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Prosinec č. 23/2012
VÁŽENÍ OBČANÉ….. Blíží se konec roku a s ním i letošní, poslední, vydaní našeho občasníku

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE 12. a 13. 10. 2012
Počet zapsaných voličů
344
Počet vydaný úředních obálek
173
Volilo
50,297 %
Počet platných hlasů
166
Sdružení nestraníků
10
Strana soukromníků ČR
1
SUVERENITA-blok J.Bobošíkové,SZR 10
TOP 09 a Starostové pro SK
12
KSČM
52
Strana zelených
2
Středočeši2012.cz
1
ČSSD
39
KDU-ČSL, SNK ED a NK
2
ODS
20
Strana svobodných občanů
2
Hnutí na podporu dob.hasičů a dal.dobr. 1
Dělnická strana sociální spravedlnosti
6
Komunistická strana Československa
1
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
4
Česká strana pirátská
3

Místní poplatky v roce 2013
Poplatek za psa: 1 pes 70Kč, druhý a další pes 100Kč
Poplatek ze svozy odpadů: 1 občan s trvalým pobytem 500,-Kč/rok, vlastník rod.
domů(objektů) a bytů, ve kterých nemá trvalý pobyt žádná osoba 500,- Kč/rok
poplatek ze psa a poplatek za svozy odpadů se vybírají od 7. 1. 2013 do 30. 1. 2013 o úřední dny
na Obecním úřadu v Ledcích.
Známky pro svozy odpadů z roku 2012 platí do konce ledna 2013.
Známky na popelnicích:
žlutá známka – svoz po celý rok sudý týden ve středu,
zelená známka – svoz leden až duben každou středu (svoz leden až duben každý sudý týden ve
středu)
červená známka – svoz po celý rok každou středu
domácnost 1 člen – 10svozů,
domácnost 2členové – 26 svozů (žlutá známka),
domácnost 3členové-39svozů (zelená známka),
domácnost 4 a více členů-52svozů (červená známka),
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vlastníci objektů a bytů, ve kterých nemá žádná osoba trvalý pobyt -8 svozů
Poplatek za svozy je poplatkem za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, takže se netýká pouze svozu popelnic.
Občané mají možnost využít 2x do roka velkokapacitní kontejner, 2 x do roka svoz nebezpečných
odpadů a celoročně mohou využít bez dalšího poplatku kontejnery na tříděný odpad.
Náklady na svozy a zneškodnění odpadů v roce 2012
Svoz popelnic dle známek
239.460,-- Kč
Svoz nebezpečný odpad
4.100,-- Kč
Svoz velkokapacitní odpad
31.854,-- Kč
Náklady na tříděný odpad
76.700,-- Kč
Celkem
352.114,-- Kč
Příjmy za poplatky ……………………….

249.290,-- Kč

KULTURNÍ AKCE v naší obci
Sbor místních hasičů, za podpory OÚ Ledce, pořádal v sobotu 1.září 2012 od 16.00hod opékání
buřtů pro občany a děti na závěr letních prázdnin, před hasičárnou u rybníka. Bylo pěkné počasí
i zábava.
Jako každým rokem byl pořádán zájezd do Litoměřic, jelo se v úterý 18.září 2012 na výstavu
„Zahrady Čech“ – byl to poslední slunečný den s letními teplotami 26st (druhý den se ochladilo o
10st)
Od září pro ženy, maminky a děti se otevřela Tvořivá dílnička, kde si různými výtvarnými
technikami děláme radost pro sebe nebo své blízké. Scházíme se 1x za měsíc na jedno sobotní
odpoledne. Co jsme tvořili? Obrázky ze špachtliček, zdobili květináče, rámečky zdobené
ubrouskovou technikou a po novém roce začneme plést z papíru koše/ošatky.
21.října 2012 bylo společenskou komisí OÚ Ledce pořádáno Podzimní setkání v kapli sv.Jana
Křtitele. Vystoupila děvčata s recitačním pásmem a dívky z DD Šternberk. Za závěr naše
děvčata společně s kluky z chráněného bydlení zahráli básničku „Dvě spletené pohádky“,
Vystoupení se podařilo a děkuji za spolupráci a přípravu s kluky paní M. Kandalíkové, klíčové
pracovnici chráněného bydlení.
Zveme Vás na dne 2.prosince 2012 od 16.00hod na náves, kde se rozsvítí vánoční strom. Po
slavnostním přivítání starosty obce pana Burgra bude v kapli sv. Jana Křtitele kulturní program.
Vystoupí děvčata s kluky z chráněného bydlení a zahrají Vám scénku „o narození Ježíška“. Máte
se na co těšit.
Prodejna v naší obci prodejna COOP ukončila pronájem v naší obci. Od listopadu je prodejna
znovu otevřena.
Vážení spoluobčané, konec roku je časem nejen přání, ale i poděkování, a proto bychom rádi
poděkovali všem, kteří se aktivně podíleli na rozvoji naší obce.
Všem přejeme hodně štěstí, zdraví, klidné rodinné zázemí a úspěch v práci v novém roce 2013.

Zastupitelé obce Ledce
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ŘÍJEN 2012
číslo 22

Podzimní setkání v kapli
V neděli 21. října 2012 od 16.00hod v kapli sv. Jana Křtitele se opět pro Vás otevře
kaplička s kulturním programem – vystoupí děti s recitačním pásmem, děti z DD Šternberk –
kytarovým vystoupením a na závěr děti s klienty chráněného bydlení – hranou básničkou „Dvě
spletené pohádky“.
Pozvánka do TVOŘIVÉ DÍLNIČKY
První naše společné výtvarné tvoření jsme pořádali v pátek 28. září 2012 od 14hod na OÚ Ledce,
v zasedačce. Kdo přišel, vyrobil si a odnesl svůj obrázek ze „špachtlí“-všichni byli moc šikovní a s
dílky spokojeni. Na ukázku bylo k vidění: výrobky z papíru, fimo hmoty, drátků, obrázky,
čajovník…
Další setkání bude v sobotu 27. října 2012 od 14.00hodin v zasedačce OÚ. Co budeme tvořit?
Budete mít na výběr:
- pro velký zájem budeme pokračovat obrázky ze špachtlí (za materiál 20Kč)
nebo si nazdobíte květináč (celý i s materiálem za 60Kč).
V měsíci listopadu budeme tvořit obrázky tzv. ubrouskovou technikou – pro představu je můžete
vidět v naší Tvořivé dílničce v říjnu nebo v úředních hodinách na OÚ do konce října. Kdo z vás
bude mít zájem si takové obrázky s námi vyrobit (krásný dárek k vánocům) je nutné si rámečky
PŘEDEM OBJEDNAT! Ostatní potřebný materiál bude rozpočítán – lepidlo na ubrousek,
ubrousek, krakelovací lak, hrubá pasta (nebo sněhová), základní a tónovací barva, 3D lak,
modelovací 3D hmota, závěrečný lak, atp. ostatní věci budou k dispozici (nůžky, tupovací houba).
Na tvoření obrázků se sejdeme 17. Listopadu 2012 od 14.00hodin v zasedačce OÚ.
Objednávka rámečků - v tvořivé dílničce v říjnu nebo u paní J. Štěpánové do konce října –
80Kč/kus.
V lednu si uděláme relax po svátcích - začneme s pletením papírových podnosů/košů (též možno
vidět v „Tvořivé dílničce“) – jsou praktické, pevné a stojí jen čas pletením! Kdo bude mít zájem
s námi plést, přijďte do dílničky, ukážeme „roličkování papíru“. Vezmeme si: špejli, lepidlo a zlaté
stránky.
Velkokapacitní kontejner
Od 19. 10. 2012 do 21. 10. 2012 budou přistaveny před obecním úřadem 2 velkokapacitní
kontejnery. Žádáme Vás, abyste po jejich naplnění již žádný odpad neukládali.
Svoz nebezpečného odpadu
Svoz nebezpečného odpadu bude v sobotu dne 10. 11. 2012 před OÚ Ledce v čase od 9.00 do 9.30
hod.
ODPADY SE NEODLOŽÍ PŘED OÚ, ALE OSOBNĚ PŘEDAJÍ SVOZOVÉ FIRMĚ MPS KLADNO
Obecní úřad a společenská komise
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MUZEJNÍ OBČASNÍK
LEDCE
říjen 2012/ číslo 1
(příloha Ledeckého občasníku)
Po našem návrhu a souhlasu OÚ a společenské komise předkládáme ledeckým občanům 1.
číslo našeho Muzejního občasníku s cílem více informovat občany o práci našeho muzea
v Ledcích a o jeho zřizovateli, o. s. Klub přátel Asie Pražská jurta.
Působíme v Ledcích v prostorách budovy bývalé školy již od roku 2005 a naším hlavním
cílem je postupné otevření Malého asijského muzea a Pamětní síně obce Ledce včetně
bývalých lázní Šternberk.
Krátce po přestěhování jsme v uprázdněné školní budově z roku 1897 v místnosti bývalé
tělocvičny vybudovali přednáškovou síň, kde každý měsíc organizujeme (již 7. rokem) 1- 2
přednášky a besedy o vybraných zemích Asie, zaměřené zejména na české stopy v Asii, a o
zajímavé historii Ledec včetně Šternberka (Bílého Újezdce) od nejstarších dob do
současnosti. V přednáškové síni jsme v září 2007 umístili stálou expozici nazvanou Malá
asijská galerie, která obsahuje zajímavé obrazy asijských výtvarných umělců spojené
s našimi zeměmi a informace o zájmu našich umělců o Asii a o asijské umění. Uspořádali
jsme tu např. i setkání dětí z Dětského domova ve Šternberku s čínskými dětmi z Prahy,
vědomostní soutěže pro ledecké děti, výstavu o životě a díle místního občana Karla Nováka
ke 100. výročí jeho narození, ve spolupráci s dalšími organizacemi 1. mezinárodní setkání
kočovníků apod.
O zřizovateli muzea - občanském sdružení Klub přátel Asie Pražská jurta
Občanské sdružení Klub přátel Asie Pražská jurta bylo oficiálně zaregistrováno dne 21.
června 2002 Ministerstvem vnitra České republiky jako nepolitické občanské sdružení. Do té
doby fungovalo už od roku 1995 jako malý soukromý podnik.
IČO 26597403, mobilní tel. 605300773, www.ic prazskajurta.cz.
Cílem našeho sdružení je přispívat k poznávání a k rozvíjení vztahů naší země s oblastmi
obývanými příslušníky asijských národů v Rusku (počínaje Kalmyky a konče národy a
národnostmi žijícími na Sibiři a na Dálném východě), se středoasijskými republikami, které
teprve nedávno získaly samostatnost, s Mongolskem, Čínou, oběma korejskými státy,
s Japonskem a s Vietnamem. Vybrané dokumenty a fotografie z historie poznávání výše
uvedených zemí postupně zpřístupňujeme ve stálé expozici v našem Malém asijském muzeu
v Ledcích. Naše sdružení má dnes trvalé sídlo (kancelář) v Praze 3 a od r. 2005 klubové
prostory v Ledcích.
Druhým cílem sdružení je shromažďovat informace o historii obce Ledce včetně bývalých
lázní Šternberk a vybudovat Pamětní síň obce Ledce. Od příchodu do Ledec máme dobrou
spolupráci s Obecním úřadem, v jehož čele je dnes již třetí starosta. Postupně jsme navázali a
navazujeme osobní styky zejména se staršími občany Ledec, kteří nám věnují nebo zapůjčují
unikátní fotografie, dokumenty a předměty týkající se historie obce, jednotlivých rodin a
staveb. Jsme za to velice vděčni a věříme, že naše spolupráce s nimi se ještě rozšíří.
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Součástí muzea je i naše knihovna, v níž soustřeďujeme zejména českou produkci o Asii,
vybraných asijských zemích i o historii Kladenska a Slánska.
Co nabízíme ledeckým občanům, školám, dalším institucím i jednotlivcům?
- přednášky a besedy o vybraných oblastech Asie, zejména o jejich vztahu k našim
zemím, o historii Ledec apod.
- promítání filmů, video, tematické výstavky
- setkávání v klubu, v originální mongolské nebo kazašské jurtě
- návštěvu Malého asijského muzea a Pamětní síně obce Ledce
- konzultace a prezenční studium literatury k historii česko-asijských vztahů a
kladenského regionu
- zejména dětem účast v cestovatelském, přírodovědeckém nebo výtvarném kroužku
se zaměřením na Asii nebo na regionální historii, výuku a doučování češtiny, příp.
ruštiny, čínštiny nebo mongolštiny
- dětem i dospělým členství v Klubu přátel Asie
Co očekáváme od ledeckých občanů, škol, dalších institucí i jednotlivců?
- zapůjčení či darování zajímavých fotografií, dokumentů a předmětů k dějinám obce
- návrhy a náměty na další práci sdružení a muzea
- informace o dalších českých stopách v Asii
- zájemce o členství ve sdružení, dobrovolné spolupracovníky
Jak získáváme finanční prostředky?
99 % nákladů na práci sdružení od jeho založení a na budování muzea kryjeme pouze ze
soukromých finančních prostředků dvou hlavních zakladatelů - členů vedení. Nejvyšší část
nákladů tvoří nájemné budovy a její provoz včetně údržby zahrady. Postupné snižování nájmu
je proto předpokladem pro naši další činnost. Přednášky z historie Ledec pořádáme pro
ledecké občany zdarma, ostatní přednášky jsou za 10 Kč. Poprvé v historii našeho sdružení
jsme získali letos dotaci na generální rekonstrukci elektrického vedení, výměnu vchodových
dveří a nákup figurín. Byli bychom vděčni za pomoc při hledání sponzorů pro naši další
činnost.
Pozvánka na otevření Pamětní sině obce Ledce a bývalých lázní Šternberk
Závěrem si dovolujeme pozvat všechny občany Ledec na otevření další části muzea v 1. patře,
zahrnující expozici, týkající se vztahů naší země s oblastmi obývanými asijskými národy
v Rusku a s Mongolskem, a hlavně na otevření
Pamětní sině obce Ledce a bývalých lázní Šternberk.
Zveme proto všechny naše spolupracovníky, příznivce a další občany na sobotu dne 8.
prosince 2012 v 15 hodin do Malého asijského muzea. O ostatních akcích v říjnu a
listopadu se dozvíte v pravidelných měsíčních programech a pozvánkách, které vyvěšujeme
v obci.
Vaši

