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V uplynulém roce 2018 byla činnost 
spolku zaměřena především na část 
bývalých lázní při prameni T.G.M. Tuto 
aktivitu bych označil jako stěžejní 
vzhledem k vynaloženému úsilí a času. 
 
Již v prvním čtvrtletí roku jsme začali 
plánovat jednotlivé hlavní etapy a dílčí 
fáze, které měly jasný cíl: vrátit život 
místu, které zůstalo zapomenuto v 
hloubi nepropustné zeleně. 
 
Za účasti členské základny a 
dobrovolníků se podařilo vše, co bylo 
naplánováno, a i něco navíc.  
 
Krom venkovních brigád a akcí jsme 
se soustředili i na naši publikační 
činnost. Vydali jsme 4 čtvrtletníky 
Ledečák, zřídili sekci na našich 
webových stránkách, která poskytuje 
informace o bývalých lázních. 
 
Postarali jsme se také o informační 
tabuli na kraji areálu bývalých lázní. 
Zrenovovali jsme její vnitřek a sehnali 
nové informace, které mají návštěvníci 
lokality možnost si prostudovat. 
 
Činnými jsme byli i při připomínkování 
územního plánu obce Ledce a zasadili 
jsme se o to, aby byl v mapách 
opraven název rybníka Zikaňák. Dříve 
byl i v katastrálních mapách zanesen 
jako Zigaňák. Dnes je díky naší píli 
rybník uváděn jako Zdunkovský rybník 
(Zikaňák). 
 
 
 
 

Nemohu opomenout naši přátelskou 
spolupráci s Malým asijským muzeem 
v Ledcích, díky němuž můžeme 
společně publikovat příspěvky 
zabývající se ledeckou historií spolu s 
tématem lázeňství ve Šternberku.  
 
Nově jsme navázali kontakt se 
smečenským Spolkem přátel Smečna 
a širého okolí a spolu s ním máme 
velké plány a na naši činnost se 
nesmírně těším!  
 
A pokud mám prostor pro poděkování, 
chtěl bych tak učinit a poděkovat 
všem členům spolku PROLEDCE! i 
všem dobrovolníkům, kteří pomohli 
při realizaci našich vizí. Jen díky tomu, 
že přiložili ruku k dílu, přispěli radou, 
finančním darem či přímo věcně, jsme 
toho mohli společně tolik dokázat. 
Práce je za námi vidět a věřím, že v 
tomto duchu budeme pokračovat i 
nadále. 
 
Zároveň nemohu nezmínit pracovníky 
Městského úřadu ve Slaném, Lesů 
České republiky, Povodí Vltavy a 
Středočeského krajského úřadu a 
vlastníky pozemků, na nichž jsme 
směli být činnými, jelikož bez jejich 
souhlasů a pochopení naší činnosti 
bychom se jen stěží dobrali zdárného 
konce. 
 
 

V uplynulém roce se nám podařilo naplnit 

všechny cíle. Dokonce jsme toho zvládli víc, 

než jsme plánovali! Jsem rád, že mezi nás 

přibyli noví členové a že i o dobrovolníky 

nebyla nouze.

— Jan Maňas, předseda
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naše 
mise

PROLEDCE! jsou iniciativou několika občanů, kterým 

není osud malé vísky lhostejný. Činnost členů v mnoha 

oborech je přínosem pro spolek, který tak může snáze 

chránit lokalitu obce, může ji propagovat a poskytovat 
informace všem, kteří projeví zájem.
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propagace

ochrana

poradenství



akce

Rok 2018 byl pro spolek poměrně rušný. 

Každý měsíc znamenal několik 

výzev. Níže jsme stručně sepsali výběr 

těch aktivit, na které jsme pyšní nejvíce.
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Cíl byl jasný: zpřístupnit pramen, jak nejlépe to půjde. A světe 

div se, povedlo se! Po několika hodinách kácení, sekání, sbírání 
odpadků a nošení všeho možného se práce povedla. 

Zpřístupněná alej byla skvělou odměnou pro všechny přítomné 

a částečným balzámem na ostružiním, ale hlavně kopřivami, 
zničená lýtka.

brigáda 1
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Druhá brigáda byla o dokončování prací v aleji, ale hlavně o 

částečném opravení pramene samotného. Znovuosazení 
kamenů a vykopání odtokové strouhy, to byly úkoly, které se 

povedlo uskutečnit. 

brigáda 2
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I přes svolání brigády na poslední chvíli se zvládla kupa práce. 

Dokončení, respektive kompletní oprava pramene se vydařila. 

Vykopání staré trubky, osazení nové, to byla práce na celé 

odpoledne. Pak se ještě skoro do tmy čekalo, až novou 

trubkou vyteče prvních pár kapek vody z pramene. 

brigáda 3
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V tomto roce poslední brigáda nebyla už tolik o úklidu (i když 

se i uklízelo), ale především o budování. Vizí bylo vybudovat 
lávku, díky níž se vytvoří okruh pro pěší. Bylo potřeba zpevnit 
celý břeh, aby lávka měla pevné základy. Rovněž se pak 

upravovala alej jako taková. Vyrovnávaly se prohlubně v cestě, 

vylepšovalo se okolí pramene. 

brigáda 4
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V nově uklizené aleji se spolek rozhodl zaplnit prázdná místa. 

