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tel. č.: 387 995 357
Zdarma

Zapište si do diáře…

Víte, že 22. června uplyne deset let od chvíle, kdy tehdejší předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Miloslav Vlček podepsal dekret o ustanovení obce Ledenice městysem?
A víte, co všechno se v Ledenicích za deset let událo? Další zajímavé informace si můžete přečíst v článku PhDr. Jiřího Cukra Výročí 10 let městyse Ledenice aneb Jak ten čas letí na str. 6.
Foto: Zástupci obcí, kteří dne 9. října 2007 převzali z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dekrety o stanovení obcí městysem. Slavnostnímu aktu byla přítomna i 1. místopředsedkyně Miroslava Němcová. Tehdejší starosta městyse Ledenice Mgr. Miroslav Franěk na
snímku třetí zleva.
Starosta městyse svolává

XVIII. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Ledenice,
které se uskuteční ve středu 21. června od 18 h
v zasedací místnosti budovy radnice v Ledenicích (Náměstí čp. 89).

ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 10. května
Rada městyse vzala na vědomí:
 výpověď nájmu nebytového prostoru pohostinství v objektu čp. 16 v Ohrazení od nájemce Petra Ficka s tím, že Smlouva o nájmu nebytového prostoru bude ukončena
dohodou k datu 30. 6. 2017. Rada městyse
doporučuje starostovi zveřejnění záměru
pronájmu objektu čp. 16 v Ohrazení za
účelem provozování obchodní činnosti –
pohostinství, prodej občerstvení a potravinářského zboží na dobu neurčitou od
1. července 2017.

Rada městyse schválila:
 pronájem sálu „U Králů“ v Ledenicích na
soukromou v termínu sobota 23. 6.
 zadání zakázky malého rozsahu včetně
výběrového řízení na akci „Oprava elektroinstalace v sokolovně v Ledenicích“.
Předpokládaný rozpočet na tuto zakázku je
cca 450 tis. Kč bez DPH. Rada městyse
schválila, že základním hodnotícím kritériem této zakázky je nejnižší nabídková cena.
 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030033432/001 na pozemcích městyse Ledenice parc. č. 2506/1,
2273/23 v k. ú. Zborov s E.ON Distribuce,

Pátek 9. 6. od 18 h
NOC KOSTELŮ
I. ABSOLVENTSKÝ
KONCERT ŽÁKŮ ZŠ, ZUŠ
A MŠ LEDENICE
GIPSY SUNO
Kostel sv. Vavřince v Ledenicích
Vstupné dobrovolné
Pátek 9. 6. od 19 h
TANEČNÍ VEČER
ve Zborovské Bumbálce
Středa 14. 6. od 17 h
II. ABSOLVENTSKÝ
KONCERT ŽÁKŮ ZŠ, ZUŠ
A MŠ LEDENICE
Divadelní sál Ledenice
Vstupné dobrovolné
Sobota 17. 6. od 11 do 16 h
MYSLIVECKÝ DEN
PRO DĚTI
Místo: bažantnice MS Hubert
Pátek 30. 6. od 19 h
AHOJ LÉTO,
AHOJ PRÁZDNINY
Hraje Country Foters
Hospůdka Na hřišti
Sobota 1. 7.
VÍTÁNÍ PRÁZDNIN
V ZALINECH
v Zalinech na návsi
(v případě nepříznivého počasí
v sále kulturního domu)
Více info uvnitř zpravodaje
a. s., pro stavbu „Ohrazeníčko, 5 RD, Nechanický – kabel NN“ za jednorázovou
úhradu za omezení vlastnického práva ve
výši 13.100 Kč bez DPH dle platného ceníku městyse Ledenice.
Rada městyse projednala:
 žádost od Linky bezpečí, z. s., Praha ze dne
9. 5. a schválila uzavření Darovací smlouvy s žadatelem o poskytnutí finančního
daru z rozpočtu městyse Ledenice ve výši
2.500 Kč na provoz Linky bezpečí v roce
2017.
Z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse
Ledenice ze dne 17. května
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 výsledek výběrového řízení „Zprávu o jednání hodnotící komise (hodnocení a posouzení nabídek) na veřejnou zakázku „Snížení
pokračování na str. 2
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ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
pokračování ze str. 1
energetické náročnosti sokolovny v Ledenicích“, které pro městys Ledenice provedla
firma Energy Benefit Centre a. s. Praha, na
základě smlouvy. Jako nejvhodnější nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou
5.080.882 Kč bez DPH od firmy AUBÖCK
s. r. o., Poříčí 247, Boršov nad Vltavou.
Zastupitelstvo městyse Ledenice pověřuje
starostu podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele a Smlouvy o dílo na tuto zakázku
s vybraným uchazečem.
 zadání veřejné zakázky včetně výběrového
řízení na stavbu „Stavební úpravy objektu
ZŠ Ledenice – 1. stupeň“ a jmenovalo členy
hodnotící komise pro výběr uchazečů.
Zadání výše uvedené zakázky včetně výběrového řízení pro městys Ledenice provede
firma IN-AL, Kájov na základě příkazní
smlouvy. Předpokládaný rozpočet uvedené
akce je cca 1 500 000 Kč bez DPH. Zastupitelstvo městyse schválilo, že základním
hodnotícím kritériem této veřejné zakázky
je nejnižší nabídková cena.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 prodej pozemků v k. ú. Ledenice, žadateli
firmě AL-SYSTÉM EXPO s. r. o., Borovany, které jsou vyznačeny platným územním plánem jako průmyslová zóna a jsou
odděleny geometrickým plánem číslo:
1454-19/2017 jako pozemky parc. č.:
¯ 3881/3 díl a) o výměře 1343 m2
(trvalý travní porost) tj. oddělená část
pozemku 3881/3,
¯ 3881/3 díl b) o výměře 969 m2
(trvalý travní porost) tj. oddělená část
pozemku 3852/3,
¯ 3898/7 o výměře 471 m2
(trvalý travní porost)tj. oddělená část
pozemku 3898/5.
Zastupitelstvo schválilo prodej výše uvedených pozemků za smluvní cenu s podmínkou zpětného prodeje uvedených pozemků za

stejnou kupní cenu pro případ, že nedojde
k zahájení stavby „Administrativní budova a
skladová hala“ dle předložené projektové dokumentace v termínu do tří let od podpisu
kupní smlouvy.
 prodej pozemků v k. ú. Ledenice, žadateli
firmě SLACH-CZ s. r. o., Ledenice, které
jsou vyznačeny platným územním plánem
jako průmyslová zóna a jsou odděleny
geometrickým plánem číslo: 1454-19/2017
jako pozemky parc. č.:
2
¯ 3881/4 díl f) o výměře 1021 m
(trvalý travní porost) tj. oddělená část
pozemku 3881/3,
2
¯ 3881/4 díl e) o výměře 492 m
(trvalý travní porost) tj. oddělená část
pozemku 3852/3,
2
¯ 3898/8 o výměře 342 m
(trvalý travní porost)tj. oddělená část
pozemku 3898/5.
Zastupitelstvo schválilo prodej výše uvedených pozemků za smluvní cenu s podmínkou zpětného prodeje uvedených pozemků za
stejnou kupní cenu pro případ, že nedojde
k zahájení stavby „Hala pro prodej a servis počítačů“ dle předložené projektové dokumentace v termínu do tří let od podpisu kupní
smlouvy.
 Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a
zpevněné plochy včetně uložení přípojek inženýrských sítí (vodovod a zemní plyn) na
části pozemku: díl „c“ parc. č. 3852/3 a na
pozemku díl „d“ parc. č. 3852/3 v k. ú. Ledenice (oddělené geometrickým plánem č.
1454-19/2017), v souladu s projektovou dokumentací pro stavbu „Administrativní budova a skladová hala“, s firmou AL-SYSTÉM
EXPO s. r. o., Borovany.
 Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a
zpevněné plochy včetně uložení přípojek
inženýrských sítí (vodovod a zemní plyn)
na části pozemku: díl „c“ parc. č. 3852/3 a
na pozemku díl „d“ parc. č. 3852/3 v k. ú.
Ledenice (oddělené geometrickým plánem
č. 1454-19/2017), v souladu s projektovou
dokumentací pro stavbu „Hala pro prodej