J. Šíma, B. Ariundzul
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Květen 2012
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Číslo 21
ČERVEN 2012

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA ZVON kaple sv. Jana Křtitele
Starosta obce Ledce p. Jaromír Burgr jménem svým a jménem Obecního úřadu Ledce moc
děkuje všem, kteří přispěli finančními prostředky na pořízení zvonu kaple sv. Jana Křtitele,
která je kulturní památkou naší obce.
CELKOVÁ ČÁSTKA FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ ČINÍ …………..56.280,- Kč
Jména občanů, kteří přispěli:
pp. Josef Krček Kvíček, Mirka Šlajchrtová Řisuty, Blanka a Vladimír Benešovi, Eva Plšková,
Kateřina Immrová, Zbyněk Groh, Marie a František Královi, Iva a Pavel Burantovi, Marie
Pavlisová, Blažena a Karel Pazderkovi, Dagmar a Jaroslav Beznoskovi, Dalena Beznozková,
Zdeňka a Vítězslav Čížek, Irena a Miroslav Kuzďasovi, Klub přátel Asie, Zdeňka Mištová,
Věra Tesařová, Jaroslava Štochlová, Marie a Josef Burantovi, Jaromír Burgr, Hana a Míša
Pondělíčkovi, Martin Pecina, Miloslav Krček, Dagmar Vydrová, Majda Kocourová, Anita a
Milan Moravcovi, Adelheid Petrlíková, Míša Kalivodová, Tomáš Černický, Linda Vršková,
Gábina a Vladimír Týbl, Vraťka a Pavel Řachovi, Hana a Zdeněk Vavřincovi, Mirka a
Miloslav Marušákovi, Dana Kopřivová, Lýdie a Květoslav Lojdovi, Laduš Suchá, Eliška
Balakářová, Ludmila Masnerová, Marie Frajmanová, Miroslava Jandová, Hana a Oldřich
Krupičkovi, Olga Beránková, Božena a Karel Šindelářovi, Jaroslava Plívová, Jana a Miroslav
Kuzďasovi, Růžena Marešová, Marie a Václav Frolíkovi, Renata,David a Martina Jamečných,
Alena Hermanová, Ilona a Pavel Vitnerovi, Ludmila Volná, Alena a Štefan Nagyovi, Jarmila
Juppová, Pavlína Šottníková, Miluše Juráková, Jitka Černá, Aleš Altman, Kateřina a Jaroslav
Posovi, Jan Dobrovský, František Toman, Blanka a Jordán Taskovi, Josef Schořálek,
Krulišovi, Kottovi, Marcela a Jan Tišerovi, Hana a Ludvík Horovi, Patrik Tichava, Martin
Burant, Dagmar a Pavel Maňasovi, Eva a Josef Čermákovi, Lenka Nedvědová, Matasovi,
Jana a Míla Štěpánovi
Kulturní akce v obci
V lednu jsme přivítali nové občánky se slavnostním projevem místostarosty p. Krále a s
kulturním pásmem děvčat z 1.a 2.třídy (počet našich obyvatel je v současné době 495)
V únoru 11. se konalo „Masopustní veselí“ , které začalo ve 12.30hod u Dětského domova
ve Šternberku. Průvod v maskách došel na náves ve 14hodin , kde vyvrcholila zábava
s českým jídlem a občerstvením . Obsluha zazářila také v maskách. Ve stánku obsluhoval i
náš starosta obce v převleku Saxany a členové hasičského sboru. Nechyběl ani ředitel DD.
Přestože byl mráz -16st (ale krásně na modré obloze svítilo sluníčko) sešlo se na 150
dospěláků a dětí. Ty zahřál ovocný čaj a dospěláky svařené víno. Překvapením bylo
vystoupení ukázky šermířů s výkladem použití výzbroje rytířů z dob Rudolfa II. Celé
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odpoledne bylo vydařené s přátelskou atmosférou za podpory OÚ Ledce, Hasičů Ledce,DD
Ledce a Rozmarýny.
Další akcí v únoru 18. byl „Dětský karneval“ v horním sále OÚ Ledce od 14.00hodin.
Společenská komise připravila občerstvení a bohatou tombolu. Celý program zahájila
děvčata z 1. a 2. třídy tanečním vystoupením a na závěr svého programu za písničky „jede,
jede mašinka……“ zapojily i ostatní masky do dlouhé řady, aby vytvořily „hada“. Všechny
masky se krásně předvedly a program pro děti se vydařil
V dubnu jako každoročně se konaly na místním hřišti „čáry“ od 19.00hodin. Po zapálení
krásně postavené vatry, kterou připravili hasiči, a uhoření čarodějnice, si mohly děti opéct
buřtíky, které pro ně nachystala společenská komise a kofolu s občerstvením pro dospěláky
zajistili hasiči. Počasí bylo krásné (přes den k 30st). Dětí bylo hodně a až do večerních hodin
měly plno energie
V květnu se konaly „Máje“, které pořádala LEDECKÁ MLÁDEŽ. Den před sobotním
průvodem vsí přivezli chlapci „krále“ a pod vedením p. Bakaláře byl postaven na hřišti.
Průvod za doprovodu muziky pana Hory začal v sobotu 26. 5. od 15.00 hodin u pana starosty,
který byl dle tradice vyváděn jako první a pro překvapení přítomných byl oblečen do
staročeského kroje. Letošní máje se vyvádělo celkem šest děvčat, kterým to opravdu moc
slušelo. Děvčata a chlapci za doprovodu kapely, krojovaných žen a malých slečen si před
domem ozdobeným břízkou s fáborky zatančili Celý průvod došel na hřiště, aby byl poražen
„král“ a některý z chlapců byl jako první u špičky a mohl tak mít sólo na parketě. Počasí bylo
krásné a cestou se podávalo občerstvení. Večer od 20hodin se všichni sešli pod širým nebem
na hřišti, kde k tanci hrála rovněž kapela pana Hory. Večerní zábava se vydařila, nepršelo a
všichni se (i) tancem zahřáli
Za tropického sobotního dne 16.června se od 14hodin pořádal pro děti „Dětský den“ , který
společně zorganizovali DD Ledce, OÚ Ledce-společenská komise a hasiči za sponzorů Lego,
Rozmarýna, Rytíři Kladno, AGRA s.r.o., Corinthia, Panorama Hotel a TOITOI. Celé
odpoledne bylo pro děti nachystáno plno soutěží – např.malba na obličej, skládání origamů,
rybičky-chytání na háček, chůze v holinkách, slalom, přenášení vajíček na lžíci apod.
Odměnou byly krásné ceny, které si děti mohly vybrat. Dalším programem byla ukázka
výcviku policejních psů a dovednosti dravců – ptáků, děti se mohly svést obrněným
vojenským vozidlem. Pro menší děti byl připraven krásný velký nafukovací skákací hrad.
Celé odpoledne se mohly děti najíst a občerstvit cateringovou službou hotelu. Jídla, chlebíčků,
sladkostí, ovoce s čokoládou a zmrzliny bylo pro všechny. Celý program byl doprovázený
hudbou. Odpoledne se vydařilo jak programem, počasím, tak zábavou. Na závěr celého
programu hasiči předvedli svoji techniku a děti měly největší radost ze stříkací hadice, ze
které se mohly dlouho proudem vody osvěžovat v horkém počasí.
Pramen Dr. Prokeše „RYBIČKA“ a Šternberk
Rozborem ze dne 9.května 2012 bylo zjištěno že…… všechny hodnoty fyzikálních,
chemických, mikrobiologických a organoleptických ukazatelů vyhovují požadavkům VMZd
č. 252/2004 Sb. pro pitnou vodu v platném znění
PRAMEN Dr. Prokeše