Možnost k doplnění březové aleje dostala i veřejnost. Již 

dlouho před touto akcí bylo možné svoji břízku zamluvit a 

zaplatit (takzvaně adoptovat). 
V den sázení se konala přednáška dr. Šímy o šternberských 

pramenech, kterou spolek pořádal ve spolupráci se zdejším 

muzeem. Přednáška slavnostně končila právě sázením břízek 

k výročí sta let od založení republiky. Velký počet adoptivních 

rodičů si umě mladé břízky zasázel v původním rozestupu, v 

jakém byla alej vysázena. 

Březová alej tak má podmínky k tomu, aby lemovala cestu k 

prameni dalších mnoho desítek let.

sadba 
aleje
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První akce zaměřená především na děti se konala na půdě 

obecního úřadu. V příjemné atmosféře se sešly maminky s 

dětmi. Zdobily se předem upečené perníčky, které napekly 

paní Žáková a Tichavová. S přibývajícími plechy, které se 

neustále plnily dalšími perníčky, zdobičům nedocházela 

fantazie. Zvládlo se nazdobit více než 300 perníčků. Ty pak 

byly rozdávány na předvánočních akcích, které se v obci 
konaly. 

Další akcí byla výroba ozdobiček ze studeného porcelánu.To 

se pod vedením paní Grimmer-Široké opět konalo na 

obecním úřadě. Ozdobičky se nejen malovaly, ale i rovnou 

připravovaly na místě. Při tom se i malovalo na výrobky ze 

sádry. Většina sádrových zápichů byla rozebrána na 

předvánočním posezení v muzeu. 

vánoční 
tématika
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další 
aktivity

a nezůstali jsme jen u toho

další aktivity 12 



Po domluvě s paní Černou (která se o nástěnku starala dříve) 

spolek získal vlastní nástěnku ve Šternberku. Ta byla s 

výpomocí pana Krupičky opravena. Informace na ní se budou 

stále doplňovat, ale v nynější době se na ní můžete dočíst o 

historii areálu, pramenech a slavných pacientech, kteří se zde 

léčili. Je v plánu, že se tento text ještě rozšíří o mapku celé 

oblasti.  

UPgrade šternberské 
nástěnky, 

nový webový portál
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Jedním ze tří piliřů našeho spolku je i poradenství, a proto 

se členové, kteří jsou odborníky v dané problematice, 

soustředili  na nově vznikající územní plán obce Ledce. V něm 

upozornili na velký počet nedostatků a předložili jejich 

seznam při projednávání s architektem. Jako třeba možnost 
výstavby vícepatrové stavby před vilami, enormně velký počet 
plošné výměry zastavitelné plochy pro rodinné bydlení (při 
jejichž naplnění by se obec dvojnásobně rozrostla o počet 
obyvatel, na to však není potřebně vybavena), chybně značené 

světové strany, chyby v pojmenování potoka, velký počet chyb 

v označení budov.  

Připomínkování 
Územního plánu obce
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Až do nedávné doby byl tento rybník jmenován špatně. Bylo 

tomu tak nejen v katastrálních mapách, ale i na dokumentech 

obce. Díky iniciativě členů spolku, kteří doložili na historických 

dokumentech, že název je správně uváděn s "k" namísto s "g", 

byl rybník přejmenován. Dnes již tedy v mapách najde správný 

název, a to Zikaňák.  

Opravení pomístního 
názvu - ZIKAŇÁK
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Ve spolupráci s týmem dobrovolných redaktorů vydáváme 

čtvrtletník Ledečák, který se v obci, ale i v okolí, těší velké 

oblíbenosti. I letos se vydařilo vydat čtyři čísla, která byla plná 

nejnovějších informací. V příštím roce v jarním čísle oslaví 
Ledečák vznik 20. čísla.  

Publikování 
čtvrtletníku Ledečák
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v číslech

60

5 +2

34

7
napsaných 
článků

pořádaných 
akcí

splněných 
úkolů

noví členové

vydaná 
periodika

navázané 
spolupráce
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vzkazy u pramene TGM

Nejsme zdejší, v Ledcích máme jen rodiče, ale jsme 
rádi, že se stále ještě najdou dobré duše, kterým není 
lhostejné, kde žijeme.  
S úpravou tohoto krásného místa držíme palce. 
Hana a Jirka Kratochvílovi

Krásná procházka mezi novými stromky, kterým 
přejeme zdravý růst, aby za 50 let těšily všechny 
kolemjdoucí. 
Kulíškovi

Díky za super práci, že k prameni zase můžeme. Kéž 
by bylo víc takových lidí... zvlášť v Ledcích. 
Petr + Hana
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zmínky

zmínky 19 

O brigádách spolku u pramene TGM mohli slyšet i 
posluchači Českého rozhlasu, stejně jako se o nich 
dozvěděli čtenáři týdeníku 5+2.



poděkování

Kdyby nebylo vás, nepodařilo by se nic. Doufáme, že v 
příštím roce budeme minimálně tak dobří jako v roce 
2018 a že se našich událostí zúčastní více lidí, 
abychom toho společně dokázali ještě víc!
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