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Zdarma

TVORBA NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU Blahopřání
V pondělí 25. června oslavil významné
MĚSTYSE LEDENICE
životní jubileum 70 let bývalý dlouholetý

V souvislosti s povinností městyse Ledenice mít nejpozději do roku 2015 zpracovaný
nový územní plán mají občané možnost podat své požadavky na změny využití ploch v katastrálních územích městyse Ledenice (Ledenice, Ohrazení, Zaliny a Zborov) k jiným účelům,
než jak jsou vedeny v současně platném územním plánu z roku 2006.
Případné požadavky na změny podávejte na podatelnu městyse Ledenice s nezbytnými přílohami:
w žádost, ve které bude přesně specifikován požadavek:
– co se má změnit,
– důvod požadavku na změnu v územním plánu,
– jméno a příjmení žadatele, bydliště a telefonický kontakt.
w výpis z listu vlastnictví k dotčeným pozemkům, jichž se změna týká, stačí aktuální tisk
z nahlížení do katastru k datu podání žádosti.
w zákres požadované změny na snímku z katastrální mapy (případně zvětšené).

starosta městyse Ledenice pan František
Jelínek.
Do dalších let mu přejeme především
pevné zdraví, životní pohodu, neutuchající
optimismus a spoustu elánu do plnění
všech aktivit, plánů a přání, kterých má i ve
svém věku nepřebernou zásobu.
Za městys Ledenice starosta
Mgr. Miroslav Franěk
a zaměstnanci radnice

Takto doložené požadavky budou evidovány a předány dále ke zpracování konceptu nového
územního plánu.
Poznámka:
Pro podání požadavku použijte formulář Návrh k pořízení nového územního plánu umístěný
na www.ledenice.cz v rubrice formuláře úřadu.

ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 6. 6. 2012
Rada městyse projednala:
 územní studii „RD Zaliny“, týkající se pozemků parc. č. 558/2 a 558/1, zpracovanou
MgA. Ing. arch. Markem Bartákem. Územní
studie byla zpracována na základě požadavku p. Josefa Svobody, vlastníka pozemku
parc. č. 558/2 v k. ú. Zaliny. Předkládaná
územní studie řeší návrh rozmístění 2 RD
v dané lokalitě označené platným územním
plánem z r. 2006 jako B52 – tedy lokalitě
určené pro stavby k bydlení. Rada městyse
souhlasí s předloženou územní studií za
předpokladu dodržení podmínky od zpracovatelky územního plánu Ing. arch. Ťukalové – ponechat podél komunikace volný
prostor pro případnou stavbu chodníku.
Rada městyse vzala na vědomí:
 dotační dopis Jč. kraje o poskytnutí investičního příspěvku ve výši 80 000 Kč na
realizaci projektu „Modernizace CAS 32
T815“ v rámci Grantového programu na
podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jč. kraje. (Požadovaná dotace na
tento projekt z rozpočtu Jč. kraje byla ve
výši 233 818 Kč).
 písemnou reakci advokátky Mgr. Petry Šaldové ze dne 21. 5. 2012 zastupující firmu

GEOSAN Group a. s. ve věci požadované
finanční kompenzace pro městys Ledenice
v souvislosti s pádem sádrokartonového
stropního podhledu ve společenské místnosti v DPS Ledenice.
 ukončení nájemní smlouvy na byt č. 32/A
v DPS v Ledenicích k datu 30. 6. 2012.
Rada městyse se seznámila:
 s podklady o postupu provozování vodohospodářského majetku města Borovany a
městyse Ledenice po 1. 1. 2014, zpracované
a předložené firmou ČEVAK a. s. – útvarem strategického rozvoje. Rada městyse
nedoporučuje aplikaci koncesního zákona a
navrhuje po 1. 1. 2014 pokračovat v provozování společného vodohospodářského majetku formou pronájmu.
Rada městyse schválila:
 přidělení uvolněného bytu č. 32/A v DPS
v Ledenicích žadatelce paní Janě Michlové
od 1. 7. 2012.
 uzavření směnné smlouvy na směnu pozemků mezi Milošem Kozákem, Terezou Šillerovou a Zdeňkem Bláhou, ve které je
městys Ledenice uveden jako osoba oprávněná z věcného břemena spočívající v právu
chůze osob a se souhlasem vlastníka dotčených pozemků přejezd zemědělských mechanizmů kdekoliv na pozemku parc.

INFORMCE OBČANŮM
¡ Místní knihovna
dovolená 16. 7. - 26. 7.
¡ Stavební úřad
dovolená 9. 7. - 13. 7., 30. 7. - 10. 8.
¡ Univerzita třetího věku
Pro malý zájem (pouze 3 přihlášení)
nebude kurz otevřen.
č. 1210/2 v k. ú. Ledenice dle GP č.
1310-34/2012 pro každého vlastníka a
oprávněného uživatele pozemku parc. č.
1190/2. Rada městyse souhlasí s výmazem
výše uvedeného věcného břemena pro pozemek parc. č. 1190/3 v k. ú. Ledenice dle
GP č. 1310-34/2012.
 finanční příspěvek z rozpočtu městyse Ledenice ve výši 6.024 Kč na úhradu neinvestičních nákladů ZŠ a MŠ Štěpánovice za
docházku Anežky Viktorové, Zaliny č. p. 42
do MŠ Zvíkov v roce 2011. Rada městyse
doporučuje zastupitelstvu městyse schválit
smlouvu o poskytnutí výše uvedeného finančního příspěvku z rozpočtu městyse Ledenice v r. 2012.
 uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích městyse Ledenice parc.
č. 4178/10, 4178/13, 4178/20, 4178/21 a
4222/3 v k. ú. Ledenice s firmou TERBA, s.
r. o. Praha pro stavbu s názvem „Odplynění
pokračování na str. 2

2

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
pokračování ze str. 1
skládky Růžov“. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou úhradu ve
výši 6 661 Kč + DPH dle platného ceníku
městyse Ledenice.
 uzavření nových smluv v rámci projektu
„Mobilní kompostovací stanice pro městys
Ledenice“ dle přílohy zápisu:
1. Dohoda o částečném zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo z 5. 10. 2 010.
2. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
o dílo s IWW asap, s. r. o., Kroměříž
-Kostelany 161.
3. Mandátní smlouva s IWWAL consulting, s. r. o. Kroměříž-Kostelany 161.
Z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse
Ledenice ze dne 20. 6. 2012
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
 písemnou žádost ze dne 14. 6. 2012 rodičů
13 dětí nastupujících od září 2012 do 1. ročníku ZŠ v Ledenicích, o rozdělení přihlášeného počtu 28 dětí do dvou tříd pro školní
rok 2012/2013 a stanovisko ředitele ZŠ,
ZUŠ a MŠ Ledenice Mgr. Josef Cukra
k této žádosti.(Zákonem stanovený limit
počtu žáků v ročníku na rozdělení do dvou
tříd je 30). Zastupitelstvo městyse neschválilo uvolnění finančních prostředků v celkové výši 380 000 Kč z rozpočtu městyse
Ledenice na provoz dvou tříd 1. ročníku ZŠ
ve školním roce 2012/2013.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 poskytnutí mimořádné finanční podpory
neziskovým organizacím a spolkům z rozpočtu městyse pro rok 2012 :
1. ZŠ a MŠ Štěpánovice na úhradu neinvestičních nákladů provozu MŠ Zvíkov
za docházku dítěte ze Zalin za kalendářní rok 2011 ………………….6 024 Kč.
2. TJ Sokol Ledenice na úhradu nákladů
spojených s účastí dětí na XV. Všesokolském sletu v Praze ve dnech 1. 7. až
6. 7. 2012 …………………10 000 Kč.
3. TJ Sokol Ledenice na úhradu nákladů
za spotřebu energií v sokolovně
……………………………30 000 Kč.
 uzavření smluv o poskytnutí finančních příspěvků neziskovým organizacím a spolkům
z rozpočtu městyse Ledenice pro rok 2012
dle seznamu uvedeného v příloze zápisu a
pověřuje starostu podpisem těchto smluv.

 zadání veřejné zakázky malého rozsahu
včetně výběrového řízení na dodavatele
stavby: „Hlavní cesta Jámy – Ledenice“,
která bude spolufinancována z Programu
rozvoje venkova ČR. Zastupitelstvo jmenuje členy do komise na posouzení a hodnocení nabídek:
Ing. Jan Jiráček – předseda
Mgr. Miroslav Franěk – náhradník
Václav Fabián – člen
prof., Ing. Jiří Kopáček, Ph.D. – náhradník
Jiří Beneda – člen
Mgr. Vladislav Šesták – náhradník
Zadání zakázky včetně výběrového řízení
provede firma IN-AL Český Krumlov.
 územní studii „RD Zaliny“, týkající se pozemků parc.č. 558/2 a 558/1, zpracovanou
MgA. Ing. arch. Markem Bartákem. Územní studie byla zpracována na základě požadavku p. Josefa Svobody, vlastníka
pozemku parc. č. 558/2 v k. ú. Zaliny. Předkládaná územní studie řeší návrh rozmístění
2 RD v dané lokalitě označené platným
územním plánem z r. 2006 jako B52 – tedy
lokalitě určené pro stavby k bydlení.
 předloženou územní studii za předpokladu dodržení podmínky od zpracovatelky
územního plánu Ing. arch. Ťukalové – ponechat podél komunikace volný prostor pro
případnou stavbu chodníku.
 na základě doporučení Komise výstavby a
územního plánování Rady městyse Ledenice:
pořízení změny č. 2 územního plánu obce
Ledenice (dále též jen „změna“)
dle § 6 odst. 5 písm. f) a § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební zákon“), která
se bude pořizovat na návrh právnické osoby
Agro-Hochstaffl s. r. o., Husova 21, 370 05
České Budějovice. Jelikož je pořízení změny výhradní potřebou navrhovatele, je podmínkou pořízení změny uhrazení všech
nákladů na zpracování a na mapové podklady změny (dle § 45 odst. 4 stavebního zákona) právnickou osobou jako navrhovatelem,
 zastupitele městyse Jiřího Benedu dle § 6
odst. 5 písm. f) stavebního zákona, jako zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem v oblasti územního plánování
(např. § 47 odst. 1 a odst. 4, § 49 odst. 1,
§ 53 odst. 1 stavebního zákona) po celou
dobu pořizování změny č. 2.
POZEMKY:

Kde zasahovali ledeničtí hasiči?
Ó 5. 6.