Ve Šternberské lokalitě se nacházejí další prameny:


pramen Masarykův



pramen Dr. Tůmy



pramen Jindřichův
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Dále je zde ještě jeden pramen, ale z něj už v současnosti voda vytéká mezi keři. Dříve byl i
tento pramen upravován a zastřešen jako ostatní, ale časem toto zařízení zchátralo a dále se
nezrekonstruovalo. Proto se nyní tento pramen uvádí jako Zarostlý.
Šternberk – získal svůj název od hraběte z Martinic po své manželce, která pocházela z rodu
Šternberků. Dlouhá staletí se jednalo o nevýznamnou osadu, stával zde pouze zámeček, mlýn
a dvůr. Na počátku 19. století v těchto místech Martinicové, kteří vlastnili města v okolí –
mj.Smečno, Okoř, Slaný – nechali zřídit lázně s výstavnou kolonádou. Léčilo se zde velké
množství významných osobností např. K.H. Borovský - český spisovatel, novinář (jeho
pamětní deska s erbem je na vile, ve které bydlel těsně po svém čtyřletém vyhnanství
v jihotyrolském Brixenu), Josef Jungmann – český spisovatel, překladatel, filolog, František
Palacký český historik, politik a spisovatel, Karolína Světlá – česká spisovatelka. Šternberk
byl a je z důvodů pěkného okolí významným výletním místem. – dnes je součástí Přírodního
parku Džbán. Na konci 19.století lázně začaly ztrácet na atraktivitě, počet hostů se snižoval,
až byly lázně před I. světovou válkou zrušeny. V roce 1928 byly budovy nově využity jako
„vychovatelna pro mládež“. Těsně po II.světové válce zde byl krátce domov důchodců, poté
ústav sociální péče. V současnosti jak víme slouží budovy jako dětský domov.
LETNÍ dovolená praktický lékař Smečno
23.7. – 27.7. 2012
27.8. – 31.8. 2012
Pro akutní stavy zastupuje Dr.Kučerová, Slaný, Vikova 513, tel. 312 527 349.
Zajistěte si své léky včas.
Nebojte se správně třídit
Příklady třídění do kontejnerů:
PAPÍR – krabice, noviny, letáky, papíry, obálky
PLASTY – pet lahve, plastové tašky a sáčky, lahve od mycích prostředků, plastové kelímky,
polystyren
SKLO – skleněné obaly, sklenice, skleněné lahve
Kam patří např. keramika, linoleum, zrcadla, mastný papír – tyto odpady patří do
POPELNICE
SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ V SOBOTU DNE 10. 11. 2012 V ČASE
OD 9.00 – DO 9.30 PŘED OBECNÍM ÚŘADEM
Informace jsou dostupné i na našich internetových stránkách obce Ledce
http://www.obec-ledce.cz/

Prodejna Jednoty Ledce
Paní Ladislava Suchá, která dlouhých 16let byla vedoucí ve zdejší prodejně potravin,
ukončila pracovní poměr a od června máme novou paní ze Stochova. Všichni místní
obyvatelé si za tak dlouhou dobu zvykli na její ochotný přístup a prohození pár slov. Přejeme
ji hodně štěstí do života (jak říkala „Evík“ ze Slunce, seno, jahody….. -„běž s tím, koho máš
rád!“ V. Hugo). A díky za tolik let obsluhy za pultem!
Koutek pro zahrádkáře
Jestli máte dost jahod a už nechcete dělat marmelády a sirupy, udělejte si :
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Jahodový likér – 1/4kg jahod, 1/2lt lihu na slunci necháme 14dní. Pak přidáme 1/2kgcukru
svařeného s 1/2lt vody – vše smícháme a přidáme pár kapek citrónové šťávy.
Nebo z rybízu ála brusinky ke svíčkové nebo pečenému masu při grilování
1kg rybízu- přelijeme 1/4lt vroucí vody se 1/4lt octa a scedíme. Do kastrůlku dáme 1,5dcl
vody, 600g cukru, kousek celé skořice, několik hřebíčků a rybíz – 10minut na mírném ohni
povaříme. Horký plníme do čistých sklenic (třeba od výživy), obrátíme dnem vzhůru a
necháme vychladnout.
ZAHRADKÁŘI POZOR a ostatní kdo máte alespoň kousek zahrádky či políčka!!!!!
Jako každý rok se bude na podzim chystat výstavka „výpěstků ovoce, zeleniny, květin,
suchých vazeb, zajímavostí a kuriozit“ . Už teď přes léto si naplánujte čím byste přispěli. Děti
budeme rádi, když se zapojí také s různými výrobky třeba z přírodnin – za účast a tvorbu vás
čeká čoko medaile.
Letní menu
Salát pro celou rodinu
6 vajec natvrdo, 4 větší pevná rajčata ,1 salátová okurka, ředkvičky, 2 jarní cibulky nebo
menší cibule, 3 tenké párky nebo junioru. 100g tvrdého sýra, Dresing: 2 bílé jogurty+ 200 g
majonézy, 2 lžíce plnotučné hořčice , pepř+sůl, 2 lžíce worchestrové omáčky
vejce na proužky, ostatní na malé kousíčky, sýr nastrouhat.vše smícháme a dáme chladit.
k letní večeři je ideální! složení je samozřejmě spíš o tom, "co dům dal", jen ten dresing,
vajíčka a cibulku nevynechávat.
Taky něco dětem
Nugetky jako z Mekáče
Ku-prsa na kousky, lehce naklepat, osolit, obalit v mouce, vajíčku a kukuřičných lupíncích
(cornflakes) – usmažíme.
Nebo kousky máčíme v těstíčku z polohrubé m., vajíčka, mléka, špetku červené papriky a
pr.do pečiva, sůl a pak obalíme v lupínkách (při smažení nabude).
Něco ke kávě
Vanilková buchtička
Listové těsto položíme nasucho na plech, na něj rozložíme piškoty, strouhaná jablka - ty
posypeme cukrem se skořicí, přelijeme hotovým pudinkem z 1lt mléka+3pudinků+přisladíme,
navrch položíme listové těsto – sem tam propíchneme aby se moc nenafouklo.
Pro nenáročně tu máme
Řezy lenivé ženy (připravíme si jako odměrku „hrneček“)
1 celého máku, 2 polohrubé mouky, 1 mléka, 1 oleje, 2 cukru, 3 vejce – promíchat, upéct.
Kdo nebude až tak líný potře po upečení marmeládou a buď polevu nebo šlehačku.

Krásné prožití letních měsíců, hodně sluníčka a pohody, zahrádkářského potěšení a
cestovní zážitky z prázdnin a dovolených. Žádný shon a starosti !!!! A šťastné
návraty domů………………...........do vesničky naší střediskové
přeje Jaromír Burgr, starosta obce, zaměstnanci OÚ Ledce a zastupitelé
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ŘÍJEN 2011
Číslo 20

Ledecký zvon – kaple sv. Jana Křtitele
Probíhají závěrečné práce na rekonstrukci kaple sv. Jana Křtitele v Ledcích. Jediné co
kapličce chybí je zvon, který je poškozený.
VYHLAŠUJEME MOŽNOST finanční podpory od občanů na zakoupení nového zvonu, tak
bychom ukončili celou obnovu kapličky s pocitem, že jsme se i my občané spolupodíleli na
obnově jediné kulturní památky, kterou v obci máme.
Způsob poskytnutí finančního příspěvku:
 Na účet obce 6928-141/0100
 Přímo na obecním úřadě
 V prodejně Jednoty Ledce
V případě, že by finanční příspěvky byly větší než náklady na nový zvon, byly by použity na
opravu inventáře (lavice, obrazy) v kapli. Starý a nefunkční zvon bude vystaven v Malém
asijském muzeu v Ledcích.

Výstava „Zahrada Ledce“
Již tradičně proběhla výstava „Zahrada Ledce“, na které se podílelo 20 vystavovatelů včetně
dětí z dětského domova. Přišlo pouze 34 návštěvníků z toho dvě paní z Drnku. Prohlédnout
si výstavku zajímá jen málo lidí, což je velká škoda, protože je to skutečná nádhera, co
občané naší vesničky dokážou ve svém volném čase vypěstovat.
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Zájezd „Zahrada Čech Litoměřice“
Ten již také tradiční zájezd se těší zájmu. Výlet byl dne 20. září 2011 s odjezdem v 8.00 hod.
z Ledec. Počasí nám ten den přálo, sluníčko sice nesvítilo, ale nepršelo a bylo příjemné
teplo. Ten den jsme měli tu čest vidět na vlastní oči a slyšet zpívat známé dechovky
Pepíčkem Zímou, který letos oslaví 80tiny.

Velkokapacitní kontejner
Od 28. 10. 2011 do 30. 10. 2011 budou přistaveny před obecním úřadem 2 velkokapacitní
kontejnery. Žádáme Vás, abyste po jejich naplnění již žádný odpad neukládali.

Svoz nebezpečného odpadu
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Svoz nebezpečného odpadu bude v sobotu dne 26. 11. 2011 před OÚ Ledce
v čase od 9.00 do 9.30 hod.
ODPADY SE NEODLOŽÍ PŘED OÚ, ALE OSOBNĚ PŘEDAJÍ SVOZOVÉ FIRMĚ MPS
KLADNO
Nebezpečné odpady jsou:
baterie všech druhů, včetně olověných akumulátorů, oleje, plechovky od barev, zářivky,
výbojky, kyseliny, zásady, barvy, ředidla, lepidla, teploměry, pesticidy, fotochemikálie,
elektronický odpad, televize, lednice, čisticí prostředky, zaolejované textilie a nádoby od
sprejů.

I. stavba kanalizace
První stavba splaškové kanalizace v obci je dokončena. Majitelé domů, kterých se I. stavba
týká, se mohou napojit na kanalizační řád, a tím i na provoz čističky odpadních vod v Přelíci.
Po připojení ke kanalizačnímu řádu je nutno tuto skutečnost nahlásit v nejkratší době na OÚ
Ledce.
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Zastupitelstvo obce Ledce, říjen 2011
ČERVENEC 2011
Číslo 19

Budování kanalizace v obci Ledce
Kanalizace…slůvko, které je v naší obci patrně nejvíce skloňováno nejen na samotném úřadě, ale i
občany.
Cítíme proto potřebu podat všem jednotnou informaci o současném stavu a výhledu. Tuto informaci
musíme rozdělit do dvou částí, a to podle etap.
I. etapa
Tato část odkanalizování je hotova a zkolaudována od podzimu loňského roku a je napojena až do
ČOV v Přelíci. Z naší strany tedy nic technicky nebrání v užívání toho trubního vedení.
V samotném provozu však brání dosud nezkolaudovaná ČOV, která má dle smlouvy dobrovolného
svazku obcí ( dále jen DSO ) sloužit pro obce Přelíc, Hradečno, Drnek a Ledce. Tyto obce se
současně zavázaly, že poskytnou na toto společné dílo investiční příspěvek, který bude použit na
doplacení rozdílu cen mezi skutečnou cenou díla a získaných dotačních prostředků. Bylo dohodnuto,
že výše příspěvku bude poměrně rozpočtena mezi obce podle počtu jejich obyvatel. Na naši obec
připadla tedy částka 3.484.550,- Kč vč. DPH. Zde nastal problém č. 1, neboť dle našeho názoru pokud
se máme finančně podílet na stavbě ČOV, musíme ji i stejným poměrem vlastnit. Po dlouhých
jednáních se podařilo v tomto ohledu najít shodu a v současné době se již řeší poslední detaily
smlouvy, která by měla zajistit převod podílů na jednotlivé obce. Samozřejmě to vše mělo za
následek, že se zdržely platby a dodavatel ČOV nechtěl dokončit příjezdovou cestu k ČOV, která
jediná brání kolaudaci stavby a zahájení provozu. Dnes však můžeme říci, že stavba bude
kolaudována v září t.r. . Další podmínkou provozování kanalizace je vybrání provozovatele ČOV i
řádu, což je ze zákona nutné. Zde již probíhají rovněž intenzivní jednání a jsme pevně přesvědčeni, že
i zde najdeme v příštích dnech shodu. Lze tedy předpokládat, že nejdéle od 1.10. by nemělo nic bránit
v plynulém zahájení provozu této etapy.
II. etapa
Výstavba této etapy odkanalizování zbytku obce je zcela jistě závislá od získání dotačního příspěvku,
neboť cena díla byla oceněna vybranou firmou z výběrového řízení na téměř 20 mil. Kč. Byla tedy
vypracována žádost a to již v polovině roku 2010. Teprve v těchto dnech nám bylo sděleno
ministerstvem zemědělství, že jsme bohužel nebyli zařazeni mezi obce, kterým byl příspěvek přiznán
a že i výhled s ohledem na státní rozpočet, není do let budoucích příznivý.
Jsme v tomto ohledu tedy opět na začátku. Hledáme jiné zdroje příjmu a jednáme o čerpání jiných
dotačních titulů. Rozhodně uděláme vše, abychom odkanalizování obce v době co nejkratší dokončili.

