LEDECKÝ OBČASNÍK PROSINEC 2019/ č. 28
Nové
občánky
přivítala
paní
místostarostka. Děti Anežka, Pepa, Jana
a Kája připravily krátký kulturní program,
aby slavnostně přivítaly Miu, Amálku,
Anežku a Štěpánka.
Přejeme dětem a rodičům mnoho štěstí,
zdraví, spokojenosti, rodinné pohody
a především lásky.

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME
ČESKO
Stejně jako v dubnu se i 21. 9. zúčastnila
naše obec akce „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“. Sraz byl tentokrát v devět hodin
u Agry. Přestože nebyla účast tak hojná
jako v dubnu, do práce jsme se vrhli s o to
větší vervou.
Naším cílem bylo uklízení cesty, která
vede do Řisut, druhou polovinu cesty
uklízeli občané Řisut. Možná by se Vám
zdálo, že je tato cesta celkem bez
odpadků, ale zdání klame. Nejvíce odpadu
jsme našli pod malým mostem, kde jsme
objevili gauč, pneumatiky, hromadu skla,
plastů a nedaleko mostu dokonce i kolo.
Všechny odpady jsme následně i řádně
roztřídili.

ib
DEN KRÁSY
Dne 16. 11. na Obecním úřadě v Ledcích
jsme společně s mojí kolegyní uspořádaly
Den krásy s kosmetikou Mary Kay. Obě
se již nějaký čas věnujeme kosmetice
a vizážistice, a tak jsme se se rozhodly, že
uspořádáme akci pro místní ženy, které
mají chuť se dozvědět více informací
nejen o správné péči o pleť, ale
i o základech správného líčení. Nicméně
aby mělo naše setkání smysl, bylo třeba,
aby si ženy všechno vyzkoušely. Nakonec
všechny odcházely krásné a s úsměvem na
tváři. Děkuji Vám za účast, byly jste
skvělé!

Nikdo by nečekal, že najdeme i uhynulého
berana, kterého jsme nechali odvézt do
kafilérie.
Po dobře odvedené práci jsme se rozešli
zpět do svých domovů. Všem přítomným
děkujeme za účast a dobře odvedou práci.
mb
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Druhý pátek v listopadu jsme měli na OÚ
v Ledcích malou slavnost - přivítali jsme
totiž nové občánky naší obce. Narození
dětí je velkou radostí pro rodinu, obec
a vlast. Nezapomínejme, že v dětech je
naše budoucnost.
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
Jako každý rok jsme se i letos sešli na oslavě
začátku adventu. Lampionový průvod
prosvítil naši obec stejně jako vánoční
strom. Oproti loňskému roku nám počasí
přálo, i tak se ale mohli malí i velcí účastníci
zahřát teplým nápojem. Odměnou jim bylo
milé setkání s přáteli a sousedy, vánoční
hrneček a dětem sladká odměna.

HŘBITOVNÍ ZEĎ V LEDCÍCH
Rozpadající se a chátrající zeď na místním
hřbitově byla kritizována občany a také
v roce 2015 ve čtvrtletníku Ledečák.
Kritika byla na místě, zeď skutečně
ohrožovala i hroby, které byly v její
blízkosti. Jak většina z Vás pamatuje,
u hřbitova rostl nádherný kaštan, který byl
jeho dominantou, ten však musel být
pokácen. Dendrologický průzkum potvrdil,
že kaštan má vnitřní hnilobu.
Zastupitelé
(Ledce
nezávislí)
při
sestavování rozpočtu na rok 2019 navrhli
zařadit stavební práce na rekonstrukci
hřbitovního
zdiva.
Nebylo
zcela
jednoduché si záměr úpravy a přestavbu zdi
prosadit. Zastupitelé nebyli jednotní, pět
záměr prosazovalo (Ledce nezávislí)
a dva byli proti (Pro Ledce).
Statutární zástupci obce dali vypracovat
projekt na rekonstrukci hřbitovního zdiva.
Dalším úkolem bylo výběrové řízení.
Podány byly tři nabídky – FIMOREK
stavební a obchodní spol. s r. o., Kladno,
nabídka 860.072,- Kč bez DPH, Zdeněk
Beneš, Slaný, nabídka 878.862,06 Kč bez
DPH a Stavby a rekonstrukce K.N.Š. s. r. o.
Slaný, nabídka 799.664,67 Kč bez DPH.
Hodnotící komise vybrala firmu s nejnižší
nabídkou, a to firmu Stavby a rekonstrukce
K. N. Š. Slaný.
Stavební úpravy a přestavba hřbitovní zdi
byla zahájena začátkem června 2019.
Na stavební akci bylo ušetřeno cca 35 tis.
Kč a zároveň vznikly vícepráce za
zámkovou dlažbu u vchodu na hřbitov
a další drobné práce. Stavební dozor na této
akci měla firma FOR STAV.
Během léta nastal problém s nádrží na vodu,
která začala protékat. Tento problém se
vyřešil koupí nové nádrže, která je zajímavě
zabudovaná. Nádrž je umístěna vlevo za zdí
a návštěvníci si mohou pohodlně natočit
vodu přímo u vchodu na hřbitově.
Zrekonstruovaná zeď pozitivně změnila
vzhled hřbitova.
Nové lavičky jsou
užitečnou tečkou za rekonstrukcí. Další
novinkou je vitrína na zdi pro zveřejňování
důležitých dokumentů, které jsou určeny
pro nájemníky hrobových míst.