– Poplach vyhlášen elektronicky ve 21:24 hodin, pátrání po osobě (malé dítě)
ve Srubci. Vyjela obě auta.
Ó 8. 6. – Výjezd: technická pomoc, strom přes silnici u Zalin.
Poplach vyhlášen elektronicky v neděli 8. 6. v 19:10 hodin.
Vyjel Renault CAS 20.
Ó 20. 6. – Poplach vyhlášen elektronicky ve 23:04 hodin. Zásahy byly celkem 4.
K nahlášenému požáru, úniku páry z parovodu, stromem a trávou ucpanému
propustku Hodějovického potoka pod železniční tratí a čerpání vody ze suterénu
bytového domu. Výjezd Renault Midlum CAS 20.
Z využité techniky a výzbroje: osvětlovací stožár, elektrický naviják, lezecká
lana,… . Návrat na základnu 21. 6. ve 3:45 hodin.
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Zastupitelstvo městyse zrušilo:
 usnesení č. 187 ze dne 25. 4. 2012 o směně
pozemků se společností Agro-Hochstaffl.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 směnu pozemků v k. ú. Ledenice pro stavbu
„Ledenice – retenční nádrž Hradský“:
- část pozemku parc. č. KN 3680/31 vodní
2
plocha o výměře…………. 1 377 m ve
vlastnictví městyse Ledenice
za pozemky ve vlastnictví firmy AgroHochstaffl, s. r. o., Č.Budějovice:
- pozemek parc.č. KN 377/24 vodní plocha
2
o výměře………………………… 24 m
- pozemek parc.č. KN 398/2 trvalý travní
2
porost o výměře………………… 269 m
- pozemek parc.č. KN 345/2 vodní plocha
2
o výměře ………………………..48 m
- pozemek parc.č. KN 1625/4 ostatní
2
plocha o výměře ………………..20 m
- pozemek parc.č. KN 2972/17 trvalý travní
2
porost o výměře ………………..688 m
Celková výměra pozemků Agro Hochstaffl
2
……………………………… 1 049 m
Zastupitelstvo městyse schválilo doplatek za
rozdíl ve výměře směňovaných pozemků
2
ve výši 12 Kč/m , které uhradí společnost
Agro-Hochstaffl městysu Ledenice.
 prodej pozemků v k. ú. Zborov v Ohrazeníčku manželům Pavlu Hronkovi a Anně
Hronkové:
- parc. č. KN 2254/2 (zahrada) o výměře
2
2
102 m za smluvní cenu 70 Kč/m .
- část parc. č. PK 2254/1 (ostatní plocha)
2
2
o výměře 33 m za smluvní cenu 40 Kč/m
oddělenou geometrickým plánem č.
367-127/2010 s novým parc. č. 2254/7.
 výkup části pozemku PK 214 o výměře cca
2
390 m v k. ú. Zborov od vlastníka Marie
2
Bartyzalové za smluvní cenu 20 Kč/m za
účelem majetkového vypořádání pozemku
u vodohospodářské stavby městyse Ledenice. Geometrický plán na oddělení části pozemku uhradí městys Ledenice.
 výkup pozemku parc. č. st. 238 (zastavěná
2
plocha a nádvoří) o výměře 24 m v k. ú.
Zborov od spoluvlastníků Josefa Nováčka a
2
Petra Nováčka za smluvní cenu 50 Kč/m za
účelem majetkového vypořádání pozemku
s vodohospodářskou stavbou městyse Ledenice.
 výkup pozemku parc. č. PK 1207 o výměře
2
3992 m v k. ú. Ohrazení od spoluvlastníků
Jitky Hanzalové a Jaroslava Vicka za
2
smluvní cenu 10 Kč/m za účelem sportovního a kulturního využití pro občany
z Ohrazení.
 bezúplatný převod části pozemku PK 2436
v k. ú. Zborov včetně bezúplatného převodu
části komunikace číslo 14616 na části
pozemku PK 2436 z majetku Jihočeského
kraje do majetku městyse Ledenice. Oddělená část pozemku s komunikací byla
vyznačena geometrickým plánem č.
385-173/2011. Část uvedeného pozemku je
dotčena stavbou kanalizace ve vlastnictví
městyse Ledenice.
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Co vás zajímá
Pane starosto, téměř tradiční otázka. Co se děje v Ledenicích?
Jak jsem již několikrát informoval, pokračuje se s přestavbou domu
U Králů. Dále byly opraveny místní komunikace k Jedlí v Ledenicích a
sv. Voršila ve Zborově. V současné době se dokončují terénní úpravy
na budoucí školní zahradě. V červnu byl instalován skleník. V červenci
bude zahrada oseta trávou, vysázeny stromy a keře a zbudovány
záhony.
V obchodě s potravinami ve Zborově byly vyměněny výlohy.
Mnozí si jistě všimli rozkopaných Ledenic na náměstí a kolem školky. Dochází k pokládce nového optického kabelu. Více informací
v článku Aby více internetu níže.
A co slibovaná obnova vodovodu a kanalizace v Sokolské ulici?
Výběrovým řízením byla vybrána dodavatelská firma a samotné
práce by měly započít v srpnu. Dokončení je plánováno na listopad
2012. Tato akce bude největší investicí roku 2012 a vyžádá si finanční
náklady v částce cca 4,5 mil. Kč.
Samozřejmě, že proběhla a i nadále bude probíhat řada menších investičních akcí jak v Ledenicích, tak i v osadách.
V oblasti kultury se také můžeme na něco těšit?
Nejprve bych chtěl zmínit pořady, které nedávno proběhly. S kladným hodnocením byla občany přijata slavnost otvírání mostu, která se
dle mého názoru opravdu vydařila. Tradičně dobrou návštěvnost měl
Dětský den i Festival mladých regionálních kapel. A naprosto nečekaný úspěch sklidilo v červnu Hroší prozatímní divadlo z Borovan. Jen
uvedu, že kapacita divadelního sálu je 108 míst a na představení Paroháči aneb Červené kalhoty se přišlo podívat 145 diváků. Někteří se již
do sálu nevešli a představení nemohli zhlédnout. Proto jsme se s borovanskými ochotníky domluvili na repríze v září letošního roku. Aby
byli diváci spokojeni, připravíme na září místenkový předprodej.

Nová školní zahrada. Ruku k dílu přiložili i žáci ZŠ
Jak jsem již zmínil, v září čeká ledenické občany repríza divadelního představení, ale i v srpnu se bude na co se těšit. Jen výčtem - fotbalový turnaj O pohár starosty městyse, Tradiční ledenická pouť, která
přinese spousty zábavy: páteční II. ročník dřevosochání s bohatým doprovodným programem (ohňová show, fakír, hudba, atd.), soutěž mopedů na hřišti, pouťová zábava - letos se skupinou S. A. M., výstava
květin, nedělní řemeslný trh před radnicí a jistě mnoho dalšího. V září
již tradiční Dětská olympiáda, TJ Slavoj připravuje Den spolků, Svatováclavský koncert, Drakiáda a tak bych mohl pokračovat až k vánočním pořadům. O veškerém letním a podzimním kulturním i
sportovním dění budou občané informování, jako již několik let,
zvláštním vydáním Ledenického zpravodaje, který vychází na přelomu července a srpna.
Pane starosto, děkuji Vám za rozhovor.
jk

Aby více internetu – moderní ZŠ
Mnozí z Vás se ptají, co že se to zase kope přímo na náměstí v Ledenicích. Tímto si vás,
všechny občany, dovolujeme požádat o porozumění s nutnými pracemi souvisejícími s výkopem
stoky pro uložení optického kabelu.
S rozvojem moderních technologií a přechodem celého systému společnosti na digitální komunikaci se naplno projevila skutečnost, že máme několik školních budov, které postrádají propojení
odpovídající nárokům fungující internetové sítě. Například škola přešla na systém Bakaláři, který
umožní rodičům nahlédnout do elektronické třídní knihy, žákovské knížky, dozví se o akcích třídy.
Stačí se připojit na příslušné stránky z jakéhokoli počítače s přístupem k internetu.
Proto se v průběhu roku začalo diskutovat o vytvoření stabilní sítě s bezpečným serverovým
zázemím. Zároveň se vyřeší obdobná situace na ÚM. Dojde též k propojení ÚM s DPS – knihovna a redakce LZ. Proč ale kopat, je to nutné? Propojení pomocí bezdrátové technologie (Wi-Fi)
se ukázalo jako nevyhovující, částečně kvůli polohám budov a částečně svou spolehlivostí a
propustností.
Vedení je dimenzováno tak, aby se v budoucnu mohl vytvořit například ještě bezpečnostní
kamerový nebo informační okruh pro veřejnost. Celý projekt tedy otevírá nové možnosti, jež nabízejí moderní komunikační systémy. Děkujeme za pochopení.
Mgr. Vladislav Šesták, zástupce ředitele ZŠ

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE SVAZU
POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
Borovany – Ledenice

ZO SPCCH pořádala týdenní pobyt v Podhajské na Slovensku.
Zúčastnilo se 44 zájemců ke vší spokojenosti.

 V měsíci červenci oslaví své 70. narozeniny naše dlouholetá členka
paní Marta Klečková ze Zborova.
Členové přejí:
Nadešel den jediný, kdy v roce slavíte narozeniny,
letos ale nejsou ledajaké, ale jsou to narozeniny kulaté.
Zdraví pevné jako skála, ať je jeho pevnost stálá.
Taky štěstí, pohodu, mějte dobrou náladu.
 Na zájezd do Bavorského lesa na Stezku v korunách stromů 1. září
2012 je odjezd účastníků v 7:30 h. z autobusového nádraží v Ledenicích. Budou vám rozdány kartičky pojištění.
Na tuto akci nám přispívá i městys Ledenice, za což srdečně děkujeme.
Za ZO SPCCH Jarmila Himlová, předsedkyně
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Konec školního roku 2011–2012 v ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
Vyučované předměty: flétna, klavír, klarinet,
akordeon, kytara, zpěv, přípravná hudební
výchova
¢ Mateřská škola:
Počet dětí
80
Počet tříd
3
Počet učitelů
6
¢ Základní škola:
Celkový počet žáků
187
Počet žáků na I. stupni
108
Počet ročníků
9
Počet tříd
10
Počet učitelů
15
Vyznamenání
93
Z toho samé jedničky
41
Žáci dostateční
46
Žáci nedostateční
5
Pochvaly
43
Napomenutí třídního učitele
6
Třídní důtky
6
Ředitelské důtky
4
Snížená známka z chování
2
Průměrné známky jednotlivých tříd:
1.
1,17
2.
1,22
3.
1,20
4.
1,67
5.A 1,44
5.B 1,95
6.
1,84
7.
1,89
8.
1,89
9.
1,96
Průměrné známky některých předmětů:
Český jazyk
2,25
Matematika
2,07
Anglický jazyk
2,34
Fyzika
2,43
Přírodopis
2,78
Chemie
2,62
Zeměpis
2,06
Dějepis
2,44
Prvouka
1,23
Vlastivěda
2,15
Přírodověda
1,98
Vycházející žáci:
Z 9. ročníku
25 žáků
z toho obchodní akademie
1 žák
gymnázium
5 žáků
ostatní školy s maturitou
10 žáků
učební obory
9 žáků
Z 8. ročníku učební obory
2 žáci
Ze 7. ročníku učební obory
1 žák
Z 5. ročníku
víceleté gymnázium
4 žáci
Ze 7. ročníku
víceleté gymnázium
1 žák
Do 1. třídy nastoupí v září 28 žáků.
¢ Základní umělecká škola:
Počet žáků
Počet učitelů
Vyučované obory: hudební

113
7

¢ Školní družina:
Počet žáků
Počet oddělení
Počet vychovatelek

55
2
2

¢ Školní jídelna:
Počet vařených obědů 307
Počet zaměstnanců
5

Akce školy:
Září
Zahájení školního roku
1. tř. fotografování
Třídní schůzka (1. a 2. třída)
Třídní schůzka ( rodiče dětí MŠ)
Školní výlet 8. třída (Trhové Sviny)
Divadlo pro MŠ
Klavírní koncert Perepeliatnyk
(žáci ZŠ)
¡ Školní družina – výtvarná soutěž „Ahoj
prázdniny“
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

