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UKLIĎME ČESKO (6. dubna)
První dubnovou sobotu se v devět hodin
sešlo několik desítek nadšenců před
obecním úřadem. Úkol byl jasný – uklidit
obec.
Místostarostka paní Lenka Kmohanová s
úsměvem všechny přivítala a nastínila, jak
se bude při úklidu postupovat. Zároveň
přidělila účastníkům igelitové pytle a
pracovní rukavice.
Lidé se rozdělili do tří skupin. Jedna
skupina vyrazila směrem do Šternberka,
druhá ke hřbitovu a třetí k Hrádku. Nadšení
při sbírání odpadků bylo veliké. Připravené
pytle se rychlostí blesku plnily odpadky.
Na závěr se skupinky sešly v bývalém
lázeňském parku Šternberk, ve kterém se
odstraňovalo roští, řezaly se nálety a
všechno odpadní dřevo se pálilo. S nálety
pomáhaly motorové a ruční pily, ale hlavně
především sdílené nadšení mít naši obec
krásnou a uklizenou.
Pan starosta Miloslav Krček přispěl nápoji
brigádníkům. OÚ zajistil občerstvení
v podobě špekáčků, které si přítomní opekli
v příjemné a přátelské atmosféře se skvělým
pocitem dobře odvedené práce.
Za týden se vydala uklízet další skupina,
tentokrát již menší, protože se úklidu
nemohla účastnit ve vyhlášeném termínu. Je
chvályhodné, že se tito lidé individuálně
domluvili a bez výmluv pomohli až
v nadcházejícím týdnu.
Všem zúčastněným moc děkujeme a těšíme
na další podzimní akci.
Mnoho z akce je zaznamenáno díky Ivě a
Silvii Burantovým ve fotodokumentaci,
kterou najdete na webových stránkách obce.
M. B.
KÁCENÍ STROMŮ V OBCI
Obecní úřad nechal v únoru letošního roku
vypracovat
posudek
na
posouzení
aktuálního stavu stromů v obci.
Jednalo se o čtrnáct topolů černých a jeden
jasan ztepilý na pozemku par. č. 1229/7 (na
návsi u hřiště). Z posudku pana Radka
Stříbrného vyplynulo, že všechny stromy

jsou staré a jejich zdravotní stav byl silně
narušen. Byla prokázána hniloba kmenů jedná se tak o rizikové stromy
s doporučením jejich odstranění.
Na přelomu března a dubna proto došlo
k pokácení všech stromů u hřiště.
Stromy byly odstraněny místními občany a
společností AGRA Řisuty, která zapůjčila
těžkou techniku. Chtěla bych tímto
poděkovat panu Vicencovi, paní Krčkové a
panu Dočekalovi za velmi dobrou
spolupráci.
O stromy byl vcelku zájem, byly
odkoupeny obyvateli a zbylé větve byly
spáleny na čarodějnice.
Dále pan Stříbrný posuzoval celkem pět
kusů topolu černého na pozemku par. č.
1138 (ve Šternberku). Zde došlo k pokácení
celkem tří topolů černých. Dle posudku se
jednalo o extrémně rizikové stromy, jejichž
zdravotní stav byl silně narušený.
L. K.
JARNÍ TVOŘENÍ
Stalo se již tradicí, že před Vánocemi a
Velikonocemi pořádá Kulturní komise při
OÚ Ledce tematické tvoření.
V posledních pěti letech ledečtí občané
vyráběli dekorace na Vánoce a na
Velikonoce pod vedením paní Míly
Blahníkové. Letos na jaře však nastala
změna - v neděli 14. 4. se uskutečnil
zážitkový workshop s floristkou Lenkou
Janovskou. Kolem 15. hodiny se sešlo 17
ledeckých dívek a žen, aby si pod vedením
paní Lenky vyrobily velikonoční dekoraci.
Na této akci se všechny přítomné dozvěděly
mnoho užitečných rad o tom, jak pracovat
s květinami a jak je správně naaranžovat.
Paní floristka se všem mile a odborně
věnovala a právě díky jejím radám si mohly
všechny účastnice kurzu vyrobit skvělou
květinovou dekoraci.
