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Po dvou hodinách byly závody ukončeny
a šlo se měřit, kolik kdo nachytal
centimetrů ryb. Okolo půl dvanácté byly
ryby změřeny a pořadatelé se pustili do
vyhlašování výsledků závodů. Stejně jako
každý rok si všichni účastníci odnesli
nějakou cenu, pro vítěze byly připraveny i
poháry.
Na prvním místě se umístil Jaromír Jakeš,
který vytáhl 332 cm ryb, jako druhý
skončil Jiří Kučera, který nachytal 220 cm
ryb, a třetí místo uzavřel Filip Šejnoha,
který odlovil 164 cm ryb.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Po uvolnění covidových omezení se
30. dubna mohlo po třech letech konat
tradiční pálení čarodějnic. Hranice vzplála
po devatenácté hodině za doprovodu
bubnů a pro všechny přítomné byly
připraveny k opékání buřtíky.

Počasí bylo velmi přívětivé, což se
projevilo i na hojné účasti s přátelskou
atmosférou.
lk
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

Vítězům gratulujeme a doufáme, že se ve
stejně tak hojném počtu sejdeme znovu
při 8. ročníku. Petrův zdar!
mb

Stejně jako v minulých letech i letos se
konaly rybářské závody na rybníku
Návesák. Letošní 7. ročník se uskutečnil
14. května. Kvůli velkému zájmu jsme
museli uzavřít kapacitu závodů dříve, než
jsme sami očekávali. Přesto se nakonec
dostalo i na dva náhradníky, kteří od
ranních hodin vyčkávali, zda na ně přijde
řada.

DĚTSKÝ DEN
Dětský den jsme
oslavili 4. června
na hřišti. Bylo to
odpoledne plné
zábavy a dětem se
to určitě líbilo.
Odpoledne
se
líbilo i dospělým,
někteří se zapojili
a
pomohli
s
přípravami. Těm
moc děkujeme.
Děti se mohly vyřádit v různých soutěžích
(běh v pytli, s míčkem, skládání puzzle,
hod na plechovky...).
Odměny byly v letošním roce formou
tomboly. Někdo byl zklamaný, když jeho
číslo skrývalo jinou věc, než chtěl, někdo

V devět hodin byly závody zahájeny.
Zpočátku se rybám příliš brát nechtělo,
což se zhruba po čtvrt hodině změnilo a
začalo to pravé rybaření.
Účastníci měli během chytání možnost
občerstvit se buřtíkem, který mohli zapít
vychlazeným moštem.
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měl naopak velikou radost. Velký úspěch
měli Hasiči Smečno a Báňská záchranná
služba. Hasiči i záchranáři připravili
několik adrenalinových zážitků. Všichni
měli možnost vyzvednout si opečený
buřtík a průběžně doplnit tekutiny
limonádou. Byly připravené i dvě
skluzavky, které byly neustále v obležení
dětí. Účast byla daleko větší, než jsme
očekávali, mimo místních a dětí z
dětského domova se přišly pobavit i děti z
okolních vesnic.
Děkujeme všem, kdo se zapojili – mládež,
dospělí a členové kulturní komise.
Děkujeme
těm,
kteří měli zásluhu
na tom, že tombola
byla
opravdu
zajímavá.
Omlouváme se těm,
na které už nezbyl
buřtík,
nečekali
jsme, že přijde tolik
rodičů s dětmi.
Děkujeme jim za
účast a slibujeme,
že příště bude buřtíků mnohem víc.
ak

Kč. Nové chodníky
byly již potřeba, po
těch starých to bylo
někdy o zranění.
Také se investovalo
do budovy školy.
V přízemí byla
vyměněna
stará
špaletová okna za
plastová.
Nyní
celou budovu zdobí
nová okna. Na rozdíl od těch starých těsní
a nevzniká tepelná ztráta.
Výběrového řízení se zúčastnily 3 firmy,
ve kterém zvítězila Bohemia Plast Group
s. r. o. Kladno s cenovou nabídkou
292.575,- Kč bez DPH.
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LETNÍ KINO
Místní občané se letos již potřetí mohli
těšit na letní kino, na které si už možná
zvykli. Z důvodu nepříznivého počasí byl
bohužel termín prvního promítání zrušen
(na hřišti se před bouřkou neschováme),
ale brzy jsme se dočkali termínu nového.
Dne 4. července už to vyšlo a mohli jsme
se těšit na letošní českou filmovou
novinku
–
Srdce
na
dlani.