Poradna pro oběti trestných činů
v Českých Budějovicích pomáhá od ledna 2017
V rámci projektu „Proč zrovna já? II.“ zřizuje Probační a mediační služba speciální poradny, které poskytují pomoc obětem trestných činů. Kromě dalších 54 měst po celé České republice funguje poradna pro oběti i v Českých Budějovicích. Je otevřená od ledna 2017 a to
pro každého, kdo se cítí být obětí trestného činu, nehledě na druh činu a způsobený následek.
„Služba pro oběti trestných činů je určena opravdu pro každého, kdo se cítí být obětí a kdo
potřebuje získat informace, jak svou situaci řešit. Ráda každému pomohu s tím, co bude pro
něj nejtíživější – klienty v jejich těžké situaci vyslechnu, poskytnu informace o možnostech
dalšího postupu, o právech oběti či o průběhu trestního řízení, doprovodím je na soud či policii a v případě potřeby zprostředkuji setkání s psychoterapeutem. Samozřejmostí je diskrétní přístup a pokud si klient přeje, tak i úplné zachování anonymity“, komentuje
poradkyně z Českých Budějovic, Veronika Šillerová. Poradkyni lze kontaktovat na telefonu
727 940 175 či elektronicky skrze email sillerova.pms@gmail.com. Následné konzultace
probíhají na středisku Probační a mediační služby na adrese Karla IV. 12 nebo v kanceláři na
ulici Lidická 124/11 a jsou pro klienty zcela bezplatné.

červen 2017
a servis počítačů“, s firmou SLACH-CZ
s.r.o., Ledenice.
Zastupitelstvo městyse si vyhradilo:
 pravomoc Rady městyse rozhodnout ve
věci zřízení věcného břemene na pozemcích v průmyslové zóně ve vlastnictví
městyse Ledenice:
¯ Zastupitelstvo městyse schválilo zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu k pozemku parc. č. 3881/3 přes
pozemky městyse Ledenice parc. č.
3852/3 díl c) a d) v k. ú. Ledenice a
uložení přípojek inženýrských sítí (vodovod a zemní plyn) na části pozemku
díl „c“ parc. č. 3852/3 a na pozemku
díl „d“ parc. č. 3852/3 v k. ú. Ledenice,
dle geometrického plánu č. 145419/2017, s firmou AL-SYSTÉM EXPO s.
r. o. Borovany.
¯ právo Rady městyse rozhodnout ve
věci zřízení věcného břemene na pozemcích v průmyslové zóně ve vlastnictví městyse Ledenice: Zastupitelstvo
schválilo zřízení věcného břemene
přístupu a příjezdu k pozemku parc.
č. 3881/4 přes pozemky městyse Ledenice parc. č. 3852/3 díl c) a d) v k.
ú. Ledenice a uložení přípojek inženýrských sítí (vodovod a zemní plyn)
na části pozemku díl „c“ parc. č.
3852/3 a na pozemku díl „d“ parc. č.
3852/3 v k. ú. Ledenice, dle geometrického plánu č. 1454-19/2017, s firmou SLACH-CZ s. r. o., Ledenice.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 prodej části pozemku parc. č. 1249/1 o vý2
měře 25 m (díl a), ostatní plocha/ostatní
komunikace v k. ú. Ledenice, oddělená
geometrickým plánem č. 1435-21/2016, žadatelům Ing. Petru Frejlachovi a Štěpánce
Frejlachové za smluvní cenu.
 schválilo prodej části pozemku pac. č.
2
2254/1 o výměře cca 17 m v k. ú. Zborov
(část Ohrazeníčko), která bude oddělena
geometrickým plánem - jedná se o část
pozemku vyznačenou v mapě a odsouhlasenou Osadním výborem Ohrazeníčko. Zastupitelstvo schválilo prodej uvedené části
pozemku žadatelům Jaroslavu Vackovi a
Ivaně Vackové za smluvní cenu.
 prodej části pozemku parc. č. 2521/5 o
2
výměře cca 60 m ostatní plocha/ostatní
komunikace v k. ú. Zborov, která bude oddělena geometrickým plánem – jedná se
pouze o oplocenou část pozemku vyznačenou v mapě – odsouhlasenou Osadním výborem Zborov. Zastupitelstvo schválilo
prodej uvedené části pozemku žadatelům
Davidu Kordíkovi a Veronice Kordíkové za
smluvní cenu.
Zastupitelstvo městyse neschválilo:
 prodej části pozemku parc. č. 1436 o výmě2
ře cca 145 m (ostatní plocha/ostatní komunikace) v k. ú. Zaliny, žadatelům Václavu
Bumbovi a Jaroslavu Bumbovi, z důvodu
zachování přístupu k pozemkům, které jsou
platným územním plánem určeny jako plocha občanského vybavení – sport.
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SOKOLOVNA
V NOVÉM
Dlouhá léta se na zasedáních zastupitelstva
městyse mluví o nutnosti výměny oken v budově sokolovny. Z tohoto důvodu bylo již
v roce 2015 na základě usnesení zastupitelstva zažádáno o dotaci z Ministerstva životního prostředí na zateplení obvodového pláště
sokolovny a výměnu otvorových výplní, což
jsou okna a dveře. V roce 2016 nám byla dotace ve výši 40 % investičních nákladů přidělena. V letošním roce bylo vyhlášeno výběrové
řízení na tuto stavbu, ze kterého byl vybrán
dodavatel stavby firma AUBÖCK s. r. o. s nejnižší nabídkovou cenou 5 081 000 Kč.
Práce na zateplení stavby budou probíhat
v měsíci červnu až září a při té příležitosti
bude provedena i oprava elektroinstalace v celém objektu, která bude hrazena z rozpočtu
městyse Ledenice.
V plánu jsou i další drobnější opravy v interiéru sokolovny. Po skončení všech prací bude v sokolovně provedena nová výmalba.
Všechny zmiňované opravy přispějí ke zlepšení prostředí v sokolovně nejen pro sportovce. Velice se těším na nadcházející plesovou sezonu, pro kterou nám naše sokolovna nahrazuje kulturní dům, a kterou
si tak budeme moci užít v důstojnějším prostředí.
Jiří Beneda, starosta městyse

KDE ZASAHOVALI LEDENIČTÍ HASIČI
Ó 28. duben – technický zásah
– popadané stromy na vozovce ve Vápencích v důsledku přetížení
sněhem. Výjezd JPO III Ledenice, Renault CAS20 (viz foto)
Ó 19. červen
čištění propadlého propustku kanalizace v Budějovické ulici

INFORMACE Z KNIHOVNY
Uzavření knihovny: středa 21. 6. a 3. 7. - 13. 7.
Pro děti a mládež:
Jan Lebeda
Medovníček,
Medulka a panenka
Rózinka, Medovníček
na cestách
Ivana Peroutková Anička v zahradě
Isabelle Gontgen Velká knížka o stavění
pro malé vypravěče
Jeff Kinney
Deník malého
poseroutky 11.
– Všechna sláva…

Petr Jarchovský
Michaela Klevisová
Alena Jakoubková
Vlastimil Vondruška
Jo Nesbö
Patricia Harmanová

Pro dospělé čtenáře:
Michal Viewegh
Bůh v renaultu

Mende Nazer
Danielle Steel

Liane Moriarty
Dona Douglasová
Lee Harrisová

Zahradnictví
Čekání na kocoura
Manžel nikdy nespí
Husitská epopej V.
Žízeň
Porodní bábou
proti své vůli
Poslední výročí
Sestřičky
Vražda na Den
smíření
Byla jsem otrokyní
Zrcadlový obraz

28. duben – technický zásah

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE
DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN

Schůzka zákonných zástupců dětí MŠ
se bude konat ve čtvrtek 31. 8. od 18 hodin

Mateřská škola Ledenice
bude během letních prázdnin úplně uzavřena
v termínu 17. 7. – 20. 8. 2017

ve 4. třídě mateřské školy (u „Sluníček“ – 1. patro, vchod B).
Vezměte si s sebou:
tužku, papír, na sebe pohodlné oblečení
(sezení na koberci)
NUTNÁ ÚČAST JEDNOHO Z RODIČŮ
PODMÍNKA – BEZ DĚTÍ!
Kamila Saláková, vedoucí učitelka MŠ

