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e-mail: radnice@ou.ledenice.cz, kultura@ledenice.cz

Červenec–srpen 2015

tel. č.: 387 995 357
Zdarma

Zapište si do diáře…
Sobota 18. červenec od 8 h
YAUWAIS CUP
ZÁPOLENÍ V ŠESTI
SPORTECH
více info str. 13
Sobota 25. červenec od 12 do 20 h
MYSLIVECKÝ DEN
PRO DĚTI
více info str. 19
Městys Ledenice pořádá výlet

Z BENEŠOVA PŘES PĚT VRCHOLŮ
NA HOJNOU VODU
Zajíc (Zaječí vrch) 780 m je mystický, Cikánka (Cikánský vrch) 804 m
ve své mohutnosti přívětivá, Filipinka 820 m ukrytá v lesích,
Písařka-Kuní Hora 924 m a Kraví Hora 953 m s rozhlednou jsou královstvím skal.
Středně náročná trasa dlouhá 14 km. Průvodce Milan Koželuh a pes Jonáš

SOBOTA 12. ZÁŘÍ
8.30 odjezd Ledenice autobusové nádraží
8.40 Borovany aut. nádraží.
Předpokládaný návrat 19.30 h.
Cena 200 Kč.
Přihlásit se můžete od 1. 8. v knihovně v Ledenicích
nebo telefonicky pí Křížová 389 604 755 a 606 443 518,
e-mail: kultura@ledenice.cz.

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
Rada městyse ze dne 27. 5.
Rada městyse schválila:
 výsledek výběrového řízení ze dne 18. 5.
2015 na zakázku malého rozsahu „Ledenice
– vrt ZHV-4, Zborov“ (průzkumné vrtné
práce pro vybudování jímacího vrtu, který
bude doplňovat v dodávce vody dříve vyhloubený vrt ZHV-3). Rada městyse doporučuje starostovi s vybraným zhotovitelem
stavby Stavební geologie – geoprůzkum
České Budějovice spol. s r.o. uzavřít smlouvu o dílo.
 zrušení výběrového řízení na zakázku „Dětské hřiště pod Laznou“ z důvodu nepřidělení dotace na tuto akci žadateli městysu
Ledenice z Ministerstva pro místní rozvoj.
 účetní závěrku ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice za
rok 2014 na základě doporučení Finančního
výboru městyse Ledenice, který projednal

účetní závěrku ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice dne
27. 4. 2015.
 pronájem sálu U Králů na soukromou akci
svatební hostina žadatelům Tereze Šustrové
a Jaroslavu Cukrovi.
 návrh kronikáře městyse Mgr. Jiřího Cukra
na uložení soudobých dokumentů a předmětů do makovice na věži kaple v Zalinech.
Rada městyse stanovila:
 úhradu za jednorázový pronájem částí pozemků parc. č. 4651/1, 100, 4651/2 a
4656/8 (veřejné prostranství) v Ledenicích
za účelem umístění pouťových atrakcí na ledenické pouti, která se uskuteční 16. 8.
2015. Rozsah jednorázového pronájmu
bude graficky vyznačen v příloze nájemních smluv. Rada městyse pověřuje starostu
podpisem nájemních smluv s nájemci.
pokračování na str. 2

Sobota 25. červenec od 13 h
FOTBALOVÝ TURNAJ
O POHÁR STAROSTY
více info str. 19

INFORMACE
Z KNIHOVNY
Uzavření v červenci 7.–23. 7.
Během letních prázdnin
bude knihovna vždy ve středu
uzavřena!

UPOZORNĚNÍ
PRO RODIČE DĚTÍ
MATEŘSKÉ ŠKOLY
SCHŮZKA ZÁKONNÝCH
ZÁSTUPCŮ DĚTÍ MŠ
SE BUDE KONAT
VE ČTVRTEK
27. SRPNA OD 18 HODIN
VE 4. TŘÍDĚ MATEŘSKÉ
ŠKOLY – U „SLUNÍČEK“
(nově otevřená třída, vchod od výtahu).
Vezměte s sebou: tužku, papír,
na sebe pohodlné oblečení
(sezení na koberci).

NUTNÁ ÚČAST
JEDNOHO Z RODIČŮ
PODMÍNKA – BEZ DĚTÍ!!!
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¢ ČTYŘI OTÁZKY PRO ZASTUPITELE
1.
2.
3.
4.

Proč jste se rozhodl/a kandidovat do Zastupitelstva městyse Ledenice?
Co byste chtěl/a občanům nabídnout mimo plnění volebního programu vašeho sdružení?
Jaká oblast v řízení obce je Vám nebližší? Které problematice byste se rád/a věnoval/a?
Máte na Ledenicku nějaké své oblíbené místo? Proč?

¡ RNDr. Hana Korčáková, CSc., 50 let,
bydliště Ledenice, vdaná 2, děti,
členka zastupitelstva ve volebním období
2010-2014. V roce 2015 se stala členkou
zastupitelstva z pozice prvního náhradníka po odstoupení prof. Ing. Jiřího Kopáčka, Ph.D. z funkce zastupitele.
1.
Jsem již řadu let aktivním občanem městyse (vedu softbalový klub, přírodovědný oddíl, TJ Sokol) a věřím, že mohu
přispět k dalšímu rozvoji městyse v oblasti
práce s mládeží. Také mohu přispět práci
v zastupitelstvu svými zkušenostmi z různých institucí, kterými jsem prošla. Chci při
jednáních zastupovat velkou část obyvatel, se
kterými se při své činnosti setkávám a s nimiž
často diskutujeme o potřebách a tužbách ledenických.
2. Chtěla bych být zodpovědným členem zastupitelstva a pomáhat prosadit věci,
které zlepší život lidí v obci. Mohu se podílet
na pomoci získávání dotací a grantů pro další
činnosti spolků.
3. Nejblíže je mi spolková činnost
obce. Vím, že spolky, kde se lidé scházejí a
vyvíjí činnost, jsou duší obce, a proto bychom je měli podporovat a vytvářet jim dobré
podmínky a zázemí. Velice si vážím všech,
kdo ve svém volném čase a zcela zdarma připravují pro ostatní nějaké aktivity, programy,
projekty apod. V Ledenicích máme co nabídnout dětem i dospělým v jejich volném čase a
dokážeme tak prostřednictvím spolkové činnosti vychovávat a ovlivňovat ty, kdo budou
v Ledenicích dále bydlet a pracovat a v budoucnu vychovávat své děti. Je to velká deviza do budoucnosti obce, která se vrátí.
Dalším velkým tématem je sport v Ledenicích. Myslím, že činnost sportovních klubů
v obci je tak rozsáhlá a významná, že by si zasloužila koordinaci aktivit i vizí v nové sportovní komisi. To jsou témata, o kterých se
bude jistě také diskutovat při jednáních zastupitelstva.
4. Mám své prázdninové cyklistické
okruhy, na které se vydávám, kdykoli jen
mohu. Okolí Ledenic ale nabízí také skvělé
vycházkové trasy, takže nemám jen jedno
oblíbené místo, ale řadu míst (hlavně všechny okolní rybníky) a stále ještě se mi daří objevovat místa nová, kde jsem ještě nikdy
nebyla.
¡ Ing. Jaroslav Vlášek, 49 let,
bydliště Ledenice, ženatý, 2 děti,
člen zastupitelstva od roku 2014
1. Stejně jako asi všichni obyvatelé Ledenic, i já jsem v minulosti kritizoval některá
rozhodnutí zastupitelstva, které mi připadala
nelogická a protismyslná. Pak jsem si řekl, že