Příjemná atmosféra byla doplněna vůní
čerstvě uvařené kávy a občerstvením, které
připravily členky kulturní komise.
Všechny zúčastněné vypadaly spokojeně a
jejich snaha z vlastnoručně vyrobené
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dekorace byla také zdokumentována.
Společně strávené nedělení odpoledne se
neslo ve velmi příjemném duchu.
I. B.
DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Dne 11. 5. se konal již 4. ročník rybářských
závodů na rybníku Návesák. Od ranních
hodin k rybníku přicházely nejen děti
místní, ale i přespolní, které nepříznivá
předpověď počasí neodradila.
V devět hodin byly rybářské závody
zahájeny a děti mohly začít rybařit. I přes to,
že byly letos ryby opatrnější a nechtěly se
nechat ulovit, si děti závod užily. Po dvou
hodinách rybaření byly závody ukončeny a
šlo se sčítat.
Po sečtení celkového počtu délek všech
odlovených ryb jednotlivých účastníků
závodů byli vyhlášeni vítězové. Na prvním
místě skončila Kristýna B., která v součtu
všech odlovených ryb získala 398 cm, na
druhém místě skončil Matyáš R. se 116 cm
a na třetím místě se umístil Daniel Č., který
ulovil ryby o celkové délce 65 cm.
Největším chyceným úlovkem byl kapr,
který měřil 48 cm.
I pro ostatní účastníky připraveny menší
ceny. Děti odcházely spokojené a věřím, že
se za rok opět uvidíme. Petrův zdar!
M. B.
DĚTSKÝ DEN
Kulturní komise obecního úřadu v Ledcích
pořádala v sobotu dne 1. 6. dětský den.
Akce se zúčastnilo mnoho místních i
přespolních dětí, včetně dětí z dětského
domova. Počasí nám přálo, sluníčko totiž
pěkně připalovalo.
Děti se vyřádily při tradičních soutěžích
(skákání v pytlích, shazování plechovek,
lovení rybiček, slalomová dráha atd.),
velkou oblibu měl skákací hrad. Po pojídání
vdolků se děti mohly osvěžit a umýt pod
sprškou vody od smečenských hasičů ve
složení Daniel Tichava, Michal Čapek, Jan
Suda, Lukáš Burda a Pavel Štulík. Vodní

osvěžení bylo velmi příjemné. S organizací
také pomáhala naše šikovná mládež.
Limonáda i buřtíky byly zdarma připraveny
pro všechny přítomné a ceny v tombole
měly velký úspěch.
Doufám, že příští rok se sejdeme ve stejném
počtu a ve velmi dobré náladě.
L. K.
LETNÍ KINO V LEDCÍCH (28. června)
Konec školní roku jsme v naší obci
zakončili promítáním historicky prvního
letního kina, které se konalo na hřišti u
hospody. Na film Po čem muži touží se
přišli podívat nejen místní občané, ale i ti
přespolní. S přibývající tmou se do kina
začalo scházet větší množství lidí, které se
usadilo na deky, lavičky či vlastní židličky.
Přibližně ve 21:50 hod. začalo promítání.
Během celého filmu se přes 100
návštěvníků kina skvěle bavilo, což
dokládal i neustálý smích. Akci zajistila
Kulturní komise při OÚ Ledce.
M. B.
SENIORSKÁ OBÁLKA
Odbor sociálních věcí, školství a
zdravotnictví Městského úřadu ve Slaném
informoval úřady o distribuci tzv. Seniorské
obálky (karta pro případ naléhavé pomoci
v případě nouze). Jedná se o tiskopis, který
může napomoci v krizových situacích, je
určený především pro seniory nebo
zdravotně postižené, kteří bydlí ve svém
prostředí. Vyplnění tiskopisu (nemoci,
léky) je vlastní záležitostí seniora nebo jeho
blízké osoby. Po dohodě se složkami IZS je
nutné, aby byl tiskopis po vyplnění umístěn
na viditelném místě v domácnosti seniora.
Jedná se zpravidla o dvě možnosti – dveře
lednice nebo vstupní dveře do bytu zevnitř.
Tiskopis je k vyzvednutí na obecním úřadě.
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