilnily buřtíky a aniž by
se člověk nadál, po dvou hodinách byly
závody ukončeny.
Po ukončení závodů přišlo na řadu sčítání
délek všech chycených ryb. Následně se
dostalo k samotnému vyhlašování vítězů.
Na prvním místě skončil Matyáš Ryska,
který odlovil celkem 232 cm ryb, na druhém
místě se umístila Kristýna Barášková
s 182,5 cm a na třetím místě skončila Eliška
Kemrová, která ulovila 92,5 cm ryb.
Za účast na závodech dostaly ceny nejenom
vítězové, ale i všichni ostatní účastníci.
Věřím, že se za rok sejdeme znovu v tomto
hojném počtu. Petrův zdar!
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hřiště, které pomáhali stavět naši místní
i budoucí spoluobčané.
lk
VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
V letošním roce jsme přivítali tři nové
občánky. Tradiční akce byla na netradičním
místě. Původní vítání občánků se mělo
uskutečnit v dubnu letošního roku, ale této
akci nepřála epidemiologická situace naší
země.
Nikdo nepředpokládal, že se po krásném
létě situace nijak výrazně nezlepší.
Kulturní komise řešila, jak nejlépe
a bezpečně přivítat naše malé občánky.
Opatření se zpřísňovala a je pravda, že
termín tak bohužel nebyl vhodný pro
všechny pozvané.
Přesto jsme se sešli v pátek 11. září 2020
v 15.30 hod. na slavnostně upraveném
prostoru před obecnímu úřadem, abychom
přivítali nově narozené občánky naší obce.
Na vítání se dostavili Timea, Viktorka a
Libor s rodiči a příbuznými, kde je přivítala
paní místostarostka s paní účetní. Dětem
byly předány dárky, maminkám květiny.
Ten den nám všem přálo počasí. Nádherně
svítilo sluníčko, bylo příjemné teplo a měli
jsme pocit, že je nám lépe venku než
v uzavřené místnosti na obecním úřadě.
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LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Dne 23. 8. 2020 proběhlo na hřišti „Loučení
s prázdninami“. Tako akce probíhala pod
taktovkou pana Martina Krulicha, resp.
agentury VESELÁ HUBA. Na soutěže
a tanec se těšilo cca 40 dětí s doprovodem,
neboť do programu se zapojili i rodiče.
Počasí nám přálo, takže jsme ani nezmokli.
Děti byly spokojené i s dárkovými
předměty, které na závěr obdržely.

OVOCNÉ STROMY SMĚREM KE
SMEČNU

V posledních pár letech řídnou stromy nad
naší obcí směrem ke Smečnu, čehož si
všiml nejeden obyvatel Ledec. Tato situace
nebyla zastupitelům Ledce nezávislí
lhostejná, a proto se s tím rozhodli něco

Velký úspěch mělo i nově vybudované
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udělat. 5. listopadu zde přibylo celkem
20 ovocných stromků.
Doufáme, že se mladým stromkům bude
dařit. Snad v budoucnu dorostou do stejné
krásy jako jejich předchůdci.
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rybník Návesák. Na jaře a na podzim
dochází k vápnění, aby byl eliminován
výskyt různých parazitů. Vápno také
zbavuje vodu sinic. Úkolu se chopili Martin
a Pavel Burantovi – ti si spolu na loďce
připomenuli
i
Archimédův
zákon
a vztlakovou sílu v praxi. Tuto péči o rybník
ocení zejména členové Rybářského kroužku
Ledce při OÚ, kteří si z tohoto rybníka
odnáší své rybářské úlovky.
sb

VÁNOČNÍ STROMEČEK
V červenci jsme
vyzvali
naše
spoluobčany
k vyjádření
formou
ankety,
kam by bylo
vhodné
umístit
nový
vánoční
stromek.
Do ankety se
zapojilo celkem
20 občanů s výsledkem 12:8 – zvítězilo
umístění blíže ke kapli.
Původně byla odborníkem zamýšlena
výsadba jedle bělokoré, ale došlo ke změně.
Byla zde zasazena jedle korejská, kterou
nám také zahradník doporučil. Jedle byla
vysazena v září tohoto roku. Stromeček je
sice malý, měří pouhých 250 cm, ale to mu
neubírá na kráse. Jedle vyroste během
několika let a stane se z ní nádherný
vánoční strom, který společně s kaplí bude
tvořit ozdobu vesnice.
I u malého vánočního stromku bude možné
se v budoucnu během adventu sejít,
popovídat si a popít svářeček.
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OBECNÍ FACEBOOK
Jako velká část okolních
obcí, tak i Ledce mají od
letošního
srpna
své
facebookové
stránky.
Naleznete je pod názvem
Obec Ledce. Věříme, že tato
stránka zlepší informovanost o dění v obci.
mb
POPLATKY 2021
Ohledně legislativních změn zákona
o odpadech nemá stále obec k dispozici
známky na svozy odpadů od AVE.
Termíny
placení
poplatků
budou
zveřejněny
na
nástěnkách
v obci
a na stránkách www.obec-ledce.cz.
ib
PŘÁNÍ K NOVÉMU ROKU
Vážení spoluobčané,
rok 2020, kterému
zbývá jen několik
dní, byl skutečně
náročný. Zažili jsme
boj s pandemií a
obavy o zdraví své a
svých nejbližších.
Museli jsme se učit žít jinak, než jsme
zvyklí. Přejeme Vám, aby byl nový rok
skutečně lepší, pohodový, šťastný, úspěšný
a především plný pevného zdraví.

DEZINFEKCE RYBNÍKA

V neděli 15. listopadu nastal čas péče o náš
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