Nahlásit děti k docházce v průběhu letních prázdnin bude
možné ve středu 7. června 2017 od 15.00 do 16.30 hodin
v kanceláři vedoucí učitelky mateřské školy
(1. patro, vchod a)
(Po naplnění kapacity, již nebude možné
dítě k docházce na letní prázdniny nahlásit.)
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ŘEDITELSKÉ VOLNO v základní škole
Od 26. 6. do konce srpna budou probíhat opravy vnitřních rozvodů a sociálního zařízení
v budově školy č. p. 560 – pavilon. Zároveň dojde k výměně zničených dveří, oprav zárubní a
následnému malování v budově č. p. 468 ZUŠ/ŠD (základní umělecká škola/školní družina).
Z technických důvodů bude omezen provoz i ve školní jídelně.
Kvůli výše uvedenému jsem rozhodl pro udělení pěti dnů ředitelského volna dle § 24
odst. 2 zákona 561/2004 Sb. v aktuálním znění. Rozhodnutí platí pro všechny žáky ZŠ
a ZUŠ ve dnech 26. 6. – 30. 6. 2017. Školní rok 2016/2017 tak skončí v pátek 23. 6. 2017.
Mgr. Vladislav Šesták, ředitel školy

Stále se něco děje…
V polovině dubna jsme v rámci hodin výtvarné výchovy zorganizovali kurz enkaustiky, kterého se zúčastnili mladší žáci 2. stupně
ZŠ. Kurz vedla výtvarnice Mgr. Jana Školaudyová. Enkaustika je velmi zajímavá metoda
kreslení pomocí horkého vosku, při které lze
zažít mnoho tvůrčích dojmů a dosáhnout překvapivých estetických výsledků. I naše děti
byly nadšené z toho, co jim pomocí horké žehličky a voskovek vznikalo pod rukama a vyjádřily přání seznámit se napříště s dalším,
náročnějším postupem této výtvarné techniky.
Výsledkem jejich snahy a nadšení byly skutečně povedené obrázkové abstrakce, které mohly
být docela vhodným dárečkem v podobě přání
k blízkému Dni matek.
Starší žáci 2. stupně ZŠ navštívili koncem
dubna v rámci výuky německých reálií a současně výuky fyziky muzeum ARS Electronica
Center v Linci. Skleněná pětiposchoďová budova muzea nacházející se na samém břehu
Dunaje ukrývá taje virtuálního světa, nejnovějších digitálních technologií a světa budoucnosti. Na žáky zde čekaly mimořádné zážitky s interaktivními exponáty, na nichž si sami mohli vyzkoušet, na jakých
principech fungují různé fyzikální jevy. Navštívili i unikátní DEEP
Space - digitální 3D projekční sál, který je doslova „vtáhl dovnitř děje“.
Zažili zázračnou cestu dalekým kosmem i adrenalinový alpský sjezd na
lyžích.
Za učitele ZŠ Hana Jílková a Pavel Mařík

Třídění papíru ve třídách
Na 1. stupni ZŠ Ledenice celý školní rok vedeme žáky, aby zbytkový papír po práci sbírali do krabic. Učíme se přitom rozlišovat, co papír
není. Občas se něco podobného připlete. Plné krabice papíru se hromadí ve škole a těšíme se, až v květnu přiveze firma Marius Pedersen kontejner (děkujeme za ochotu).
Lehčí krabice vynášejí žáci z pavilonu a s těžšími pomáhají starší
žáci a pan školník Jarda. Letos 16. 5. jsme za skvělé pomoci některých
rodičů naplnili dva menší kontejnery.
Na prvním místě naší činnosti je třídění papíru a ochrana přírody.
Peníze, které si vyděláme, použijeme na odměny v soutěžích na konci
školního roku. Pochvalou a radostí z užitečnosti naše práce končí.
Mgr. Alena Pařízková

Muzeum ARS Electronica Center v Linci

Turnaj v kuličkách
Naše třída se už dlouho těšila, jak přivítá jaro turnajem v kuličkách.
Letošní počasí nám to dovolilo až 18. května, kdy bylo na hřišti připraveno 12 stejných důlků. Úkolem bylo dostat svých sedm stejnobarevných kuliček do důlku dřív než soupeř. Boje trvaly přes dvě hodiny,
protože každý z nás hrál proti každému, což znamená dvacet tři utkání.
Hráli jsme s velkým zaujetím a fér. Nejlepší z nás byla Berenika Jarůšková, která jen jedinkrát prohrála, 2. Vilém Bártík, 3. Tereza Borovková, která měla lepší skóre než 4. Jana Křížová se stejným počtem
18 vítězství, 5. byl Martin Volf.
Vítězové dostali čokoládové medaile, další pak drobné ceny.
Moc se nám líbilo! žáci 4. ročníku

Turnaj v kuličkách

červen 2017

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

5

Dne 9. 5. se 5. třída zúčastnila výukového programu Motýli v Botanické zahradě hl. m. Prahy.
Pod vedením zkušeného průvodce jsme ve
skleníku Fata Morgana viděli exotické motýly,
převážně z amerického kontinentu, a následně
rozkvétající venkovní expozici zahrady.
J. Kaňková

ABSOLVENTSKÝ
KONCERT
žáků ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
Středa 14. červen
Divadelní sál Ledenice
Začátek v 17 h
Vstupné dobrovolné

Den matek
Již potřetí se koncert ke Dni matek konal v ledenické sokolovně.
Tradičně vystupovaly děti ze všech tříd mateřské školy, základní
umělecké školy a závěr patřil nejmenším z oddílu Sharks cheerleaders.
Veliké poděkování patří především paním učitelkám z mateřské
školy, které se svými dětmi nacvičily krásná vystoupení. Každé
bylo odměněno obrovským potleskem, a aby také ne, podívat se
přišlo přes třista diváků. Stud a trému úspěšně překovávali i žáci
základní umělecké školy, kteří předvedli hru na rozličné hudební

nástroje i sólový zpěv. Závěrečné vystoupení malých roztleskávaček
kategorie peewee roztleskalo v rytmu svižné hudby celý sál.
A tak jediné, co se tohle odpoledne nepodařilo, bylo bohužel chování některých rodičů a dětí v publiku. To, že po sokolovně pobíhaly děti,
hrály si, vykřikovaly a rušily vystupující na pódiu i diváky v sále, kteří
si chtěli vystoupení užít, by se ještě dalo pochopit. Že rodiče nepovažovali za nutné, děti trochu „usměrnit“, to by se při troše dobré vůle také
dalo pochopit, ale že někteří rodiče vůbec nevěděli, co se děje na pódiu,
protože byli zabraní do hovoru se svým sousedem…
jk
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Výročí 10 let městyse Ledenice
aneb Jak ten čas letí – 1. část