Kaple sv. Jana Křtitele
Počátkem roku požádala obec krajský úřad SK o finanční dotaci na dokončovací práce probíhající na
kapli. Žádost byla schválena v červnu.
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V současné době se dokončují restaurátorské práce a vybírá se dodavatel na opravu podlahy,
venkovní omítky včetně výměny oken.
Nic nebrání tomu, abychom již počátkem prosince mohli kapli sv. Jana Křtitele představit občanům
Ledec ale i hostům v plné kráse.

Malá statistika obce
V obci Ledce má trvalý pobyt 488 obyvatel k 30. 6. 2011. Z toho 98 je klientů Bellevue. Pro
zajímavost průměrný věk žen je 46 a průměrný věk můžu 43. Což tedy znamená, že v obci žije více
seniorek. Nejstarším občanům je 88 let, jejich zástupci je jedna žena a jeden muž, ve věku 87 let je
jedna žena, ve věku 86 let je jeden muž a jedna žena, ve věku 85 let jsou dvě ženy.
Za celý rok 2010 jsme přivítali 2 narozené občánky – holčičku a chlapečka. V roce 2011 se zatím
nenarodili žádné děti s trvalým pobytem v obci Ledce.

Kulturní akce v roce 2011
Společenská komise při OÚ Ledce v letošním roce uspořádala v únoru dětský karneval,v dubnu
zájezd na „Jarní tržnici“ do Litoměřic a vítání jara „Pálení čarodějnic“. Největší akcí byl „Dětský den“,
který společně pořádal OÚ a Dětský domov Ledce za velkého přispění partnerů akce:
LEGO, CORINTHIA HOTELS, PANAROMA HOTEL, ROZMARÝNA.
a
Aleš Altman, Jaromír Burgr, Jaroslav Pos, Vlasta Feřtéková, Dagmar Beranová, Pavel Burant, JUDr.
František Král, MUDr. Vladimír Pavlis, Roman Král, Dagmar Bažoutová, Jiří Jirsák, Michal Krček,
Patrik Tichava, AGRA s. r. o., JEDNOTA Kladno, David Filipovský, Miroslav Kuzďas, František Moulis,
Pavel Bardoň, Pavlína Šottníková
Dále komise připravuje výstavu „Zahrada Ledce“, podzimní zájezd do Litoměřic a setkání v čase
adventním.

Hezké léto a příjemné prožití dovolených
přeje Jaromír Burgr, starosta obce, zaměstnanci OÚ Ledce a zastupitelé
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Listopad 2010/číslo 18
Místní poplatky v roce 2011
Poplatek ze psa :
1 pes
druhý a další pes
Poplatek za svozy odpadů
1 občan s trvalým pobytem
chalupář na čp.

70,00 Kč
100,00 Kč
500,- Kč/rok
500,- Kč/rok

Poplatky se vybírají od 12. 1. 2011 do 31. 1. 2011 o úřední dny na Obecním úřadě v Ledcích.
Známky pro svozy odpadů z roku 2010 platí do konce ledna 2011.
Známky na popelnice
SVOZOVÝ DEN POPELNIC JE STŘEDA
ŽLUTÁ ZNÁMKA
ZELENÁ ZNÁMKA

- svoz po celý rok sudý týden
- svoz leden až duben každý týden
svoz květen až září sudý týden
svoz říjen až prosinec každý týden
ČERVENÁ ZNÁMKA
- svoz po celý rok každý týden
Známky pro svoz komunálního odpadu
domácnost
domácnost
domácnost
domácnost
chalupář

1 člen
2 členové
3 členové
4 a více členů
č. p.

12 svozů
26 svozů (žlutá známka)
39 svozů (zelená známka)
52 svozů (červená známka)
10 svozů

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Svoz nebezpečného odpadu bude v sobotu dne 20. 11. 2010 před OÚ Ledce v čase od 9.00 do 9.30
hod.
ODPADY SE NEODLOŽÍ PŘED OÚ, ALE OSOBNĚ PŘEDAJÍ SVOZOVÉ FIRMĚ MPS
KLADNO
Nebezpečné odpady jsou :
baterie všech druhů, včetně olověných akumulátorů, oleje, plechovky od barev, zářivky, výbojky,
kyseliny, zásady, barvy, ředidla, lepidla, teploměry, pesticidy, fotochemikálie, elektronický odpad,
televize, lednice, čistící prostředky, zaolejované textilie a nádoby od sprejů.
DO NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ NEPATŘÍ L É K Y !!!
STARÉ LÉKY ODEVZDÁVEJTE V LÉKÁRNÁCH !!!
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80. let založení obce Baráčnické „Beránek“ v Ledcích
V sobotu 26. 6. 2010 od 14.00 hod. v horním sále obecního úřadu se sešli tetičky, sousedé a hosté, aby
vzpomněli 80. výročí založení obce Baráčnické „Beránek“ v Ledcích.
Slavnostního zahájení se ujal místostarosta obce p. Král, kde přivítal přítomné a popřál jim dobrou zábavu. Po
zahájení se ujala slova rychtářka paní Růžena Stárková, které přivítala přítomné a zvláště pana rychtáře Ant.
Čermáka ze Stehelčevse, paní rychtářku Zdeňku Srbovou ze Srbče a tetičku berní Jurákovou ze Slánské XVII.
župy.
Tetička Stárková nejprve přítomné požádala povstáním uctění památek zesnulých a po tomto aktu přednesla
úryvky z kroniky, dále seznámila přítomné se stručným životopisem mlynáře Beránka, jehož jméno společnost
nese, hovořila o současnosti i minulosti. Její projev byl ukončen naší vlasteneckou písničkou „Ta naše písnička
česká“, při které všichni povstali, vzali se za ruce a zpívali.
Dalším programem bylo vystoupení dětí z dětského domova a sólo pro starostu obce p. Pazderku, k tanci ho
vyzvala rychtářka paní Stárková.
Potom už nastala volná zábava s muzikou, dobrým jídlem a pitím, kde si všichni společně popovídali a pobavili
se.
Také velkou zásluhu na zdaru této akce měl berní pan Sedláček a paní Sedláčková, kteří zajistili občerstvení na
tuto oslavu.
Obecní úřad Ledce se zapojil finančním příspěvkem ke zdaru této akce, poskytl společenské prostory, zajistil
kulturní vystoupení a také pomohl s podáváním občerstvení.
Co je vlastně společnost Baráčníků?
To je skupina lidí, která dodržuje a ctí staré tradice. Zachovává kroje a zvyky našich předků. Jejich nejvyšším
správním orgánem je Veleobec Baráčníků v Praze, která sdružuje župy a obce Baráčnické. Toto baráčnictvo ctí a
používá češtinu z konce 19. století a první poloviny 20. století.
Obnova kaple sv. Jana Křtitele
Obnova kaple sv. Jana Křtitele se provádí po ročních etapách od roku 2005. Po technických přípravách
se započalo v roce 2006 s pracemi na obnově. V roce 2009 se podařilo dokončit obnovu střechy, stropu při
zachování podhledu, na němž je cenná malba, která se začala restaurovat. Restaurátorské práce se započaly
v prostoru kněžiště, práce jsou dozorovány Národním památkovým ústavem. Restaurátorské práce byly
provedeny na základě smlouvy s pí. Fořtíkovou a pí. Pokornou v roce 2009 a 2010.
Stavební firma KNŠ s. r. o. Slaný dokončila zastřešení a napojení střechy na štítovou zeď. Dále
přeložila kamenné obklady na věžovém zdivu. Demontovala celkově podpůrné lešení, které drželo podhled
stropu, kdy se prováděla výměna stropních vazníků. Další drobné odborné práce se zakončily odvozem rumů na
určenou skládku.
Kaple sv. Jana Křtitele je dnes po celém obvodovém zdivu podezděna, základy jsou odvodněny, střecha
a strop jsou zcela renovovány. Kaple je celá restaurována. Již dnes je celý objekt suchý, bez plísní a jiných
negativ, která způsobovala vlhkost.
Práce probíhaly následně :
2005 – posudek statika, rozpočet, stavební ohlášení
2006 – sondy základů kaple
2007 – obnova části střechy a stropu nad kněžištěm
2008 – podezdění základů, odvodnění, obnova střechy,
stropu, podepření podhledu
2009 – dokončení střechy, demontáže lešení,
započato restaurování
2010 – II. etapa restaurování
celkem

6.000,- Kč
60.000,- Kč
351.000,- Kč
1.405.000,- Kč
692.000,- Kč
673.000,- Kč
3.197.000,- Kč