jenom mluvit a kritizovat nestačí, a v loňském
roce jsem jako jeden z mnoha usiloval o hlasy
voličů. Krátce po svém zvolení jsem zjistil, že
i tady, na úrovni městyse, je veškeré rozhodování složitější, než si běžný občan – to znamená dříve i já – myslí. Je to způsobeno jednak
neuvěřitelnou legislativní džunglí, kdy často
jeden zákon je v rozporu s druhým, a oba jsou
přitom platné, potom limitem finančních prostředků, které má městys k dispozici, a v neposlední řadě i širokou škálou parciálních zájmů
a osobních vazeb jednotlivých zastupitelů. Co
mne ovšem potěšilo je to, že tady, na úrovni
městyse, převládá zatím ještě při rozhodování
zdravý rozum nad stranickou příslušností –
v našem případě nad příslušností ke sdružení,
za něž byl kandidát zvolen. Zastupitelstvo je
skutečně širokým diskuzním plénem, kde nikdo nepoužívá všeobjímající MY – tedy naše
sdružení, ale JÁ – já, zastupitel městyse, který
dostal důvěru od lidí.
2. Myslím si, že programy jednotlivých kandidujících sdružení si byly v zásadě
velmi podobné. Zaměřují se na rozvoj městyse
a osad, kvalitu infrastruktury, udržení základních služeb (pošta, dopravní obslužnost) a další obecné věci, nezbytné pro to, aby Ledenice
a osady byly příjemným místem k životu pro
obyvatele všech věkových skupin. Zároveň
jsem přesvědčen o tom, že každý ze zastupitelů má oblast, která je mu bližší než ostatní a ve
které se chce více profilovat. U mne je to jednoznačně práce s mládeží a spolupráce na kulturních a společenských akcích, konaných
v Ledenicích i v osadách.
3. Vzhledem k tomu, že jsem původním povoláním zemědělec, mám blízko k přírodě. Ochrana životního prostředí, která je
jedním z úkolů, jimiž se samosprávné orgány
musí zabývat, mi proto byla nejbližší. Od počátku svého mandátu jsem se proto zapojil do
práce Komise životního prostředí a lesního
hospodářství. Bohužel i tady jsem zjistil, že legislativa v této oblasti je neúplná a matoucí,
takže řada úkonů městyse, k nimž Komise
dává stanovisko, je těmito legislativními mezerami svázána a limitována.
4. Zkuste si někdy vyjít na cestu, která vede k samotám U Císaře, a otočte se čelem
vzad. Uvidíte před sebou Ledenice, schoulené
ve věnci lesů, jejichž konec ani nedohlédnete.
Máte před sebou jako na dlani Třeboňskou pánev, v dálce první kopce Vysočiny, vpravo
Novohradské hory. V lesích okolo Ledenic
můžete prochodit celý den. Nebo si sednout
k některému z rybníků třeboňské soustavy,
které máme na dosah, a pozorovat zrcátka
slunce na hladině. To všechno máme na dosah.
I proto jsem v Ledenicích rád.
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ZE ZASEDÁNÍ RADY
MĚSTYSE LEDENICE
Rada městyse ze dne 10. 6. 2015
Rada městyse projednala:
 žádost Jiřího Nováčka o propachtování
pozemků v k. ú. Ledenice za účelem
pastvy dobytka. Pozemek parc. č. KN
1839 nebude předmětem pachtu.
Rada městyse schválila:
 propachtování částí pozemků žadateli
Jiřímu Nováčkovi:
− části pozemku parc. č. KN 1953/5
s podmínkou uvedenou v zápise Komise životního prostředí a lesního
hospodářství ze dne 5. 6. 2015,
− části pozemku parc. č. KN 1645.
 výsledek výběrového řízení na zakázku
malého rozsahu „Zpracování projektové
dokumentace na odkanalizování a výstavbu ČOV Ohrazení“. Rada městyse
doporučuje starostovi s vybranou firmou
Videall Projekt – Jiří Sváček, Český
Krumlov uzavřít smlouvu o dílo a pověřuje ho k podpisu této smlouvy.
 pronájem sálu „U Králů“ v Ledenicích na
soukromou dvoudenní akci „křtiny“ žadatelce Jitce Holubové: Termín akce 11.
a 12. července 2015 (sobota + neděle).
¡ JUDr. Jaroslava Langová, 63 let,
vdaná, 3 děti,
členka zastupitelstva od roku 2015
1. Do zastupitelstva jsem se rozhodla
kandidovat s cílem podporovat a prosazovat
rovnoměrný rozvoj městyse. Když jsme se
v r. 1998 s manželem a dětmi přestěhovali do
Ledenic (Ohrazení), často jsem od sousedů
z naší osady slýchávala, že v Ledenicích se
buduje či opravuje a na nás na osady „kašlou“.
Poté, co se zvýšil počet zastupitelů z osad a začalo se více investovat do rozvoje osad, již
tyto krtitické názory od mých spoluobčanů nezaznívají. Jsem přesvědčena, že hlavním důvodem, proč tomu tak je, že občané z osad
vidí, co se za uplynulá volební období udělalo
pro rozvoj osad a pozitivně toto hodnotí.
2. Volební program všech sdružení
kandidujících a posléze zastoupených v zastupitelstvu městyse považuji za smysluplný.
Mimo plnění volebního programu mohu spoluobčanům nabídnout služby vyplývající z mé
profese advokáta.
3. Členem zastupitelstva jsem velice
krátkou dobu jako první náhradník na kandidátce „Sdružení za rozvoj osad městyse Ledenice“ za odstoupivšího Jaroslava Klečku ze
Zalin. S prací v zastupitelstvu se seznamuji.
4. Na Ledenicku nemám žádné zvlášť
oblíbené konkrétní místo. Přestěhovala jsem
s rodinou z Českomoravské vysočiny do nádherných jižních Čech, které se mi staly mým
druhým domovem.
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 2014–2015 V ZŠ, ZUŠ A MŠ LEDENICE
¢ Základní umělecká škola:
Počet žáků
Počet absolventů
Počet učitelů
Vyučované obory: hudební
Vyučované předměty: flétna, klavír
klarinet, kytara, zpěv
přípravná hudební výchova
¢ Základní škola:
Celkový počet žáků
178
Počet žáků na I. stupni
104
Počet ročníků
9
Počet tříd
9
Počet učitelů
14
Vyznamenání
96
Z toho samé jedničky
39
Žáci dostateční
35
Žáci nedostateční
4
Pochvaly
21
Napomenutí třídního učitele
3
Třídní důtky
1
Ředitelské důtky
1
Snížená známka z chování
1
Průměrné známky jednotlivých tříd:
1. 1,04
2. 1,21
3. 1,38
4. 1,36
5. 1,58
6. 1,83
7. 1,86
8. 1,64
9. 2,00
Průměrná známka školy: 1,63
Průměrné známky některých předmětů:
Český jazyk
2,13
Matematika
1,97
Anglický jazyk
2,27
Fyzika
2,46
Přírodopis
2,53
Chemie
2,49
Zeměpis
2,15
Dějepis
2,30
Prvouka
1,41
Vlastivěda
1,54
Přírodověda
1,44
Vycházející žáci:
Z 9. ročníku
21 žák
z toho gymnázium
2 žáci
střední odborné školy
19 žáků
Z 5. ročníku víceleté gymnázium 1 žák
Do 1. třídy nastoupí v září 27 žáků.

106
8
6

¡ ZUŠ – školní kolo soutěže ve zpěvu
¡ ZUŠ – okresní kolo soutěže ve zpěvu
Č. Budějovice
¡ ZUŠ – krajské kolo soutěže ve zpěvu
Tábor

¢ Mateřská škola:
Počet dětí
Počet tříd
Počet učitelů

80
3
6

¢ Školní družina:
Počet žáků
Počet oddělení
Počet vychovatelek

60
2
2

¢ Školní jídelna:
Počet vařených obědů
Počet zaměstnanců

¡ Soutěž mladých zdravotníků
– krajské kolo Strakonice

300
5

Soutěže:
¡ Turnaj ve hře RINGO v Č. Budějovicích
¡ OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) – Jihočeský pětiboj
¡ OVOV – okresní kolo Č. Budějovice
¡ OVOV – krajské kolo Tábor
¡ Vánoční turnaj v míčových hrách – školní
¡ Vybíjená 3. a 4. třída – školní
¡ Turnaj ve florbalu 3. a 4. třída – školní
¡ Turnaj ve florbalu – Č. Budějovice
¡ Recitační soutěž 1. – 4. třída – školní
¡ Soutěž mladých zdravotníků
– okresní kolo Č. Budějovice

¡ ZUŠ – pěvecká soutěž
„Jihočeský zvonek“ Č. Budějovice

Školní projekty:
¡ „Svatomartinský rohlíček“
– žáci pečou rohlíčky
¡ „Školní Mikuláš“ – 9. třída
¡ „Deváťáci za katedrou“
– žáci 9. třídy jeden den učí místo učitelů
¡ „Celé Česko čte dětem“ – žáci 4. třídy
čtou každý měsíc pohádku dětem v MŠ
¡ „Čteme společně“ – žáci 9. třídy čtou
společně s žáky 1. třídy v rámci hodin Čj
Zahájení nového školního roku 2015–2016:
úterý 1. září 2015
Připomínám internetové stránky naší školy:
www.skolaledenice.cz
Vedení ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice děkuje svým
zaměstnancům za odvedenou práci ve školním
roce 2014–2015 a také všem ostatním, kteří
byli ochotni se školou spolupracovat.
Mgr. Josef Cukr, ředitel školy

Žáci 9. ročníku Základní školy v Ledenicích zakončili svou docházku v pondělí 29. června
předáním vysvědčení v obřadní síni ledenické radnice.
Slavnostní chvíle proběhla za přítomnosti starosty městyse Jiřího Benedy, ředitele školy
Mgr. Josefa Cukra, zástupce ředitele Mgr. Vladislava Šestáka, třídní učitelky Mgr. Kateřiny
Vondrové, členů učitelského sboru, ale také rodičů, sourozenců a kamarádů.
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Rok ve školní družině
Letošní školní rok prožily děti ze ŠD ve znamení kouzel a pohádek.
Kouzelnou formulí každý měsíc přivolaly kouzelnického učně Bumbrlíka, zlého čaroděje Frkala nebo nějakou jinou pohádkovou bytost.
I děti se měnily v pohádkové postavičky a plněním různých úkolů pomáhaly Bumbrlíkovi, aby se mohl stát opravdovým čarodějem. Hra se
dětem velmi líbila a jen nerady se s Bumbrlíkem loučily. (Fotky z této
hry na www.skolaledenice.cz – Fotogalerie – Fotky z družiny)

Výsledky turnajů v ŠD:
Výtv. soutěž:
1. T. Borovková, 2. G. Vitoušková, 3. L. Novodvorská
Dlouhé švihadlo:
1. D. Hloužková, 2. V. Voráčková, 3. L. Novodvorská
Kulečník:
1. J. Salák, 2. J. Křížová, 3. J. Hinterhölz,
PEXESO:
1. J. Salák, 2. M. Volf, 3. L. Novodvorská
Sport. olympiáda –XBOX:
1. V. Voráčková, 2. D. Havela, 3. V. Bárta
Stolní tenis
1. J. Salák, 2. M. Kříhová, 3. J. Křížová
Dáma: 1.
J. Hinterhölz, 2. Z. Chadimová, 3. L. Hajná
Fotbálek:
1. J. Hinterhölz, 2. J. Salák, 3. J. Křížová
Kulečník:
1. D. Havela, 2. J. Křížová, 3. M Volf, I. Aberle
Kuličky:
1. J. Křížová, 2. T. Duda, 3. M. Volf
M. Špulková, vychovatelka ŠD

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Když na lukách kvetou kopretiny,
těšíme se všichni na prázdniny,
po roce už tady budou zas,
nastane nám lenošení krásný čas.
Na celé dva měsíce opustíme lavice,
v lese nebo u vody užijem si přírody,
do školy pak s chutí vrátíme se zas.
Touto písní se budoucí prvňáčci rozloučili
s mateřskou školou, svými kamarády, učitelkami i ostatními zaměstnanci školy. Mají to už
„za pár“, a doufejme, že si na nás někdy vzpomenou, a že to bude v dobrém. Myslím, že zážitků bylo dost, a nezaškodí si je připomenout.
Nejvýznamnější událostí celého školního
roku bylo bezpochyby otevření nové třídy,
která byla přestavěna ze společenského sálu
mateřské školy. Využívali jsme jej k představení divadel a děti ze třídy Pejsků ke každodennímu cvičení a řízeným činnostem.
Divadelní představení se přesunula do divadelního sálu a ke cvičení a volnému pohybu
dětí využíváme co nejvíce venkovní prostor na
loukách i zpevněných plochách. V pořadí již
čtvrtá třída – Sluníčka – zahájila svůj provoz
1. dubna. Děti si užívají takřka rodinnou atmosféru pod dohledem paní učitelky Ivany Martínkové. Provoz v této třídě je polodenní a
spící děti se rozdělují do ostatních tříd.
V měsíci březnu všechny třídy navštívily
knihovnu. Je vidět, že některé děti jsou s knihami dobře obeznámeny, pravidelně je jim
čteno, nebo se vypráví. Má to dobrý vliv na
správnou výslovnost dětí, slovní zásobu i gramatickou správnost při vyjadřování. Ale co
stojí za zmínku je hlavně to, že děti, které ni-