Dne 22. 6. 2007 stanovil předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček svým rozhodnutím č. 21 Ledenice městysem. Letos
v červnu je tomu tedy přesně deset let, co se
tehdejší obci vrátil její historický titul, který jí
náležel od konce 14. století do poloviny
20. století (tehdy se přestal všeobecně používat). Deset let je ve více jak 700 let dlouhých
dějinách Ledenic na první pohled vcelku zanedbatelné období. Je to minulost, kterou jsme
všichni prožili, nějakým způsobem si ji pamatujeme a občas na ni třeba vzpomínáme, někteří se dokonce spolupodíleli na událostech,
které se tehdy odehrály. Proto mnohdy ani nevnímáme a neuvědomujeme si dopad těchto
našich událostí v historickém kontextu a význam jejich přehledného zaznamenání pro budoucnost. Právě zachycení místní paměti je
jedním z nejdůležitějších poslání obecní kroniky. Píšeme ji teď, ale je určena zejména dalším
generacím. Výše zmíněné výročí je dobrou příležitostí ukázat, jak lze díky zápisům v kronice
přiblížit stručným výběrem důležité události,
které městys Ledenice v uplynulém desetiletí
2007–2016 potkaly.
Začněme personální situací na radnici. Ve
vedení městyse se vystřídali dva starostové
Miroslav Franěk (2004–2014) a Jiří Beneda
(od 2014) a dva místostarostové František Jelínek (2004–2010) a Michal Vazač (od 2010).
K 1. 9. 2007 byla zřízena nová funkce vedoucí
sekretariátu starosty městyse (Jana Fuková).
Jako sekretářka a pracovnice podatelny se vystřídaly Petra Klímová (2007–2010) a Vladimíra Matušková (2010–2017). Na stavebním
úřadě působily Monika Borovková, Alena Hálová a Lenka Bicerová, pozici vedoucího střediska údržby obsadil v roce 2007 Radek
Hůrka. Po odchodu účetní Zdenky Sládkové
do důchodu ji v roce 2010 nahradil Vítězslav
David. Od roku 2016 máme po Janě Havlové
novou matrikářku Zdeňku Herdovou.
Také ZŠ, ZUŠ a MŠ prodělala řadu personálních změn, těmi největšími jsou změny na
pozicích ředitele (v roce 2016 Josefa Cukra
nahradil Vladislav Šesták) a vedoucí mateřské
školy (v roce 2016 Hanu Fyrbachovou nahradila Kamila Saláková). Hned pět duchovních
správců se v letech 2007–2016 vystřídalo v ledenické farnosti – Václav Dvořák (do 2008),
Luděk František Juchelka (2008–2010), Petr
Maxmilián Koutský (2010–2014), Ivo Prokop
(2014–2016) a Andrzej Urbisz (od 2016). Jako
administrátor a trvalý jáhen zde od roku 2007
působí Pavel Poláček.
Dlouhý by byl výčet, kdybychom měli vyjmenovat všechny nově vystavěné objekty
nebo stavební úpravy a opravy, které se v Ledenicích uskutečnily. Těmi největšími jsou
výstavba obtokového kanálu (2008–2009),
přestavba silničního mostu přes Spolský potok (2011–2012), adaptace budovy mateřské
školy (2009–2010), rekonstrukce domu U

Králů (2012–2013), zprovoznění mobilní
kompostárny (2014), výměnu oken, zateplení
a nové elektrorozvody v budově radnice
(2015–2016), odbahnění Dolního Hradského
rybníka a jeho přeměna na retenční nádrž
(2016). Pravidelně je investováno do zkrášlení
sportovního areálu (oprava podlah v sokolovně 2008, převedení sokolovny do majetku
městyse 2013, instalace kryté tribuny 2012,
oprava kurtů a oplocení 2014, instalace sítí za
bránami 2014), v letech 2007–2008 se budovalo softbalové hřiště a v letech 2014–2015
softbalové šatny. Úprav doznala i sportoviště
v osadách, např. ve Zborově vznikla pergola,
došlo k úpravě teras na návsi a stavbě nových střídaček, v Ohrazeníčku k výstavbě
nového hřiště (2008), v Ohrazení k instalaci
herních prvků pro děti (2012). Každoročně
se opravuje množství obecních komunikací
(např. Mysletínská 2010–2011, Sokolská
2012–2013, 5. května 2014, do Růžova
2016), dláždí se nové chodníky (Budějovická
2007, Dr. Stejskala od mostu k Vrchům 2009,
od hlavní silnice k Ohrazení 2011, Školní
2014, ke hřbitovu 2016–2017) a vznikly také
nové obslužné cesty u Horní Jámy (2013)
a z Ohrazení do Zalin (2014–2015). Dbá se
o stav vodohospodářského majetku, jak dokládají stavby čistíren odpadních vod v Ohrazeníčku (2007) a ve Zborově (2011–2012), nové
vrty u Zborova (2011 a 2015), zatrubnění potoka v ulici 5. května (2007) nebo kanalizace a
vodovodní řad Na Vrchách (2008) a v lokalitě
Za Školou (2016).
Průběžně se modernizují školská zařízení a
jejich vybavení. Provedlo se zateplení pavilonu a družiny (2010), zřídila se nová školní zahrada (2012) na místě zbořeného domu čp.
226 pod farou (2008) a adaptovala se nová třída v mateřské škole (2014–2015). Od roku
2010 jsou ve třídách instalovány interaktivní
tabule a učitelé mají k dispozici notebooky,
od roku 2015 slouží elektronické žákovské
knížky. Změn doznal i kostelní okrsek, došlo
k opravám varhan (2009), staré hřbitovní zdi
(2014) a části střech na hospodářských budovách fary (2016).
Z dalších úprav jmenujme zřízení elektrické přípojky k samotám U Císaře (2007), elektrické zabezpečení radnice (2008), rekonstrukci
kapliček na Hradě a u benzinky (2010), výstavbu fotovoltaické elektrárny u Růžova (2010),
opravu hráze rybníka Parčáku (2010), rekonstrukci hasičárny v Ohrazeníčku (2010), výstavbu božích muk u Ohrazení (2012), obnovu
litinových křížů ve Zborově (2012), výměnu
oken v ledenické hasičárně, na radnici, na budově na hřišti (2013) nebo modernizaci interiéru prodejny Trefa (Jednota) na náměstí
(2013).
Zajímavý vývoj lze pozorovat u obchodů a
restauračních zařízení. V roce 2007 byla zrušena trafika u Tachecích, o rok později ukonči-

ly provoz obchody VOJA Jana Votruby (později vystřídal řadu provozovatelů) a obchod
s obuví DUHA Hany Špulkové. Následně
ukončil činnost obchod potravin Petra Kubeše
(2010), obchod s textilním zbožím U Médi
Evy Staňkové (2011) a masna v Truhlářské
ulici (2011). Naopak v roce 2008 byl zprovozněn na okraji městečka pneuservis Milana Petráše, v roce 2014 obchod s věcmi pro dům,
dílnu a zahradu Radka Šustra (do té doby tyto
produkty na různých místech nabízeli Gabriškovi), v roce 2015 obchod FLOP a od stejného
roku je na náměstí nabízen stánkový prodej točené zmrzliny.
V závěru roku 2016 byl ukončen provoz
restaurace Na Plácku (v roce 2017 objekt městys odkoupil) a na počátku roku 2017 restaurace U Saláta (v průběhu sledovaných let byla
dvakrát vcelku neúspěšně pronajata). Hospodu na hřišti provozoval po Pavlu Šilhanovi
v letech 2008–2012 Miroslav Pařízek, po něm
Josef Staněk. V roce 2008 se poprvé otevřel
bufík v horní části sportovního areálu. V roce
2007 vznikl v Ledenicích první herna bar
v domě čp. 70 na náměstí, o rok později přibyl
Ferrari bar a na hernu se změnila i restaurace
Drinks. Od roku 2011 je znovu otevřen rekreační areál u Adamce. V roce 2010 se kafárna u
Tachecích změnila na vietnamskou večerku.
Ve Zborově je hostinským od roku 2008 Václav Voharčík.
Zažili jsme nečekané výkyvy počasí a řádění přírodních živlů. Extrémní přívaly sněhu
přišly počátkem roku 2010, tuhé mrazy udeřily v roce 2012. Jinak jsou zimy posledních let
spíše teplotně nadprůměrné, koncem března
2014 vykvetly stromy. Čas od času se přižene
velká vichřice (např. 2008 orkán Emma nebo
2012 s velkou nadílkou krup). Zvednuté hladiny vodních toků nás lokálně potrápily v letech
2008, 2009 a 2013. Na zdolávání mnohých
problémů se podílejí ledeničtí hasiči (od roku
2008 mají k dispozici nové moderní vozidlo
Renault), kteří odstraňují popadané stromy
nebo čerpají vodu ze zatopených sklepů. Museli však zasahovat rovněž u větších požárů.
V roce 2007 shořela herna v domě čp. 70,
v roce 2009 dům čp. 34 na Hradě, v roce 2011
sokolská chata u Kačerovce, v roce 2012 jeden z bytů v domě s pečovatelskou službou a
v letech 2011 a 2012 zachvátily požáry skládku v Růžově.
O větší bezpečnost v městysi se starala
Městská policie Třeboň, jejíž hlídky k nám
v letech 2007–2011 pravidelně zajížděly.
Mezi trestnými činy a přestupky převažují po
celou sledovanou dobu fyzická napadení, krádeže, vloupání, drobné výtržnosti, rušení nočního klidu a dopravní přestupky.
Pokračování příště.
PhDr. Jiří Cukr
(zpracováno na základě zápisů v kronice městyse Ledenice)
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Noc kostelů také v Ledenicích
Výjimečně a zdarma se pro všechny návštěvníky otevřou 9. června 2017 v jeden den brány zhruba 1500 chrámů, kostelů a modliteben po celé České republice. Během Noci kostelů mají všichni
možnost setkat se s křesťanstvím jak v podobě prohlídky mnohdy
nedostupných architektonických skvostů, tak prostřednictvím mnoha setkání s jeho představiteli i s jeho idejemi. Pořadatelé z jednotlivých diecézí se při pořádání inspirovali podobnou akcí, která
dlouhodobě probíhá s velkým úspěchem v Rakousku.
Noc kostelů je určena pro co nejširší veřejnost – i pro ty, kteří stojí mimo církev či na jejím okraji. V atmosféře, kterou Noc kostelů
vytváří, mají návštěvníci možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím rozhovorů, hudby, umění, nebo třeba svého niterného zážitku. Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak citlivě
přiblížit křesťanství, církev, víru. Smyslem je oslovit a nabízet,
v každém případě bez vnucování. Tímto způsobem pak zprostředkovat návštěvníkům pozitivní zkušenost v souvislosti s církví. Akce
má také za úkol vzbudit zájem o společenskou a kulturní hodnotu
kostelů.
Také v Ledenicích se otevře kostel všem. Začínáme žáky ZUŠ,
které pod vedením svých učitelů připravili program na míru krásnému prostředí našeho kostela. Dále v tomto červnovém večeru již
tradičně přivítáme skupinu Gipsy Suno s její živou produkcí. Určitě bude také chvilka ticha k naslouchání a vnímání krásy našeho
kostela, který je dominantou našeho městyse. A možná přijde i překvapení. Sledujte program na plakátech začátkem června.
Těšíme se na neformální setkání s vámi v červnovém večeru.
Jáhen Ing. Pavel Poláček

