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Zdarma

Zapište si do diáře…
15. červenec
YAUWAIS CUP
Program ledenické pouti a dalších pořadů
v srpnu až říjnu naleznete ve zvláštním vydání Ledenického zpravodaje, které vyjde
na přelomu července a srpna.

UPOZORNĚNÍ
PRO RODIČE DĚTÍ
MATEŘSKÉ ŠKOLY
Schůzka zákonných zástupců
dětí MŠ se bude konat
V srpnu uplyne již 15 let od chvíle, kdy se Ledenicemi prohnala poslední ničivá povodeň.
Více o povodních na str. 6 a 7

ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 31. května
Rada městyse schválila:
 výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na akci „Oprava povrchu ulice
Truhlářská, Ledenice“ ze dne 31. 5. 2017 a
doporučuje starostovi s vybranou dodavatelskou firmou STRABAG a. s., Soběslav
uzavřít smlouvu o dílo.
 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.
015/2017 ze dne 27. 3. 2017 s firmou Stavitelství Matourek s. r. o. dopravní a inženýrské stavby, Rudolfov, na zhotovení díla
„Oprava MK u čp. 27 Zborov“. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních
stran mění termíny zahájení a dokončení
stavby, ostatní ustanovení této smlouvy
o dílo se nemění.
 Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
260/16-UZSVM/C/10700/2015-So na pozemku parc. č. 327/11 v k. ú. Ledenice, který vlastní městys Ledenice podílem 5/6
spolu s Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových – podíl 1/6. Oprávněným z věcného břemene je Česká telekomunikační infrastruktura a. s. zastoupená
společností ARANEA NETWORK a. s.,
pro stavbu podzemního komunikačního za-

řízení umístněného na uvedeném pozemku
za jednorázovou úplatu ve výši 3.000 Kč
včetně DPH.
 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030035051/002 na pozemku městyse Ledenice parc.č. 1673/9 v k. ú.
Ohrazení s E.ON Distribuce, a. s., pro stavbu
„Ohrazení, K 1517/1, Chábera – kabel NN“
za jednorázovou úhradu za omezení vlastnického práva ve výši 2.600 Kč bez DPH dle
platného ceníku městyse Ledenice.
Rada městyse projednala a schválila:
 žádost PhDr. Jiřího Cukra o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Ledenice za účelem vydání knihy o životě a díle Františka
Jana Kroihera (1871–1948), ledenického
děkana, senátora, publicisty, národohospodáře a mecenáše. Rada městyse schválila
poskytnutí mimořádné dotace PhDr. Jiřímu
Cukrovi z rozpočtu městyse na výše uvedený účel, k propagaci a prezentaci městyse
Ledenice a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace.
Rada městyse projednala:
 žádost Lukáše Tomandla o dlouhodobý
pronájem dvou parkovacích míst k parkopokračování na str. 2

ve čtvrtek 31. 8. 2017
od 18 hodin 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

ÚŘAD PRÁCE ČR
kontaktní pracoviště krajské pobočky
v Českých Budějovicích - Ledenice

Dne 19. 7. a 16. 8.
ZAVŘENO

———————————————
Náhradní termíny
26. 7. a 23. 8.

INFORMACE
Z KNIHOVNY
Výpůjční doba
během letních prázdnin
PO 11.30–18.00 h
ST zavřeno
ČT 11.30–18.00 h

Uzavření knihovny
3. 7. - 13. 7.
14. 8. - 24. 8.

