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DĚTSKÝ KARNEVAL
Jak už bývá každoročně zvykem, tak i letos,
tentokrát 29. února, se uskutečnil tradiční
dětský karneval v horním sále OÚ.
S přibývajícím časem se sál na obecním
úřadě plnil příchodem dětí a rodičů, kteří
jako v loňském roce přišli ve velmi hojném
počtu. Děti měly jeden hezčí kostým než
druhý, přišly sem v převleku za princezny,
čarodějnice, piráty, vojáky apod.
Po uvítání všech přítomných a seznámení
s programem přišla na řadu promenáda
v maskách a následné fotografování.
Veškeré fotografie jsou k nalezení na
stránkách obce.
Pro děti byly nachystány různé disciplíny,
za jejichž splnění byly odměněny různými
sladkostmi. Ten, kdo už nechtěl soutěžit,
mohl tancovat na hudbu, která doprovázela
celou akci. Nejvíce si děti asi užily balónky,
které bouchaly jeden po druhém, hlavně ke
konci, kdy byly všechny balónky z výzdoby
sálu sundány na zem.
Na závěr akce byl každý dětský účastník
s maskou náležitě oceněn, a to balíčkem
plným odměn. Po pár hodinách byla akce
ukončena a děti s rodiči se rozešli do svých
domovů.
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Nebylo vyhnutí, proto koncem března
letošního roku byly pokáceny.
Na základě doporučení zahradníka je záměr
vysadit jedli bělokorou, která by se stala
vánočním stromem. Nastala otázka, kde ji
vysadit. Formou ankety chceme požádat
naše spoluobčany, kde by bylo vhodné
umístit nový vánoční strom.
ib
RYBNÍK NÁVESÁK – ČIŠTĚNÍ
POTOKA
Jak si mohl každý všimnout, v nádrži
Návesák letos ubývá vody méně. Svůj podíl
na tom má jak deštivý červen, tak i řádná
údržba a vyčištění přítoku k nádrži.
Za tento krok vděčíme nejen místním
občanům, ale také „spřátelené duši“,
společnosti AGRA Řisuty s. r. o. Všichni
totiž společně po dobu třech měsíců
o víkendech pracovali na odstranění náletů
i na úpravě přítoku. Výsledek se velmi
povedl, i když není všem pracovním dnům
konec. S vyčištěním přítoku se bude
pokračovat i nadále.
Za obecní úřad bych tedy chtěla touto
cestou poděkovat pánům L. Dočekalovi,
Š. Bakaláři, P. Frajmanovi, M. Šlajchrtovi,
T. Krupičkovi a O. Krupičkovi za jejich
nadšení a práci a také panu Ing. Janu
Vicencovi za zapůjčení techniky a skvělou
spolupráci.
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SMRKY NA NÁVSI
Na návsi rostly dva okrasné stromy, smrky
pichlavé (vysázené zřejmě v 80. letech
minulého století). Jeden z nich, ten blíže ke
krajské silnici, sloužil několik let jako
vánoční strom.
I naše smrky postihla invaze mšice
smrkové, která se šíří po celé České
republice. Chemický postřik proti mšicím
nelze v obydlené oblasti aplikovat.
Další zhoršení stavu stromů způsobil
nedostatek vláhy, který zapříčinily mírné
zimy a suchá letní období. I kdyby se smrky
zalévaly, není jim možné poskytnout tolik
vláhy, kterou skutečně potřebují.
Následkem sucha a napadením škůdci byly
oba stromy ve špatném stavu – již několik
let chátraly, žloutly a opadávaly. Dle
vyjádření odborníka je nešlo zachránit.

CHODNÍKY
Stávající chodníky nejsou v ideálním stavu,
proto se zastupitelé (Ledce nezávislí)
rozhodli, že je potřeba pokračovat
v rekonstrukci chodníků. Pro letošní rok
byla naplánována rekonstrukce chodníku od
rybníku Návesák až k mostku přes potok
(odbočka na rybník Hrádek).
Jak už bývá tradicí, zastupitelé Pro Ledce
tento návrh nepodpořili. Výběrového řízení
se zúčastnily 4 firmy a s nejnižší cenovou
nabídkou 841.849,38 Kč bez DPH vyhrála
firma S. K. B. Stavitelství silnice s.r.o.