Ledenická farnost připravuje:
Ó pátek 9. 6. Noc kostelů v Ledenicích (viz článek)
od 18 h začíná program koncertem ve spolupráci se ZUŠ
https://www.nockostelu.cz/
Ó středa 15. 6. v 18.00 – vigilie ze Slavnosti Těla a Krve Páně
Aktuální informace naleznete na: www.ledenice-farnost.cz

Nové kontaktní místo
Od 1. května otevřela pečovatelská služba Archa nové kontaktní
místo pro seniory, osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny.
V Borovanech přímo naproti autobusovému nádraží, v zrekonstruované budově bývalé školy. Kontaktní místo je bezbariérové. K dispozici jsme vám tu každý všední den od 7 do 15 hodin. V jiné časy, které
by vám vyhovovaly lépe, dle předchozí telefonické domluvy na čísle:
777 62 09 73 anebo čísle 399 499 936, sociální pracovnice Bc. Iva Jelínková.
Pečovatelskou službu v Ledenicích pro vás poskytujeme beze
změny – každý den včetně sobot, nedělí a svátků od 7 do 19 hodin.
Těšíme se na vás v nových prostorách a přejeme vám pohodové letní dny.

Cyklistika bez hranic v Zeleném
pásu Evropy
V roce 2016 byla ve spolupráci s rakouskými partnery z Green Belt
Centra ve Windhaagu připravena a následně podána projektová žádost
do programu INTERREG V A. Koncem ledna 2017 pak bylo rozhodnuto
o její podpoře k financování. Vzhledem k tomu, že jedním z aktivních
účastníků projektu bude Sdružení Růže, z.s. p. o., přinášíme v následujícím
textu několik základních informací.
„Grenzenlos Radfahren am Grünen Band Europa – Cyklistika bez hranic v Zeleném pásu Evropy“ je projekt zaměřený na rozvoj a propagaci
přírodního a kulturního dědictví v česko-rakouském příhraničí. Od března 2017 jej budou společně realizovat mikroregiony Pomalší a Sdružení
Růže, Město Nové Hrady a rakouští partneři – Naturraum Grünes Band
GmbH a Tourismusverband Mühlviertel – Kernland.
Díky projektu tak bude realizována řada aktivit, které přispějí k rozšíření povědomí o společné historii, přírodních a kulturních hodnotách na
obou stranách hranice, vzniknou nové expozice (v Borovanech, Trhových Svinech, Nových Hradech, Petříkově, Svatém Janu nad Malší, Horní Stropnici, Benešově nad Černou, Velešíně a Římově), naváděcí
systémy a další vybavení pro rozvoj turistického ruchu (např. rozhledna na
Hradišťském vrchu u Kaplice), mapy, publikace. Více informací o projektu
naleznete na stránkách uvedených partnerů, (www.sdruzeniruze.cz;
www.novehrady.cz)
Projekt je realizován s podporou programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika.
Miroslava Machová, Michal Jarolímek

Pozvánka – zážitkový
kurz první pomoci
V sobotu 24. června od 9 hodin vás zveme do Borovan na kurz první
pomoci, který opravdu nezapomenete. Budou maskovaní zranění, bude
simulovaná autonehoda. Každý z účastníků projde rolí figuranta, záchranáře a hodnotitele.
Zážitková výuka je jediným způsobem, jak se kvalitně připravit na
stres, který vás během poskytování první pomoci čeká.
Kurz společnosti PrPom (více na http://www.prpom.cz) vás naučí
základy první pomoci, které potřebuje umět prostě každý. Ochrana zachránce, resuscitace, bezvědomí, dušení cizím tělesem, krvácení. Běžné neúrazové život ohrožující stavy: infarkt, křeče, cévní mozková
příhoda, cukrovka. Naučíte se používat novou autolékárničku a základní postupy u dopravní nehody. Kurz obsahuje 3 modelové situace.
Kurz je akreditovaný u Ministerstva práce a sociálních věcí. Každý
z účastníků obdrží certifikát a malý praktický dárek.
Nabyté znalosti si procvičíte ve 3 realisticky připravených modelových situacích. Protože z každého pohledu se situace vnímá trochu jinak, vyzkoušíte si základy první pomoci během každé modelové
situace v jiné roli: figurant (je realisticky namaskován a poučen o zranění/stavu, který má hrát), zasahující (prakticky řeší situaci a ošetřuje
figuranty) a hodnotící (v modelové situaci vlastně „není“ a s deskami
v ruce bedlivě sleduje počínání zasahujících).
Kurz můžeme v Borovanech pořádat díky finanční podpoře z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.
Pro bližší informace a přihlášení kontaktujte Bc. Terezu Umlaufovou, tel.: 777 62 72 79 nebo e-mail: podpora@archaborovany.cz. Přihlásit se můžete do pondělí 12. června.
Těšíme se na vás a na společné zážitky!
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KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci červnu oslaví své jubileum
70 let
Anna Rodová
Václav Kadlec
Marie Turková
75 let
Pavel Imber
František Jelínek
Jan Horáček
81 let
Emilie Hloušková
82 let
Františka Kolářová
Karla Kodadová
Marie Korčáková
Věra Bušková