Říjen
¡
¡
¡
¡
¡

Divadlo MŠ
Planetárium ČB (5.A a 5.B)
Jihočeské muzeum (8. třída)
Regionální hry Borovany (7. a 8. třída)
Školní družina – soutěž ve skákání přes
dlouhé švihadlo

Listopad
¡ Česká řeč aneb mlsný jazýček našich
babiček (malý školní projekt 7. třída)
¡ Josef Lada očima dětí
(školní projekt 6. a 7. třída)
¡ Pohádka MŠ
¡ Informační odpoledne pro rodiče žáků ZŠ
¡ Svatomartinský rohlíček (školní projekt
6. a 7. třída)
¡ Večírek ZUŠ
¡ Divadlo MŠ
¡ Vzdělání a řemeslo
(prezentace školství v ČB 8. a 9. třída)
¡ Školní družina - turnaj v kulečníku

Prosinec
¡ Zvyky a tradice (Advent, Mikuláš,
Vánoce - literatura 6. třída)
¡ Bowling (v ČB - netradiční metody výuky Tv dívky 8. a 9. třída)
¡ Vánoční fotografování
¡ Olympiáda Čj (školní kolo)
¡ Mikulášský koncert ZUŠ
¡ Školní Mikuláš
¡ MŠ – mikulášská nadílka

¡ 3. tř. - zahájení plaveckého výcviku
(Borovany)
¡ Vánoční koncert ZUŠ
¡ Hrajeme divadlo (5.B pro 1., 2. a 3. třídu)
¡ MŠ – zvířátka ze Dvorce
¡ MŠ – vánoční nadílka
¡ Vánoční besídky ve třídách ZŠ
¡ Školní družina - pěvecká soutěž
SUPER STAR

Leden
¡ Jak se hraje pro víly
(hudební pořad MŠ + 1., 2., a 3. třída)
¡ EON truck ( pořad o úsporách energií
4., 5.A a 5.B třída)
¡ Divadlo MŠ
¡ Informační odpoledne pro rodiče žáků ZŠ
¡ Zápis do 1. třídy
¡ Srovnávací testy Kalibro 5., 7. a 9. tř.
(Čj + M)
¡ Okresní kolo matematické olympiády
¡ Školní družina - turnaj v PC hrách

Únor
¡ Povídání o knihách a o knihovně
(obecní knihovna Ledenice 5.A a 5.B)
¡ Pěvecká soutěž ZUŠ (místní kolo)
¡ Písničky z pohádek MŠ
¡ Večírek ZUŠ
¡ Pythagoriáda
(matematická soutěž 5.–9. ročník ZŠ)
¡ Školní družina - turnaj ve stolním tenisu

Březen
¡ Lyžařský a snowboardový kurz
(Alpy, vybraní žáci ZŠ)
¡ Noční čtení (žáci 7. třídy)
¡ 4. třída zahájení plaveckého výcviku
(Borovany)
¡ Divadlo MŠ
¡ Úřad práce (exkurze 9. třída)
¡ Florbalový turnaj
(vybraní žáci, ZŠ Kubatova ČB)
¡ Kulturní program pro ženy
(vybraní žáci ZUŠ)
¡ Zápis dětí do MŠ
¡ Matematická soutěž KLOKAN
¡ Okresní kolo olympiády Čj
(vybraní žáci)
¡ 9. třída za katedrou
(žáci 9. třídy vyučují ostatní žáky)
¡ Divadlo divů MŠ
¡ 4. třída prohlídka obecní knihovny
¡ Recitační soutěž (1.–5. ročník)
¡ Školní družina – turnaj v šachách

Duben
¡ Malé divadlo v ČB (2. a 3. třída)
¡ Divadlo MŠ
¡ Muzeum bojových vozidel – Manda
(žáci 9. třídy)
¡ Den Země - školní projekt (3. třída)
¡ Čteme společně – školní projekt
(7. a 1. třída)
¡ Malé divadlo v ČB (5.B třída)
¡ Večírek ZUŠ
¡ Divadlo MŠ

červenec–srpen 2012
¡ ZŠ – tradice (Den čarodějnic a čarodějů)
¡ Dravci pana Vondrušky (žáci ZŠ)
¡ Školní družina - turnaj ve stolním fotbale

Květen
¡ Divadlo Duha (MŠ + I. stupeň ZŠ)
¡ Informační odpoledne pro rodiče žáků ZŠ
¡ Soutěž mladých zdravotníků (České
Budějovice)
¡ Exkurze do ČOV Ledenice (4. třída)
¡ Návštěva ledenické knihovny (3. třída)
¡ Florbalový turnaj v Českých Budějovicích (vybraní žáci)
¡ Tělesná výchova netradičně – bowling
(dívky 8. a 9. třídy na dráze v ČB)
¡ Dravci – ukázka dravých ptáků s přednáškou

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ
¡ Fotografování MŠ
¡ Den matek (ZUŠ + MŠ)
¡ Krajské kolo ZŠ v softballe
(vybraní žáci)
¡ Školní akademie
¡ Absolventský koncert ZUŠ
¡ Přírodovědná vycházka (2. třída)
¡ Školní družina – turnaj v kuželkách

Červen
¡ Školní výlety:
MŠ – ZOO Ohrada
1. a 2. třída – exkurze do HZS +
rybníky České Vrbné
3. a 4. třída – Kleť planetárium
5. A a 5. B – Praha
6. třída – koloběžky na Kleti
7. třída – cykloturistika Nové Hrady

Tabulka nejlepších sportovních výkonů žáků ledenické školy
Rozhodli jsme se zveřejnit své výkony v některých sportovních disciplinách, které plníme při
hodinách tělesné výchovy.
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¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

8. třída – cykloturistika park zvířat
Dvorec + Trocnov
9. třída – paintball Benešov
Fotografování žáků ZŠ
MŠ – divadlo (Honba za pokladem)
Koncert žáků ZUŠ pro žáky ZŠ
9. třída lekce AJ s rodilým mluvčím v ČB
Absolventský koncert ZUŠ
Schůzka s rodiči budoucích prvňáků
Planetárium ČB (4. třída)
Postupové přehrávky žáků ZUŠ
Přírodovědná vycházka (4. třída)
Sportovní den školy
Slavnostní předávání závěrečných vysvědčení žákům 9. ročníku
ŠD – turnaj v kuličkách
Ukončení školního roku

Zahájení nového školního roku
2012–2013: pondělí 3. září 2012
Připomínám internetové stránky naší školy:
www.skolaledenice.cz
Vedení ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice děkuje svým
zaměstnancům za odvedenou práci ve školním roce 2011–2012 a také všem ostatním,
kteří byli ochotni se školou spolupracovat.
Mgr. Josef Cukr, ředitel školy

Tučně – nejlepší výkony od roku 1980.

Kolektiv chlapců 9. třídy ZŠ Ledenice

Žáci 9. ročníku Základní školy v Ledenicích zakončili svou docházku ve čtvrtek
29. června předáním vysvědčení v sále
U Králů v Ledenicích.
Tato slavnostní chvíle proběhla za přítomnosti místostarosty městyse Ing. Michala Vazače, ředitele školy Mgr. Josefa
Cukra, třídního učitele Mgr. Josefa Pařízka, členů učitelského sboru, ale také rodičů, sourozenců a kamarádů.
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Konec školního roku se přivalil jak velká
voda. V lednu se rok překlopil a spěchá k létu.
Čas se nezastaví. A nejlépe to vidíme na těch
nejmenších, kteří jsou u nás od září v MŠ, jaký
udělali od té doby pokrok. A ti větší? To je bez
debat.
„Už nám to začíná,
knížky, penál, svačina,
časně vstávat, brzy spát,
nahlas číst a pěkně psát.
Po prázdninách škola zdá se,
vždycky trochu přísnější,
hlavní je, že za rok zase,
budu o kus chytřejší.“
Připomeňme si nyní, co se v druhém pololetí ještě událo. V lednu děti z 2. a 3. oddělení
navštívily hudební pořad p. Daňhela „Jak se
hraje pro víly“. Předškoláci absolvovali zápis

do 1. třídy ZŠ - od nás letos odchází 26 dětí.
Divadélko Okýnko zahrálo pohádku „Princezna s oslíma ušima“.
V únoru Bambini přijely s „Písničkami
z pohádek“. Děti z 5. třídy ZŠ svým malým kamarádům předvedly pohádku o princezně a
čarodějovi, kterou si pro ně připravily se svou
paní učitelkou.
V březnu děti poznaly „Tajemství staré
truhly“ z divadla U Ententyka a nechaly se pobavit Divadlem divů. V tomto měsíci proběhl
také zápis do MŠ.
V dubnu divadélko OKÝNKO poučilo děti
s pomocí pohádky „O zlobivém andělíčkovi“,
užili jsme si společně pohádku o ježibabě
v podání divadla Z Bedny.
Na „Perníkovou chaloupku“ jsme se přišli
podívat v květnu do kina. Byla trošku jiná, než
jak ji známe. Děti se také vyfotografovaly na
konec školního roku a na tablo. Předvedly

Slavnostní předání
výučních listů
V pátek 22. června se v obřadní síni ledenické radnice konalo slavnostní předání výučních listů žáků ISŠ Stavební, Nerudova ul.,
České Budějovice a SOU a SOŠ v Trhových
Svinech obor truhlář, pro které zajišťuje SPV
Truhlářů Ledenice praktickou výuku. V letošním roce učňovský obor zdárně dokončilo
7 žáků, všichni s celkovým hodnocením prospěli, bohužel nikdo neměl vyznamenání.
Z těchto 7 žáků budou 3 žáci pokračovat v dalším vzdělávání na nástavbovém studiu.
Malé slavnosti se zúčastnili zástupci obou
jmenovaných škol Alena Šauerová, Pavel
Goby, vedoucí učňovského střediska Bc. Jaroslav Šimek, Jaroslav Korčák a učitelé odborného výcviku. Velmi nás překvapili rodiče
žáků, kteří se v letošním roce zúčastnili v hojném počtu.
Z rukou zástupce obce Mgr. Vladislava
Šestáka si mladí absolventi převzali pamětní
listy Ledenic a malou upomínku na městys.
SPV Ledenice velmi děkuje Úřadu městyse Ledenice za umožnění slavnostního zakončení studia našich žáků a zároveň děkuje
spolupracujícím firmám a ostatním zainteresovaným za podporu při vzdělávání našich absolventů.
Bc. Jaroslav Šimek
vedoucí SPV Truhlářů Ledenice s. r. o.