Výlet na pohádku do Týna nad Vltavou
kdy v knihovně nebyly, chytly knížky tak, že
si jich hned několik zamluvily a ještě týž den
spěchaly se svými rodiči nebo prarodiči, se zapsat. Není to jen tento moment, který nás těší,
ale je to i starost o zvířátka a ptáčky v zimním
období, pozorování probouzející se přírody na
jaře, sázení a zalévání semínek, hezké kamarádské vztahy mezi dětmi nebo třeba i první
dětské lásky. Můžeme trochu obohatit dětský
svět, probudit zájem o něco nového, pozorovat
počátky životního směřování.
Pro divadelní představení jsme využívali
osvědčené soubory, jejichž kvalita je léty prověřená. Měli jsme tu několik víl, skřítka, a sa-

mozřejmě hlavně klasické a známé pohádky, i
když třeba trochu v modernějším provedení.
O Velikonocích jsme se zúčastnili tradiční výstavy U Králů, upekli si velikonoční dobroty, ozdobili vajíčka. Děti ze třídy Pejsků se
vypravily do Hřiště BezBot v Českých Budějovicích. Vyřádily se na skluzavkách a
průlezkách, odpočinuly si v relaxačních míčcích nebo při stavbě z obřích kostek. V příjemném prostředí doplnily vydanou energii. Byl
to prima malý výlet. Na konci dubna se celá
školka proměnila v čarodějnickou, ochutnali
pokračování na str. 5
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
pokračování ze str. 4
jsme různé lektvary i čarodějnické speciality. Menší i větší kouzelníci prošli celou
školkou.
Měsíc květen je pro nás hlavně ve znamení
oslavy svátku matek. Děti připravovaly pro
své maminky překvapení v podobě dárečku
i vystoupení, tentokrát v sokolovně. Děti
z 3. oddělení navštívili SPV truhlářů v rámci
poznávání řemesel. Vyzkoušely si hoblování,
řezání, zatloukání hřebíků, samé veskrze užitečné činnosti. Seznámily se také s velkými
stroji i výrobky, které se dají ze dřeva udělat.
Odnesly si na památku krabici prkýnek pro
školkové tvoření. Předškoláci navštívili Hvězdárnu a planetárium v Českých Budějovicích.
Prohloubili si zde poznatky o vesmíru, planetách a hvězdách.
Děti ve Sluníčkové třídě
A konečně je tu červen, poslední měsíc
školního roku. První den v měsíci vyrážíme „za pokladem“. Hledající jsme se zchladili zmrzlinou nebo nanukem. Předškoláci se rozloučili
plní úkoly, týkající se různých oblastí a témat z průběhu celého roku. letos netradičně. V rámci slavnostního odpoledne s šerpováním a pasoNa konci cesty nalézají poklad - své kamarády, drobné dárky a slad- váním na školáky plnili úkoly, které si mohli vyzkoušet i rodiče nebo
kosti. Na výlet jedou všechny děti do Týna nad Vltavou. Na otáčivém sourozenci, všichni obstáli se ctí.
Závěrem bych chtěla poděkovat rodičům, a nejen jim, za výbornou
hledišti můžeme sledovat osudy líného chlapce Vojtíška, který se samozřejmě polepšil, a v místním muzeu si prohlédneme vltavíny, dříve spolupráci a vstřícnost během celého roku. Dětem i pedagogům přeji,
používané předměty, oblečení, zbraně, ale i loutky nebo panenky. Na- aby se o prázdninách „úžasně zrelaxovali“ a v září jim nechyběla síla.
za kolektiv dětí a učitelek mateřské školy Vlasta Plchová
víc si děti mohou spoustu věcí vyzkoušet a osahat. V horkém počasí

Hřiště BezBot navštívili Pejskové

Na návštěvě u truhlářů

Hledání pokladu

Na zmrzlině v cukrárně
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Závěrečné
učňovské zkoušky
Ve dnech 9. 6.-10. 6. se konaly závěrečné
učňovské zkoušky oboru tesař. Žáci mají praktickou část na učilišti SPV truhlářů Trocnovská 212 Ledenice, teorii vyučuje Střední škola
polytechnická v Nerudově ul. v Českých Budějovicích.
V letošním roce učňovský obor dokončilo
6 žáků,všichni s celkovým hodnocením prospěl, bohužel nikdo neměl vyznamenání.
Rovněž se dne 3. 6.-5. 6. 2015 konala závěrečná učňovská zkouška oboru truhlář, bohužel ke zkoušce šel pouze jeden učeň.
Mladí absolventi se podepsali do pamětní
knihy.
Poděkování úřadu městyse za podporu a
firmě NEMA s. r. o. Olešnice za materiálovou
pomoc ve školním roce.
Bc. Jaroslav Šimek, vedoucí SPV Ledenice

Ledenice a archeologie
K poznání historie slouží řada specializovaných věd, mezi nimiž patří k nejznámějším archeologie. Tedy věda, která prostřednictvím
tzv. hmotných pramenů (archeologických nálezů), zkoumá život v minulých dobách. Primárně se zaměřovala na výzkum epoch pravěku a
antiky (klasická archeologie), ale dnes se archeologické metody používají při výzkumech
jakéhokoli dějinného období (středověká archeologie, industriální archeologie atd.).
Ledenice neleží v oblasti bohaté na archeologické objevy, což je dáno relativně mladším
osídlením jižních oblastí z důvodu jejich neúrodnosti. Pochopitelně nelze vyloučit možnost, že tady v budoucnu ještě k nějakému
dalšímu nálezu dojde, protože dosavadní zájem
ze strany archeologů o tyto končiny byl minimální a všechny známé lokality zachycené
v odborné literatuře jsou známy díky náhodě.
Nejstarší archeologickou památkou nalezenou na Ledenicku jsou střepy z tmavé pálené
hlíny a část pravěkého nástroje, ztotožňovaná
buď se sekerou nebo motykou. Ojedinělý nález
učiněný ledenickým občanem okolo roku
1960 u cesty vedoucí k Mysletínu je jedním
z nejstarších dokladů o přítomnosti člověka
v širokém okolí. Odborníky z Jihočeského
muzea byl datován do mladší doby kamenné
(neolitu), tedy do doby přibližně 5 000 let před
naším letopočtem.
Nepříliš známá je poměrně rozsáhlá skupina asi 37 mohyl v lese mezi Vrcovem a rybníkem Adamcem. Mohyly, což jsou vlastně
hroby dávných obyvatel, nebyly nikdy zkoumány, takže i jejich datace je omezená jen
zběžně na období pravěku bez určení konkrétní etapy. Trvalejší osídlení na Ledenicku dávno před naším letopočtem je však díky tomu
neoddiskutovatelné a dokládají jej i nálezy od
Zborova ze starší doby železné (halštatské,
700 až 400 let před naším letopočtem).
Nejznámější archeologickou lokalitou je
slovanský mohylník na Vápenickém kopci
v lese okolo silnice na Borovany. O domně-

lých mohylách se mluvilo již na počátku
20. století, jejich existenci definitivně potvrdil rozsáhlý průzkum na jaře 1975 prováděný
v souvislosti s chystanou stavbou nové silnice. V následujících dvou letech zde došlo pod
vedením archeologa Josefa Poláčka (napsal
o tom knihu) za asistence řady místních brigádníků k odkrytí 35 mohyl z celkového počtu 51. Nalezených předmětů evidovaných ve nému účelu, ale při stolování. Jakékoli konsbírkách Jihočeského muzea je 190 a jedná se krétnější informace o ledenickém aquamanile
výhradně o milodary ukládané pohřbenému však postrádáme.
do hrobu (hlavně zlomky keramiky, ojediněle
Z dalších ojedinělých a amatérských náleskleněné korálky, srp a dva železné neidentifikovatelné předměty). Vedle toho byly naleze- zů z Ledenicka lze jmenovat keramické střepy
ny spálené kosti a zbytky ohnišť, svědčící z úbočí návrší, kde stával ve 13. až 15. století
o žárovém pohřbívání. Vše pochází z 8. až ledenický hrad, které jsou datovány do vrchol9. století (přelom starší a střední doby hradišt- ného středověku, tedy do doby existence sídla.
ní), kdy v okolí Ledenic existovalo rozsáhlé Z období 19. století zůstaly v areálu dělostřeslovanské hradiště v Branišovicích, odkud byl leckého cvičiště zbytky vojenského materiálu.
spravováván zdejší region. Výzkum ledenic- A na řadu drobných nálezů z různé doby (minkých mohyl je dodnes největším výzkumem ce, zbytky nádob, nástrojů apod.) lze při troše
raně středověkého pohřebiště v jižních Če- štěstí narazit prakticky kdekoli a kdykoli při
chách, bohužel prováděným v chvatu a nepří- toulkách krajinou.
liš dokonale. Za zmínku jistě stojí ještě to, že
Mgr. Jiří Cukr, kronikář městyse Ledenice
se podařilo získat letecký snímek areálu, což v té době byl
výjimečný počin.
Zajímavým archeologickým předmětem je tzv. aquamanile, nalezené v roce 1985
při přestavbě domu U Beránků čp. 86. Jedná se o keramickou misku stylizovanou
do podoby beránka o rozměrech cca 19 x 10 cm. Takovéto nádoby zoomorfního tvaru
(spodobnění zvířete) sloužily
původně při mších k omývání
rukou kněží. To bývaly vyráběny z kovu, ale po polovině
14. století se začaly vyskytovat keramické a rozšířily se
ve šlechtickém a měšťanském Jedna ze šestnácti dochovaných slovanských mohyl na Vápenicprostředí, kde sloužily ke stej- kém kopci. Průměr mohyly je cca 8,5 m, její výška 90 cm
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Baráčnická oslava – PODĚKOVÁNÍ
Ledeničtí baráčníci děkují všem, kteří se dne 21. 6. zúčastnili oslav
85. výročí založení Obce baráčníků Vitoraz v Ledenicích.
Děkujeme panu starostovi, který trpělivě vyslechl a poté plnil
všechna naše přání a požadavky a nakonec s námi neohroženě kráčel
v čele průvodu.
Děkujeme paní redaktorce Ledenického zpravodaje za zveřejnění
této akce i za vytištění pozvánek.
Děkujeme všem zaměstnancům radnice za vstřícné jednání, zapůjčení, přípravu a nakonec i za úklid sokolovny.
Děkujeme našim hasičům a hasičkám za hojnou účast v průvodu i za
pomoc policii při zajištění bezpečného průchodu průvodu přes náměstí.
Děkujeme všem účinkujícím za krásná vystoupení, hlavně těm nejmenším, kteří si svou snahou a bezprostředností získali srdce většiny
diváků.
Děkujeme Podhorance, která nám vyhrávala do pochodu i do tance. Děkujeme vedoucímu Hospůdky Na hřišti a panu Fabiánovi, že
nenechali nikoho o hladu a žízni.
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří v hojném počtu provázeli průvod a zůstali se bavit i
při programu v sokolovně.
Nakonec musíme poděkovat i svatému Petrovi, který nám pozdržel mraky a nenechal nás
zmoknout!
Jsme rádi, že se nám, jak pevně věřím, podařilo připravit všem příjemné odpoledne.
Vaši baráčníci