červen 2017

ZO SPCCH BOROVANY – LEDENICE
V červnu oslaví své 65. narozeniny naše členka z Ledenic paní Václava Slachová.
Milá Vendy! Posíláme Vám přání pouhé, ať je Vaše žití dlouhé, hodně zdraví, štěstí a pohody
nejen v pěveckém sboru, ať Vám to dlouho zpívá, přejí členové ZO SPCCH.
¡ Oznamuje se přihlášeným na divadlo do Týna nad Vltavou, že místo 4. 8. se jede
až v sobotu 5. 8. Odjezd autobusu a ostatní informace budou v prázdninovém zpravodaji.
¡ V červenci plánujeme 1denní výlet do Vyššího Brodu. Prohlédneme si Poštovní muzeum, klášter a Závišův kříž. Odpoledne bude posezení s harmonikou v Jílovicích u pana
Roděje, zde je muzeum aut, motorek, kol a jiného. Termín upřesním v prázdninovém
zpravodaji.
¡ 21. června se pojedeme vykoupat do Gmündu.
¡ 9. září se podíváme na hrady Zdíkov, Orlík a poplujeme 1 hodinu lodí. Již se můžete
přihlašovat.
¡ Do Sezimova Ústí se můžete přihlásit na termín 20. 11. - 24. 11.
Na všechny akce ZO se můžete přihlásit a informace podá paní Himlová, tel. 724 771 343.
Za ZO předsedkyně Jarmila Himlová

83 let
Bohuslav Vlášek

Čarodějnický rej v Ohrazení

84 let
Štěpán Doležel

Prožili jsme s dětmi krásný slunečný čarodějný den. Byl protkaný samými čarodějnými aktivitami a hrami. Děti si uvařily čarodějný lektvar, zaskákaly v pytlích, lítaly na koštětech a zahrály si i spoustu her. Všechny se pobavily a za své snažení dostaly i odměnu. Udělaly si vlastní
čarodějnici, kterou jsme později upálili. Ozdobily májku, která se nyní hrdě tyčí nad naší vesnicí.
Za to velký dík hasičům. A nakonec si všechny děti upekly buřtíka.
Libuše Holubová

85 let
František Houska
86 let
Jan Tomandl
87 let
Zdeňka Pípková
Věra Doležalová
Vlasta Klečková
Žádáme jubilanty, kteří nechtějí být zveřejněni v rubrice Kronika života, aby
svůj požadavek sdělili osobně na Úřad
městyse Ledenice nebo telefonicky na
tel. č. 606 443 518, případně e-mailem
na kultura@ledenice.cz.
Děkujeme
redakce

Naposledy jsme se rozloučili:
t s paní Marií Bočkovou ze Zalin,
zemřela 11. května ve věku 79 let.

Děkujeme všem, kdo se přišli rozloučit s paní Marií Bočkovou na její poslední
cestě dne 18. května.
Děkujeme za účast na smutečním obřadu i za květinové dary.
Zarmoucená rodina

červen 2017
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Poslední jarní modelářské body
Kadeti (modeláři ve věku 15–18 let) ledenického klubu plastikových
modelářů bodovali v dubnu na nové – 15. 4. ve Strakonicích – i tradiční
soutěži – 29. 4. v Týně nad Vltavou a to ve třech kategoriích modelů: letadel, lodí a bojové techniky. Jak se našim mladým modelářům jejich
výtvory podařily, se mohou všichni návštěvníci letošní ledenické pouti
přesvědčit na výstavě v budově školy.

Koncert Jarní probuzení
V úterý 23. května jste mohli v ledenickém divadelním sále zhlédnout vystoupení pěveckého uskupení Tria Ridente.
Zpěvačky Elišku Dvořákovou, Zuzanu
Zaimlovou a klavíristku Ivanu Sedleckou
spojila v roce 2013 láska k hudbě a následně vznikl projekt, ve kterém pěvecké duo
společně s klavírním doprovodem vzdávalo hold Moravským dvojzpěvům Antonína Dvořáka. V rámci tohoto projektu se v roce 2015 podařilo
vydat i CD nazvané Moravské dvojzpěvy, které si můžete zakoupit
v ledenické knihovně.
V letošním koncertu nazvaném Jarní probuzení ukázalo Rozesmáté trio (takový je volný překlad názvu z italštiny) svou další hudební polohu. Tentokrát sálem zněly především operní árie F. M.
Bartholdyho, J. Brahmse, W. A. Mozarta, A. Dvořáka a dalších známých autorů. A opět to byl krásný zážitek.
jk

Michal Vacek a Pepa Nováček s trofejemi a vítěznými modely v Týně
nad Vltavou

Namaluj si...
Ateliér v zahradě borovanského kláštera bude pro veřejnost otevřen
i letos od června. Přijďte pustit uzdu fantazii a zkuste si namalovat hrnek, misku či zvonek – originálním dárkem uděláte radost někomu vám
milému nebo i sobě.
V červnu a v září bude Ateliér otevřen od úterý do pátku od 12.00 do
16.00 hodin, o víkendech od 10.00 do 17.00 hodin. V červenci a srpnu
od úterý do neděle od 10.00 do 17.00 hodin. Po domluvě možno využít
Ateliér i mimo uvedené časy.
Aktivita je vhodná pro děti na výletech apod. Těšíme se na vás.
Tel.: 736 711 253

Vítání léta s Nazaretem
Srdečně Vás zveme na Vítání léta s Nazaretem v sobotu 17. června
od 13.00 do 17.00 hodin. Během odpoledne se můžete těšit na vystoupení nazaretského tanečního a divadelního souboru Kukačky, kapely
KdoMělČas a Hrajeto. Připravujeme pestrý program pro celou rodinu –
tvořivé dílny, hry a soutěže, pohádku Divadélka Máma a Táta, skákací
hrad, malování na obličej a další. Zveme Vás také na prohlídku sociálně
terapeutické dílny Nazaretu. Těšit se můžete i na občerstvení a Jarmark
neziskovek. Dnem vás provede moderátor Milan Džuba.
Navečer – od 18.00 hodin Vás zveme na benefiční koncert pro Nazaret – zahraje Lakomá Barka. Vstupenky můžete zakoupit v infocentrech nebo na www.cbsystem.cz (dospělí 100, Kč v předprodeji,
120,- Kč na místě, děti do 15 let a osoby ZTP 50,-Kč v předprodeji,
60,- Kč na místě). Výtěžek koncertu použijeme na podporu provozu sociálně terapeutické dílny.
Akce probíhá s finanční podporou Jihočeského kraje
a s podporou města Borovany. Děkujeme.
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Žraloci Ledenice softbal jak si vedeme
Sezóna 2017 je v plném proudu
A jak si zatím vedeme – nejlépe si vedeme v extarligách dospělých, kde se ženy i muži pohybují na prvních příčkách soutěže, což je úžasné!
Dále hrajeme v sezóně 2017 tyto soutěže: 2. liga mužů (průběžné 4. místo), 2. liga juniorek
(průběžné 6. místo), 2. liga juniorů (průběžné 4. místo), 2. liga kadetů, (průběžné 2. místo) 2. liga
žáků (průběžné 1. místo ), 2. liga žákyň (průběžné 1. místo), Coachball (průběžné 4. místo),
Teeball (průběžné 3. místo)
Dále zveme všechny příznivce softbalu na slowpitchovou ligu pro veřejnost, která se hraje od
1. 6. každý čtvrtek od 18 hod. Přijďte si zahrát.

Žralůčci vítězí na Stříbrném Superpoháru
Po dvou letech jsme si opět zahráli Stříbrný
Superpohár a tentokrát dokonce před domácím publikem v Ledenicích.
Na turnaj přijelo sedm týmů, byly rozděleny do dvou skupin, v té naší byli samí basebalisté ze západních Čech.
V sobotu v 10.30 nastupujeme k prvnímu
zápasu proti Basebal Plzeň Red. Zápas máme
od začátku až do konce pod kontrolou, útok
funguje dobře, obrana se rozehrává a míříme
k prvnímu vítězství ve skupině – 10:5. Po prvním zápase probíhá slavnostní zahájení – nástup všech družstev, státní hymna, úvodní slovo
předsedkyně našeho klubu Hanky Korčákové,
slavnostní nadhoz v podání p. Šestáka.

Hned po zahajovacím ceremoniálu hrajeme
druhé utkání proti Brewers Klatovy. V tomhle
zápasu hrajeme ještě lépe, nerozhodí nás ani
pauza vynucená prudkou přeháňkou a v pohodě
vítězíme 12:3.
V posledním sobotním zápasu hrajeme proti
Wolfs Domažlice v přímém souboji o první
místo ve skupině A. Od samého začátku dominují obrany, přesto od druhé směny držíme
těsný náskok 2:1, v dohrávce poslední směny
po ojedinělé chybě naší jinak skvělé obrany
soupeř dvěma doběhy na dva auty otáčí zápas
a poráží nás – 2:3. Ve skupině A končíme druzí a v neděli se utkáme s vítězem „Béčka“ – týmem Baseball Plzeň White.