2

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ
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pokračování ze str. 1
vání vozidel sloužících k soukromému podnikání „Truhlářství, podlahářství“. Rada
městyse schválila pronájem dvou vyhrazených parkovacích míst označených na
snímku z mapy pod č. 1 a 2 v části pozemku
parc. č. 2/64 v k. ú. Ledenice žadateli a stanovila:
- nájemné ve výši 100 Kč/měsíc/jedno
parkovací místo,
- dobu pronájmu od 1. 6. 2017 na dobu
neurčitou.
Ze zasedání Rady městyse ze dne 5. června
Rada městyse schválila:
 změnu v usnesení č. 40 ze dne 10. 5. 2017 –
změnu termínu ukončení platnosti Smlouvy
o nájmu nebytového prostoru – pohostinství
v objektu čp. 16 v Ohrazení s nájemce Petrem Fickem. Smlouva bude ukončena k datu
31. 5. 2017 na základě vzájemné dohody.
 pronájem nebytového prostoru – objektu
č. 16 postaveného na parcele st. 51 v k. ú.
Ohrazení a uzavření smlouvy o nájmu s žadatelem Vladimírem Novákem, za účelem
rozšíření služeb pro obyvatelstvo k provozování obchodní činnosti – prodej potravin
a občerstvení.
Ze zasedání Rady městyse ze dne 14. června
Rada městyse schválila:
 výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na akci „Oprava elektroinstalace v sokolovně v Ledenicích“ ze dne
14. 6. 2017 a doporučuje starostovi s vybranou dodavatelskou firmou Elektroinstalace
Klečka spol. s r. o. Zaliny uzavřít smlouvu o
dílo.
 pronájem sálu „U Králů“ v Ledenicích na
soukromé akce ve dnech 17. 6. a 28. 7.
2017.
Rada městyse doporučuje:
 starostovi zveřejnit záměr změny ve Smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 25. 7.
2014 uzavřené s firmou EPIGON A, s. r. o.,
Ledenice. Po zapsání geometrického plánu
č. 1454-19/2017 do katastru nemovitostí
bude upraven a zveřejněn nový seznam
včetně výměry propachtovaných pozemků
– jedná se o změnu pachtu k provozování
zemědělské výroby na pozemcích v průmyslové zóně Ledenice.
Rada městyse vzala vědomí:
 metodické materiály Ministerstva vnitra –
odboru veřejné správy zaslané městům
a obcím k problematice regulace prodeje,
podávání a konzumace alkoholických nápojů a k problematice regulace kouření,
v souladu se zákonem č. 65/2017 Sb.,
o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek, který nabyl účinnosti
dne 31. 5. 2017.

