LEDECKÝ OBČASNÍK ZÁŘÍ 2021/č. 31
NOVÉ KOMUNIKACE V OBCI
Zastupitelstvo obce Ledce plní volební
program ohledně budování nových místních
komunikací v obci.
Jednou z priorit byla obnova místní
komunikace do Šternberka. Investice činila
3.377.800,Kč
se
štědrou
dotací
z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
2.281.851,- Kč. Dodavatelem se po
výběrovém řízení stala firma Strabag a.s.
Praha. Zastupitelé na svém zasedání v září
schválili vítěze pro realizaci stavby, ale nebyli
opět jednotní.
Při obnově
komunikace se
zjistilo, že je
nutné
ještě
opravit
nájezdové
plochy a část
chodníků. Tato
investice činila
632 000,- Kč.
Mezi další
komunikace, které
nebyly v dobrém
technickém stavu, patřila panelová cesta.
Obec Ledce uzavřela plánovací smlouvu
k výstavbě části nové komunikace, kde se
finančně spolupodíleli stavebníci nového
rodinného domu a obec. Statutární zástupci
obce v navrhovaném rozpočtu na rok 2021
předložili návrh k budování části nové
komunikace i opravu stávající panelové cesty,
která byla v žalostném stavu. Oprava
komunikace včetně jejího rozšíření a nového
chodníku u plotu domu čp. 120 přišla
finančně obec na 1.061.170,- Kč. Stavebník
zaplatil kromě rozšíření komunikace
i projektovou dokumentaci a tuto komunikaci
po kolaudaci předá bezplatně obci. Zároveň
se z těchto rekonstrukcí využil recyklát ke
zpevnění cesty u rybníka Hrádek.
Dodavatelem byla také firma Strabag.
V tomto případě mezi zastupiteli zavládla
jednota.
Budování silnic v obci začalo před lety
budováním komunikace u domů čp. 62 až 68,
dále od bytovek až k čp. 115. Další byla nová
komunikace v okolí budovy bývalé školy,
potom část ke Šternberku od čp. 89. Také
vznikla nová komunikace od čp. 92 až na
konec ulice.

Závěrem by se dalo říci, že obec má
opravenou
značnou
část
místních
komunikací.
ib
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Pátého června se uskutečnil již šestý
ročník rybářských závodů na rybníku
Návesák, který byl oproti jiným ročníkům
omezen pro děti do 15 let.
Stejně jako v loňském roce i letos bylo od
ranních hodin celkem teplo, to však
neodradilo soutěžící, kterých se sešlo 15
a společně se svými rodinnými příslušníky
či známými vytvořili tu pravou soutěžní
atmosféru.

Přesně v devět hodin byly rybářské závody
zahájeny a rybáři začali chytat. Na rozdíl od
loňského roku, kdy ryby tolik nebraly, tomu
letos bylo pravým opakem. Všichni účastníci
tak měli o zábavu postaráno.
Během chytání se opékaly buřty, aby se
děti mohly posilnit a měly dostatek energie na
vytahování úlovků. Znáte to, u vody vždycky
vyhládne.
Čas utíkal celkem rychle a po dvou
hodinách
byly
závody
ukončeny.
Následovalo měření ryb, které probíhalo až
po konci chytání.
Krátce po půl dvanácté byly všechny
výsledky sečteny a šlo se vyhlašovat. Na
všechny účastníky čekaly zajímavé ceny a pro
první tři navíc i poháry.
Nastal čas vyhlášení vítězů. Na prvním
místě skončil Jaromír Jakeš, který vytáhl 333
cm ryb, na druhém místě se umístila Kristýna
Barášková, která odlovila 251 cm ryb a na
třetím místě skončil Jakub Petr s 195,5 cm.
Stejně jako předešlé ročníky i ten letošní
dopadl dobře. I v době covidové se nás sešlo
hodně a doufám, že se ve stejném počtu
sejdeme i příští rok. Petrův zdar!
mb
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ZAHÁJENÍ PRÁZDNIN
Dne 26. 6. 2021 proběhlo na našem hřišti
slavnostní zahájení prázdnin. Pan král
„Veselá Huba“ měl připravený program, kde
děti hrály hry, tančily a soutěžily. Kdo nechtěl
soutěžit, využil zábavu na prolézačkách nebo
hraní si s míčem. Velmi zajímavá byla ukázka
práce Záchranné báňské služby Libušín – děti
si mohly vyzkoušet lezení po lanovém
žebříku (s jištěním) nebo si prohlédnout
a vyzkoušet technické vybavení vozu.
Občerstvení v podobě opečených buřtíků
bylo pro posilnění dětí i dospělých zajištěno.
Počasí nám přálo a sobotní odpoledne jsme
strávili v příjemné přátelské atmosféře.
lk

Proto obecní úřad zakoupil i altánek, ve
kterém mohou maminky s dětmi či jiní
občané relaxovat.
mb
Z-BOX
Za poslední rok a půl se v našich životech
odehrálo velké množství změn a jednou
z nich je u mnohých z nás i způsob
nakupování.
Vládní
opatření
byla
nekompromisní a nákup na internetu byl často
jedinou možností, jak získat potřebné zboží,
a proto měli přepravci hodně práce. To byl
moment,
který
vedl
k rozšíření
samoobslužných výdejních míst. Vy, kteří
jste objevili kouzlo nákupu online, již jistě
znáte přepravní společnost Zásilkovna.
Od poloviny září je pro nás na návsi
k dispozici samoobslužné výdejní místo
zvané Z-BOX. Zásilkovna
má
svá
kamenná
výdejní
místa, ale možná dáte
i šanci Z-BOXU.
Proč? Výdejní místo
je přímo v naší obci,
provoz je nepřetržitý
(nemusíte tak čekat
celý den na kurýra či
si hlídat otevírací
dobu), cena doručení
je stejná jako na
kamenná výdejní místa, při výdeji omezíte
kontakt s cizím člověkem a s velkou
pravděpodobností si odpustíte i čekání ve
frontě.
Zásilku si můžete vyzvednout za použití
aplikace, kterou si musíte stáhnout do svého
mobilu. Dobírka je také možná – platíte před
převzetím v aplikaci. Vše má svá úskalí,
a proto bych na závěr občany upozornila, že
pokud upřednostníte platbu online předem, je
dobré si prověřit recenze vybraného e-shopu.
Věřím, že toto nově vzniklé bezkontaktní
výdejní místo nalezne v naší obci své
uplatnění.
sb

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
Koncem prázdnin jsme přivítali 6 nových
občánků. Sešli jsme se v pátek 27. srpna před
obecním úřadem.
Na této malé slavnosti přivítala paní
místostarostka s paní účetní děti Viktora,
Ondřeje, Olivera, Ondru, Marušku a Anežku.
Děti dostaly dárky a maminky květiny.
Naším malým novým občánkům a jejich
rodičům přejeme mnoho štěstí, zdraví,
spokojenosti, rodinné pohody a lásky.
ib
NOVĚ VYBAVENÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
V minulém roce se obecní úřad pustil do
modernizace
dětského
hřiště,
která
pokračovala i v letošním roce. V červnu naše
hřiště obecní úřad obohatil o posilovací stroje
pro dospívající a dospěláky, avšak bylo ještě
zapotřebí vyřešit posezení, a to takové, které
by návštěvníky ochránilo před případným
deštěm.
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