V sobotu odpoledne je na programu ještě
Masters – dovednostní soutěže, v nichž se naši
hráči rozhodně neztratili. V kategorii „Hod“
obsadil Honza Chvál 6., Martin Volf 10. a Bas
Ižof 11. místo. V kategorii „Odpal“ vyhrál
Žralok Matěj Novotný pokusem za 41 metrů,
což byl nejdelší pokus ze všech Stříbrných Superpohárů po celé republice!! 11. místo obsadil David Zelinger a 18. Jáchym Kubín.
V kategorii „Běh po metách“ byl třetí náš
rychlík Kuba Binter, 9. Hynek Míka a 16. Josef Kohout. Poslední disciplínou byla souhra
vnitřních polařů. Naši hráči ve složení David
Zelinger, Kuba Vicány, Hynek Míka, Honza
Chvál, Martin Volf a Bas Ižof dosáhli velmi
dobrého času 28 sekund a byli druzí nejrychlejší. V celkovém součtu bodů za jednotlivé
disciplíny jsme v Masters obsadili třetí příčku
za Domažlicemi a Hlubokou.
V neděli ráno nastupujeme do play-off proti Plzni White. Těžký soupeř, kterého ovšem
hned od začátku zasypeme tvrdými odpaly a
naše obrana je jen obtížně prostupná. Náš
výkon je opět vynikající, vítězíme 12:5 a postupujeme do boje o finále proti Wolfs Domažlice.
Tento zápas má být odvetou za sobotní těsnou prohru. Naše obrana hraje ve velkém stylu, za celý zápas umožní Vlkům jen jeden
doběh a v druhé polovině zápasu se většina
pokračování na str. 11
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Žralůčci vítězí...
(pokračování ze str. 10)
hráčů Wolfs nedostává ani na první metu. Zato
naši pálkaři tlučou do obrany soupeře a postupně navyšují skóre na konečných 9:1.
Postupujeme do finále!
Tam se znovu potkáváme s Baseball Plzeň White. A je to opravdový vrchol turnaje.
Pojďme po směnách: po první vedeme 1:0, po
druhé 1:1, po třetí prohráváme 2:3, ve čtvrté
otáčíme na 7:4, po páté směně vedeme 8:5, je
odehráno více než 50 minut a naši Žralůčci už
se radují z vítězství, plzeňští nastupují na hřiště smířeni s porážkou, avšak technický komisař upozorňuje rozhodčí, že finále se hraje na
šest směn bez časového omezení! A tak po
krátkých diskuzích nastupují obě družstva
zpět do zápasu, Plzeň samozřejmě povzbuzena novou šancí, naši hráči zklamaní a rozladění, navíc začíná drobně pršet, v šesté směně

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ
soupeř skutečně zatlačí a vyrovná na 8:8, nezbývá než nastavit další, sedmou směnu. I po
ní je nerozhodně 9:9, hraje se dál. V osmé
směně přichází ukázka morální síly našich
hráčů, na dva auty stahujeme čtyři body po tvrdých odpalech do zadního pole, soupeři dovolíme již jen jeden doběh a definitivně vítězíme
se skóre 13:10!
V součtu s Masters vítězíme i v celkovém
pořadí Stříbrného Superpoháru regionu Jihozápad a z prvního místa postupujeme na Zlatý
Superpohár do Prahy na Tempo, kde se 2.–4. 6.
utkáme v základní skupině D s týmy Olympia
Blansko, Rytíři Trutnov, Sant Boi Barcelona,
domácí Tempo Titans Praha a Pao Tongshu
Xiao Xue (Čína).
Navíc naši hráči na SSP získali následující
individuální ocenění:
¡ Masters – Odpal – 1. místo
Matěj Novotný – 41,4 metrů,
nejlepší výkon celorepublikově

Volejbal pro děti
pokračuje
Po novém roce pokračoval okresní přebor
trojic 28. 1. v Lišově, kde se konalo druhé kolo
v modrém minivolejbale. Po prvním kole jsme
ze sedmého místa sestoupili do tabulky, kde se
hraje o 9.-12. místo. Děvčata stále patří mezi
nejméně zkušená v této kategorii, přesto bojovala s nasazením. Třetího kola jsme se nemohly
zúčastnit vzhledem k vytíženosti našich hráček
v jiných oborech (cheer, hasiči). Poslední kolo
se konalo 27. 5. na venkovních kurtech na Hlincovce, tak doufám, že se hráčky sešly a užily si
poslední turnaj (výsledky nebyly v době uzávěrky známy).
S našimi nejmladšími jsme se přihlásili na
dva turnaje v barevném minivolejbale, které
pořádali dobrovolníci, nadšenci a trenéři z řad
ostatních týmů (Hlincovka, Tábor). Dne 8. 4.
se do Lišova úplně poprvé se vypravili na turnaj
Justýnka Homerová a Nicolas Čech ve žlutém
volejbale a zkušenější Jana Křížová s Berenikou Jarůškovou v oranžovém volejbale. Žlutí
sice zůstali poslední, ale bojovali do poslední
chvíle. Oranžové skončily páté z deseti, což je
krásný výsledek. Další turnaj se konal dne
25. 4. v Táboře, kam se vypravila žlutá dvojice
Justýnka s Majdou Míkovou a oranžová dvojice Janička s Maruškou Kohoutovou. Žlutí si
polepšili na předposlední místo, zápasy byly
velmi vyrovnané. Oranžoví se opět umístili
uprostřed, ale bylo vidět, jak se každým zápasem zlepšují.
Znovu se ukázalo, že po absolvování turnaje se děti herně posunují hodně dopředu. Je to
veliká zkušenost po všech stránkách i pro trenéry. Velké poděkování patří rodičům, kteří
zajišťují odvozy na turnaje.
MS, MČ
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¡ Masters – Běh – 3. místo Kuba Binter
¡ Nejlepší pálkařský průměr – 1. místo
Kuba Binter
¡ Nejlepší pálkařský průměr – 2. místo
Bas Ižof
¡ Nejužitečnější hráč (MVP) – Bas Ižof
Velké díky patří Hance Korčákové, Jirasovi, všem RODIČŮM, kteří se starali o hřiště,
dělali zápisy, upekli buchty, fotili, obsluhovali
tabule a dělali vše pro to, abychom mohli být
hrdí na náš klub a na to, co společně dokážeme.
Díky Magdě a Markovi – to se to vyhrává,
když jsou šikovní trenéři.
A samozřejmě všem našim hrajícím dětem: Zuzce Vaňkové, Kubovi Binterovi, Matěji Novotnému, Hynku Míkovi, Honzovi
a Dušanovi Chválovi, Kubovi Vicánymu,
Basovi Ižofovi, Martinu Volfovi, Davidovi
Zelingerovi, Jáchymovi Kubínovi a Josefu
Kohoutovi.
Pepa Ižof
DDM České Budějovice Vás zve na

Prázdninové putování
po rakouských Alpách
(NP Kalkalpen, Totes Gebirge,
Pyhrn Priel)

Magdalena Míková, Nikolas Čech,
Justýna Homerová – žlutý volejbal

Termín: 3.–7. 7. 2017
Cena: 5.650 Kč zahrnuje
– dopravu vlastním autobusem
z Českých Budějovic do Alp a zpět,
celodenní stravování, ubytování,
lanovky a další vstupy.
Program:
3.7.
Doprava z Č. Budějovic,
ubytování v Hinterstoderu,
lanovka Höss-Express,
Dachsteinblick, cesta zpět
přes Hutter see, Kneippova
promenáda v Hinterstoderu.
4.7.
Soutěska Dr. Vogelgesang,
Bosruckhütte, Hofalm,
pro zdatné přechod přes Grosser
Pyhrgas.
5.7.
Wurzealm, stezka 2.000.000 let
za dvě hodiny,
lanovka na Frauenkar,
alpenium a koupaliště Hinterstoder.
6.7.
Výstup na Hoher Nock.
7.7.
Vyhlídkový okruh Vorderstoder,
návštěvnické centrum
a manufaktura na brumle
v Mollnu, večer odjezd domů.
V ceně není zahrnuto pojištění léčebných
výloh.
Na základě vyplněné předběžné přihlášky od
nás obdržíte poukaz s informacemi k úhradě
a podrobné informace k pobytu.