Rozloučení předškoláků s mateřskou školou
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písničky, básničky a tanečky nejen svým maminkám na Den matek v kině.
Svůj svátek děti oslavily „Cestou za pokladem“, splnily úkoly spojené s poznáváním
přírody i s pohádkovými bytostmi. Poklad byl
rozdělen a děti si ještě pochutnaly na zmrzlině. Počasí nám přálo a to i na výlet, který vbrzku následoval. Jeli jsme do Hluboké nad
Vltavou, podívali jsme se na zvířátka i na pohádku „O zvědavém slůněti“. Největším zážitkem, i když ne moc příjemným, byl
porouchaný autobus. Ale vše jsme úspěšně
zvládli.
Předškoláci ještě navštívili knihovnu, školu, radnici a naobědvali se ve školní jídelně.
Rozlučku si užili s připraveným pásmem básní a písní, se šerpováním, s dobrou svačinou
od pí Kadlecové a na památku si odnesli knihu
a malou drobnost.
A teď už jenom nazdar, prázdniny!
za kolektiv učitelek MŠ Vlasta Plchová
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 21. června proběhlo v obřadní síni
Úřadu městyse Ledenice další vítání občánků
do života.
Malé slavnosti se zúčastnilo 5 miminek se
svými nejbližšími.
Nové občánky přivítala zastupitelka
Pharm. Dr. Hana Doleželová spolu s matrikářkou Janou Havlovou. Své uvítání si připravili i
žáci ZUŠ Ledenice.

KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci červenci oslaví své jubileum

Foto zleva: Matěj Brůha, Ledenice; Josef Mařík, Ledenice; Vojtěch Vitoušek, Ledenice; Barbora Slachová, Ledenice; Karolína Zedníková, Zaliny

Angličtina
ve škole
Školní rok uběhl opět jako
voda a přiblížil se čas rekapitulace a chvály. Letos jsem vyučovala
v 5.A a v 6. až 9. ročníku. Během
školního roku byly do výuky zařazovány miniprojekty, zejména
na druhém stupni, práce s interaktivní tabulí, s časopisy a slovníky.
Žáci vyhledávali informace v encyklopediích či na internetu a účastnili se různých soutěží.
Páťáci byli velice šikovní, a proto jsem zařadila do výuky několik rozšiřujících aktivit. Velice
spontánně se zapojili do přípravy programu na akademii, kde vystoupili s pásmem písní. Šesťáci
vytvářeli miniprojekt „My Birthday Party“. Sedmáci připravili nástěnné noviny na téma „Pets,
Domestic And Exotic Animals“. Žáci osmé třídy vyráběli plakát o USA a graficky ztvárnili cestu
po londýnských památkách. Deváťáci se ve skupinové práci zabývali tématem „Endangered
Species“ a individuálně zhotovili power-pointovou prezentaci „EU Countries“. Také se prokousávali anglicky psanými recepty, zpracovávali je a zkusili si i jídlo připravit. V červnu se jich část
vydala do Českých Budějovic, kde měli připravenou dvouhodinovku konverzace s rodilými
mluvčími.
Pravidelní návštěvníci rodičovských schůzek měli možnost si většinu prací prohlédnout ve
škole a ti, co brouzdají po internetu, je viděli i s fotodokumentací na stránkách školy v sekci „projekty a projektíky“. O některých byla zmínka též v Ledenickém zpravodaji.
Čtyři žáci sedmého ročníku: Dastichová, Jordanov, Kadlecová, Švarcová soutěžili s časopisem R+R (časopis pro výuku angličtiny) – ocenění získala Štěpánka Dastichová, která se též jako
jediná zúčastnila soutěže o olympijských hrách vyhlášené redakcí časopisu R+R.
Pochvalu tedy zasluhují všichni, kteří se pravidelně připravují na vyučování, a především ti,
kdo dělají v jazyce něco navíc, protože u nich musíme ocenit hlavně trpělivost, vytrvalost a úsilí
překonávat překážky. A čeho si na žácích cením já osobně? Je
to poctivost, pravdomluvnost, píle, aktivita, snaha, přiměřená
sebedůvěra a schopnost riskovat. A jací žáci nejsou pro mě
„žáky“? Ti, kteří se „ulejvají“, neberou školu jako svou hlavní
povinnost, či sedí jako „pecky“ (i když jsou nabití vědomostmi)
nebo jsou hrubí k druhým. A zde jsou ti, na které jsem opravdu
pyšná, neboť mi pomáhají vyučovací hodiny angličtiny „táhnout“ a dodávají jim „šmrnc“: Fraňková, Hořejšová, Sobotík
(v celé pětce se dobře pracovalo), Candrová, Dosoudilová, Titzová, Tourková (šestka), Dastichová, Kadlecová, Švarcová
(sedmička), Dastichová, Sporerová, Šimková, Tachecí, Trtílek,
Třebínová, Vladyková (v druhé devítkové skupině byli téměř
všichni skvělí). Že vám tu jedna druhostupňová třída chybí?
Není divu, to jsou „Šípkové Růženky“.
Všem žákům, i když tu své jméno třeba nenašli, přeji krásné
slunné prázdniny dle jejich představ a doufám, že se plni energie shledáme příští školní rok.
Mgr. Jana Dastichová

70 let – Marta Mouzková
Milada Pokorná
Marta Klečková
80 let – Helena Korčáková
81 let – Rudolf Boček
Jarmila Klomfarová
Anna Farková
82 let – Karel Jílek
Růžena Benedová
84 let – Josef Janovský
87 let – Josef Fencl

V měsíci srpnu oslaví své jubileum
70 let – Josef Fyrbach
Marie Brabcová
Marie Drobilová
81 let – Miloslav Klein
Ludmila Pokorná
82 let – Růžena Popelová
85 let – Noemi Bláhová
93 let – Marie Vaňatová
Žádáme jubilanty, kteří nechtějí být zveřejněni v rubrice Kronika života, aby svůj požadavek sdělili osobně na Úřad městyse
Ledenice nebo telefonicky na telefonním
čísle 387 995 437, 606 443 518, případně
e-mailem na kultura@ledenice.cz.
Děkujeme redakce

ZLATÁ SVATBA
Dne 30. 6. oslavili manželé Josef a Vlasta
Fraňkovi z Ledenic výročí zlaté svatby.
Ještě jednou blahopřejeme a do dalších let
přejeme hodně zdraví a spokojenosti.

Z konverzace s rodilými mluvčími v ČB
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Ke svatému Vavřinci …
Snad každý obyvatel Ledenic ví, že místní
kostel je zasvěcen sv. Vavřinci. Den jeho svátku připadá podle církevního i občanského kalendáře na 10. srpna a tolik očekávané pouťové
veselí propuká na městečku tradičně už v sobotu a vrcholí nedělní poutní bohoslužbou.
Svatý Vavřinec je patronem archivářů, knihovníků, jáhnů, chudých, správců majetku,
kuchařů, sklenářů, hasičů, svého rodného Španělska, města Říma a Florencie. K jeho atributům patří nejčastěji rošt, palma, jáhenská
dalmatika, almužna nebo sokol.
Z Vavřincova života, který se odehrával ve
3. století, nemáme příliš mnoho zpráv. Víme,
že pocházel ze španělského venkova, ale už v
mládí přišel do Říma, kde se stal žákem Sixta
II. Za pontifikátu tohoto papeže stál v čele sedmi římských jáhnů jako arcijáhen. Pomáhal
papeži, měl právo křtu, staral se o římské věřící. Jáhni římské církve byli přímými spolupracovníky papeže. Uvádí se, že se tehdy starali
asi o 40.000 křesťanů. Sixtovo povolání na papežský stolec (257 n. l.) netrvalo však dlouho.
V tu dobu bylo právní postavení církve velice
slabé, majetku měla však poměrně hodně,
byly to kostely, domy, pozemky, vzácné předměty i knihy. Císař Valerián chtěl církevní
majetek získat pro sebe. Zpočátku byl vůči
církvi tolerantní, ale pak nechal popravit už
Sixtova předchůdce sv. Štefana, rozkázal,
aby křesťanští kněží okamžitě opustili Řím a
vzápětí rozpoutal krvavé pronásledování
křesťanů. Papež Sixtus II., který nechtěl spolupracovat s Valeriánem, byl přistižen při
sloužení mše na hřbitově, kde byl pohřben
jeho předchůdce a jako první ze zadržených
byl popraven. Před svou smrtí ale stačil ještě
svěřit poklady církve svému arcijáhnu Vavřincovi a pověřil ho, aby je rozdal chudým. I Vavřinec byl uvězněn a mučen. Ve vězení pokřtil
mnoho pohanů, mezi nimi i Luculla, kterému
navrátil zrak. Římský prefekt rozkázal Vavřincovi, aby shromáždil všechny cennosti a předal
je městu, proto ho také uvolnil na tři dny z vězení. Vavřincovi se podařilo rozdat majetek chudým a v určený čas pak neshromáždil před
palácem majetek a poklady, ale právě všechny
chudé, mrzáky, nemocné, staré, vdovy a sirot-

ky. Známý je jeho výrok k překvapenému prefektovi: „Toto je
bohatství, tito jsou poklady
církve.“
Prefekt se pochopitelně rozzuřil, spoutaného Vavřince nechal odvléct na viminalský
vršek. Vavřince chtěli přinutit,
aby se vzdal své víry, po mučení
nakonec Vavřince svlékli, přivázali na železný rošt, položili
na řeřavé uhlí, aby ho pálili.
Stalo se tak 10. srpna 258. Tento výjev je zobrazen i na obraze
hlavního oltáře v našem kostele.
Podle legend měl pak Vavřinec
prý říct svým katům: „Nevidíte,
že polovina mého těla je už upečená? Obraťte mě i na druhou
stranu!“ A jak se zpívá v barokní písni Adama Michny z Otradovic, inspirované legendami,
zval Vavřinec své katany
dokonce na snídani, že už je
dobře propečený.
Tělo sv. Vavřince křesťané
pochovali asi dva kilometry od
města. Nad jeho hrobem dal cí- Oltářní obraz sv. Vavřince na roštu
sař Konstantin postavit už
v roce 330 nádhernou baziliku. Patří mezi jejich majetek.“ Vzdělaný filozof jako další
sedm bazilik, které navštěvují poutníci o sva- španělský pokračovatel Vavřince ve snahách
tém roce. V samotném Římě je to třetí nejoblí- o spravedlivé uspořádání společnosti.
Patrně nejvýznamnější památkou, zasvěcebenější světec po svatých apoštolech Petrovi a
nou sv. Vavřinci je španělský palácový komPavlovi.
Co vlastně způsobilo, že se Vavřinec stal plex Escorial s chrámem sv. Vavřince.
tak populárním světcem? Pochází ze Španěl- Budova má tvar obráceného roštu a je v ní
ska, což má svůj význam v růstu jeho úcty. hrobka španělských králů, princů a jejich příJeho kult se rozvinul ve 13. století, které se buzných. Tento architektonický skvost nesnažilo o novou evangelizaci a obracelo se chal vystavět španělský král Filip II. na
k jednotlivému člověku, aby se rozhodl pro počest sv. Vavřince za to, že byl patronem
Krista sám. Na počátku našich křesťanských jeho vítězné bitvy nad francouzskými vojsky
dějin se za lidi rozhodovali panovníci. Ti přija- u Saint-Quentin 10. srpna 1556.
Památky na sv. Vavřince lze dnes nalézt ve
li křesťanství a s nimi je povinně přijali i poddaní. Ve 13. století se však v církvi objevily všech světadílech, jen v Čechách a na Moravě
proudy, které chtěly v duchu sv. Františka, sv. je tomuto světci zasvěceno na 160 kostelů a
Dominika a velkých žen středověku, aby se kostelíků.
Kostel sv. Vavřince v Ledenicích patří
křesťan rozhodoval celým srdcem pro Krista
sám. Ač je to možná paradox, právě Španělsko k důležitým místům městyse. A obyvatelé Ledarovalo světu základní chartu lidských práv, denic snad nemusí jen mávnout rukou s pov ní čteme prohlášení Francisca da Vitoria ukazem, že svatý Vavřinec patří dávné
(slavného profesora ze španělské Salamanky), minulosti. Mohou se dál nechat Vavřincem inkterým se zastává obyvatel v právě objeve- spirovat v jeho vnímavém přístupu k druhým,
ných světadílech: „Člověk se nerodí jako ot- jeho citem pro sociální spravedlnost a nakonec
rok. Země podle přirozeného práva patří i jeho důvtipem a nezlomností.
domorodcům a nikdo nemá právo jim brát
Ing. Pavel Poláček, jáhen

Ze života ledenické farnosti
Ó 4. 7. v 17,30 mše sv. ze Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje v Ledenicích.
Ó 7. 7. v 18,00 poutní mše sv. v Ohrazení (sv. Petr a Pavel).
Ó 8. 7. v 11,30 poutní mše sv. ve Zborově (sv. Prokop).
Ó 4. 8. v 15,00 adorace, možnost přijetí svátosti smíření, popř. svátosti nemocných před poutí.