Rekapitulace volebního období 2006-2010
Krátká rekapitulace, co všechno bylo v obci vykonáno zastupiteli a občany za volební období
2006 – 2010 :
- obnova kaple sv. Jana Křtitele
- obnova povrchu místní komunikace u školy
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- nový obecní rozhlas
- oprava okapů na škole a na budově čp. 1
- oprava fasády na budově čp. 1
- oprava střechy na hasičském domě
- v části obce vedení elektrické energie v zemi
- nové veřejné osvětlení na vršku
- nový vodovod na hřbitov
- rekonstrukce vstupní haly na OÚ včetně sociálního zařízení
- nové ústřední topení na OÚ
- půdní vestavba na OÚ – horní sál
- nové stropy nad knihovnou a archívem
- místní knihovna v nových prostorách OÚ
- I. stavba splaškové kanalizace obce Ledce
Starosta obce Ledce p. Karel Pazderka pozval na slavnostní rozloučení k ukončení volebního období 2006-2010
zastupitele, členy výborů a komise, zaměstnance obce a také manž. Šímovi z MAM. Všichni pozvaní se sešli
kolem 17. hodiny v pátek dne 22. 10. 2010 v horním sále obecního úřadu. Před čtyřmi roky bychom se na tomto
místě těžko sešli, protože zde byl jen půdní prostor. Starosta přivítal přítomné a stručně zhodnotil uplynulé čtyři
roky. Zvláště připomněl již sedm let probíhají obnovu kaple sv. Jana Křtitele, která je vyhlášena kulturní
památkou. Důležitou akcí je v současné době I. stavba splaškové kanalizace, je to trasa z Přelíce až po Hrádek,
kde je předávací místo do Hradečna. Na této trase jsou domovní přípojky, které ještě letos budou dány do
provozu. Kolaudace této stavby byla 21. 10. 2010 a její finanční náklady činily 20 mil. Kč.
Starosta p. Pazderka poděkoval všem svým spolupracovníkům za jejich práci, a také ocenil, že mohl pracovat
v dobrém kolektivu svých nejbližších, jako je místostarosta p. Král, účetní pí. Burantová, p. Kuzďas a ostatní
zastupitelé, kteří přispěli k řešení programu a úkolů. Pana Pazderku nejvíce mrzí, že se mu nepodařilo
nedokončit obnovu kaple a dobudovat II. část stavby odkanalizování obce. Vzhledem ke svému věku se vzdal
kandidatury. Odstupující starosta řekl: „Přeji mnoho úspěchů nově zvoleným zastupitelům, a přeji si, aby
pokračovali v započatých pracích a úkolech“.
Místostarosta p. JUDr. Král poděkoval starostovi za jeho náročnou práci, která byla velkým přínosem pro obec.
Všichni si slavnostně připili na dobře zakončené volební období a na úspěch nového volebního období 20102014. Dále byl přítomen fotograf, syn pana starosty, který se ujal dokumentování přítomných na této akci, a také
proběhlo společné focení.
Potom už nastala volná zábava s malým občerstvením, kde si všichni společně popovídali a pobavili se.
Poděkování na rozloučenou
Děkuji všem občanům obce Ledce, které po celý můj osmiletý mandát snášeli mé působení v čele obecního
úřadu, a tak mi pomáhali v této náročné práci.
Omlouvám se všem, kdy se nepovedlo najít kladné řešení nějakého problému.
Také si uvědomuji, že jste museli snášet špatné cesty z minulé zimy a ani na jaře i v létě to nebylo lepší, protože
stavba kanalizace ovlivnila kvalitu komunikací.
Vánoce budou až skoro za dva měsíce, ale i tak Vás zvu na návštěvu kaple sv. Jana Křtitele, aby jste mohli
zhodnotit, jak se obnova podařila.
Ke skončení mandátu sděluji, že důvodem byl můj pokročilý věk, jiné omluvy nemám. Své spolupracovníky
jsem na to připravoval a snažil jsem se doporučit náhradu.
Dne 10. 11. 2010 bude ustavující zasedání, kde bude zvolen nový starosta, přeji mu hodně zdaru i novému
zastupitelstvu v jejich práci.
Přeji spoluobčanům pevné zdraví, dobrou pohodu a ať se nám všem dobře žije v naší obcí.
Karel Pazderka, odstupující starosta
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Občasník vydal :
OÚ Ledce za spolupráce společenské komise
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Prosinec 2009/číslo 17

I. patro OÚ Ledce – horní sál
Představitelé zastupitelstva obce Ledce v čele se starostou p. Karlem Pazderkou a
místostarostou p. Františkem Králem přivítali všechny účastníky naší obce na dni otevřených
dveří do společenské místnosti I. patro Obecního úřadu v Ledcích, které bylo připraveno na
den 28. října 2009.
Po úvodním projevu a informacích o průběhu výstavby půdních prostor byla zahájena
vernisáž s tématikou fotografií přírodních krás Ledec, změny v průběhu let v architektuře
domů a objektů, činnost společenské komise za uplynulé roky, včetně dokumentace
černobílých fotografií z doby „před pár desítkami let“. Všichni měli zájem o shlédnutí krásně
připravené vernisáže těchto vzpomínek.Více jak 70 návštěvníků obdivovalo nejen prostory
společenské místnosti, ale i přilehlých místností - vybavené kuchyňky, sociální prostory, ale i
vstupní halu.
Poté bylo k dispozici občerstvení ve formě slaných a sladkých zákusků připravených
členkami společenské komise, kterým se dostalo pochvaly za dobroty, dále byly nabídnuty
teplé a studené nápoje.
Celé odpoledne probíhalo v příjemné atmosféře, při posezení se povídalo i zavzpomínalo na
dny minulé i dnešní.
Činnost společenské komise získala tímto místo, ve kterém se mohou scházet všichni nejen
k přátelským besedám, ale i kulturním akcím nebo přednáškám.
Jedna z prvních akcích je naplánovaná mikulášská nadílka dětem s programem a zábavou.
Informace o dění v obci
V letošním roce byl vybudován nový rozhlasový systém v obci AMO v hodnotě za 313 tis.
z dotačního titulu evropských fondů, který činí 75 %. V kapli sv. Jana Křtitele proběhla I.
etapa restaurátorských prácí v kněžišti za 428 tis. Kč, dotace od krajského úřadu činila 160 tis.
Kč. V prvním patře obecního úřadu byl vybudován horní sál se sociálním vybavením včetně
kuchyňky v hodnotě 1.845 tis, dotace činily 1.729. 767,- Kč od krajského úřadu SK. Dále byla
provedena velká rekonstrukce zázemí školy, nová střecha vč. svodů, oprava zdiva v hodnotě
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320 tis. Kč. Z bezpečnostních důvodů byly pokráceny o 40% topoly na dětském hřišti za 33
tis. Kč.
V obci se začala budovat splašková kanalizace v I. etapě – ve výběrovém řízení zvítězila
firma FISA s. r. o. Slaný. Plánovaná I. etapa bude v hodnotě 19.579.666,- Kč. Krajský úřad
poskytne dotaci ve výši 1.978 tis. Kč. Dále Obec zažádala o dotaci na Ministerstvo
zemědělství ČR. Čističku odpadních vod buduje obec Přelíc, na kterou se naše obec napojí.
Práce k napojení na čističku započaly od dětského domova k Přelíci v délce 1920 m tzv. pod
tlakem.
Příspěvek od občanů na vybudování domovních přípojek bude činit 10 tis. Kč, který se bude
platit při předání PD domovní přípojky a stavebního povolení.
Při odkládání nebezpečných odpadů vzniká nekázeň, občané odkládají nebezpečný odpad
před příjezdem MPS Kladno, aby se zamezilo těmto nešvarům, bude příště přítomna městská
policie.
Místní poplatky v roce 2010
Poplatek ze psa :
1 pes
70,00 Kč
druhý a další pes 100,00 Kč
Poplatek za svozy odpadů
1 občan s trvalým pobytem
chalupář na čp.

500,- Kč/rok
500,- Kč/rok

Poplatky se vybírají od 25. 1. 2010 do 1. 2. 2010 o úřední dny na Obecním úřad v Ledcích.
Známky pro svozy odpadů z roku 2009 platí do konce ledna 2010.
Známky na popelnice
SVOZOVÝ DEN POPELNIC JE STŘEDA
ŽLUTÁ ZNÁMKA
ZELENÁ ZNÁMKA

- svoz po celý rok sudý týden
- svoz leden až duben každý týden
svoz květen až září sudý týden
svoz říjen až prosinec každý týden
ČERVENÁ ZNÁMKA
- svoz po celý rok každý týden
Známky pro svoz komunálního odpadu
domácnost
domácnost
domácnost
domácnost
chalupář

1 člen
2 členové
3 členové
4 a více členů
č. p.

12 svozů
26 svozů (žlutá známka)
39 svozů (zelená známka)
52 svozů (červená známka)
10 svozů
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Vánoční svátky jsou symbolem klidu,míru, pohody a splněných přání.
Krásné jejich prožití.
Do nového roku přejeme zdraví, štěstí a pevné nervy.
Zastupitelstvo obce a společenská komise
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ČÍSLO 16

Prosinec 2008

Povinnosti majitele nemovitosti
Každý vlastník nemovitosti v souladu § 32 zákona 128/2000 Sb., o obcích je povinen na svůj náklad
označit budovu číslem popisným a udržovat v řádném stavu.

Má to smysl – TŘIĎTE ODPAD
Tříděné odpady přináší mnohé výhody. A to nejen ekologické, ale také ekonomické:
 třídění odpadu je moderní a prospěšné
 recyklací odpadů šetříme primární přírodní zdroje
 tříděním odpadů nezatěžujeme přírodu zbytečným ukládáním odpadů na skládkách
 každý z nás svým chováním přímo ovlivňuje další „život“ odpadu – pokud ho správně
roztřídíme, umožníme tak jeho recyklaci a znovu použití; pokud ho vyhodíme do popelnice,
odpad se uloží na skládce nebo se jinak bez dalšího využití zlikviduje.

Vánoční svátky jsou symbolem klidu,míru, pohody a splněných přání.
Krásné jejich prožití.
Do nového roku přejeme zdraví, štěstí a pevné nervy.
Zastupitelstvo obce a společenská komise
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PROSINEC 2007