NOVÉ CHODNÍKY A OKNA
I v letošním roce zastupitelé LEDCE
NEZÁVISLÍ plnili svůj volební program,
schválili rekonstrukci chodníků od
mostku až za tenisové kurty, i ten v parku
se dočkal obnovy.
Na
výběrové
řízení se přihlásila
pouze jedna firma,
tím se posuzování
zjednodušilo.
Stavební
práce
zrealizovala firma
Strabag a. s. Praha.
Za nové chodníky
obec
zaplatila
téměř 2 250 000

Účast byla hojná a podle reakcí diváků se
film líbil. Doufejme, že bude mít letní
kino i nadále místo v kulturních akcích
naší obce.
sb
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ÚČAST ZASTUPITELŮ BĚHEM
ČTYRLETÉHO VOLEBNÍHO
OBDOBÍ
Během čtyřletého volebního období se
konalo mnoho schůzí a výborů, pojďme se
podívat na to, jak Vás dotyční zastupitelé
zastupovali.
Během 4 let se konalo celkem 26
veřejných zasedání zastupitelstva a
s účastí
se
to
má
takto:
Mgr.
Martin
Burant
(LEDCE
NEZÁVISLÍ)
Z 26 schůzí se zúčastnil 26 – 100% účast.
Alena Hermanová (LEDCE NEZÁVISLÍ)
Z 26 schůzí se zúčastnila 24 – 92,3%
účast.
Lenka
Kmohanová
(LEDCE
NEZÁVISLÍ)
Z 26 schůzí se zúčastnila 26 – 100% účast.
Miloslav Krček (LEDCE NEZÁVISLÍ)
Z 25 schůzí se zúčastnil 23 – 92% účast.

Finanční výbor měl 20 schůzí a účast
byla takováto:
Alena Hermanová (LEDCE NEZÁVISLÍ)
Z 20 schůzí se zúčastnil 20 – 100% účast.
Oldřich Krupička (LEDCE NEZÁVISLÍ)
Z 20 schůzí se zúčastnil 17 – 85% účast.
Ladislav Žák (Pro Ledce)
Z 20 schůzí se zúčastnil 4 – 20% účast.
mb
ROZLOUČENÍ
Dne 6. září po zdravotních komplikacích
zesnul starosta obce pan Miloslav Krček.
Tato zpráva všechny, kteří pana starostu
znali, velmi zarmoutila. Rádi bychom i nyní
poděkovali za necelých 8 let odvedené
práce. Rodině tímto vyjadřujeme upřímnou
soustrast a přejeme mnoho sil.
oú

Oldřich Krupička (LEDCE NEZÁVISLÍ)
Z 26 schůzí se zúčastnil 25 – 96,1% účast.
Ing. Jan Maňas (Pro Ledce)
Z 26 schůzí se zúčastnil 19 – 73% účast.
Mgr. Ladislav Žák (Pro Ledce)
Z 26 schůzí se zúčastnil 17 – 65,3% účast.
Kontrolní výbor měl celkem 23
zasedání a účast byla takováto:
Mgr.
Martin
Burant
(LEDCE
NEZÁVISLÍ)
Z 23 schůzí se zúčastnil 23 – 100% účast.
Ing. Jan Maňas (Pro Ledce)
Z 23 schůzí se zúčastnil 7 – 30,4% účast.
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