lk
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
Třetí adventní neděle patřila tvoření. Pod
vedením floristky paní Lenky Janovské se
sešli místní i přespolní občané, aby si na
obecním úřadě vyrobili svícen na
štědrovečerní stůl.
Nejprve jsme se na práci trochu občerstvili
a kolem třetí hodiny jsme začali s velkou
chutí a elánem pracovat. Při práci jsme se
společně pobavili a nasáli vánoční
atmosférou. Výsledné výtvory byly skvělé
a všichni přítomní se loučili v dobré náladě.

lk
VÁNOČNÍ KONCERT
Jak už bývá každoroční tradicí, i letos, 21.
12. v 18:00 hod., proběhl vánoční koncert
v kapli sv. Jana Křtitele. V letošním roce
vystoupila skupina Karel Pazderka & Band.
Na koncert přišlo mnoho místních
i přespolních občanů, kteří si za poslechu
hudby a pití svařáku užili poslední letošní
obecní akci.
mb
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U vchodu jsou umístěny nádoby na odpad
ze hřbitova: zelená na sklo, žlutá na plast
a hnědá na rostliny.
V blízkosti hřbitova vzniklo nové veřejné
osvětlení, které příchozím pěkně osvítí
přístupovou cestu.
Nově vzniklá část hřbitova se většině
místních líbí. Pochvaly přicházejí i od
přespolních, kteří mají v Ledcích uložené
své zesnulé k věčnému spánku.

stromkům bude dařit a budou nám jednou
zase připomínat původní les.

mb
MÍSTNÍ POPLATKY 2020
Poplatky za komunální odpad a poplatek za
psa se platí o úřední dny (pondělí a středa
8.00 – 12.00 a 14.30 – 18.00 hod.) v termínu
od 20. 1. 2020 do 3. 2. 2020.
Poplatky je možné uhradit bankovním
převodem na účet obce 6928141/0100.
V případě platby za odpad uveďte variabilní
symbol 13370 a č. popisné (např.
13370299), v případě platby za psa pak
uveďte
variabilní
symbol
13410
a č. popisné (např. 13410299). Poplatník
vyplní a odevzdá na OÚ Ledce přiznání
k poplatku za svozy a poplatku za psa.
Známky pro svozy odpadů z roku 2019 platí
do 31. 1. 2020.
Majitelé pejsků zaplatí za jednoho psa 100,Kč a za každého dalšího 150,- Kč. Za
známky na popelnice (110 l) zaplatíme dle
četnosti svozů - žlutá známka (14 denní
svoz) 1300,- Kč/rok, zelená známka
(kombinovaný svoz) 1.800,- Kč/rok,
červená známka (každý týden) 2.200,Kč/rok, bílá známka (měsíční svoz dle
termínu svozů) 700,- Kč, pouze kde má
jedna osoba trvalý pobyt, chalupáři zaplatí
600,- Kč/rok za 8 jednorázových svozů.
Upozornění měsíční svoz (bílá známka)
bude v lednu 1. 1. 2020.
Nabízíme k prodeji sadu tří tašek na tříděný
odpad v hodnotě 60,- Kč/sada.

ib
MLYNÁŘŮV LESÍK
Jak už jsme informovali v našem článku
v roce 2016, lesík, který se nachází směrem
k Hradečnu (p. č. 1474 a p. č. 1480 v k. ú.
Ledce u Kladna), byl z velké části vykácen.
Od té doby došlo k celé řadě změn. Lesík si
koupila ještě v tom roce skupina nadšenců
z Malíkovic, která si zde následně postavila
malou dřevěnou chatku. V současné době je
lesík zalesněn náletovými dřevinami,
převážně břízami.
Je tedy správné, že se lesík vrátí do
původního stavu, přestože se změní skladba
lesa, ale bude to trvat ještě pár desítek let,
než stromy vyrostou. Doufejme, že se

ib
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PŘÁNÍ K NOVÉMU ROKU
Vážení spoluobčané,
právě jsme oslavili vánoční svátky, kdy
jsme měli možnost zastavit kolotoč
všedních dní plných starostí a povinností.
Nyní zbývá jen několik dní do nového roku,
kdy je čas hodnocení starého roku a plánů,
co chceme uskutečnit nebo zažít.
Do nového roku Vám přeji štěstí, dobrou pohodu,
mnoho pracovních úspěchů a pevné zdravíčko.
mk

Autoři článků:
mb – Martin Burant, mk – Miloslav Krček, lk – Lenka Kmohanová, ib – Iva Burantová, sb –
Silvie Burantová
Náklad výtisku – 200 kusů.
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