Půdorys stavby španělského Escorialu v podobě roštu

Pokud máte zájem o přivezení autem nebo osobní návštěvu, domluvte se na t. č.
731 402 980, popř. 380 420 342, 380 420 341, vavrinec@ledenice-farnost.cz
Více najdete na našich webových stránkách www.ledenice-farnost.cz
Ing. Poláček Pavel, jáhen
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Jak jsme informovali v minulém vydání
Ledenického zpravodaje, proběhlo 7. června
v Jihočeské vědecké knihovně vyhodnocení
II. ročníku výtvarné soutěže „ Lesy a příroda
kolem nás“, které se zúčastnily i ledenické
děti. Na fotografiích je Jiří Straka a jeho
vítězný obrázek „Veverka“.
Jirkovi k jeho úspěchu ještě jednou blahopřejeme!
J. Fraňková - MK Ledenice

Místní knihovna v Ledenicích nabízí svým čtenářům literární novinky

MO Českého rybářského svazu Ledenice
Rybářské závody
Memoriál Jaroslava Cukra
Závody se konaly v sobotu 5. 5. na rybníce
Horní Jáma. Letošní závod měl po dlouhé
době i svého hlavního sponzora, byl jím pan
Jiří Tůma – Rybářský sport Č. B. Na tradiční
ledenický závod rybářů se v letošním roce sešlo
„pouze“ 30 soutěžících z Ledenic a širokého
okolí. Menší počet účastníků pravděpodobně
ovlivnilo konání rybářských závodů, které
probíhaly i na dalších revírech ve stejném termínu. To dokazuje, že rybářský sport si získává i nadále svoji velkou popularitu. I přes tento
menší počet účastníků byla konkurence mezi
závodníky velmi silná a tak bylo zapotřebí vyvinout maximálního úsilí s využitím zkušeností pro ulovení nejvíce ryb. Pro atraktivitu
závodů byl revír týden před závody dosazen
kaprem z třeboňských rybníků.
Chytalo se ve dvou časových úsecích od
6:00 do 12:00 hodin s jednou 20 minutovou
přestávkou na občerstvení a změnu lovného
stanoviště.
Závody měly definovaná pravidla pro soutěž a hodnocení. Většina závodníků lovila klasicky na položenou, dalším oblíbeným a
úspěšný způsobem rybolovu byla plavaná
(„na splávek“).
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Závodníci ulovili velký počet plotic a
okounů, dalšími úlovky pak byli kapři, amuři a
líni. Do výsledků závodů se započítávaly všechny ulovené druhy ryby a největší kapr. První
místo obsadil pan Klouček Jan (193 bodů), druhé místo pan Schmid Jan (144 bodů) a třetí místo
pan Prokop Pavel (139 bodů). Cenu za „největšího kapra“ získal pan Klouček Jan za úlovek
kapra o délce 53 cm o váze cca 3,5 kg.
O organizaci závodů a občerstvení se postaral výbor organizace a několik dobrovolníků, jim patří velký dík za skvělou přípravu a
celkovou organizaci závodů. Zároveň děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit svojí účastí
během závodů.

Dětský den
Rybářské závodypro děti
Letošní závody pro děti proběhly v sobotu
9. 6. I přes velmi deštivé počasí se závodů
zúčastnilo 40 soutěžících dětí převážně z Ledenic. Zasoutěžit si přijely i děti ze širokého
okolí (Ohrazení, Zaliny, Č. Budějovice, Kaplice, Lišov atd.). Pro letošní ročník závodů byl
vybrán jako hlavní revír chovný rybník Parčáček. Z důvodu větší účasti mladých závodníků
musela část dětí využít i sousedící rybník Parčák. Oba tyto chovné rybníky mají bohatou rybí
obsádku a mají dobré jméno i z předešlých ročníků.
Závody začaly v 7.00 hodin ráno. Ryby
byly při chuti a tak úlovky na sebe nenechaly
dlouho čekat. Každou chvilku bylo vidět zdolávání kapra, lína nebo amura. Děti prokazovaly velmi dobré znalosti v rybaření, věděly
jak ryby přelstít, ověřily si své síly při zdolávání. I přes nepřízeň počasí, která nás doprovázela během závodů, bylo vidět, že si děti
rybaření maximálně užívají. Celkem bylo uloveno 138 kusů ryb v kategorii kapr, amur a lín.
Ukončení závodů bylo v 11.00 hodin.
Pro vyhodnocení závodů platilo pravidlo
1 cm = 1 bod a do soutěže se započítávaly
všechny ulovené ryby.

Pro děti a mládež:
c Dagmar Štětinová
Pohádky
z bodlákové meze
c Josef Kainar
Říkadla
c Miloš Nesvadba
Velká kniha říkadel
c František Charvát
Říkačky a pusolamy
Robin Hood a jiné příběhy
c Ruth Gellersen
Příběhy ze sedla
- Poklad v kůlně
c Bára Tomanová
Tři tváře lásky
Pro dospělé čtenáře:
c Zdeněk Novák
Prohnilý svět
c Milena Brůhová
Mlha
c Jan Bauer
Pražský rozparovač
c Dagmar Novotná
Mušketýrská čest
c Jaroslav Kuťák
První cena za samotu
c James Patterson
Záludné vlny
c Sydney Sheldon
Pokud přijde zítřek
c Joseph Finder
Zmizelý
c Gemma O´Connor
Padající stíny
c Erich Maria Remarque
Nebe nezná vyvolených
c George Orwell
Farma zvířat
c John Steinbeck
O myších a lidech
A jak dopadly výsledky?
w 1. místo - Mráz Jan - junior (286 bodů)
w 2. místo - Němec Matěj (243 bodů)
w 3. místo - Padrtová Kristýna (201 bodů)
Všechny děti obdržely po závodech cenu
s rybářskou tématikou a balíčkem sladkostí.
Obdarovány byly i děti, které přišly závodníky
pouze podpořit nebo doprovodit. Během dopoledních závodů nás u Parčáčku navštívilo
cca 80 příznivců všech věkových kategorií.
Na závěr byly dětem, které navštěvovaly
rybářský kroužek v období 2011/2012 předány povolenky k rybolovu. V podvečer dětský
den pokračoval v pergole u Horní Jámy. Pro
děti bylo zajištěno bohaté občerstvení s posezením u táboráku. Finále dětského dne pak
bylo ukončeno kolem 22.00 hodiny menším
ohňostrojem
MO ČRS Ledenice děkuje městysu Ledenice za finanční příspěvek, který byl využit na
nákup cen a občerstvení. Zároveň děkujeme
všem organizátorům za přípravu a zajištění
soutěže a těšíme se na další ročník.
za MO ČRS LEDENICE R. Dědič, jednatel
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Dětský den
v Ohrazení
V neděli 3. června se v Ohrazení od 15.00
uskutečnil Dětský den, a ačkoli ještě necelou
hodinu před jeho samotným zahájením vydatně pršelo, akce se zúčastnilo 16 dětí ve věkovém rozmezí 2–15 let. Toto sportovně-herní
odpoledne organizátoři pojali na rozdíl od minulých let poněkud odlišně a trasa se stanovišti vedla přes přilehlá pole a louky, což se díky
předcházejícímu dešti proměnilo v poměrně
složitý úkol zejména pro rodiče, kteří doprovázeli své nejmenší ratolesti. Do disciplín na
stanovištích se pak zapojily nejenom soutěžící
děti, ale i jejich maminky a tatínkové museli
projevit jistou zdatnost při plnění úkolů. Na
trase bylo celkem 8 stanovišť, ale za ty nejzábavnější bezesporu všichni považovali střelbu
ze vzduchovky, skákání v pytlích, skládání
puzzle a hod granátem na terč. Stezku všichni
úspěšně prošli a na konci na všechny děti čekala sladká odměna v podobě zmrzliny, limonády a také balíčku se sladkostmi. Celé
odpoledne jsme pak zakončili opékáním špekáčků na ohni. Dětem i jejich rodičům se celé
odpoledne věnované soutěžím a hrám moc líbilo a všichni se těšíme na další akce v Ohrazení. V neposlední řadě by celý Osadní výbor
Ohrazení rád poděkoval městysu Ledenice za
finanční pomoc na odměny a také hasičům
Ohrazení za podporu celé akce.
Za osadní výbor Zuzana Langová

Dětský den v Zalinech á
V sobotu 2. června jsme s dětmi oslavili jejich svátek. Téma Dětského dne byla tentokrát
zvířátka.Na děti čekala u Pazdernického rybníka např. koza s kůzlaty a vlkem, prasátka,
žáby, myšky nebo kohoutek a slepička.
Tak jako zvířátka na dvoře, musely i děti
zdolávat různé překážky. Jako prasátka závodily v lovení potravy z korýtka. Kůzlátka chytal
vlk, ale žádné nedohonil. Kohoutek a slepička
běhali slalomem pro vodu, žabičky skákaly v
pytlích a myšky házely kus sýra po kocourovi.
Za šikovnost a velkou snahu dostaly děti sladké
odměny.
Největší atrakcí byli živí pejskové, kteří
přijeli se svými páníčky a ukazovali, co všechno umí. Nejprve předvedli soutěž zvanou
„AGILITY“, při které psovod a pes zdolávají
překážky a dělí se na tři stupně obtížnosti. Trojky jsou nejtěžší. Obsahují: skočky, slalom, tunel, kruh, houpačku a střechu. Discipína je na
čas a hodnotí se chyby. Tuto soutěž si
také vyzkoušely i děti
a ty nejlepší běhaly
po všech čtyřech jako
pejsci.