ČÍSLO 15

Informace o kanalizaci
Již více než čtyři roky se připravuje odkanalizování obcí Přelíc, Ledce, Hradečno, Nová
Studnice a Drnek. Pro tento účel byl vytvořen dobrovolný svazek obcí pod názvem Kladensko
a Slánsko. Každá obec měla o kanalizaci svoji představu, úvahou prošly všechny možné
způsoby, které se od sebe velmi lišily. Proto bylo vybrané projektové organizaci zadáno
vypracování studie o několika variantách, které by vyhovovaly našim podmínkám. Nakonec
zástupci obcí se shodli na koncepci – jedna čistička pro 2000 ekv. osob v Přelíci. Čistička
bude sloužit pro Přelíc, Ledce, Hradečno, Novou Studnici a Drnek. Odkanalizování v obcích
bude kombinované to je, že splašky budou odváděny jednak gravitačně (samospádem) a
z míst, kde je tok pod úrovní hlavního řádu budou tlakově odčerpány. Oba způsoby jsou
vyvolány terénem v obci a zásadou, že všechny hlavní řády (sítě) povedou po veřejných
komunikacích či obecních pozemcích. Jen výjimečně a to po smluvní dohodě o budoucím
břemenu povede po soukromých pozemcích.
Naší obcí povede hlavní trubní řád od Přelíce, Šternberka po vozovce a silnici směrem na
Hrádek po cestě do Hradečna. Další kanalizační sítě povedou skoro všemi ulicemi obce.
Splašky od Hradečna a Drnku budou tlakově dopraveny až na horizont křižovatky (u
Kalivodů) a odtud odtečou samospádem až do Šternberka pod dětský domov, kde bude hlavní
čerpací stanice DUO, která dopraví vše do čističky odpadních vod v Přelíci.
Toliko zatím, příště o termínech realizace.
(k.p.)
Naplno začala topná sezona
………… domácí rozpočty rodin i důchodců jsou stále napjaté. Finanční investice na jídlo,
ošacení, školní pomůcky, léky jsou náročné …….. a bude hůř?!? Zdražení hrozí u všech
produktů.
……….. Se stoupajícími cenami za energie se úží rozpočty domácností a bohužel někteří
lidé se uchylují k topení různých druhů materiálů, jejichž zplodiny neblaze působí na ovzduší
a na celkový stav životního prostředí. Někteří si vystačí uhlím, jiní jsou natolik nápaditý, že
spalují domovní odpad, pet lahve, plastové odpadky a jiné přebytečné předměty. Při styku
s ohněm produkují toxické látky do ovzduší!!! Bohužel někteří lidé spalují odpad i během
letních měsíců !!!!! Sice tito lidé ušetří pár korunek, ale …….. vzduch obsahující škodlivé
látky z topení na pevná paliva výrazně roste! To znamená bezprostřední riziko pro lidské
zdraví a hlavně růstu počtu dětí s alergiemi.
Až udeří mrazy, prosím, uvědomte si kouřící komíny, čím topíme!!! A co chystáme nové
generaci, dětem, vnoučatům a buďme k sobě vzájemně ohleduplní ….. v té vesničce naší
střediskové
(j.š.)
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Rekonstrukce kaple sv. Jana Křtitele v Ledcích
Dominantou obce je kaple sv. Jana Křtitele. Počátkem tohoto roku se zastupitelstvo obce
začalo zabývat další etapou její opravy. V první fázi byl společně s architektem a pracovníky
Národního památkového ústavu zjištěn rozsah poškození objektu. Kaple je registrovaná
kulturní památka, a proto byl odbornými pracovníky stanoven postup prací. Rekonstrukce
budou prováděny po etapách a to s ohledem na finanční možnosti obce.
V první etapě bylo provedeno odvodnění jižní části kaple. V druhé etapě jsme se po
konzultacích s odborníky a výběru stavební firmy pustili do zásadní rekonstrukce kněžiště.
Byly zpevněny nosné trámy, vyměněno laťoví, provedeno chemické ošetření dřevěných prvků
a položena krytina. Nově byly osazeny okapy včetně svodů a proskleného průlezu na střechu.
Z naplánovaných prací byl ještě podchycen malovaný strop kněžiště.
S dalšími rekonstrukčními pracemi se bude pokračovat v následujícím roce. Půjde o činnost
daleko složitější a náročnější neboť dřevěné prvky jsou vlivem času více poničeny.
Na zajištění dalších prací máme v rozpočtu na rok 2008 plánovanou poměrně vysokou
finanční částku, která ovšem nestačí, a proto žádáme o dotace Krajský úřad SK a Ministerstvo
kultury ČR.
(f.k.)
Místní poplatky v roce 2010
Poplatek ze psa :
1 pes
70,00 Kč
druhý a další pes 100,00 Kč
Poplatek za svozy odpadů
1 občan s trvalým pobytem
chalupář na čp.

500,- Kč/rok
500,- Kč/rok

Poplatek ze psa a poplatek za svozy odpadů se vybírá od 25. 1. 2010 do 1. 2. 2009 o úřední
dny na Obecním úřad v Ledcích.
Známky pro svozy odpadů z roku 2009 platí do konce ledna 2010.
Známky na popelnicích
ŽLUTÁ ZNÁMKA

- svoz po celý rok sudý týden

ZELENÁ ZNÁMKA

- svoz leden až duben každý týden
svoz květen až září sudý týden
svoz říjen až prosinec každý týden
ČERVENÁ ZNÁMKA
- svoz po celý rok každý týden
Známky pro svoz komunálního odpadu
domácnost
domácnost
domácnost
domácnost
chalupář

1 člen
2 členové
3 členové
4 a více členů
č. p.

12 svozů
26 svozů (žlutá známka)
39 svozů (zelená známka)
52 svozů (červená známka)
10 svozů
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ČÍSLO 14

Má to smysl – TŘIĎTE ODPAD
Tříděné odpady přináší mnohé výhody. A to nejen ekologické, ale také ekonomické:
 třídění odpadu je moderní a prospěšné
 recyklací odpadů šetříme primární přírodní zdroje
 tříděním odpadů nezatěžujeme přírodu zbytečným ukládáním odpadů na skládkách
 každý z nás svým chováním přímo ovlivňuje další „život“ odpadu – pokud ho správně
roztřídíme, umožníme tak jeho recyklaci a znovu použití; pokud ho vyhodíme do popelnice,
odpad se uloží na skládce nebo se jinak bez dalšího využití zlikviduje.
MODRÉ NÁDOBY
Do modrých nádob můžete odhodit – noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy,
sešity, krabice, papírové obaly.
Ale nevhazujte ! Mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité
plenky a hygienické potřeby.
ZELENÉ NÁDOBY
Do zelených nádob můžete odhodit láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy i tabulové
sklo.
Ale nevhazujte ! Keramiku, porcelán, drátěné sklo a zrcadla.
ŽLUTÉ NÁDOBY
Do žlutých nádob můžete odhodit PET láhve od nápojů (prosíme, nezapomeňte je sešlápnout),
kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů.
Ale nevhazujte – novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie,
barvy).
Pro OBJEMNÝ ODPAD, který nelze třídit a neodpovídá běžnému periodickému sběru, jsou dle
potřeby přistavovány velkoobjemové kontejnery na návsi, termín sběru je včas oznámen.
Domovní odpad včetně popele, který patří do popelnic, pravidelně vyváží MPS Kladno.
NEBEZPEČNÝ ODPAD se sbírán 2 x ročně prostřednictvím CZ Ekologie – Holding Kladno,
termín sběru je včas zveřejněn.
Nebezpečné odpady jsou :
baterie všech druhů, včetně olověných akumulátorů, oleje, plechovky od barev, zářivky, výbojky,
kyseliny, zásady, barvy, ředidla, lepidla, teploměry, pesticidy, fotochemikálie, elektronický odpad,
lednice, čistící prostředky, zaolejované textilie a nádoby od sprejů.
DO NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ NEPATŘÍ L É K Y !!!
STARÉ LÉKY ODEVZDÁVEJTE V LÉKÁRNÁCH !!!
V průměru vytřídí jeden obyvatel ČR ze svého domovního odpadu za rok téměř 40 kg
využitelných odpadů, které se dále recyklují.
Všem, kdo třídí odpad, děkujeme.
Zajímavosti, aktuality
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V naší obci bydlí paní Vlasta Feřteková. A je Vám známo, že její obor je kosmetika? A také byste o
ní měli vědět, že napsala knihu „PÉČE O CELÉ TĚLO aneb KOSMETIKA BEZ POVĚR A
ILUZÍ“. Kromě toho, že si knihu můžete zakoupit v knihkupectví, také si ji můžete zapůjčit v naší
knihovně, protože ji naší knihovně paní Feřteková věnovala.
Stavební povolení, ohlášení
Od 1. 1. 2007 nabyl platnosti nový stavební řád, dle kterého veškeré kompetence v oboru stavebním
z obecních úřadů I. stupně převzaly obecní úřady III. stupně. Pro nás občany Ledec to znamená, že
veškerá stavební povolení a ohlášení staveb provádí Stavební úřad na Městském úřadu ve Slaném.
Platnost občanských průkazů
Občanům narozených před 1. lednem 1936 skončí platnost občanských průkazů nejpozději dnem
31. prosince 2008. Může se stát, že máte v OP zapsáno doba platnosti bez omezení, tento údaj již dle
zákona č. 395/2005 Sb., neplatí. Výměnu můžete uskutečnit již nyní. Výměna je bez poplatku.
K výměně potřebujete – 1 fotografii, rodný list, občanský průkaz, popřípadě další doklady osvědčující
skutečnost jako např. oddací list nebo úmrtní list manžela/ky apod.
Občanské průkazy vydané
do 31. 12. 1998 – konec platnosti dne 31. 12. 2007
do 31. 12. 2003 – konec platnosti dne 31. 12. 2008
Výměna řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydané od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. 12.
2007.
Protipožární opatření
Extrémně suché a teplé počasí s kritickým nedostatkem vodních srážek vytváří příhodné podmínky
pro vznik požárů v přírodě.
Na základě preventivního protipožárního opatření proti vzniku požárů spočívá v tom že je :
a) zákaz vypalování stařiny a rozdělávání ohňů v přírodě
b) zákaz kouření v lese a v rozdělávání ohňů v lese, včetně pálení klestu po těžbě v lese
Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí
Informační server obecního úřadu
Naše internetové stránky naleznete na : www.obec-ledce.cz
Na internetových stránkách najdete vyhlášky, nařízení, aktuální usnesení ze zastupitelstva, různé
informace, zajímavosti z historie obce atd.
Termín sběru nebezpečného odpadu
Sběr nebezpečného odpadu je v neděli 6. 5. 2007 před OÚ Ledce v čase 9.00 – 9.30 hod.
Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic bude tradičně 30. dubna 2007 na hřišti od 19.00 hod.
Zastupitelstvo obce Ledce a společenská komise
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O našem kostelíku – kapli sv. Jana Křtitele
Kaple sv. Jana Křtitele byla postavena v roce 1782 a zvětšena v roce 1866. V roce
2002 byla prohlášena kulturní památkou.
V obci nemáme moc kulturních památek a tato se výrazně pohledově uplatňuje
v prostoru návsi a je významnou součástí urbanismu obce.
Ve volebním programu zastupitelstva obce se hovoří o průběžné rekonstrukci místní
kaple, pro nás kostelíka. Je to velmi náročný úkol na celé volební období a možná i déle.
Vnějšek je celkem ucházející, byl v průběhu let opravován, ale uvnitř nebylo na nic sáhnuto
od jeho přestavby v roce 1866. Stěny jsou zašlé s hlubokými prasklinami, některé stropní
trámy potřebují vyměnit. Měla by to být rekonstrukce rozsáhlá, a proto si vyžádá hodně času a
peněz. První kroky už byly učiněny. Členové zastupitelstva odvezli do úschovy na faru na
Smečno inventář, očistili stěny a vyčistili půdní prostory. Bylo provedeno odborné zjištění
hloubky základů. K rekonstrukci kaple se vyjadřují odborníci z úseku Státní památkové péče
ve Slaném a Národního památkového ústavu v Praze.
V kapli sv. Jana Křtitele byl dřevěný hlavní oltář představující reliéf korunování
Panny Marie s postavami Boha Otce se Synem svým, biskupy sv. Wolfgangem, sv.
Mikulášem a sochou sv. Jana Křtitele s ovečkou. Oltář byl pravděpodobně darem Martiniců
ze Smečna. V roce 1993 bylo rozhodnuto Okresním úřadem v Kladně – referátem kultury o
zrestaurování oltáře a z kaple byl odvezen. Dnes oltář můžeme vidět v kostele v Tuchlovicích.
Hana Vavřincová, kronikářka
Odběr podzemní vody
Fyzické osoby (občané) individuální zásobování domácností (WC, závlahy, mytí ....)
studny vybudované před rokem 1955:
- jsou automaticky povolené
- není třeba žádost o nové povolení k odběru, postačí vyplnit Čestné prohlášení, které
by mělo být úředně ověřeno, a které si majitel studny nechá u sebe pro případ
kontroly, kopii nechá založit na obecním úřadě, jakýkoliv doklad, svědectví je
výhodou.
studny vybudované po rode 1955 :
- vlastník studny má povolení k odběru podzemní vody (stavební či kolaudační
rozhodnutí nestačí), které bylo vydáno na neomezenou dobu – toto povolení zaniká.
- vlastník studny má povolení k odběru podzemní vody, které bylo vydáno na dobu
určitou - toto povolení zaniká uplynutí této doby určité a je nutné si před jejím
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uplynutím požádat o prodloužení, k tomu je potřeba dodat vyplněnou žádost a kopii
původního povolení
- vlastník studny nemá povolení k odběru podzemní vody – musí požádat o vydání
nového povolení (§ 8 zák. č. 254/2001 Sb., v aktuálním znění).
Co je k tomu potřeba :
- vyplněná žádost (o povolení k odběru podzem. vod pro potřeby jednotlivých občanů)
– údaje o množství vod – lze spočítat podle Směrných čísel roční potřeby vody (vyhl.
482/2001 Sb., příloha 12) nebo v příloze uveďte počet členů domácností, zda je
v domě WC, koupelna, způsob ohřevu vody (kamna na pevná paliva, průtokový
ohřívač, elektrický bojler, centrální příprava TV), velikost pozemku, který zavlažujete,
u rekreačních objektů, kolik měsíců zde trávíte ročně
- doba, na kterou je nakládání žádáno – dle § 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách,
v aktuálním znění jen na omezenou dobu!
- kopie katastrální mapy s vyznačením místa odběru (studny)
- kopie listu vlastnictví
- hydrogeologický posudek u studní (vrtů) postavených po 1. 1. 2002 nebo vyžádání
vodoprávního úřadu
- kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud jej máte
k dispozici
- dokumentaci skutečného provedení stavby (dle § 125 zákona 183/2006., stavební
zákon)
Právnické osoby a fyzické osoby podnikající, využívají-li vodu pro podnikatelskou činnost
- u těchto zaniká povolení k odběru podzemních vod 1. 1. 2008 – nehraje zde roli, kdy
byla studna vybudována ani to, že stávající povolení k odběru má platnost na
neomezenou dobu.
- žadatel má povolení k odběru, požádá si o jeho prodloužení do 30. 6. 2007 a předloží
vyplněnou žádost a kopii původního povolení
- žadatel nemá povolení k odběru vody, ten musí požádat o nové (dle § 8 zákona č.
254/2001 Sb., v aktuálním znění) – co je k tomu potřeba :
- vyplněná žádost (o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními
vodami), údaje o množství vod – lze spočítat podle Směrných čísel roční potřeby vody
(vyhl. 428/2001 Sb., příloha 12) doba na kterou je nakládání žádané – dle § 9 zák.
254/2001 Sb., o vodách v aktuálním znění – jen na omezenou dobu !!!
- kopii katastrální mapy s vyznačením místa odběru
- kopie listu vlastnictví
- stanovisko správce povodí
- hydrogeologický posudek u studní (vrtů) postavených po 1. 1. 2002 nebo na
vyžádání vodoprávního úřadu
- kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud jej máte
k dispozici
- dokumentaci skutečného provedení stavby ( dle § 125 zákona č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon)
Žádosti podávat na Městský úřad Slaný, Odbor životního prostředí, S l a n ý.
Další informace lze dále získat na : www.zanikpovolení.cz nebo www.meuslany.cz
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Víte že, máme v obci BIS?
Ano čtete dobře. Tak se totiž označily naše tři spoluobčanky, milovnice přírody, které
OÚ upozorňují na nepořádky, které při svých vycházkách nepřehlédnou. Nejen, že si všímají,
ale ochotně přiloží ruce k dílu a nepořádky po neukázněných spoluobčanech uklidí.
Co se skrývá za zkratkou BIS ? Jak jsme se dozvěděli, tak to má být „Babská
informační služba“. Jde opravdu o službu pro obec Ledce. Za to jím patří upřímný dík.
A o koho se jedná pí. Vavřincová Hana, pí. Juppová Jarmila a pí. Bakalářová Eliška.
František Král, místostarosta
Černá můra
Proč nás neustále musí trápit nepořádek v naší obci a jejím přilehlém okolí?
Vždyť každý má popelnici, jsou zde kontejnery na tříděný odpad, 2 x do roka velkoobjemový
kontejner, tak proč si to lidé nepamatují a neřídí se tím.
Je velice jednoduché si před domem uklidit, vykopat trávu a pak to odvézt na cizí
pozemek. Jak by asi bylo Vám, kdyby se objevil odpad ze zahrady Vašeho souseda u Vás?
Asi by byl oheň na střeše. A to není jen o tom. Vyhozené vánoční stromky z okna – vítr je
někam zanese. Rozbitá popelnice se odstaví před kontejnery na plasty, sklo a papír. On ji
někdo uklidí. Ale proč si ji neuklidí ten, komu patří !? Asi je to velký problém. Na obecním
úřadu rádi a ochotně každému poradí, jak s odpadem naložit.
Máme zde také demoliční četu, která nám po nocích s velikou radostí stěhuje
kontejnery. Všichni víme, o koho se jedná. Tak proč rodiče dělají mrtvé brouky ? Já nic, já
muzikant. Jsou to stále ti samí. Mladší dělají nepořádek ve dne, starší v noci. Sehnout se pro
papírek je velká námaha, ale pálit plakáty na nástěnce ohromná zábava. Není jim trapné, když
po nich dospělý uklízí nepořádek kolem laviček na návsi, ještě zvednou nohy, aby umožnili
lepší přístup. Ale říct jim nic nesmíte, neboť jsou drzí a hlavně velmi vulgární. To vše
samozřejmě doprovází smích.
Myslíme, že se každý v těchto řádcích najde a doufáme, že se nad sebou zamyslí nebo
se alespoň zastydí.
Společenská komise
Zájezd – Zahrada Čech Litoměřice
Zájezd na Jarní tržnici do Litoměřic se uskuteční dne 5. 4. 2007. Odjezd od pomníku
v Ledcích v 8.00 hod. a odjezd z Litoměřic 15.00 hod. Přihlášky přijímá pí. Suchá v obchodě
potravin v Ledcích. Ještě máme několik málo volných míst.
Společenská komise
Připravujeme přistavení kontejnerů
Na měsíc duben je naplánováno přistavení 2 velkoobjemových kontejnerů u kostela,
kam můžete odložit odpady nehodící se do popelnic. Termín bude včas oznámen obvyklým
způsobem.
Zastupitelstvo obce Ledce
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Nešvary v obci
V poslední době se v naší obci rozmáhá nekázeň některých našich spoluobčanů, kteří
navzdory platné obecně závazné vyhlášce obce Ledce využívají neoprávněně pozemky obce a
veřejnosti přístupného prostranství.
Tak např. parkování osobních automobilů na chodnících a vozovkách u nemovitostí.
Stejně tak i parkování nákladních aut na veřejném prostranství, využívání těchto prostor ke
dlouhodobému skladování stavebního materiálu, rumů apod.
Občané nejen porušují obecně závaznou vyhlášku, ale také svůj majetek vystavují
zlodějíčkům a vandalům plně k dispozici. Máme zaznamenány opakované krádeže pohonných
hmot a poškozování cizí věci jako propíchání pneumatik, proražení nádrží apod.
Těmto situacím můžete, vážení spoluobčané, předejít tím, že budete dodržovat
vyhlášku o využívání obecního a veřejného prostranství, vozidla parkovat v garážích nebo na
svých uzavřených prostorách.
Obecní úřad upozorňuje, že v následující době se uskuteční kontrola, jak je tato
vyhláška dodržována. Za její porušování bude od konkrétních osob vymáhat finanční úhradu.
Zastupitelstvo obce Ledce
Místní knihovna
Na obecním úřadě máme každé pondělí otevřenou od 17.00 do 19. 00 hod. místní
knihovnu. Najdeme zde mnoho pěkných, zajímavých a nových knih, a to díky výměnnému
fondu s Knihovnou v Kladně. Také lze v knihovně využít přístup k internetu.
Zastupitelstvo obce Ledce
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ČÍSLO 12