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL ZALIN
V sobotu 27. června se v Zalinech konal historicky první sjezd rodáků a přátel naší malé vesničky. Byl vyvrcholením ročních příprav, na
kterých se podíleli nejen organizátoři (S. Bláha ml., P. Viktora, V. Bláha, E. Kocábková, M. Profant a S. Vaněk), ale během brigád i všichni
zalinští obyvatelé. Všem patří velké poděkování.
Sjezd ráno zahájili trubači, kteří svou hudbou pozvali účastníky na
mši do kapličky. Po ní následoval projev předsedy osadního výboru,
starosty městyse Ledenice a slavnostní odhalení pamětní desky zalinským občanům padlým v 1. světové válce. Zbytek dopoledne nám zpěvem v kapličce zpříjemňoval Ševětínský hudební soubor, který po
obědě na návsi vystřídala Budvarka. Odpoledne byl otevřen sál kulturního domu, kde si účastníci mohli prohlédnout výstavu historických
i současných fotografií a obrazů zalinských autorů. Všichni ocenili
i možnost nahlédnout do zalinské kroniky a
prolistovat několik historických alb. Majitelům moc děkujeme za zapůjčení. Venku jsme
mohli zhlédnout vystoupení zalinských žen

a nejmenší hasiči nám předvedli požární útok. Po ocenění zalinských
rodáků následovalo fotografování všech zúčastněných před kapličkou.
Večer Budvarku vystřídala country kapela Rejdaři, která hrála až do
pozdních nočních hodin. Během celého dne byla možnost zakoupit si
pamětní předměty a podepsat se do pamětního listu, který vložíme do
zalinské kroniky.
Sjezd probíhal ve velmi přátelské atmosféře. Potomci rodáků přijeli
dokonce až ze severních Čech. Někteří přinesli vlastní fotografie a s kamarády zavzpomínali na své lumpárny z dětství.
Myslím, že sjezd se velmi povedl a za organizační výbor bych chtěla
poděkovat městysu Ledenice a všem, kteří nám pomohli s jeho přípravou a zajištěním bezproblémového průběhu.
E. Kocábková
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KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci červenci oslaví své jubileum
70 let
Josef Sýkora
Zdeněk Vitoušek
Marta Vlková
Marie Kučerová
Jana Svátková
75 let
Anna Sedláčková
80 let
Josef Chrt
81 let
Karel Rems
Marie Horalová
Anna Švaňová
František Řimnáč
82 let
Vlasta Fraňková
84 let
Rudolf Boček
Anna Farková
85 let
Karel Jílek
Růžena Benedová
V měsíci srpnu oslaví své jubileum
75 let
František Sedlecký
81 let
Jan Kohout
82 let
Vlasta Fraňková
84 let
Miloslav Klein
Ludmila Pokorná
85 let
Růžena Popelová
88 let
Noemi Bláhová

Žádáme jubilanty, kteří nechtějí být zveřejněni v rubrice Kronika života, aby
svůj požadavek sdělili osobně na Úřad
městyse Ledenice nebo telefonicky na
tel. č. 387 995 437, 606 443 518, případně e-mailem na kultura@ledenice.cz.
Děkujeme
redakce
Naposledy jsme se rozloučili:
t s panem Janem Tomáškem z Ledenic,
zemřel 12. 6. ve věku 82 let,
t s paní Vlastou Borovkovou z Ledenic,
zemřela 13. 6. ve věku 95 let,
t s panem Josefem Fraňkem z Ledenic,
zemřel 19. 6. ve věku nedožitých 71 let.
Děkujeme všem, kteří se dne 19. června
přišli naposledy rozloučit s panem Josefem Fraňkem.
Také děkujeme hasičům i všem ostatním
za projevenou soustrast a květinové dary.
rodina Fraňkova
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ZO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
BOROVANY - LEDENICE

V měsíci srpnu oslaví sedmdesáté narozeniny předsedkyně Svazu postižených civilizačními chorobami Borovany – Ledenice
paní Jarmila Himlová. Všichni členové organizace jí přejí k životnímu jubileu hodně stěstí, zdraví a dlouhá léta mezi námi.
„Neztrácej naději, neztrácej vtip,
že je ti 70, to musí být vtip.
Utři si slzy, zasměj se hned,
buď tady s námi ve zdraví až do 100 let.“
Za všechny členy přeje výbor SPCCH
V červenci oslaví své 60. narozeniny paní
Naděžda Petričáková, členka naší ZO.
Přijměte od členů přáníčko:
Milá Naďo,
zdraví, štěstí, spokojenost,
elánu víc než dost,
starostí málo, radostí a pěkných zážitků
se svými vnoučaty mnoho.

Informace k zájezdu dne 19. září 2015
Každý přihlášený zaplatí na dopravu, společné vstupy na hrad Landštejn, zámek Dačice
a zámek Telč 400 Kč. V Telči máme zamluvený oběd: menu za 120 Kč/osobu. Proto bych
prosila o nahlášení, zda o oběd máte zájem.
Musíme upřesnit počet porcí. Výběr bude z pěti
jídel, informace budu podávat. Zaplatit zájezd
je nutno do 10. září, oběd si každý platí sám.
Členská schůze se bude konat 24. září
2015 od 12 h v Ledenicích U Králů. Hostem
bude člen OV SPCCH. Domlouváme hudební
produkci kapely H+H.
Naše ZO SPCCH se zúčastní Ledenického bramborování, které se koná 26. září. Těšte se na bramborová překvapení našich členek.
Plavání v Gmündu připravujeme na začátek října.
Za ZO předsedkyně Jarmila Himlová

Z LEDENICKÉ FARNOSTI
LEDENICKÁ FARNOST PŘIPRAVUJE:
Ò Sobota 4. 7. ve 14 h poutní mše sv. ve Zborově
Ò Neděle 16. 8. v 9.30 h poutní mše sv. v Ledenicích, kdo bude hostem,

je letos překvapením. Po mši je možná prohlídka kostela
Aktuální informace naleznete na: www.ledenice-farnost.cz

Výlet ministrantů do Prahy aneb jak to vidím já
Výlet s ministranty do Prahy
18. 6. nás vyrazilo10 ministrantů s páterem Ivo Prokopem a jáhnem Pavlem Poláčkem a jedním řidičem do Prahy. Vystoupali jsme na Petřín a navštívili Strahovský klášter s jeho nejvyšší
knihovnou. Na oběd nás pozvaly Školské sestry sv. Františka. Odpoledne nás čekal kostel
sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Slavín, a nakonec Cihelná brána a její tajné chodby.
Děkujeme všem, kteří tenhle pěkný výlet připravili.
Tadeáš Chadima

Ministrantům za odměnu
Ve čtvrtek 18. června nám ministrantům z Borovan, Ledenic, Mladošovic a Jílovic uspořádali pan farář a pan jáhen s panem Malíkem výlet do Prahy.
Nejprve jsme se zpožděním dorazili do Strahovského kláštera, kde jsme byli provedeni po
knihovnách v tomto klášteře. V tomto místě se nám to asi nejvíce líbilo. Zde jsme mohli vidět obrovské množství knih, které se tu nashromáždily po dobu několika století. Viděli jsme nejrůznější typy knih od historie po biologii. Po obědě, který jsme měli u františkánských jeptišek, jsme
odjeli na Vyšehrad. Tam jsme měli prohlídku kostela a samostatně jsme si pak prošli hřbitov,
kde jsou pohřbení i slavní umělci. Na Vyšehradě jsme také navštívili kasematy. Kdyby nebyly
kolony, tak jsme šli i na Petřínskou rozhlednu, ale i tak se nám výlet líbil.
Lukáš Kysela, Vojtěch Kysela a Jakub Květoň
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Jaro plné akcí
Možná si stále myslíte, že se v Ledenicích nic neděje, ale to vůbec
není pravda. Především květen a červen je v Ledenicích akcemi doslova
nabitý. O některých se dočtete níže, o dalších si můžete přečíst samostatné články na dalších stránkách Ledenického zpravodaje.
Veškeré jarní dění již tradičně začíná 30. dubna Ledenickou májkou.
Hned 5. května se diváci mohli pobavit milým povídáním Ivo Šmoldase,
tak nějak o všem a o ničem.
V neděli 10. května následoval koncert ke Dni matek. Letos poprvé
jsme se rozhodli uspořádat ho v sokolovně. Ano, měli jsme obavy, ale ty
se velmi rychle rozptýlily. Pozvali jsme profesionálního zvukaře, diváci
měli dost místa, aby se všichni pohodlně usadili, účinkujícím se velké Přednáška k výročí upálení mistra Jana Husa
jeviště také zamlouvalo, a tak, aspoň doufám, jsme byli všichni spokojeni. Vystoupení pro maminky si připravili nejmenší ledenické roztleskávačky, děti z mateřské
školky, malí muzikanti ze základní umělecké školy a taneční kroužek Rose. Všem, kdo jste se na
pořadu podíleli, obrovský dík.
Mezi dalšími pořady Ledenicemi projeli účastníci cyklistické vyjížďky Jízda pro Růži a okolím se prohnali trailoví běžci.
V sobotu 23. května pořádal městys Ledenice výlet do Novohradských hor. I při nepřízeň počasí si všichni nemohli vynachválit přírodní krásy, a proto se již teď můžete těšit na září,
připravujeme další výlet.
Při příležitosti 600 let výročí smrti mistra Jana Husa připravila Římskokatolická farnost Ledenice ve spolupráci s městysem na úterý 27. května přednášku Mgr. P. Iva Prokopa. Musím přiznat, že zájem ze strany ledenických občanů mě příjemně překvapil.
Poslední květnová neděle patřila dětem. Dětský den připravili rybáři. Více v samostatném
článku. Komise pro mládež, kulturu a sport naplánovala svůj pořad na neděli. Od farské zahrady
k rybníku Lazna vedla stezka plná úkolů, u Lazny na
děti čekal skákací hrad, pohádka divadla Studna, samozřejmě že nechybělo opékání špěkáčků a ani cukrová vata.
A to zdaleka není všechno. Navštívit jste mohli několik koncertů žáků základní umělecké školy, fandit
hasičům nebo lodním modelářům, vidět dospělé i dětské rybáře při soutěži. V červnu zvali baráčníci na
svou oslavu 85 let od založení a v Zalinech připravili
Povídání s Ivo Šmoldasem
sjezd rodáků.
jk

Koncert ke Dni matek #

Dětský den #
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DĚTSKÝ DEN
V OHRAZENÍ
Na Den dětí jsme měli připraveno spoustu
her a úkolů, kterými děti prováděl šáša. Nejvíce ale děti nadchla střelnice, kde si mohly vystřelit růži pro maminku nebo babičku i ňamku
pro sebe a sourozence. Pro děti bylo připraveno i občerstvení a samozřejmě truhla, ve které
na děti čekaly balíčky s dobrůtkami a malými
drobnostmi.
Děkujeme panu Kozlovi za poskytnutí pitíček pro děti a hasičům za pomoc se střelnicí.
Libuše Holubová