Další soutěží byl „FLYBALL“. Je to sport i
zábava pro temperamentní psy. Utkávají se
dvě čtyřčlenná družstva na dvou stejných drahách. Každá dráha má čtyři stejné skokové
překážky a box, který vystřeluje míčky. Na povel psovoda, který zůstává na startovní linii,
vyběhne pes na dráhu, překoná čtyři překážky,
naskočí na box - tím spustí jeho mechaniku,
chytí vystřelený míček a aportuje ho zpět přes
překážky k psovodovi.
Poté, co si děti vyzkoušely i tuto soutěž, byl
na řadě „FRISBEE“. Při této disciplíně se háže
psovi disk na hudbu a při akrobatických prvcích pes disk chytá.
Následoval „DOG DANCING“, kde pes
pod vedením psovoda provádí cviky v rytmu
hudby - chůze u nohy, otočky, slalom mezi
nohama, couvání, podávání pacek, panáčkování, válení sudů, skákání přes ruce a nohy.
Na závěr psího dovádění utvořily děti živý
tunel a slalom, pejsci poslušně splnili i poslední disciplíny a proběhli mezi dětmi.
Po příjemně stráveném odpoledni si všichni pochutnali na upečených buřtech.
Moc děkujeme všem psovodům, kteří se dětem věnovali celé odpoledne a městysu Ledenice za finanční příspěvek. Markéta Viktorová

DĚTSKÝ DEN V TROCNOVĚ
Dětský den v Ohrazení

Dětský den ve Zborově
V neděli 1. července se za pěkně horkého letního počasí konal Dětský den. Akce byla jako vždy na antukovém hřišti. Děti soutěžily ve
všech možných disciplínách, nejoblíbenější však určitě byl napuštěný
bazének s vodou a bublinami. Soutěžní hry v podobě skládání puzzlů,
židlované, závodění na koloběžkách, malování na obličej, skákání
v pytli atd. se dětem moc líbily. Všechny děti dostávaly za soutěže
drobné ňamky a dárečky. I když bylo velmi horko, tak se nám na hřišti
sešlo spoustu herchtivých dětí a věřím, že si celé odpoledne náramně
užily. S nejmenšími soutěžili i rodiče, takže oceněni byli opravdu
všichni. K tanci a poslechu hrála DJ Lucka. U jednotlivých disciplín
pomáhala pirátka Lucka Sedláková, které patří poděkování za pořádání
a přípravu celého odpoledne. K osvěžení byla výborná zmrzlina či marcipánové zvířátko od V. Bumby a kdo měl chuť, tak dostal pikador od
Pata.Veškeré občerstvení pro děti bylo zdarma. Poděkování patří městysu Ledenice za finanční příspěvek, tak i rodině Voharčíků za bezvadné občerstvovací zázemí. Za napečené sladkosti děkuji i paní Levé a
paní Tůmové. Neméně děkuji všem ostatním sponzorům, bez nichž by
se nám tato akce jistě nepovedla.
Svaz žen Zborov

V sobotu 16. 6. uspořádali osadní výbor, SDH a rybářský spolek
v Trocnově den dětí. Počasí přálo, sešlo se přes 200 návštěvníků,
z toho skoro 70 soutěžících dětí, pro které byly připraveny atrakce a
hry. Radostickým hasičům děkujeme za připravené ukázky zásahů a
požární techniky. K dobré náladě přispěli Pěšáci od odpoledne až k půlnoci!
Dále děkujeme za finanční podporu MěÚ Borovany, městysu Ledenice a ostatním sponzorům, kteří se podíleli na celé akci.
Za obec A. Mikolášová

Dětský den v Trocnově
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JARDA PETRÁŠ – 20 let na závodních drahách
Autodílny a servis pánů Jaroslava Petráše
(otce) a Milana Petráše (syna) zná v Ledenicích kdekdo jako solidní podnik poskytující
služby motoristům ze širokého okolí. Málokdo už ale ví, že pan Jaroslav Petráš byl svého
času drsným motocyklovým a automobilovým
závodníkem, který měl srdce vzít za plyn a držet tak dlouho, dokud soupeř nepovolil.
Narodil se 23. ledna 1946 v Ledenicích
v rodině truhláře a neměl tušení, že to pro nadcházející dobu není zase až tak úplně dobře.
Dětství prožil tak, jak ho prožívali kluci z malých měst v poválečných letech a euforie ze zisku řidičáku na mopeda v 15 letech zmírnila i
pocit z prvního krutého dopadu komunistické
moci na jeho mladá bedra. Najednou nemohl
do učení, protože otec živnostník byl vykořisťovatel, nepřítel národa a zřejmě dost těžce ležel
v žaludku místním komunistům. Šel tedy do
Calofrigu, kde tehdy pracovala řada lidí s podobným osudem. Dejme nyní slovo Jardovi.
„Do učení jsem nemohl, šel jsem tedy dělat
do Calofrigu a odtud jsem musel do JZD. Díky
JZD jsem se pak dostal do ČSAO v Budějovicích, kde jsem se vyučil automechanikem. To
už šlo. Závodit jsem začínal na mopedu počátkem šedesátých let, první soutěže jsem jel v Ledenicích. Jezdil se tam i kros u rybníků poblíže
Šváňoviny v bývalé calofrické těžbě. V roce
1965, když jsem šel na vojnu, už jsem jezdil
v krajské špičce, ale do Dukly mě nevzali, narukoval jsem do Kbel. Tam se mnou byli i mí
soupeři z terénních drah. Honza Froněk
z Kaplice, Láďa Caha, Vejšický z Bělčic.....,
parta byla dobrá, velitel nám přál, a tak jsme
jezdili závodit do Jižních Čech. A už jsem začal i vyhrávat.“
První opravdový motokros jel v roce 1963
na Kozském potoce v Sezimově Ústí na ČZ
150 „C“, kterou upravil ledenický mechanik, a
také bývalý jezdec, Jarda Čouza. Jako sedmý
se kvalifikoval do krajského přeboru a odstartoval tak kariéru závodního jezdce. Jezdil nejprve se stopadesátkou třídu do 175 ccm, v r.
1964 dostal od střediska v Českých Budějovicích soutěžní Jawu dvěstěpadesátku, na které
ovšem jezdil motokros. Od té doby střídal obě
kubatury a v roce 1965 přišlo jeho první vítězství na Višňovce v Bělčicích. Během vojenské
služby na jihočeských drahách zdomácněl, vyhrál řadu závodů a ve vítězném tažení pokračoval i po návratu z vojny. Soutěžní Jawu
vystřídala další dvěstěpadesátka Jawa, tentokrát „libeňák“ s výfuky vyvedenými nahoru.
Pak už následovala opravdu kvalitní ČZ 250
ccm přímo ze Strakonic, o které se šuškalo, že

Jinín 1971. Poslední závod na motocyklu a
poslední vítězství. Jarda se loučil s kariérou
motocyklového závodníka jako vítěz

byla repasovaným strojem po mistru světa Robertsovi. To sice Jaroslav Petráš neví jistě, ale
jisté je, že motorka „jela jako bejk“.
„Bylo to ještě na vojně, objevily se najednou zdravotní problémy. V závodě jsem třeba
vedl, ale najednou mě začal bolet žaludek. A
bolel tak, že jsem musel zvolnit a pustit i pět,
šest míst, jen abych aspoň dojel. Objevilo se to
najednou při závodech v Českém Krumlově.
Závod jsem vedl, ale vzala mě taková bolest, že
jsem se sotva držel na motorce. Sice jsem dojel, ale vítězství bylo pryč. Chodil jsem po doktorech, nakonec jsem skončil na vyšetření
Rok 1964 – Jaroslav Petráš na trati Bělčické
v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovivišňovky (vpravo) v souboji s Františkem
cích, ale nic nenašli, hlavně mi ale taky nepoHnojnou (č. 8)
mohli. To mě hodně přibrzdilo, i když jsem
normálně, že by mi někdo z nich vadil, to ne.
vyhrál i tak dost závodů.“
Výčet vítězných závodů je mohutný, připo- Úrazy? No, občas jsem se zranil, to ano, na
meňme některé. V r. 1965 se stal absolutním motokrosu to jinak nejde, ale že bych měl nějavítězem závodu Šimků vrch v Žíteči, vyhrál ké zvlášť těžké zranění, to jsem neměl. Měl jsem
Hamerky v Kamenici nad Lipou, Bělčickou postupně zlomené oba kotníky, pohmožděniny
Višňovku, v r. 1967 byl vítězem I. ročníku mo- nepočítám. Nejhorší bouračku jsem měl v Přetocrossu v Líšném Dvoře u J. Hradce, v r. 1968 rově, tam mi soupeř skočil přímo na záda.“
Stalo se ale něco, s čím Jaroslav nepočítal.
vyhrál závody v Nových Hodějovicích atd,
atd. Projel všechny jihočeské okruhy, dnes již Silné ledenické automobilové zázemí, kteréz větší části zapomenuté. Např. Šibeniční vrch mu vévodil Franta Šauer, ho znovu vcuclo do
u Prachatic, Na Vinicích v Týně
n/Vlt, Rudolfov, Kozský potok
v Sezimově Ústí, Zlatou svíčku
PAL v Táboře atd. Poslechněme
si opět Jaroslava Petráše.
„Oblíbil jsem si Hamerky
v Kamenici nad Lipou, párkrát
jsem tam vyhrál, totéž v Žíteči, na
Bělčické Višňovce atd. Vyhrál
jsem i první ročník motokrosu
v Líšném Dvoře u Jindřichova
Hradce, ale ten závod se mi ze
vzpomínek ztratil, stejně jako Rudolfov. Tam jsem jel jenom jednou. Podařilo se mi i vyhrát
jihočeský krajský přebor, ale už si Rok 1967 – po vítězství na trati Šimků vrch v Žíteči. J. Petopravdu nevzpomenu, v jakém ráš uprostřed s číslem 23, vpravo s č. 32 druhý Caha a vleroce to bylo. Nechci to přeceňo- vo s č. 4 třetí Beyvl
vat, ale krajský přeborník v té době, to byla vy- motoristického sportu, tentokrát do oblasti ausoká meta, skutečně to něco znamenalo. tomobilových závodů. Prvním Jardovým auPostoupil jsem do oblasti, kde bych se sice jez- tomobilem bylo tehdy populární embéčko
decky neztratil, ale cestování na vzdálené zá- Škoda 1000 MB předělané na Škodu 100.
vody bylo finančně nad mé možnosti. Největší část kariéry odjezdil na Škodě 110,
Vzpomínám si i na trať Na Vinicích v Týně nad což byl možná nejpovedenější mladobolesVltavou, hned vedle se jezdil závod do strmého lavský automobil, který sloužil všemu. Od
vrchu. Ten jsem také jednou jel, ale nijak mi to vznešených závodů po dopravu hnoje. Design
k srdci nepřirostlo, skončil jsem ne na vrcholu,
byl podobný tehdejšímu „českému stratosu“
ale v křoví. Jezdil jsem samozřejmě v Kaplici,
Škodě 130 RS. Vůz precizně připravený, ale
v Jiníně, v Písku, v Krumlově, ve Vyšším Brodě, ve Vimperské rokli atd. V Písku jsem byl všechno dělané doma na koleni, k výraznějšíjednou třetí, na víc se nepamatuju, na Vyšší mu prosazení chyběl především špičkový moBrod si také nevzpomínám. Pěkný byl Vim- tor. Jarda jezdil oblastní závody, tzv. dvojky,
perk, jednou jsem tam byl dokonce na soustře- ale jezdil jenom po jihočeských štacích, na ty
přespolní nebyly peníze. Přesto projel hezkou
dění, ještě ležel na okolních loukách sníh.“
Jaroslav Petráš jezdil motokrosy do roku řádku tratí: Sušice, Katovice, Prachatice – Li1971, ve skromných podmínkách dosáhl úspě- bínské Sedlo, Protivín, Mladá Vožice, Vyšší
chů, o kterých se mnohým lépe zajištěným zá- Brod a Pelhřimov, který sice není jihočeský,
vodníkům ani nezdálo. Poslední závod jel ale je dost blízko, a samozřejmě Týn nad Vlv Jiníně u Strakonic, na dodnes mezinárodně tavou – Horní Kněžeklady. Velkých úspěchů
známé a čile frekventované dráze. Zvítězil a mezi automobilisty nedosáhl, ale několikrát
pověsil motokros na hřebík. Nijak to nebilan- se přece dostal i na stupně vítězů. Automobicoval, ani zvlášť psychicky neprožíval, prostě lová kariéra Jardy Petráše skončila v roce
přišly jiné starosti, svatba, děti, tak skončil.
1981, pak už se na startu žádného závodu ne„Neměl jsem žádnou oblíbenou trať a taky objevil. Jako aktivní závodník sice skončil,
nemůžu říct, že by mi nějaká extra vadila. Stej- jeho životní příběh však má stále co říci, jak
ně to bylo se soupeři. Vycházel jsem s nimi nám starším, tak i mladé generaci.
VČe
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LEDENICKÉ JUNIORKY - MISTRYNĚ ČR