Z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse
Ledenice ze dne 21. června 2017
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 architektonický návrh stavebních úprav budovy č. p. 70, Náměstí, Ledenice, předložený zpracovateli Ing. Petrem Hornátem a
Ing. Tomášem Fuitem s připomínkami členů zastupitelstva. Zastupitelstvo městyse
pověřuje starostu zadáním zakázky „Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na stavební úpravy budovy čp.
70 v Ledenicích“
 dle § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, rozhodnutí
o návrzích na pořízení změny územního plánu Ledenice dle stanoviska pořizovatele.
 výsledek výběrového řízení na základě
Zprávy o hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku „Stavební úpravy objektu ZŠ Ledenice“, které pro městys Ledenice provedl
zástupce zadavatele Bc. Dan Hansel, Kájov. Jako nejvhodnější nabídka byla podle
hodnotících kritérií vyhodnocena nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou 1 455 222 Kč
bez DPH od firmy David Borovka – provádění staveb jejich změn a odstraňování,
Ledenice. Zastupitelstvo městyse Ledenice pověřuje starostu podpisem Rozhodnutí
o výběru dodavatele a Smlouvy o dílo na
tuto zakázku s vybraným uchazečem.
 projektový záměr „Stanice IZS“ (rekonstrukce stanice integrovaného záchranného
systému – hasičské zbrojnice v Ledenicích).
Zadání veřejné zakázky „Stanice IZS“, včetně výběrového řízení dle pravidel dotačního
programu pro městys Ledenice provede firma G-PROJECT, s. r. o. Č. Budějovice na
základě smlouvy o dílo. Předpokládaný rozpočet uvedené akce je cca 3 175 000 Kč bez
DPH. Zastupitelstvo městyse schválilo, že
základním hodnotícím kritériem této veřejné
zakázky je nejnižší nabídková cena.
 projektový záměr „Rekonstrukce objektu na
dílny ZŠ“ s předpokládaným rozpočtem cca
2 700 000 Kč bez DPH. Firma G-PROJECT,
s. r. o. Č. Budějovice na základě smlouvy
o dílo zpracuje a podá za městys Ledenice
žádost o dotaci na uvedený projektový záměr „Rekonstrukce objektu na dílny ZŠ“
dle dotačních pravidel.
 projektový záměr „Náhradní vrt HV-5 Ledenice“. Zadání veřejné zakázky „Náhradní
vrt HV-5 Ledenice“, včetně výběrového řízení uzavřené soutěže na dodavatele vrtných prací dle dotačních podmínek SFŽP
pro městys Ledenice provede firma
GPL-INVEST s.r.o. Č.Budějovice na základě objednávky. Předpokládaný rozpočet
uvedené akce je cca 580 000 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo městyse schválilo, že základním hodnotícím kritériem této veřejné
zakázky je nejnižší nabídková cena.
 projektový záměr „Oprava povrchu příjezdové komunikace a parkoviště za čp. 70
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v Ledenicích“. Zadání veřejné zakázky
„Oprava povrchu příjezdové komunikace a
parkoviště za čp. 70 v Ledenicích“, včetně
výběrového řízení na dodavatele pro městys
Ledenice provede firma IN-AL Bc. Dan
Hansel, Kájov. Předpokládaný rozpočet
uvedené akce je cca 1 600 000 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo městyse schválilo, že základním hodnotícím kritériem této veřejné
zakázky je nejnižší nabídková cena.
 podání žádosti městyse Ledenice o dotaci
z Ministerstva zemědělství na stavbu „Ledenice, Zaliny – Kanalizace a ČOV“.
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
 Zápis z jednání Kontrolního výboru ze
dne 7. 6. 2017 o provedených kontrolách,
který je přílohou zápisu a zrušilo usnesení č. 145/2012 ze dne 4. 11. 2015 – odložené rozhodnutí o prodeji pozemku parc.
2
736/2 o výměře 238 m (zahrada) v k.ú.
Zborov.
 dopis od TJ Slavoj Ledenice, TJ Sokol Ledenice a Žraloci Ledenice z. s. ze dne 16.
6. 2017 adresovaný členům rady a členům
zastupitelstva, v němž uvedené sportovní
organizace sepsaly problémy týkající se
provozu sportovního areálu v Ledenicích.
Zastupitelstvo městyse pověřilo:
 starostu městyse zadáním zpracování architektonické studie na stavbu nové budovy
Základní školy v Ledenicích.
Zastupitelstvo městyse Ledenice rozhodlo:
 přijmout dar od Jihočeského vodárenského
svazu, S. K. Neumanna 19/292, České Budějovice, IČ 49021117, o velikosti vlastnického podílu ¼ - monitorovací vrty v Třeboňské
pánvi jih, a to vrt TJ-12 Lhotka v pořizovací
hodnotě 53 250 Kč, vrt TJ-28 Třebíčko v pořizovací hodnotě 75 000 Kč, vrt VJ-1 Borovany v hodnotě 140 000 Kč a vrt VP-1
Borovany v hodnotě 78 000 Kč, celková pořizovací hodnota vlastnického podílu o velikosti ¼ je 346 250 Kč s tím, že podíl
o velikosti ¾ v celkové pořizovací hodnotě
1 038 750 Kč přijme do vlastnictví město
Borovany.