„Umění doprovázet“
Potřebným z celého Jihočeského kraje pomáhají lékaři a ošetřovatelky v prachatickém zařízení nesoucí název Hospic sv. Jana N. Neumanna. Cílem zdravotnické péče, kterou hospic poskytuje, je dosažení nejlepší možné kvality života pacientů a jejich rodin. „Do hospice jsou
přijímáni pacienti, u nichž již medicína vyčerpala všechny své možnosti a není naděje na vyléčení. Našim pacientům garantujeme, že nebudou trpět nesnesitelnou bolestí, vždy bude zachována
jejich lidská důstojnost a v posledních chvílích nezůstanou osamoceni. V doprovázení nám velmi pomáhají samotní příbuzní nemocných, kteří u nás mohou být 24 hodin denně a využít
přistýlky, které jsou na všech pokojích“, vysvětluje ředitel hospice PhDr. Robert Huneš.
Hospicový tým tvoří nejen lékaři, zdravotní sestry, ošetřovatelky a sociální pracovnice, ale
také psycholog či dobrovolníci, kteří pomáhají naplňovat volný čas pacientů např. četbou, rozhovorem či vycházkami. Doprovázet nemocné v posledních dnech jejich života přichází také
řada umělců, kteří potěší hudebním či divadelním vystoupením v rozlehlém parku hospice.
Přijetí do hospice netrvá dlouho – žádostem o hospitalizaci je vyhověno v řádu dní. Kapacita
hospice je 30 lůžek, z toho 22 pokojů je jednolůžkových a 4 dvoulůžkové. Umožněny jsou rovněž krátkodobé pobyty pacientů, o něž rodina pečuje doma, potřebuje si odpočinout a dobít
baterky pro další péči.
„V rozhodování o tom, zda je pro hospicovou péči ten správný čas by měl rodinám pomoci jejich praktický lékař. Můžete se ale poradit i s námi, či si přijít hospic prohlédnout osobně. Informace o přijetí či volných místech vám poskytneme na telefonním čísle 388 311 729, samotnou
prohlídku hospice či odbornou stáž je pak možno předem objednat prostřednictvím těchto kontaktů: email.: vzdelavani@hospicpt.cz, tel. 388 311 726 (Mgr. Eva Předotová)“, dodává ředitel
hospice.
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through
the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Trocnovský dětský den
V sobotu 13. 6. ožila zahrada u Krčmy
Jana Žižky v Trocnově dětským dováděním a smíchem. U příležitosti Dne dětí zde
místní spolky připravily pro naše nejmenší
celou řadu soutěží a úkolů, za jejichž plnění si děti „vysloužily“ pěkné ceny. Díky finanční podpoře městyse Ledenice mohlo
k zábavě přibýt i něco poučného v podobě
prezentace života včel a jejich prospěšnosti
pro nás všechny. Děti mimo jiné malovaly
medové perníčky, vyzkoušely si činnosti
spojené s vytáčením medu a mnohé další.
Všem, kteří se na této akci jakkoliv
podíleli, osadní výbor v Trocnově děkuje.

KOMUNITNÍ ŠKOLA BOROVANY
Milí přátelé a studenti Komunitní školy Borovany, děkujeme vám za vaši přízeň a přejeme
vám krásné prázdniny a mnoho slunečných dní. Od 1. 6. probíhá zápis do našich kurzů. Pokud si
kurzy zaplatíte do konce srpna jsou ceny kurzů následovné 2 x 45 min – 2000 Kč a u kurzu
1 x 60 min 1400 Kč. Od 1. 9. budou ceny následovné - 2 x 45 min 2150 Kč, u kurzů 1 x 60 min
1550 Kč. Již nyní pro vás připravujeme nové jazykové kurzy a celou řadu zajímavých akcí. Na
podzim můžete vybírat z následujících kurzů anglického, německého a španělského jazyka:

Anglický jazyk
Pondělí od 18.45 do 20.15 (2 x 45 min.) – Pokročilí začátečníci (úroveň A1/A2).
V kurzu pracujeme s učebnicí Time to Talk 2. Důraz je kladen na opakování a upevnění osvojených znalostí gramatiky, na oživení a aktivní používání již získané slovní zásoby.
Úterý od 18.45 do 19.45 (1 x 60 min.) – Úplní začátečníci.
Kurz pro úplné začátečníky, kteří se nikdy anglicky neučili, ale rádi by chtěli se studiem anglického jazyka začít.
pokračování na str. 11

Petr Stupka
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KOMUNITNÍ ŠKOLA BOROVANY
(pokračování ze str. 10)
Středa od 17.00 do 18.30 (2 x 45 min.) – Obchodní angličtina (úroveň
A2 – mírně pokročilí).
Naučíte se jak vést obchodní jednání, jak představit firmu a produkty,
které prodává, jak vést telefonické rozhovory, jak napsat obchodní dopis nebo e-mail. Pracujeme s učebnicí In Company. Pre-Intermediate,
časopisem Spotlight a různými internetovými zdroji.
Středa od 18.45 do 20.15 (2 x 45 min.) – Středně pokročilí (úroveň B1).
Pracujeme s učebnicí New English File-Intermediate (2. lekce). Tento
kurz je zaměřen především na rozvoj komunikativních dovedností studentů.
Středa od 18.45 – 19.45 (1 x 60 min.) – Mírně pokročilí začátečníci
(úroveň A0/A1). Pracujeme s učebnicí New English File – Elementary.
Kurz je určen pro ty zájemce, kteří se někdy anglicky učili, ale rádi by si
vše znovu zopakovali.
Čtvrtek od 19.00-20.00 (1 x 60 min.) – Středně pokročilí začátečníci
(úroveň A1).
Pracujeme s učebnicí New English File – Elementary. Důraz je kladen
na opakování a upevnění osvojených znalostí gramatiky, na oživení a
aktivní používání již získané slovní zásoby, na systematický rozvoj výslovnosti.

Německý jazyk
Pondělí od 17.00 – 18.30 (2 x 45 min) – Konverzace (úroveň B2)
V kurzu pracujeme s učebnicí minimálně, ale i tak používáme Sprechen
Sie Deutsch 2
Pondělí od 15.30 – 16.30 – Nj pro děti od 9 – 1 2let
Jde o hravé učení plné her se slovní zásobou, konverzací, osvojením si
základní gramatiky.
Úterý od 17.00 – 18.30 (2 x 45 min) – Pokročilí začátečníci (úroveň A2)
Pracujeme s učebnicí Sprechen Sie Deutsch 1. Kurz je postaven na konverzaci již získané slovní zásoby a jejím prohloubení, uvědomění si základních gramatických principů a jejich osvojení.
Čtvrtek od 17.00 – 18.30 (2 x 45 min) – Pokročilí (úroveň B1)
Pracujeme s texty, poslechy. Kurz je zaměřen na praktické uplatnění
německého jazyka.
Čtvrtek od 18.30 – 20.00 (2x 45min) – Začátečníci (úroveň A1)
Používáme Sprechen Sie Deutsch 1, studenti získávají základní vědomosti ve slovní zásobě, gramatice, skladbě vět a konverzaci.

LESNÍ PEDAGOGIKA
Pátek od 15.00 – 16.30/ 1x za 14 dní cena jedné hodiny je 35 Kč. Kroužek je určen pro děti od 4 do 8let. Zaměřujeme se na hravé seznamování
dětí s tématy, jako jsou hmyz, savci, ptáci, ochrana a pěstování lesa a
mnoho dalších. Lekce je připravena tak, aby děti zaujala a výklad pochopily.

SALSA
Pátek od 17.30 – 19.00 každý pátek cena kurzové hodiny je 80 Kč – je
možné si zakoupit permanentku na 10 hod za 750 Kč. Salsa je kurz určený nejen pro jednotlivce, ale i pro páry. Jde o 90 minut, při kterých
načerpáte pozitivní náladu, zasmějete se, zatancujete si, odreagujete se,
a především se hýbete. Nemusíte se bát, že pokud přijdete poprvé a ne-

Lesní pedagogoka

Salsa
víte, jak se Salsa tancuje, určitě se Vám bude lektorka (Lysandra) věnovat a vysvětlí Vám základy, na kterých budete své taneční umění zdokonalovat.
Dále Vám nabízíme kurz španělštiny s rodilým mluvčím a to pro začátečníky cena kurzu je 1550/1 x 60 min. V případě zájmu nás kontaktujte
na ksborovany@gmail.com
ZS 2015, který bude začínat 21. 9. a bude trvat do 15.1.

V červnu jsme opět vařili s panem Stupkou
Vařili jsme placky z klíčků, lívance z hrachove mouky se šípkovou marmeládou a zakysanou smetanou. Všem nám moc chutnalo a těšíme se na
další podzimní setkání, které budeme mít v duchu indické kuchyně.
Děkuji touto cestou panu Stupkovi za příjemně strávený večer plný
dobrých receptů.
Jana Boušová

Z místní knihovny
¡ Archivum Trebonense XIII/2014
Číslo třináctého vydání sborníku Archivum Trebonense je věnováno stému výročí
vypuknutí první světové války, k uctění památky padlých i přeživších hrdinů. Stejně jako
v předchozím čísle, zachovala redakce dvojí
členění na tematickou a volnou část, kam
byly zařazeny příspěvky vztahující se k různým historickým etapám a námětům. Předkládaný sborník si tak zachoval své vnitřní
členění, ale i vzhled a širokou přispěvatelskou základnu (22 příspěvků od 24 autorů). Publikace obsahuje také článek Jiřího Cukra o legionáři a ledenickém rodákovi Štěpánu Čábelovi. Všechna
dosud vyšlá čísla sborníku AT (celkem 13 svazků) si můžete na adrese http://digi.ceskearchivy.cz prohlédnout zdarma.
¡ Jiří Petráš, Libor Svoboda a kol.
Československo v letech 1954–1962
Po roce 1953 pozvolna docházelo (zpočátku téměř nepozorovaně) k uvolňování mezinárodního napětí a začalo dlouhé období
koexistence dvou systémů. Československo
tento vývoj víceméně kopírovalo. Lidem se
začalo „volněji dýchat.“ V mnoha oborech a
odvětvích byly položeny základy budoucího
rozmachu šedesátých let, nicméně i v letech
1954–1962 se mnoha lidem nežilo lehce. Vrcholila kolektivizace se
všemi svými stinnými stránkami, Státní bezpečnost stále pronásledovala velké skupiny „nepřátelských elementů,“ lidé v sobě nesli
pocit křivdy a zlost z peněžní reformy realizované náhle v roce
1953…
Tato kolektivní monografie předkládá téměř pět desítek příspěvků, jejichž autorky a autoři nahlížejí na léta 1954–1962 z různých
úhlů. Vznikla tak mozaika života československé společnosti. Místo
zde mají jak regionálně zaměřené texty, tak i studie o celospolečenských tématech, jakými jsou například zemědělství, kulturní vývoj,
problematika církví, role odborového hnutí či KSČ ve společnosti
nebo situace ve vědě a sportu. Publikace obsahuje také článek Jiřího
Cukra o návštěvách hudebníka Rostropoviče v Ledenicích.
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Ledeničtí rybáři
Pořádají v květnu pravidelně dvě soutěže v lovu ryb.
Tou první byl již třináctý ročník Memoriálu Jaroslava Cukra na Horní Jámě a konal
se v sobotu 16. 5. Rybářské „štonty“ obsadilo
46 závodníků z Ledenic a okolních míst. Největšího kapra o délce 65 cm ulovil Jan Hadač.
Celkové pořadí:
1. Jan Klouček 153 bodů
2. Jan Schmidt 101 bodů
3. Martin Luňák 99 bodů
Druhou akcí je rybářský dětský den. Odehrává se na břehu rybníka Parčáček a letos pro
velkou účast malých rybářů i na rybníce Parčák. Stejně jako dospěláci, tak i děti si vylosují
dvě lovná místa, na kterých mají za úkol ulovit
co nejvíce ryb (do konečného pořadí se sčítají
délky všech ulovených ryb). A letos se opravdu dařilo. Ze 34 soutěžících pouze pět závodníků ani jednou nezakřičelo „rybááá“, což je
signál pro rozhodčí; ulovená ryba je na břehu a
jejich úkolem je rybu změřit a zapsat body.
Ale i tak v závěru nikdo nezůstal smutný, protože odměny byly pro všechny. Večer děti i
dospělí zakončili opékáním buřtů a posezením
u rybářské klubovny.
Pořadí nejúspěšnějších rybářů:
1. Tomáš Dvořák 328 bodů
2. Tomáš Fencl 237 bodů
3. Matěj Voltr
197 bodů
Závěrem děkujeme městysu Ledenice za
finanční podporu této akce pro děti.
Fota Jan Junek
Za MO ČRS Ledenice Roman Dědič