Po juniorech si cestu za titulem prošlapaly také softbalistky juniorky. Cesta to byla
nelehká a trnitá. Nutno říci, že nejzásadnější
zápasy turnaje se rozhodovaly vždy až v teibrejku a zde pomohlo nejen štěstí, ale i obrovská touha zvítězit. Celý turnaj byl ukázkou
toho, jak dokáže fungovat tým, který se navzájem drží a kde všechny hráče hra baví.
Ledenice se tak staly prvním klubem v ČR,
kde v jednom roce dosáhla mistrovských titulů
jak chlapecká, tak dívčí část. V Ledenicích se
zkrátka hraje nejlepší juniorský softbal v roce
2012.
Toto je výňatek ze softbalového zpravodaje: „Ledenice mají první mistrovské tituly:
Žraloci Ledenice potvrdili nastoupenou cestu
k výchově mladých hráčů a hráček. Poté, co se
svým týmem kluků i holek objížděli všechny
možné turnaje, aby dali hráčům herní zkušenosti, úspěch se dostavil. V průběhu 14 dní
ovládli obě juniorská mistrovství ČR a získaly
v obou kategoriích zlaté medaile. Jsou to první
tituly pro Ledenice! Zatímco o titulu v chlapecké kategorii se nepochybovalo, neboť základní kádr hráčů je zároveň základem
juniorské reprezentace, v dívčí kategorii se o
titul museli poprat. Poté, co dvakrát přehráli
favorizovaný tým Eagles - jednou v prodloužení a ve finále 5:4 - mohli slavit double. Gratulujeme!“

Tímto bych ráda poděkovala všem hráčům, trenérům, rodičům, sponzorům a především městysu Ledenice za podporu a věřím, že

i nadále budeme zažívat skvělé chvíle při softbale i při společném setkávání mimo hřiště.
H. Korčáková

Nahoře vlevo: Alena Hagerová, Míša Jiráčková, Tereza Pokorná, Natálie Kalousková, Denisa
Joszová, Zuzana Hoštičková. Dole vlevo: Verča Pecková, Verča Čermáková, Míša Staňková,
Míša Pecková, Jana Borovková. Dole: coach Jarda Maron.

TJ SLAVOJ
LEDENICE
oddíl fotbalu
Je dobojováno. Sezónu 2011/12 můžeme
nakonec hodnotit jako zdařilou, když hlavně
její jarní část přinesla dobrý fotbal a s ním i výsledky. V jarní části jsme se umístili na třetím
místě a nebýt pár smolných utkání, mohla
z toho být i v celkovém součtu bedna. I tak se
16. června při dokopné bilancovalo v pozitivním duchu. Kluci, kteří nám přišli na jaře pomoci, opět prokázali, že jsou pro nás posilami
a budeme usilovat o jejich setrvání. Michal
Bez (8 branek) a Jakub Fošum (2 branky) by
měli pokračovat. Jednání nastanou kolem Oty
Vrábka a Lukáše Winklera (10 branek). Jednu
posilu už ale mohu zmínit. Po dlouhých letech
bude v Ledenicích opět možno slyšet slovo
Benhák. Přichází k nám syn výborného fotbalisty Franty Benháka. Spolu jsme se něco nahráli, než kvůli zranění musel skončit.
Abychom nemuseli skončit všichni, potřebuje
chod oddílu finance a technické zázemí. Touto
cestou děkujeme starostovi městyse Mgr. Miroslavu Fraňkovi, všem sponzorům, Pavlu
Blažkovi za přípravu hřiště a v neposlední
řadě Janě a Jardovi Krofikovým za zajištění
černé práce kolem mužstva. Poděkování též
trenérovi spolu s asistentem Františku Švaňovi a Standovi Frejlachovi. Nemohu zapomenout na předsedu oddílu Vaška Fabiána, který

svými hlasivkami žene kluky za vítězstvím
v každém utkání.
Všem ledenickým občanům přejeme příjemnou letní dovolenou a 4. srpna se těšíme na
viděnou.
Sezóna začíná 18. srpna a příprava na ni o
měsíc dříve tj. 17. července.
Než ale vyběhneme k prvnímu mistráku,
sehrajeme 4. srpna 23. ročník turnaje o pohár
starosty městyse.
O pouti 11. srpna pořádáme pouťovou zábavu se skupinou S. A. M, na kterou vás tímto
srdečně jménem výboru oddílu kopané zvu.
Zdeněk Vitoušek

BADMINTON á
V sobotu 9. 6. uspořádal náš oddíl badmintonu při TJ Sokol Ledenice otevřený turnaj pro
žáky.
Sešli se dívky i chlapci ze široka a daleka.
„Síly“ si přišli změřit mladí sportovci z Třebče, Štěpánovic a Ledenic. Hrálo se tvrdě a nikdo nedostal nic bez boje. Vlastně ano,
občerstvení J. O to se tradičně postaraly maminky účastníků a za to jim patří dík. Děkujeme také městysu Ledenice za ceny a
pořádajícímu oddílu za perfektní přípravu.
Jaroslav Tachecí
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TJ Slavoj Ledenice – fotbalová mládež
Další ukončená fotbalová sezona mládeže
TJ Slavoj Ledenice potvrdila trend stále se
zlepšujících výkonů. Za výbornými výsledky
stojí hodiny a hodiny poctivého tréninku, nikdy nekončící náročná práce trenérů, několik
zlomených končetin, litry potu a obrovská
chuť do každého zápasu i do každého tréninku
všech hráčů, trenérů i rodičů. Ledenický mládežnický fotbal se na Českobudějovicku pomalu stává pojmem, o čemž svědčí neskutečné
množství nabídek na účast na turnajích, ze kterých se však díky časovým možnostem a
opravdu nabyté soutěžní sezoně podaří absolvovat jen zlomek.
Ledenice několik posledních let vysílají do
oficiálních fotbalových soutěží tři mládežnická družstva – mladší žáky, starší přípravku a
mladší přípravku. Především mladší přípravka
letos zaznamenala velký boom, když na tréninky a zápasy, pouze v této nejmladší věkové
kategorii, chodilo pravidelně 15 hráčů. Až se
z toho trenérům točila hlava! Ale všechno
zvládli. V soutěži naši nejmenší fotbalisté
uhráli 6 vítězství a nastříleli 76 gólů. Navíc se
ještě zásadním způsobem podíleli na krásném
8. místě na prestižním turnaji E-ON Junior
Cup v Hluboké nad Vltavou. Nejlepším střelcem týmu byl Jakub Dědič s 26 soutěžními
góly.
Statisticky nejlepší sezonu letos absolvovala starší přípravka. Hráči odehráli největší
porci soutěžních utkání – celkem 24! K tomu
připočtěme ještě zhruba stejný počet utkání
turnajových. Ve třináctičlenné tabulce obsadili velmi dobré osmé místo a poprvé v historii
nastříleli za sezonu více než 100 gólů! Přesně
115. Největší podíl na tom měl celkově čtvrtý
nejlepší střelec celé soutěže – Filip Havrda,
který nastřílel úctyhodných 53 gólů! Takhle
vypadá budoucnost ledenického fotbalu.
Družstvo mladších žáků to mělo tradičně
nejtěžší. Zejména proto, že na konci sezony
jsme dohrávali soutěžní utkání převážně už
jen s hráči starší přípravky. Největším důkazem
„nerovnosti“ mezi hráči bylo utkání s Černým
Dubem. Za Ledenice nastoupilo 5 „skutečných“ mladších žáků a 6 hráčů starší přípravky.
To na straně soupeře se do „žákovského“ dresu
převlekli snad i trenéři. Brankář se musel celý
zápas trochu krčit, aby se nebouchl hlavou o
břevno, jeden z obránců se na ledenického trenéra (188 cm) díval pěkně z vrchu a hrotový
útočník připomínal menší žirafu. Přesto Ledenice heroickým výkonem celé obrany a díky
fantastickým zákrokům brankáře Ondry
Strouhy a dvěma gólům Filipa Havrdy zvítězili 2:0! Pravdou je, že to bylo naše jediné vítězství v sezoně, o to sladší příchuť ale mělo.
To, že má ledenický fotbal „zvuk“, dokládá
i událost z 19. 6. 2012. Jihočeský svaz Fotbalové asociace ČR zahájil speciální program
ukázkových tréninků pro nejmenší hráče pod
vedením profesionálních trenérů. Tu výsadu

být úplně první si zajistily Ledenice. Nutno
říct, že v tento úterní podvečer bylo ledenické
hřiště opravdu plné k prasknutí. Tréninku se
účastnilo celkem 30 ledenických hráčů, tři
profesionální trenéři (FC Písek, Dynamo Č.
B.) v čele s profesionálním svazovým trenérem mládeže Mgr. Tomášem Maruškou. Do
Ledenic na tuto historickou událost zavítal i
předseda Jihočeského svazu FA ČR Ing. Milan Haškovec. „Na tribunách“ tréninku přihlížela více než čtyřicítka rodičů a také 15
studentů Jihočeské univerzity v Č. B. v rámci
svého studijního plánu. Nejvíce napilno však
měli profesionální hráči „A-týmu“ Dynama
České Budějovice – Tomáš Stráský a Brazilec
Fernando Tobias Hudson. Nejen že s našimi
hráči trénovali, ale ještě asi půl hodiny po tréninku se podepisovali na všechno možné i nemožné (kartičky, deníky, zápisníky, boty,
pokračování na str. 14

Filip Havrda, nejlepší ledenický střelec v sezoně 2011–2012

Fotbalová dokopná mladších žáků a starší a mladší přípravky – zápas proti maminkám

Program ukázkových tréninků s profesionálními trenéry Jč. FA ČR byl 19. 6. 2012 zahájen v Ledenicích
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TJ Slavoj Ledenice – fotbalová mládež
dokončení ze str. 13
ruce, nohy, břicha …). Mimo to se s našimi malými fotbalisty sázeli,
kdo dá víc gólů z penalt. A podle toho, že kliky za „odměnu“ dělali jenom hráči Dynamo je jasné, že Ledenice mají zdatné střelce!
Celou sezonu 2011-2012 jsme ukončili tradičně závěrečnou dokopnou. Zápas proti maminkám byl, jako vždy, už dlouho dopředu napjatě
očekáván. Nástup maminek byl opravdu slavnostní a rozhodně vůbec
nijak nezaostal za nástupy profesionálních fotbalistů na mistrovství Evropy. Bohužel na trávníku se později ukázalo, že maminky v průběhu
sezony moc netrénovaly, na rozdíl od dětí. Nebudeme to moc rozmazávat, snad postačí suché konstatování – maminky od dětí dostaly „nakládačku“. Letošní dokopná přinesla i jeden nefotbalový rekord. Snědlo se
100 pikadorů, 50 muffinů, dva koláče, jedna bábovka a 25 nanuků.
Sportu zdar!