Jana Křížová, Berenika Jarůšková,
Marie Kohoutová – oranžový volejbal

Akce je pro děti nad 8 let,
vítaná účast i rodičů, rovněž dalších dospělých. Vyplněné přihlášky, (k dispozici na
http://www.ddmcb.cz, záložka tábory) pošlete na adresu: Hana Korčáková, DDM,
U Zimního stadionu 1, České Budějovice,
370 01, tel.: 386 447 313, mobil: 724 094 869.

12

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

červen 2017

Květen plný soutěží
V květnu mají ledeničtí hasiči vždy o zábavu postaráno. Buď se účastní, nebo pořádají různé soutěže.
8. května se uskutečnil Běh na 60 metrů s překážkami. Klání se zúčastnilo 32 borců ve čtyřech kategoriích. Tedy mladší a starší žákyně a žáci. Na trati mají rozmístěny různé překážky
jako příčné břevno nebo bariéru pro starší hochy. Také čtyři metry dlouhou lávku. Aby toho nebylo málo, přes lávku musí přenést dvě hadice, spojit je a zbylé konce napojit jeden na rozdělovač a druhý na proudnici. Pak už jen zbývá proběhnout cílem. Nejlepší toto všechno stihnou do
čtrnácti sekund. Odměnou pro všechny jsou nějaké ty sladkosti a pro šťastlivce na stupních vítězů pak i velké medaile.

Spolek Joudové Ledenice
zve všechny,
kteří si chtějí zahrát

malý fotbálek na trávě
Každou středu od 17.30 hodin
a každou neděli od 17.00 hodin
Sraz na hřišti TJ Slavoje Ledenice
Případné informace
na tel. 777 813 687 Jaroslav Čech

Pořadí
jméno

SDH

jméno

SDH

jméno

SDH

jméno

SDH

1.

Kalinová Adéla

Chrášťany

Mádl Miroslav

Křenovice

Fixová Kateřina

Ledenice

Bouška Ondřej

Chrášťany

2.

Strádová Simona

Křenovice

Dvořák David

Ledenice

Čapková Eliška

Chrášťany

Viktora Ondřej

Zaliny

3.

Hubáčková Pavlína

Strážkovice

Kloc Miroslav

Ledenice

Máchová Pavla

Strážkovice

Šustr Martin

Nedabyle

Hned následující sobotu (13. května) bylo
na hřišti rušno již od brzkého rána. Do Ledenic
se sjelo 43 družstev dětí, aby poměřily svůj um
při štafetě CTIF a požárním útoku. Jednalo
se o soutěž pořádanou v seriálu takzvaných
DVOJBOJŮ. Počasí naštěstí vydrželo po
celou dobu konání soutěže, pokazilo se až
v době, kdy mělo přijít vyhlašování. To však
nezabránilo ani jednomu z pánů starostů, za
městys panu Jiřímu Benedovi a za hasiče panu
Radkovi Frejlachovi, ve vyhlášení vítězů, předání cen a medailí pro nejlepší.
Při účasti téměř 390 soutěžících je třeba za
obě soutěže poděkovat skvělým závodníkům
za předvedené výkony a za kázeň, pořadatelům za hladký průběh a městysi za podporu.
Celkové umístění
mladší

starší

1.

Lišov III

Strážkovice

2.

Nedabyle I

Dobřejovice

3.

Srubec I

Lišov II

Hasičská sobota pak pokračovala dále
a odpoledne patřilo dospělým při Memoriálu
Františka Janáčka.
Další soutěže:
MH – obvodové a okresní kolo hry Plamen v obou kategoriích dospělí – na obvodové kolo v Libíně vyjelo celkem pět našich
družstev, jedno družstvo žen si vybojovalo postup do okresního kola.
za ledenické hasiče Mgr. Vladislav Šesták
Soukromá základní umělecká škola
SOLIS s. r. o., České Budějovice
srdečně zve na

TANEČNÍ VEČER
Pátek 9. června 2017 od 19 h
v restauraci ZBOROVSKÁ BUMBÁLKA
Nejen pro rodiče žáků školy,
ale i další prátele hudby a dobré nálady,
kteří si chtějí zazpívat i zatančit
známé písně různých žánrů
(pop, rock, swing, country, dechovka)
Účinkují žáci školy, vstupné dobrovolné
www.szussolis.cz

Kateřina Fixová (první zleva) umístila se na
prvním místě v běhu na 60 metrů s překážkami

David Dvořák (uprostřed) a Miroslav Kloc
(vpravo) se umístili na druhém a třetím místě
v běhu na 60 metrů s překážkami

MYSLIVECKÝ DEN
PRO DĚTI

VÍTÁNÍ PRÁZDNIN
V ZALINECH

V sobotu 17. června 2017 od 11.00 do
16.00 hod. pořádá MS Hubert Ledenice
za finančního přispění městyse Ledenice
myslivecký den pro děti.

Sobota 1. července

Místo: bažantnice MS Hubert
(za ČOV doprava a dojdete až tam)
Z programu:
¡ průběžné zahájení pro ty, kteří nestíhají přijít včas 11–12 hod.
¡ výstava trofejí, zbraní a povídání o nich
¡ střelba ze vzduchovky na lovecké terče
¡ soutěž o nejhezčí obrázek ze světa zvířat
¡ plnění vědomostních a dovednostních
soutěží z oboru zoologie, botaniky,
kynologie
¡ pohybové soutěže
Již tradičně krásné ceny pro každého.
Občerstvení pro děti i dospělé zajištěno.
Všichni jsou srdečně zváni i s rodiči. Bližší
info: 601 291 343, p. Borovka František

v Zalinech na návsi
(v případě nepříznivého počasí
v sále kulturního domu)
Program pro děti:
14.00 zahájení, uvítání J. P. Maxa,
disco, soutěže
14.30 mladí hasiči ze Zalin hasí
opravdový oheň na návsi
15-17 disco, soutěže pro děti a dospělé
Program pro dospělé:
18.00 Maxa Band
20.00 doprovodný program
- taneční vystoupení,
soutěže pro dospělé,
taneční produkce
22.00 konec
Pořádá osadní výbor ve spolupráci
s hasiči a rybáři

červen 2017
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AHOJ LÉTO, AHOJ PRÁZDNINY
Pátek 30. 6. od 19 h
hraje Country Foters
Srdečně zve Hospůdka Na hřišti.

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

KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE!
HLEDÁM PODNÁJEM BYTU
pro čtyřčlennou rodinu
v Ledenicích a okolí.
Telefon 732 911 633

PAVEL SLÁMA

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

POZOR

Uzávěrka
pro červencové
vydání
Ledenického
zpravodaje
je 22. června
Své příspěvky
můžete zasílat
na adresu:
Městys Ledenice,
podatelna,
Náměstí 89,
373 11 Ledenice,
nebo na e-mail:
kultura@ledenice.cz.

14

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

červen 2017

Ledenický zpravodaj. Vydává městys Ledenice, Náměstí 89, 373 11 Ledenice, IČ 245 135. Periodický tisk územního samosprávného
celku. Vychází 1 x měsíčně zdarma. Registrační značka MK ČR E 10890. Odpovědný redaktor Jaroslava Křížová. Příspěvky zasílejte
na adresu: kultura@ledenice.cz nebo doručte osobně na úřad městyse. Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatele a nemusí
být totožné s názory redakce. Předem nevyžádané materiály se nevrací. Anonymy nebudou otištěny. Za všechny příspěvky děkujeme.
Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky. Náklad 1010 výtisků. Uzávěrka příštího čísla 22. června 2017. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