Největší úlovek – kapr 65 cm

Ledenický minivolejbal
pokračuje
Celý školní rok se scházíme každý čtvrtek
a trénujeme základy volejbalu. Na závěr sezóny jsme uspořádali vlastní turnaj v barevném volejbale, který se konal 11. 6. Ti mladší
(1.-5. třída) si zahráli žlutý a oranžový volejbal. Větší slečny (8.-9. třída) se utkaly v modrém volejbale (trojice hrají klasický volejbal
na menším hřišti). Některé hráče přišli podpořit rodiče a kamarádi a v krásném počasí si
všichni užili příjemné volejbalové odpoledne.
Na konci dostali mladší účastníci diplomy a
všichni sladkou odměnu. Po prázdninách zase
AHÓÓÓJ!
Přejeme všem krásné léto!
MS, MČ
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TANEČNÍ KROUŽEK „ROSE“
V tomto školním roce jsme se scházely již čtvrtým rokem na tanečním kroužku
„ROSE“. Scházely jsme se každé úterý v sále U Králů a letos se přihlásilo deset dívek, později jsme se rozrostly ještě o dvě další. Tančily jsme sestavu na mix Michaela Jacksona, se kterou jsme vystoupily na Farském a Sportovním plese
v Ledenicích a také na Maškarním plese ve Zborově. Také jsme, jako každoročně,
vystupovaly na dětském maškarním plese v Zalinech. Mimo plesy jsme vystupovaly na Rybářských slavnostech U Králů a také na oslavě ke Dni matek v Ledenické sokolovně. Doufáme, že se naše vystoupení líbilo, přestože netančíme nic
vrcholového, ale „tančíme pro radost“.
Po ukončení našich vystoupení jsme se odměnily dvěma výlety. První výlet byl
do Českých Budějovic k Mezinárodnímu dni památek, kde jsme navštívily několik památek s výkladem historie. Odpoledne jsme přešly na českobudějovické výstaviště na výstavu Svět v pohybu, kde se děti seznámily s prací záchranářů, hasičů a policie a
mohly si některé činnosti i vyzkoušet. Mimo jiné je zaujal i simulátor převrácení osobního
automobilu, který většina i vyzkoušela a kaskadérská show v „globusu smrti“.
Druhý výlet byl do Třeboně na „Anifilm 2015“, kde jsme se zúčastnily promítání několika
pohádek. Také jsme navštívily výtvarné dílny pro děti, kde si některé z nás vyzkoušely krátkou
animaci – pohyb kreslené nebo vymodelované postavy.
Školní rok jsme zakončily, jako už po několikáté, akcí „stanování“. V rámci této akce jsme
soutěžily v různých úkolech, potom jsme si opékaly buřty a nakonec bylo letní kino, kde jsme
zhlédly film Noc v muzeu 3.
Také bych touto cestou všem dětem chtěla popřát krásné „sluníčkové“ prázdniny, a abychom
se v září sešli zdraví a odpočinutí.
Po dohodě s děvčaty bude náš kroužek pokračovat i v příštím školním roce. Kroužek je pro
dívky od 9 let a scházet se budeme opět každé úterý od 16.30 do 18 h v prostorách sálu U Králů.
Kdyby se k nám chtěl někdo další přidat, stačí se v září přihlásit.
Jana Škorničková

Yauwais Cup nabídne zápolení v šesti sportech
Sportovní areál přivítá 18. července třetí ročník turnaje v kolektivních a silových sportech
Yauwais Cup. Přihlášeno je 24 týmů a po turnaji zahrají Pěšáci.
Začátek turnaje bude v 8:00 a turnaj potrvá až do pozdního večera. Kapacita letošního ročníku Yauwais Cupu je čtyřiadvacet týmů, které se mezi sebou utkají v šesti základních skupinách a postupující pak v play-off. „Každé mužstvo tvoří čtyři hráči, kteří
ukazují svou univerzálnost v pěti míčových sportech a jedné silové disciplíně,“ říká
členka pořadatelského týmu Tereza Šustrová.
Na týmy čeká minifotbal, tenis, nohejbal, volejbal a stolní tenis. Silovou disciplínou je stání na kloubnících. „Je to cvik, ve kterém se na předních dvou kloubech
stojí v kliku a počítá se čas v ideálním kliku,“ vysvětluje Šustrová s tím, že fotbal a
volejbal hrají všichni hráči. „Tenis i stolní tenis hrají dva zástupci a nohejbal tři.“
První i druhý ročník vyhrál domácí tým Miláčků ve složení Petr Králík, David
Fyrbach, Miroslav Strouha a Tomáš Lamáček. V roce 2013 hrálo 12 týmů fotbal,
nohejbal a tenis. Minulý rok přibyl volejbal a šipky, které ale letos nebudou. „Bude
to pro nás velice složité. Pokusíme se něco udělat s nemožností vyhrávat v určitých
sportech, které neumíme. Svému mančaftu ale věřím. Chceme vyhrát potřetí a získat tak putovní pohár do svého vlastnictví,“ řekl kapitán týmu Petr Králík.
Pro zlepšení zábavy večer po skončení turnaje zahraje kapela Pěšáci. Los a další
informace o turnaji jsou na www.ledenickasportovni.cz.
Za organizační tým Michal Heřman

MISTRYNĚ ČR
JE Z LEDENIC
Ledenická volejbalistka Helena Harrisová hrající za SK Hlincovka vybojovala
se svým týmem titul mistryně České republiky ve volejbale v kategorii mladších
žákyň. Navíc byla Helenka vyhlášena nejlepší smečařkou turnaje. Na základě svých
výkonů byla nominována do reprezentace
ČR ve své věkové kategorii!
GRATULUJEME!
volejbalový oddíl Ledenice
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Ovčácké slavnosti po roce opět
v Borovanech 2. srpna 2015
A je tu zase léto a ovečky už se těší na letní sestřih. Přijďte se podívat
v neděli 2. srpna do Borovanské zámecké zahrady, kde budete moci vidět ruční stříhání ovcí, předení a pletení nastříhané ovčí vlny. Ale nejen
to…… Víte, v čem se liší ovčí mléko od kozího? Který sýr chutná právě
Vám, ovčí, kozí, anebo dáváte přednost sýru vyrobenému z kravského
mléka?
Ovčácké slavnosti pořádá ekoporadna Rosa – společnost pro ekologické informace a aktivity. Jedná se již o 9. ročník úspěšné akce, které
se každoročně účastní rodiny s dětmi, senioři, chovatelé ovcí, řemeslníci, pletařky a přadleny. Cílem slavností je osvěta a podpora chovatelství
ovcí a drobných živnostníků - zpracovatelů ovčích produktů (masa,
mléka, vlny, kůže).
Těšit se můžete opět na řemeslný trh s řadou tvořivých dílen pro děti
a dospělé, ukázky výcviku a práce ovčáckých psů, výstava plemen
ovcí, dojení a ochutnávka ovčího mléka, ruční i elektrické stříhání ovčí
vlny, předení a pletení šály z čerstvě nastříhané vlny.
Novinkou letošního ročníku budou informace o chovu koz, ukázky
plemen koz i nabídka výrobků z kozího mléka.
To vše budete moci poznávat všemi smysly. Kromě vůně čerstvě nastříhané vlny a výrobků z ní, určitě nezůstaneme nic dlužni chuťovým
pohárkům. Návštěvníci budou moci ochutnat ovčí i kozí speciality –
sýry, jogurty, klobásy, guláš a nebude chybět ani ochutnávka zmrzliny
vyrobené z ovčího mléka. Pro děti zde budou v průběhu celého dne kromě tvořivých dílen připraveny i atrakce divadélka Máma a táta.
Akce je zajímavým tipem na nedělní rodinný výlet a příjemně strávený společný čas. Tak se těšíme na viděnou. Více informací a aktuální
program najdete na www.rosacb.cz.
Za Rosu Helena Jaloševská

Sýpka Stropnice
Muzeum Novohradských hor
Vážení přátelé, zveme vás v sobotu 11. července od
14 hodin na slavnostní otevření opravené historické
Sýpky – muzea Novohradských hor v Horní Stropnici.
Program slavnostního otevření:
10.00 hodin
zahájení dne sázením chleba do pece
11.00 hodin
komentovaná prohlídka Sýpky
14.00 hodin
oficiální zahájení spuštěním
novohradského obilí z fochu sýpky
14.30 hodin
táborští Pouličníci
– kramářské a pouliční
písně 19. a 20. století
15.00 hodin
pohádka nejen pro děti
– Divadlo Studna Hosín
– Princ Jaromil
16.00 hodin
koncert písničkáře Václava Koubka
18.00 hodin
táborští Pouličníci
– kramářské a pouliční
písně 19. a 20. století
Doprovodný program:
¡ Výtvarný ateliér divadla Studna,
Stanoviště her a soutěží nejen pro děti
¡ Pečení chleba od kvásku až po vypečenou kůrku
¡ Každou hodinu komentované prohlídky Sýpky
¡ Jídlo a pití z lokálních zdrojů, Pečený vůl z novohradských pastvin
Otevřeno denně 10.00 – 17.00 hod.
Více informací naleznete na webových stránkách:
www.muzeum-novohradskych-hor.cz
Každou sobotu pořádáme kulturní program
pro děti i dospělé.

PROVOZ
MOŠTÁRNY
v Borovanech
MAS Sdružení Růže nabízí službu lisování
ovocného moštu z donesených jablek a hrušek
a pasterizaci moštu. Moštárna bude v provozu
cca od 15. srpna.
Ceny za služby:
lisování ovoce 3 Kč/kg (mytí, drcení a lisování)
– nutno mít své nádoby na odvoz moštu
Pasterizace 3 Kč/l moštu
Pasterizace moštu je možná do vlastních nádob
(skleněných nebo PET), nebo možno na místě
zakoupit sytém „Bag in box“ = plastový pytlík
na 5 l moštu s kohoutkem za 18 Kč, kartonová
krabice za 12 Kč,
Provoz moštárny po dohodě: Václav Štumbauer, tel.: 723 260 676
MAS dále nabízí zapůjčení mobilního drtiče a lisu ovoce, káru, elektrocentrálu pro použití drtiče a lisu mimo zdroj. Nabízíme i další inventář – stánky, stany, skákací hrad, sušárnu ovoce.
Přehled inventáře k zapůjčení, ceny, zápůjční řád i rezervační systém naleznete na
http://mas.sdruzeniruze.cz
Zuzana Guthová, MAS Sdružení Růže

PAMÁTNÍK JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA
Navštivte zcela novou stálou expozici o Janu Žižkovi
v muzeu Památníku Jana Žižky z Trocnova
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Žraloci přírodovědci slaví letos 25 let
Je to již čtvrt století, co jsme se začali scházet s dětmi, které mají rádi
táborničení, hry a přírodu. Oddílem prošly desítky malých zvídavců a
myslím, že je na co vzpomínat. Prožili jsme spolu mnoho skvělých
chvil a příhod, které by mohly být inspirací ke knížce nebo filmu.
V tomto duchu jsme letos také pojali celoroční hru a nazvali ji Filmová
akademie. Naše celoroční akce a výpravy se odehrávaly na pozadí několika slavných filmů a vše jsme přitom natáčeli na kameru. Vrcholem
pak byla premiéra našeho autorského filmu, která proběhla v místním
kině po nalezení pirátského pokladu se vstupenkami na premiéru.