Ohlédnutí
Vážení občané,
čtyři roky utekly a jsou před námi ve dnech 20. a 21. října 2006 další volby do zastupitelstev
obcí. Volby se budou opět konat v zasedací místnosti na obecním úřadě, a to v pátek
dne 20. října 2006 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu dne 21. října 2006 od 8.00 hod
do 14.00 hod. V tyto dny si naši občané zvolí nové zastupitelstvo, a to bude na své ustavující
schůzi volit ze svých řad starostu, místostarostu a předsedy výborů obce. Dobře se zamyslete,
koho a proč jít volit. K volbám se dostavte v hojném počtu.
Uplynulé čtyři roky jsme se snažili podle možností obec spravovat tak, jak nám síly stačily,
abychom v obci zpříjemnili život.
Krátká rekapitulace, co všechno bylo v obci vykonáno zastupiteli a občany za volební období
2002 – 2006 :
-

obnovena čekárna u hradby pana Burgra
zhotovení mříží na obecním úřadě a u čekárny na návsi
pokáceno 20 topolů na hřišti a část pořezána na desky
zhotoveno plynové vytápění na obecním úřadě, v hasičském domě, v obchodě potravin
a v budově bývalé školy
rekonstrukce komunikací a chodníku /Petrlíkova a Za Ulicí/
nové dřevěné lavičky na návsi od firmy SEAL vč. montáže /sponzorský dar/
minigolf a dlažba
renovace parket a nový nábytek v zasedací místnosti
zabezpečení hasičského domu /mříže, katry, závora/
doplnění veřejného osvětlení /na hřbitov, u Bryndů, na hřišti a za Jedličkovými/
oprava pomníku padlých, zvýraznění nápisů jmen a provedení celkové impregnace
pískovcového masívu
nové umístění kontejnerů na sklo, plasty a papír /zastávka Řachovi/
oprava šachty kanálu /Sedláček – Mlejnkovi/
zřízení sedlové střechy na budově obecního úřadu
oprava střešní krytiny na škole a celková výměna klempířských prvků
zateplení budovy s novou venkovní omítkou na OÚ
nová okna a vstupní dveře na budově obecního úřadu
zakoupení pozemků ve Šternberku- Rybička, park, hřiště, cesty
zakoupení malotraktoru, posyp, zametání, mulčovač, valník
odprodej hasičského vozu ÁRO
zřízení odvodňovací drenáže z OÚ do dešťové kanalizace na ulici
prořez stromů na hrázi rybníka Návesáka
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-

oprava čekárny na přelícké silnici /zcizený plech nahrazen krajinami/
dětské hřiště Tomovy parky
pronájem budovy školy Malému asijskému muzeu, občanské sdružení Klub přátel
Asie
nové dopravní značení doplněné po celé obci
obec vstoupila do DSO Kladensko a Slánsko, kde se připravuje projekt kanalizace
v naší obci bylo připojeno 96 domácností na plyn, a tím se obec vyrovnala s dotací
kulturní a společenská komise uspořádala dětský ples, výstavy, dětské dny
zakoupení dětského hřiště u restaurace
vybavení kanceláře OÚ faxem, internetem, skenerem

Dále bylo provedeno velké množství různých oprav a služeb jako je sekání trávy či
odstraňování sněhu také udržování pořádku po obci, na hřbitově, ale i v okolí obce.
Přál bych si, aby nově zvolené zastupitelstvo bylo ještě víc pilnější, aby bylo také i
šťastnější.
Všichni víte, že nás uprostřed práce opustil starosta pan Jiří Pos. Tato ztráta zasáhla celou
obec a zastupitelstvo. Nebylo jednoduché navázat na práci jím započatou a nedokončenou.
Je nutno mu poděkovat za to,co pro obec vykonal.
Děkuji všem našim spoluobčanům, kteří nám pomáhali a snad i trochu fandili.
Končím svoje ohlédnutí, někomu to uteklo jako voda, mně to připadá jak deset let.
Karel Pazderka, starosta obce

