
Vážení spoluobčané, vážení návštěvníci obce 

 

Před několika hodinami jsme se rozloučili se starým rokem 2022 a 
přivítali jsme rok nový, rok 2023. 

Příchod nového roku je spojen také s hodnocením roku uplynulého a 
snad každý z nás si přeje, aby právě začínající rok byl rokem alespoň 
o trochu lepším, a snad každý vkládá do nového roku nová očekávání, 
nové naděje. 

Dovolte mi proto ohlédnout se za uplynulým rokem 2022 v naší obci: 

I my všichni v Ledcích jsme negativně pocítili dopad války na 
Ukrajině v podobě nejen dražších cen energií, ale třeba i vyšších cen 
v obchodech. 

V této souvislosti obci vzrostla úroková sazba za úvěr, který splácíme 
za zrekonstruovanou obecní školu. Na tuto situaci jsme bez 
zbytečného odkladu zareagovali a velkou část úvěru předčasně splatili.  

Poskytli jsme ubytování občanům Ukrajiny a darovali finanční 
prostředky, abychom i my svou troškou přispěli, když je to potřeba. 

V loňském roce jsme zbavovali obecní les kůrovcové kalamity a 
vývratů. Tyto práce však uplynulým rokem ještě neskončily. 

Jsme ve finiši s odvodněním v lokalitě U myslivny. 

V září jsme si zvolili nové obecní zastupitelstvo, od kterého 
očekáváme usilovnou práci právě ve prospěch obce.  

Měli jsme možnost účastnit se akcí pořádaných spolky, které 
v Ledcích podporujeme.  

Mohli jsme si loni nakoupit v místních potravinách nebo pekárně, 
odeslat doporučený dopis z ledecké pošty, vodit naši nejmenší 
generaci do obecní školky, zajít si vypůjčit knihu do místní knihovny, 
dopravit se z obce autobusem do práce, školy nebo k lékaři, případně 
posedět v naší hospůdce s přáteli.  

Všechny tyto služby nejsou samozřejmost, vedou k lepšímu a 
kvalitnějšímu životu v Ledcích. 

 

 



Nový rok 2023 bude pro obec náročný. 

Trápit nás budou nadále zvýšené náklady nejen na energie, ale i 
provoz obce nebo projekty, které budeme postupně připravovat. 

Prioritou zůstává péče o naše lesy, kde se budeme i nadále vyrovnávat 
s dopady kůrovcové kalamity a s polomy. 

Budeme muset vyřešit havarijní stav výpustě u Písečného rybníku.  

Mezi dalšími prioritními akcemi bude zcela jistě i započetí prací na 
revitalizaci návsi. Rád bych Vás proto požádal o pomoc právě v 
pracovní skupině, která ještě tento měsíc začne projednávat novou 
podobu budoucí návsi. 

Hodláme také spolupracovat s okolními obcemi na společných 
projektech, hlavním takovýmto projektem bude cyklostezka Úherce - 
Ledce. 

Budeme nadále podporovat obecní školku a místní spolky nejen 
v jejich činnosti, ale i v práci s mládeží.  

Těšit se můžeme na hasičský ples, masopust, stavění májky a pálení 
čarodějnic nebo divadelní představení v místním amfiteátru, různé 
turnaje, fandění ledeckému fotbalu a spousta dalších. 

Musíme se také zaměřit na správné ukládání bioodpadu, abychom jej i 
dál mohli vyvážet na centrální sběrné místo. 

V letošním roce budou i nadále pokračovat obecní brigády tak, jak 
jsme byli doposud zvyklí. Ta první bude, díky sněhové nadílce 
v loňském roce odložená, na přírodním divadle. Zastupitelé 
samozřejmě na vyhlášených brigádách nebudou chybět. 

Čeká nás i tříměsíční testovací fáze digitálního rozhlasu, do které se 
může zapojit každý z nás. 

Budeme i nadále pracovat na územním plánu obce, tentokrát již na 
finální části. 

Vážení spoluobčané, touto cestou děkuji spolkům působících v naší 
obci za odvedenou práci a úsilí, které věnují své činnosti zejména na 
úkor svého osobního času, což je to nejdražší, co k dispozici máme.  

 

 



Poděkování současně patří každému, kdo pro obec vykonává 
jakoukoli práci a všem kdo se podíleli a podílí na rozvoji a zlepšování 
života v obci. Poděkování také patří pracovníkům mateřské školy za 
celoroční neúnavnou práci s dětmi. 

Jsem přesvědčen, že pokud se budeme každý alespoň trochu podílet 
na rozvoji obce a společenského života, dokážeme překonávat různé, 
ať již osobní překážky, tak překážky, které před nás staví nečekané 
události. Společně se zapojme každý v rámci svých možností do 
života a dění v obci, vytvoříme si o trochu lepší a příjemnější místo 
pro život v této nelehké době. 

Vážení spoluobčané, vážení návštěvníci obce 

dovolte mi, abych vám všem touto cestou popřál jménem 
zastupitelstva obce, obecního úřadu i jménem svým do nového roku 
především pevné zdraví, osobní štěstí, lásku, mír a vše dobré. 

 

Děkuji vám za pozornost. 

 

S úctou 

 

Michal Rozkovec 

starosta obce 

 

V Ledcích 1. 1. 2023 

 
 