Firma se do práce vrhla s plnou vervou, kdy
celkem rychle odklidila starou dlažbu
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a začala pokládat novou. Práce jim trvala
pár týdnů. Nyní se pouze čeká na objednaný
speciální obrubník, který by měl v nejbližší
době dorazit a chodník by se tak měl
konečně dokončit.
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že se bude dne 10. července promítat film
Bohemian Rhapsody, který popisuje
hudební dráhu Freddieho Mercuryho
a skupiny Queen. Necelých 14 dní před
promítáním však došlo ke změně
autorských práv a členové kulturní komise
tak byli nuceni vybrat jiný film. Nový leták
nás informoval o tom, že dojde k promítání
české filmové komedie Ženy v běhu.
Přestože předpověď počasí nebyla úplně
příznivá, počasí nám přálo. Dorazili
dokonce i přespolní, a nakonec nás byla
necelá stovka. Protože byla místní hospoda
otevřená, měli jsme možnost se i občerstvit.
Film byl zvolen skvěle – z hlediště se
nejednou ozýval smích a všichni jsme se
dobře bavili. Letošní kino se vydařilo
a doufáme, že se můžeme těšit
i v následujících letech.
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KONTEJNER NA OBLEČENÍ
Firma TestilEco a. s. má v obci umístěný
kontejner na sběr a třídění odpadů.
Začátkem května byl kontejner naplněný.
Přesto občané stále odkládali okolo
kontejneru v pytlích oděvy, boty a hračky.
Snažili
jsme
se firmu
kontaktovat
telefonicky, ale bez úspěchu, telefon nikdo
nezvedal, proto přišel na řadu e-mail, kde
nám bylo 12. 5. 2020 sděleno, že děkují za
informaci a že naše žádost byla zanesena do
systému pro dispečery. Opět se však nic
nedělo. Dne 5. 6. 2020 jsme kontejner
s odloženými věcmi nafotili a zaslali firmě,
avšak opět bez výsledku.
Konečně se nám dne 22. 6. 2020 podařilo
spojit se s firmou telefonicky a bylo nám
přislíbeno, že v týdnu od 22. 6. do 28. 6.
2020 bude kontejner vyvezen.
Z důvodu opětovného přeplnění kontejneru
jsme opět telefonovali v pondělí 29. 6.
2020. Paní na recepci urgovala náš
požadavek u dispečerů svozů.
Kontejner dne 3. 7. 2020 byl stále plný,
v jeho okolí přibývaly pytle s oblečením.
Nezbývalo než vše naložit na valník
a odvézt na skládku AVE.
Kontejner zůstal nevyvezen, ale nepořádek
okolo něj obec na vlastní náklady uklidila.
13. 7. 2020 firma slib konečně splnila
a kontejner vyvezla.
Žádáme občany, aby při ukládání odpadů
do kontejnerů zachovali pořádek a po jejich
naplnění žádný další odpad již neukládali.
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ČINNOST KULTURNÍ KOMISE ZA
1. POLOLETÍ 2020
Z důvodu epidemie virové nemoci
Covid-19 byla činnost kulturní komise
značně omezena.
Dne 29. 2. 2020 jsme stihli uspořádat
karneval pro děti, kde se mohly dostatečně
vyřádit. Dětského rejdění se zúčastnilo
téměř třicet masek.
Byly odvolány akce jako Velikonoční
tvoření s Mílou Blahníkovou či Pálení
čarodějnic.
Mládež
musela
oželet
i Staročeské máje.
Rovněž se nekonal Dětský den, ale tato akce
bude nahrazena zábavným programem
„Loučení s prázdninami“, který proběhne
dne 23. 8. 2020 od 15.00 hodin.
Stejně jako loni jsme se mohli kulturně
vyžít při zhlédnutí filmu v putovním letním
kině dne 10. 7. 2020.
1. srpna proběhnou dětské rybářské závody
u nádrže Návesák.
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LETNÍ KINO – ŽENY V BĚHU
V loňském roce jsme v naší obci mohli
poprvé navštívit putovní letní kino,
a protože byla projekce úspěšná, členové
kulturní komise se rozhodli i letos letní kino
uspořádat. Původní leták informoval o tom,
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