Do ukázkového tréninku s ledenickými fotbalovými nadějemi se zapojili
i fotbalisté Dynama Č. B. – Fernando Hudson a Tomáš Stráský

Děkujeme všem rodičům za to, že s námi jezdí na naše utkání a že
své děti podporují v lásce ke sportu, zvláště k fotbalu. Děkujeme trenérům za náročnou a obětavou práci – Františku Švaňovi, Štěpánu Koblasovi, Milanu Bicerovi, Petru Salákovi a Mírovi Strouhovi. Užijme si
prázdniny a na začátku příští fotbalové sezony Ahoj!
R. Č.

Mistrovství Evropy ve fotbale
se v polské Vratislavi se zúčastnili i ledeničtí fanoušci.
Na fotu zleva P. Kubeš, V. Fabián, L. Kodada a Z. Bláha.

OSOBNOSTI 20. STOLETÍ V LEDENICÍCH
V dnešním setkání s osobnostmi, které v nedávné době navštívily
náš městys, si představíme české zpěváky a sportovce, známé zejména
z posledních let. Bude to výčet alespoň těch nejproslulejších, protože
další zajímavá a dosud nezachycená jména se jistě mohou objevit.

Pěvecké a sportovní osobnosti současnosti
Lucie Bílá a Petr Kolář. Jedni z našich současných nejúspěšnějších a
nejoblíbenějších zpěváků. S oběma jsme se mohli v Ledenicích potkat.
Bílá (1966) spolu se svým tehdejším manželem Václavem Noidem
Bártou (1980) trávila svou dovolenou v červenci roku 2007 u rybníka
Adamce a navštívila i restauraci Na Hřišti. Kolář (1967), jako velký fanoušek skupiny Sarah, zavítal na jejich koncert 22. 3. 2008 v Zalinech.
V roce 2009 natáčela populární hudební skupina Maxim Turbulenc
klipy ke svým písničkám do projektu „Čecho Decho“ v okolí Českých
Budějovic a řada z nich vznikla ve Zborově a v Ohrazeníčku. Ledenickému publiku hrával několikrát orchestr Karla Valdaufa (1913–1982),
rodáka z Trhových Svinů a jednoho z našich nejznámějších skladatelů
dechové hudby, koncertovali zde Babouci, nejstarší jihočeská dechová

Podpis hokejového brankáře
Dominika Haška v kiosku na hřišti

kapela. Ledenický původ má Ludvík Petr (1943), v současné době kapelník další dechovkové legendy – Budvarky. Dne 25. 9. 2010 vystoupila v kostele folková kapela Spirituál kvintet.
Na Reprezentačním plese v roce 2002 měl vystoupení český kouzelník
Pavel Kožíšek (1970), na oslavách 100 let tělovýchovy v Ledenicích
v roce 1997 si ve fotbalovém zápase zahrál tehdejší moderátor TV NOVA
Pavel Poulíček (1974). Rodačkou je modelka Petra Ziková (1983), vicemiss jižní Čechy 2002 a účastnice celostátní soutěže MISS ČR.
Ze sportovců máme v Ledenicích v poslední době doloženy neoficiální návštěvy hokejových legend, jakými jsou Dominik Hašek (1965)
nebo Jaroslav Pouzar (1952). Méně známá budou veřejnosti jména
Václav Král (1975), František Mrázek (1979) a Milan Toman (1979,
účastnil se otevření nového sportoviště roku 2008). Radek Dvořák
(1977), který je trojnásobným mistrem světa v hokeji, měl 13. 6. 2011
besedu se žáky ledenické školy. Podobné setkání se na škole uskutečnilo 16. 10. 2010, kdy dětem vyprávěla dvojice prvoligových fotbalistů
z Dynama České Budějovice Michal Rakovan (1989) a Peter Černák
(1976). Zcela čerstvá je návštěva dalších dvou budějovických fotbalistů
Fernanda Hudsona (1986) a Tomáše Stráského (1987), kteří se
19. 6. 2012 zúčastnili ukázkového tréninku pro nejmenší fotbalisty.
A 6. 6. 2012 si ve Zborově tamní fotbalisté zahráli exhibiční utkání proti
hokejistům budějovického klubu.
Ledenickou rodačkou je Lenka Vlachová (1965), první Češka účastnící se závodů Evropského poháru tahačů, nebo letec Petr Jirmus (1957),
který se v osmdesátých letech stal dvakrát mistrem světa v akrobatickém
létání a v roce 1985 byl vyhlášen nejlepším sportovcem ČSSR.
Závěrem ještě krátká vzpomínka na vynikajícího atleta a sportovního funkcionáře Karla Nedobitého (1905–1986), který reprezentoval
Československo v letech 1924 a 1928 na olympijských hrách, byl několikanásobným mistrem ČSR a vytvořil řadu rekordů v bězích na 5 a
10 km. V letech 1941–1945 a v roce 1971 spoluorganizoval závod na
12 km „Běh Doudlebskem“, který startoval v Trhových Svinech a přes
Borovany mířil do Ledenic, kde byl na náměstí cíl a kde se předávaly
ceny vítězům.
Mgr. Jiří Cukr, jiricukr@seznam.cz
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Přehled kulturních, společenských
a sportovních pořadů v červenci
Ó SVATOPROKOPSKÁ POUŤ VE ZBOROVĚ
Sobota a neděle 7. a 8. července
Sobota:
15 h
pouťový fotbal
20 h
pouťová country zábava
na antukovém hřišti pod stany
Neděle:
9.30 h
kolo štěstí pro děti
11 h
mše svatá
13 h
volejbalový turnaj
Ó HOSPŮDKA NA HŘIŠTI LEDENICE
K tanci i poslechu hrají COUNTRY FOTERS
– sobota 21. červenec od 20 h
Z naší nabídky můžete ochutnat: černé pivo MASTER 18º,
tatarák apod. …

PENZION KAMÍNEK, Byňov 64, Nové Hrady
(www.penzion-kaminek.cz)
pro Vaši radost pořádá:
w 14. 7. Vinobraní na Kamínku, vstupné 400 Kč
(v ceně ochutnávka vín a dvě láhve vína dle vlastního výběru)
w 10. 8. Radim Hladík + Blue Effect
w 25. 8. Blues festival 2012 od 16 h
w 31. 8. Jiří Macháček + Mig 21- závěr sezóny na Kamínku
Začátky zahradních slavností v cca 20 h, konec ve 24 h,
www.penzion-kaminek.cz

nnnn
KRČMA U JANA ŽIŽKY V TROCNOVĚ
w 7. 7. od 15 h. Rockový festival Řemdich paní Kateřiny
učinkující kapely: Prasklej jogurt, The Tremens, Stright back,
Metalmor, Balaton band, Spanilá jízda
w 21. 7. koncert skupiny Crash

nnnn
TŘEBOŇSKÝ DIVADELNÍ FESTIVAL
Vás zve na:
w divadelní představení s Viktorem Preissem a Jiřím Lábusem
NORMÁLNÍ OKRUH slavného francouzského autora J. C. Carriera
Pondělí 16. 7. 2012, 19:30 hodin v Divadle J. K. Tyla v Třeboni.
w „divadelní pouť“ s doprovodným hudebním a klaunským vystoupením a s občerstvením
DVĚ AKTOVKY VÁCLAVA HAVLA a šansony Sylvie Krobové
Pátek 17. 8. 2012, 20:30 hodin v parku Třeboňského zámku.
Celý program festivalu na www.tdf.cz

MANDA LEDENICE
PRODEJ VŠECH DRUHŮ
PÍSKŮ, DRTÍ, KAČÍRKŮ

UHELNÉ SKLADY LEDENICE
NABÍZEJÍ:
w kvalitní uhlí dovezené přímo z uhelných
pánví Bílina zaplachtovanými kamiony
w uhlí ořech 2 - Bílina
w hnědé uhlí, brikety

PRACOVNÍ
DOBA:
pondělí-pátek
7,00 - 11,00
11,30 - 16,00
sobota
7,00 - 12,00

Rozvoz uhlí zdarma při množství 15 q!
SKLÁDÁNÍ DOPRAVNÍM PÁSEM!
Uhelné sklady Ledenice – teplo Vašeho domova.
Tel.: 387 995 427, 607 100 980.

REKONDIČNÍ
MASÁŽE
Simona Pelikánová – fyzioterapeut
Mysletínská 386, Ledenice
V AKUTNÍCH PŘÍPADECH A PO DOHODĚ
MOŽNOST MASÁŽE I U VÁS DOMA!
Informace a objednávky: mob. 606 742 040
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Karel BÁRTA
Nová 354, 373 12 Borovany

HODINOVÝ MANŽEL
údržba, opravy, práce všeho druhu,
domy, byty, sekání zahrad, atd.
Tel.: 723 995 637
kajosbarta120@seznam.cz

červenec–srpen 2012

PAVEL SLÁMA

KVĚTINÁŘSTVÍ

malířství – natěračství

LEVANDULE

Nabídka veškerých malířských
a natěračských prací

Pavlína Gabrišková
Truhlářská 69, Ledenice

373 73 Libín 66,
mobil +420 728 866 586
e-mail: slamamalir@seznam.cz

Změna pracovní doby
během července a srpna

KDO INZERUJE – TEN PROSPERUJE

PO-PÁ 8.00 -11.00 14.30 -17.30
SO
8.00 -12.00
DĚKUJI VŠEM ZA POCHOPENÍ

Pavel BLAŽEK
pojišťovací poradce
Allianz pojišťovny, a. s.
Pojištění:
w
w
w
w
w
w

cestovní,
aut,
majetku (domy, byty, domácnosti),
života i úrazu,
investiční produkty,
penzijní připojištění.

Kontakt:
Okružní 522, 373 11 Ledenice
Mobil: + 420 606 542 670
E-mail: Pavel.Blazek@iallianz.cz

Další číslo Ledenického zpravodaje
vyjde v září. Uzávěrka příspěvků
a inzerátů je 25. srpna.

Kosmetický Salon
Šárka Michnerová
Náměstí 70, Ledenice

KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ
~ PEDIKÚRA ~
~ MANIKÚRA ~
Dárkové poukazy
v prodeji
Objednávky na tel. č.: 728 130 000
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Ing. Jaroslava K a d l e č k o v á
Ing. Miroslav K a d l e č e k

GEODETICKÁ KANCELÁŘ
www.gkl-ledenice.cz
geometrické plány a ostatní geodetické práce
Na Zahradách 512, Ledenice

mobil: 602 662 693
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