Slavný „Ledečák“
Náš občan Roman Čejka už je ve svých jedenácti letech slavný. Závodí se svou motorkou
Shupa 125 a Hodna 125 za AK Slaný. Postavit jednu motorku není levná záležitost, má
hodnotu kolem 75 tisíc Kč. V letošním roce se stal MISTREM ČR v kategorii strojů
125 ccm.
Romanovi blahopřejeme, fandíme a přejeme štěstí v závodění, a také obhájení titulu v příštím
roce.
O práci kulturní a společenské komise
Nové občánky vítáme v nově upravené zasedací síni obecního úřadu představením a uvítáním
panem starostou a předáním drobných dárků. Slavností chvilku zpestřují žákyně ZŠ svým
kulturním vystoupením.
Další akcí je pořádání Dne děti. Dříve na Myslivně za účasti a podpory myslivců, letos
samostatně na místním hřišti s různými soutěžemi, sladkými a jinými odměnami. Také dětský
karneval pořádaný v minulém roce měl velký úspěch.
Pořádáme výstavy vánoční i velkonoční za hojného přispění našich spoluobčanů.
Nejúspěšnější je podzimní výstava Zahrada Ledec, kde naši pěstitelé v poměrně hojném počtu
představují své výpěstky. Na výstavě byly ke shlédnutí nejen zelené rostliny, ale šikovnýma
rukama vytvořená výzdoba ze suchých rostlin, kterou se vystavovatelé zdobí své příbytky,
což je obzvláště v zimním období milé.
Děkujeme všem, kteří se přišli podívat a příště naše výstavy podpoří novými nápady.
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Letošní Zahrady Ledce se zúčastnili : pí. Jandová, Štochlová J. a K., Pazderková, Beránková,
Čížková Z., Vavřinocová, Široká J. a K., Burantová I. a M., Suchá L., Čížková A.,
Sochůrková, Černá, Pavlisová, Bakalářová, Marešová a p. Plšek, Mareš.
Odklání domovních odpadů
Vážení spoluobčané !
Zastupitelstvo obce Vás důrazně upozorňujeme na pravidla ukládání odpadů na kat.
území obce Ledce.
Neustále se vyskytuje nekázeň v odkládání různých odpadů u hřbitova, na maninách a
dokonce i na uzavřené skládce na rovinách, ale také u kontejnerů v obci, kam jsou odkládány
nepotřebné věci, které ke kontejnerům nepatří.
Předpokládáme, že chcete žít v pěkném životním prostředí, a proto budete dodržovat
pravidla v odkládání odpadů.
Povolená sběrná místa jsou následná :
-

sklo, patří do zelených kontejnerů, které jsou rozmístěny po vsi,
plasty patří do žlutých kontejnerů, které jsou rozmístěny po vsi,
papír patří do modrých kontejnerů, které jsou u bytovek a u čekárny (do kterých nepatří
použité hygienické věci např. plenkové kalhotky)
odpadní železo a plech patří na dvůr obecního úřadu,
ke hřbitovu patří pouze travní odpad a listí ze hřbitova,
oprava cest na rovinách a do struh je možno pouze drobnou stavební sutí a střešními
taškami se souhlasem starosty,
nebezpečné odpady se sbírají 2 x do roka přes CZ Ekologie-Holding Kladno, termín sběru
je zveřejněn na nástěnce a rozhlasem,
pro objemný odpad, který neodpovídá běžnému periodickému sběru, jsou dle potřeby
přistavovány velkoobjemové kontejnery na návsi, termín sběru je včas oznámen,
popel a domovní odpad patří do popelnic, které pravidelně vyváží MPS Kladno.

Věříme, že každý již odloží daný odpad tam, kde je pro něj určeno místo, a tím bude
vytvářet lepší vzhled obce. Zároveň Vás upozorňujeme, že jakékoliv porušení těchto zásad
bude řešeno jako přestupek.
Velkoobjemový kontejner
V souladu s obecně závaznou vyhláškou obce Ledce budou v pátek dne 13. října 2006
v 8.00 hod. přistaveny na návsi kontejnery a odvezeny budou v sobotu dne 14. října 2006
ve 12.00 hod.
Do přistavených kontejnerů lze odkládat pouze objemný odpad, který svým rozměrem nebo
hmotností nevyhovuje běžnému periodickému sběru.
Žádáme občany, aby při ukládání odpadů do kontejnerů zachovali pořádek a po jejich
naplnění žádný další odpad již neukládali.
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Sběr nebezpečných odpadů
Sběr nebezpečných odpadů bude v neděli dne 29. října 2006 v čase 9.00 - 9.30 před
Obecním úřadem v Ledcích.
Nebezpečné odpady jsou :
baterie všech druhů, včetně olověných akumulátorů, oleje, plechovky od barev, zářivky,
výbojky, kyseliny, zásady, barvy, ředidla, lepidla, teploměry, pesticidy, fotochemikálie,
elektronický odpad, lednice, čistící prostředky, zaolejované textilie a nádoby od sprejů.
DO NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ NEPATŘÍ L É K Y !!!
STARÉ LÉKY ODEVZDÁVEJTE V LÉKÁRNÁCH !!!
Informační server obecního úřadu
Naše internetové stránky naleznete na : www.obecni-urad.net/ledce
Vážení spoluobčané,
těšíme se na Vaše příspěvky do dalšího Občasníku. Jenom je škoda, že nikdo z Vás
nepřispívá, přestože určitě máte mnoho skvělých rad a nápadů.
Zastupitelstvo obce a společenská komise
Ledce, říjen 2006
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Číslo

11

Zastupitelstvo
Zastupitelstvo obce Ledce má veřejné zasedání dne 25. 5. 2006 v zasedací místnosti
Obecního úřadu Ledce od 18.00 hod.
Informační server obecního úřadu
Naše internetové stránky naleznete na : www.obecni-urad.net/ledce
Pořízeno v roce 2005





V minulém roce se poměrně hodně investovalo, malá rekapitulace :
rekonstrukce střechy
1.249.752,00 Kč
dom. plynovodu v prodejně Potravin 51.155,00 Kč
změna č. 3 územního plánu
124.236,00 Kč
nákup pozemků
504.000,00 Kč

Smlouvy o nájmu hrobového místa
Zastupitelstvo obce Ledce schválilo v souladu se Hřbitovním řádem výši nájemného za
hrobové místo, které se skládá :
a) z vlastního nájemného 4,-- Kč/m2/rok
b) za služby spojené s údržbou veřejného pohřebiště, které činí 50,-- Kč/rok
Dříve sjednané právo na nájem hrobového místa se nahrazuje Smlouvou o nájmu
hrobového místa na období 6ti nebo 12 ti let.

Z kultury
Zajímavé přednášky p. Dr. Šímy v Asijském muzeu. Dne 25. března pořádal pan Šíma
besedu o historii naší obce. Zúčastnilo se asi 24 zájemců. Besedovalo se o zajímavostech
z historie obce, o vzpomínkách pamětníků, o poznatcích získaných ze starých zápisů. Bylo to
velmi pěkné odpoledne.
Vzpomínka na zimu 1929
Letošní zima byla dlouhá a neobvyklá. Několik let panovaly mírné zimy a my
zapomínáme, že může být i jinak. Proto si opět připomínáme zápis z Obecní kroniky z roku
1929.
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Pan řídící, F. Šafránek zapsal :
Celý měsíc leden byl studený. Teploměr klesal častokráte až na – 20 °C. Po každém zmírnění
mrazů spadlo značné množství sněhu, který zavál silnice i všechny cesty, mohutné závěje
bránily veškeré dopravě, zejména auta dopravující do obce zboží v nich často uvízla a jen
s velikou námahou zpět se mohla vrátit. Velmi trpěla zvěř a mimo hladu je i nemoci mnoho
zahubily, poněvadž se o ni nikdo v obci nestaral nebo v měřítku sotva dostačitelném. Dne
3. února byl zaznamenán největší mráz. Toho dne v noci za jasné oblohy teploměr rychle
klesal, takže v ranních hodinách před východem slunce ukazoval teploměr – 25 °C. V obci
není pamětníka podobných mrazů, kterým se vyrovnaly jedině mrazy z roku 1776.
Všeobecně se soudilo, že mrazy začátkem února panující jsou posledními letošní zimy. Než
těžká vláda zimy sužovala nás a veškeré živočišstvo i později v tomto měsíci. Dne 11. února
klesl teploměr na škole umístěný až na – 30°C. Na dráhách zavládla přímo panika, velký
počet vlaků nemohl být ani vypraven, a které přece jely, dělo se tak bez jakéhokoliv jízdního
řádu a s velikým opožděním. Stroje byly obaleny vrstvou ledu, personálu omrzaly prsty, uši a
pod. K dovršení kalamity nedostávalo se uhlí. Na dolech se pracovalo s největšími obtížemi a
při velikém nebezpečí. Při všem úsilí těžba klesala, ale sháňka po uhlí rostla. Mnohokráte
přijeli od nás a po dlouhém čekání se vraceli ze šachty s prázdnou. Škola byla zavřena od
19. února až do konce měsíce. Učebny se nedaly dostatečně vytopit a uhlí také došlo.
Na sv.Matěje se teplota pohybovala kolem nuly, ale připadl nový sníh, kterého leží všude
silná vrstva. Půda promrzala místy až na 70 cm hluboko. Lidem ve sklepích pomrzly
brambory, dobytek ve chlévech trpěl zimnou a chromnul. Zvěři se dostalo později častějšího
přikrmování, přeci však byli nalezeni zmrzlí zajíci. Koroptve tolik netrpěly. Nemoci
(chřipka) nebyly zvláštností, zejména jimi trpěli starší lidé a děti. Kdo nemusel, na cestu se
nevydal. Za to se hodně užilo saní, které v mnohém hospodářství chyběly, i nové si pořizovat
museli, aby s potahy mohli vyjet na projížďku. Na stromech polámal sníh větve a mráz kůru
roztrhal. Smutná, nevlídná a bez konce byla zima v roce 1929.
Svoz velkoobjemového odpadu
V souladu s obecně závaznou vyhláškou Ledce bude v pátek dne 21. 4. 2006
v 8.00 hod. přistaven u kostela velkoobjemový kontejner a odveden v sobotu dne
22. 4. 2006 ve 13.00 hod.
Do přistaveného kontejneru lze odkládat pouze objemný odpad, který svým
rozměrem případně hmotností nevyhovuje běžnému periodickému sběru.
Žádáme občany, aby při ukládání odpadů do kontejneru zachovali pořádek a po
naplnění kontejneru žádný další odpad již neukládali.
Vážení spoluobčané,
těšíme se na Vaše příspěvky do dalšího Občasníku. Jenom je škoda, že nikdo z Vás
nepřispívá, přestože určitě máte mnoho skvělých rad a nápadů.
Zastupitelstvo obce a společenská komise
Ledce, duben 2006
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