Jsem také moc ráda, že vedení oddílu již nestojí jen na mně, ale postupně se vrací oddíloví odchovanci. A tak v současné době místo Pavly
Čížkovské, která je na mateřské dovolené, vedeme oddíl se Zuzkou
Langovou, Janou Havlovou a Ondrou Dudou. Instruktory jsou Anička
Kylianová a Eliška Hluštíková.
Oddíl se má své výborné zázemí v klubovně v sokolovně, za což
patří velký dík městysu Ledenice. Chtěla bych tímto pozvat zájemce
o přírodovědu a hry, kterým je nejméně 10 let, aby v září přišli mezi
nás. Zároveň zvu všechny rodiče i ostatní dospělé, kdo by měl zájem se
jakýmkoli způsobem podílet na činnosti oddílu – jste vítáni.
Těším se na další roky v oddíle a na další zážitky.
HK

SOFTBALISTÉ SE V LÉTĚ CHYSTAJÍ DO SVĚTA
Máme za sebou jarní část sezóny a nastává doba prázdnin a s ní i doba mezinárodních akcí a letních soustředění.

Z vrcholných mezinárodních akcí:
¡ od 26. 6. do 5. 7. probíhá v Kanadě (Saskatoon) Mistrovství světa mužů v softbalu.
Barvu Žraloků zde hájí trenér Jaroslav Korčák, který je
v národním týmu asistentem hlavního trenéra. Dále
pak se jeden z nejlepších českých pálkařů Patrik Kolkus v Kanadě při přípravném zápase těžce zranil a
místo něj byl povolán ledenický hráč Patrik Kopečný, který měl na rozmyšlenou, zda odjede cca 2 hodiny. (foto 1 a 2)
¡ od 13. 7. do 18. 7. se v Mostě odehraje Mistrovství Evropy juniorů do 19 let. Do úzkého výběru byli na tuto
akci z Ledenic nominováni Jakub Hajný, Jonáš Hajný
a Marek Volf. Zde také působí jako 2. hlavní trenér Jaroslav Korčák.
¡ od 20. 7. do 25. 7. se v Holandsku (Rosmalen) koná
Mistrovství Evropy žen. Spolu s českou národní reprezentací žen odcestuje také ledenická hráčka Veronika
Pecková. Jako asistent trenéra je v realizačním týmu
ledenický trenér Aleš Pavel.
¡ od 9. 8. do 16. 8. se pak v USA (Oklahoma city) koná
vrcholná akce Mistrovství světa juniorek.
Do nejužšího výběru byly pozvány dvě ledenické hráčky:
Veronika Pecková a Natálie Kalousková. (foto 3 a 4)
Přejeme našim týmům ve světě hodně úspěchů a věříme, že se ledeničtí mezi nejlepšími hráči a trenéry neztratí.
Všechny mládežnické týmy (teeball, žáci, kadeti, juniorky) pak mají tradičně týdenní letní soustředění v Hluboké nad Vltavou. Muži A i ženy A budou mít soustředění
v Ledenicích. Oba týmy pak odehrají letní turnaje Českého poháru mužů a žen ČR a v srpnu již dále běží zápasy
extralig .
HK
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KONEČNĚ!
Ptáte se, co? No přece postup ledenického
Béčka z „pralesní ligy“ do „deštného pralesa“.
Řečeno fotbalovou hantýrkou. Jinak - postup
ze IV. třídy o stupeň výše, a to do III. třídy
Českobudějovicka.
Nějakou dobu to sice trvalo, ale nakonec se
to povedlo! Možná se to mnohým z vás zdá
jako nic, ale pro nás - fotbalisty - je to jistý
úspěch a třeba pro někoho i splnění nějakého
cíle. Víte, ono jezdit k zápasům na hřiště soupeřů, kde nemáte pomalu možnost se po zápase ani pořádně osprchovat, kolem vás je odér
ne zrovna libé vůně, není to, po čem zrovna
toužíte. Tak třeba proto jsme chtěli jít o ten pověstný stupínek výše.
Jedním z hlavních důvodů, proč se nám to povedlo je, myslím si, skvělá
parta lidí, která se tady po celou dobu existence „B“ tvořila. A jednou to
prostě přijít muselo. Jak říká sám Pepik Hnátek „nastal čas, kluci dozráli“. Tak takhle to bylo (je) i s náma. Samozřejmě, že jsou mezi námi i
kluci, kteří to fotbalově umí o něco málo lépe než ostatní. Ale fotbal je
kolektivní sport, a tak museli skousnout i nás - méně fotbalově zdatné.
Ovšem domnívám se, že jsme se jim to snažili vynahradit něčím jiným.
Myslím tím bojovnost, zarputilost, obětavost... A nejlepším důkazem
toho, že to fungovalo, bylo to, když jsme se vždy po půlce sezony sešli
na společné dokopné. Tam se veškeré fotbalové rozdíly smazávaly a na
všech bylo vidět, že táhnou za jeden provaz. Pro mnohé otřepané klišé,
ale tady to opravdu sedí!
Proto bych vás - fanoušky - rád pozval za celou ledenickou Benfiku na nadcházející sezonu/y. Přjďte povzbudit partu nadšenců a fotbalových bláznů na ledenické hřiště v bitvách o body ve III. třídě
Českobudějovicka.
za tým „B“ Petr Salák

FOTBALOVÍ VICEMISTŘI!
Nikdo takový úspěch nečekal a nikdo o něm asi ani neví. Tak tedy
slyšte, vlastně čtěte.
V letošní sezoně jsme zkusili nevídané a neslýchané. Spojili jsme dohromady nespojitelné. Ledenice a Borovany vytvořily společné týmy
v kategoriích starších a mladších žáků, které hrály krajskou soutěž, konkrétně I. A třídu. Nutno podotknout, že budeme těžko a dlouho pátrat
v historii, kdy naposledy byl náš mládežnický fotbal zastoupen v některé
z krajských soutěží. A protože ani Borovanští v předchozích letech žádné
úspěchy v těchto kategoriích neslavili, naše očekávání nebyla veliká.
No jo, to pak ale na hřiště vyběhnou naši zlatí borci, tedy v tomto
případě spíše blyštivě stříbrní, a všechny předpoklady obrátí naruby.
Ve společných týmech Ledenic a Borovan nás reprezentovali tito hráči:
Přemek Benhák a Tonda Šrajer ve starších žácích, a Tobiáš Čouza, Katka Fixová, Vašek Hinterhölz a Marek Michner v mladších žácích. Ačkoli to dělení v průběhu roku tak moc neplatilo, protože mladší žáci
odehráli velmi významnou porci zápasů za oba týmy. No když máte

Mladší žáci

NEJENOM JUNIOŘI
Mezi ledenickými modeláři je od roku 2014 již i několik seniorů.
Dokázali vydržet od žákovského věku až do překročení osmnácti let
a nyní nás reprezentují již jako senioři a ukazují, že i mezi touto republikovou elitou nebudou v soutěžním žebříčku ve druhé polovině.
Na druhé a třetí seriálové soutěži o titul Mistra ČR v Jinolicích doslova pokořili své soupeře a spolu s našimi juniory přivezli do Ledenic osm zlatých, jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile.
I žáci na krajském přeboru zde v Ledenicích v sobotu 6. června
ukázali, že modelářská elita zde zatím přetrvává. V dálkově řízených modelech lodí mají Ledenice pro rok 2015 krajského přeborníka a ještě i stříbro. Škoda, že modelářský svaz pro tento rok
nevyhlásil pro žáky soutěž nejvyšší na úrovni Mistra ČR.V tomto
směru i finančně náročné akce zvládáme díky příspěvkům městysu
Ledenice a nám nakloněným podnikatelům a organizacím. Za tuto
podporu všem děkujeme.
Od měsíce října se v modelářské dílně uvolní dva pracovní stoly
a po dlouhé době můžeme přijmout dva nové členy. Podmínkou je
věk alespoň 9 let. Volat můžete na 728 334 289.
Za KLoM Ledenice Jiří Hinterhõlz
tento hvězdný výběr na hřišti doplněný o stejně dobré Borovánky, velice brzy zjistíte, že můžete hrát klidně třeba i krajský přebor s těmi
největšími budějovickými kluby, jejichž zázemí se s tím naším nedá
srovnávat.
Osobně sám za sebe vám všem šesti, které jsem jmenoval, chci poděkovat za krásné zážitky a neskutečnou radost, kterou jsem měl
vždycky, když jsem se díval na vaše zápasy. Díky moc, jste skvělí!
Ještě doplním samotná fakta. Starší žáci skončili na 10. místě z dvanácti (když více než polovinu našeho týmu tvořili mladší žáci) a mladší
žáci skončili na 2. místě (o jeden jediný bod za vítězem, kterého v přímém souboji dokonce i porazili).
A na závěr snad jen vítězný pokřik, zkuste si ho se mnou taky:
Tak jsme druhý no a cóó, no a cóó, no a cóó-óó-óó!!!!!
Robert Čouza

Starší žáci
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Slavoj slaví historický double
Áčko bude hrát I. A třídu, B-tým postoupil do III. třídy
Do historických úspěchů fotbalistů TJ Slavoj Ledenice se po sezoně 2014/2015 zapsaly
hned dva momenty. V krajské I. B třídě uhrál
A-tým druhé místo a využil nabídku postupu,
béčko svou soutěž vyhrálo. V červenci bude
v Ledenicích turnaj za účasti divizního týmu.

A-tým: 2. místo v I. B třídě
První mužstvo si v I. B třídě, skupině D, po
celou sezonu drželo „na dohled“ čelo tabulky.
V části soutěže bylo i na vedoucí pozici, o kterou se utkalo ve 22. kole s pozdějším vítězem
SK Ševětín. Remíza 1:1 ale hrála do karet hráčům Ševětína, kteří si náskok tří bodů do konce soutěže pohlídali. Ledenice v 26 zápasech
získaly 54 bodů a skončily na druhém místě se
skóre 63:40.
Druhá příčka v I. B třídě není postupová a
vedení Slavoje tak čekalo, jestli se opět ve fotbalových vodách zavíří vlny. A tak se také stalo. Například Třeboň, která kvůli rekonstrukci
stadionu hrála nedávno své domácí zápasy
v Ledenicích, kývla na postup do divize. Tím
se uvolnila místa v krajském přeboru i I. A třídě. A nabídnutou šanci Slavoj neodmítl. Po
historicky velmi úspěšné sezoně a umístění na
druhé příčce postupuje poprvé do I. A třídy.
„Nebylo to lehké rozhodování. Účast ve
vyšší soutěži bude pro nás těžká, ale zároveň
lákavá zkouška,“ uvedl vedoucí A-týmu Zdeněk Vitoušek. „Musíme si taky sednout a dát
dohromady složení hráčského kádru. Změny
budeme zveřejňovat na našem webu tjslavojledenice.cz.“ Jisté je zatím jedno. Ve funkci
trenéra pokračuje úspěšný Petr Vítovec. „Zaslouží si veliké poděkování. Stejně tak naši
partneři, sponzoři a lidé, co se kolem fotbalu
v Ledenicích pohybují. Ať už jde o manžele
Krofikovi, Václava Fabiána, správce hřiště
Pavla Blažka nebo bývalého starostu Mirosla-

POZVÁNKA

DO NOVÝCH HRADŮ
Ó 17. 7., 20.00 hod.
Koncert Radim Hladík + Blues Effect
Penzion Kamínek
www.penzion-kaminek.cz
Ó 23. 7., 19.30 hod.
Novohradská hudební trilogie, 3. roč.
Koncert pro rytíře
Účinkují: Štěpán Rak a Jan Matěj Rak
Tvrz Cuknštejn v Terčině údolí, 200 Kč
Ó 30. 7., 18.00 hod.
Pohádka pro děti „Tajemství lesní tůně“
Divadelní společnost FoR Kreuzmanna
Zámecké nádvoří, 50 Kč
Další informace: KIC Nové Hrady
tel.: 386 362 195, 602 150 208
kic@novehrady.cz, www.kicnovehrady.cz,
www.cbsystem.cz

va Fraňka. Veliké poděkování patří samozřejmě také novému starostovi Jiřímu Benedovi.“

Vítek Kopecký. Třináct přesných zásahů má
Kateřina Fixová.

B-tým: 1. místo ve IV. třídě

Mladší přípravka:
54 gólů Tomáše Kučery

Záložní mužstvo vyhlásilo před startem
soutěže jediný cíl, a to postup do vyšší soutěže. Po trochu pomalejším startu začali hráči
své plány naplňovat a IV. třídu se ziskem
40 bodů a skóre 56:28 vyhráli. V sezoně
2015/2016 tak Ledenice B nastoupí ve III. třídě. Více o B-týmu v samostatném článku.

Starší přípravka:
4. místo v okresním přeboru
Nejstarší naděje ledenické kopané v okresní B-soutěži obstály a skončily na 4. místě při
skóre 135:80 a zisku 40 bodů. Z 20 zápasů vyhrály Ledenice 12 duelů a 4x remizovaly i
prohrály. Tým měl dva kanonýry – Milan Bicera vstřelil 37 branek, Václav Voharčík 36.
Třetím nejlepším střelcem týmu je s 25 góly

Mladší přípravka hrála taktéž okresní přebor bez tabulkového postavení. Výborné výkony předváděl Tomáš Kučera, který vstřelil
54 gólů a v celkové tabulce skončil na 6. místě
(celkem se prosadilo 151 hráčů a hráček).

Na turnaj dorazí divizní Třeboň
Tradiční letní turnaj se v Ledenicích bude
hrát 25. července a diváci se mají na co těšit.
Kromě domácího výběru přijede i Dobrá
Voda (5. místo v I. A třídě), Velešín (vítěz I. B
třídy, skupiny A) a Třeboň, která administrativně postoupila do divize!
Michal Heřman

18

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

červenec–srpen 2015

HASIČI
LEDENICE
Žně v Radosticích
Vždycky je radostné, když člověk může
psát o nějakém tom úspěchu. Tady se ovšem
povedlo navázat na podobný úspěch před
15 lety. Ledenických družstev se na obvodovou soutěž v sobotu 23. 5. vydalo rovnou pět.
Po jednom družstvu v obou kategoriích bez
omezení věku, jedno družstvo žen nad 30 let a
dvě družstva mužů nad 35 let. Výsledek ohromil snad každého z těchto závodníků, vždyť
celkem si domů přivezli TŘI zlaté poháry
(muži i ženy bez omezení a ženy nad 30 let),
jeden stříbrný pohár – muži nad 35 let a ještě
„zkušenější“ muži nad 35 let si přivezli 4. místo ale s handicapem jednoho člověka (soutěžili
totiž jen v šesti místo v sedmi lidech). Na
okresní soutěž se tedy kvalifikovala celkem
4 družstva!

Okresní soutěž v ČB 6. června
Na každou soutěž jedete s jistými ambicemi. Kdo soutěží v těch „vyzrálejších“ kategoriích, musí počítat s tím, že tato soutěž je pro
něj vrcholová. Ostatní pak mohou pomýšlet na
postup do dalšího, krajského, kola. Zaplaceno
je to ale tím, že musíte kromě požárního útoku
absolvovat ještě štafetu 4 x 100 metrů a běh na
100 m s překážkami. Naši zástupci v obou kategoriích (nad 30 let ženy a 35 let muži) skončili takto. Muži na šestém místě, když se do
jedné vteřiny vměstnalo pět z osmi družstev,
a ženy obsadily krásné 2. místo! V kategoriích
bez omezení kralovaly ženy, které s přehledem vyhrály všechny disciplíny, a zajistily si
tak postup na krajskou soutěž v Prachaticích.
V mužské kategorii naši borci sice nepřekonali postupovou metu, nicméně se stali se svým
skvělým druhým místem nejúspěšnějšími
zástupci našeho sboru v této soutěži.

Krajská soutěž v Prachaticích
13. června
Zde nás reprezentovalo družstvo žen. I hasičina je náročný sport na čas, vše a všechny
okolo. Odpusťte mi tu malou soukromou tirádu, ale tentokrát nám s malým prckem manžel-

Okres ČB – ilustrační foto

Obvod Radostice – zdroj Facebook
ka zamávala již v půl šesté, aby se vrátila
kolem šesté - ale večerní téhož dne J. Satisfakcí pro nás doma byl její čas na stovkách,
kdy s časem 16,68 vteřiny vrátila náš kraj mezi
elitu. Není to však úspěch jednotlivkyně, nad
čím se můžeme dmout pýchou, všechna naše
děvčata ve stovkách se na výsledkové listině
seřadila za sebou na prvních příčkách a nikoho
tak mezi sebe nepustila. Stejně tak obě štafety
zaběhly pro jiná družstva nepřekonatelné časy.
Požární útok, královská disciplína. Ta ještě
může obrátit celkové pořadí naruby, ale ani
tady se naštěstí velké překvapení nekonalo.
Děvčata se musela spokojit „pouze“ s druhým
místem v této disciplíně, ale zato slavily celkové první místo a postup na Mistrovství ČR v požárním sportu v Trutnově 26.-28. 6. 2015!

Kapitola o dorostu
Je velmi příjemné, že i tuto kapitolu lze
psát u nás v Ledenicích. Ještě příjemnější je,
že se dá psát dvojmo. O dívkách i mladých
mužích. Začněme u dívek, ty tu mají přeci jenom delší tradici. Letos si děvčata píší vlastně
takovou pohádku o cestě plné nástrah a bludných kamenů. Člověk by se pomalu bál. Možná
taky proto je třeba končit vesele, optimisticky.

Ahoj – a vždy s úsměvem

Takže se holky přenesly přes nedostatek lidí,
nemoci, učení a kdo ví, čeho ještě, aby mohly
startovat na okresní soutěži v ČB 5. června a
vybojovat si přesvědčivé vítězství a postup do
kraje. Krajská soutěž se konala v Prachaticích
v neděli 14. 6. Ani tady holky nenechaly nikoho na pochybách, že to myslí vážně. Z disciplín: požární útok, štafeta 4 x 100 m, běh na
100 m s překážkami a vědomostní test, byl
součet 4, což znamená jediné, že byly všude
první. Tento výsledek je katapultoval na Mistrovství ČR hry Plamen a soutěže dorostu
v Praze 8.–12. 7. Bohužel došlo jednomu poměrně vážnému zranění. Chceme popřát brzké
uzdravení a tajně doufat ve start na zmíněné
vrcholové soutěži.
Kluci se dali dohromady již v minulém
roce a cílevědomě se připravovali na letošní
sezónu. Start v okresním kole se jim vydařil.
Pánové zúročili svůj trénink a také velmi přesvědčivě vyhráli svůj první postup do krajského kola. V Prachaticích se ale Štěstěna
odvrátila od našich barev a sen o republikové
účasti vzal za své. Jestli všem patří poděkování za výhry a postupy, tak i klukům za jejich
přístup a nasazení.
za ledenické hasiče Mgr.Vladislav Šesták
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MYSLIVECKÝ DEN
PRO DĚTI

na téma „kdo bydlí v našem lese“

Sobota 25. červenec

od 12 do 20 h

Místo: bažantnice MS Hubert (za ČOV doprava a dojdete až tam)
Z programu:
· zahájení ve 12 h !!! Přijďte včas!!!
· výstava trofejí zbraní, střelba ze vzduchovky,
· soutěž o nejhezčí obrázek ze světa zvířat,
· plnění vědomostních a dovednostních soutěží
z oboru zoologie, botaniky, kynologie
Občerstvení pro děti i dospělé zajištěno
(pečený divočák, špekáčky, pivo, limo).

Všichni jsou srdečně zváni i s rodiči.
Bližší info: 776 767 311, p. Borovka Fr.

VODA – TOPENÍ – PLYN
VLADIMÍR DOLEJŠ
¡ INSTALACE TOPENÍ ¡ INSTALACE VODOVODŮ
¡ MONTÁŽ TEPELNÝCH ČERPADEL
¡ MONTÁŽ KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK

LEDENICE 632, 373 11 LEDENICE

TEL.: 723 953 821

KADEŘNICTVÍ
POHODA
Ivana Brůhová (Hanzalová)
Náměstí 145, Ledenice
Kadeřnictví otevřené
každou středu
pouze na objednání

Tel. číslo: 607 930 786

PAVEL SLÁMA

malířství – natěračství
Nabídka veškerých malířských
a natěračských prací
373 73 Libín 66,
mobil +420 728 866 586
e-mail: slamamalir@seznam.cz

FOTBALOVÝ TURNAJ

O POHÁR STAROSTY
MĚSTYSE LEDENICE
Sobota 25. červenec, začátek ve 13 h

Ledenický sportovní areál
Zúčastní se týmy: Sj Ledenice, Dobrá Voda, Třeboň, Velešín.
Přijďte fandit!
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MANDA LEDENICE
PRODEJ VŠECH DRUHŮ
PÍSKŮ, DRTÍ, KAČÍRKŮ
PRODEJ DŘEVĚNÝCH BRIKET
UHELNÉ SKLADY LEDENICE NABÍZEJÍ:
w kvalitní uhlí dovezené přímo z uhelných
pánví Bílina zaplachtovanými kamiony
w uhlí ořech 2 - Bílina, 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.

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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