Pozemky
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 bezúplatný převod pozemku v k. ú. Ledenice od Státního pozemkového úřadu do majetku městyse Ledenice: parc. č. 48/10
ostatní plocha/manipulační plocha o výmě2
ře 494 m oddělený GP č. 1451-17/2017
z parc.č. 48/2.
 bezúplatný převod pozemků v k.ú. Zborov
od Státního pozemkového úřadu do majetku městyse Ledenice: parc. č. 1810/6 orná
2
půda výměra 442 m oddělený z částí parc. č.
1810/6 a 1810/7, parc. č. 1912/9 travní porost
2
o výměře 64 m oddělený z parc. č. 1912/7 a
parc. č. 2461/20 ostatní plocha/ost. komunika2
ce o výměře 33 m oddělené z parc. č. 2461/5.
Výše uvedené pozemky, které jsou předmětem bezúplatného převodu, byly odděleny
GP č. 501-22/2017.
 výkup pozemku v k. ú. Zborov parc. č.
2
2273/28 o výměře 240 m oddělený GP č.
pokračování na str. 3
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499-10/2017 z parc. č. 2273/12 od Mgr. Miroslava Fraňka za smluvní cenu.
výkup pozemku v k.ú. Zborov parc. č.
2
2128/16 o výměře 530 m oddělený GP č.
496-113/2016 z parc.č. 2128/14 od Blanky
Jáchimové za smluvní cenu.
směnu pozemků v k. ú. Zborov: část parc. č.
2333/7, parc. č. 2506/13, 2495/10 a 2127/3
2
o celkové výměře 288 m ve vlastnictví
Václava Hronka za část pozemku parc. č.
2
551/4 o výměře cca 383 m ve vlastnictví
městyse Ledenice. Uvedené části pozemků
budou odděleny geometrickým plánem.
Rozdíl ve výměrách směňovaných poze2
mků činí 95 m , který nebude městysu Ledenice finančně kompenzován.
směnu pozemků v k. ú. Zborov: část parc. č.
2233/8, část 2333/9 a část 2324/1 o celkové
2
výměře 630 m ve vlastnictví Pavla Hronka
za část pozemku v k. ú. Ohrazení parc. č.
2
1458/2 o výměře 630 m ve vlastnictví městyse Ledenice. Uvedené části pozemků budou odděleny geometrickým plánem.
směnu pozemků v k. ú. Zborov: parc. č.
2
2273/30 o výměře 551 m oddělený GP č.

499-10/2017 z pozemku 2273/2 ve vlastnictví Jaroslava Hinterhölze za parc. č.
2273/25 a 2506/14 o celkové výměře 524
2
m oddělené GP č. 497-114/2016 z pozemků parc. č. 2273/21 a 2506/2 ve vlastnictví městyse Ledenice. Rozdíl ve výměrách
2
směňovaných pozemků činí 27 m a bude
Jaroslavu Hinterhölzovi finančně kompen2
zován ve výši 35 Kč/m . Cena není předmětem DPH.
 směnu pozemků v k. ú. Zborov: parc. č.
2
2273/29 o výměře 447 m oddělený GP
č. 499-10/2017 z parc.č. 2273/1 ve vlastnictví Blanky Jáchimové za díl „a“ o výměře
2
415 m oddělený GP č. 497-114/2016 z pozemku parc. č. 2273/21ve vlastnictví městyse
Ledenice. Rozdíl ve výměrách směňova2
ných pozemků činí 32 m a bude Blance Jáchimové finančně kompenzován ve výši
2
35 Kč/m . Cena není předmětem DPH.
 směnu pozemků v k. ú. Zborov: parc. č.
2273/19, 2273/20 a 2335/2 o celkové výměře
2
2157 m ve vlastnictví Ing. MiroslavaVíta za
pozemky v k. ú. Ohrazení parc. č. 1380/3,
1381/2 a část 1387/2 o celkové výměře
2
2157 m ve vlastnictví městyse Ledenice.

KOTLÍKOVÉ DOTACE
nečekejte na podzim
Ministerstvo životního prostředí spouští druhou vlnu kotlíkových dotací. Mezi majitele rodinných domů v ČR bude v rámci této výzvy rozdělena částka 3,4 miliardy korun, určená na výměnu 35 tisíc starých kotlů za zdroje ekologičtější a ekonomičtější. Finální podoba podmínek
pro získání dotace je v kompetenci jednotlivých krajů. V Jihočeském kraji lze očekávat jejich
vyhlášení v říjnu a zahájení příjmu žádostí v listopadu 2017.
Již nyní je jisté, že oproti první výzvě dojde k určitým změnám. Ve druhé vlně nebudou podporovány nové kotle spalující čistě uhlí a kombinované kotle na uhlí a biomasu s ručním přikládáním a získání dotace nebude podmíněno realizací mikroenergetického opatření. Stejně jako
u předchozí výzvy se bude i v té aktuální výše dotace lišit dle druhu nového zdroje tepla a pokryje podstatnou část vynaložených nákladů. Nejvyšší bude při instalaci tepelného čerpadla nebo
automatického kotle na biomasu, kdy může pokrýt 80 % způsobilých výdajů (až 120 tisíc Kč).
Nezanedbatelná nebude ani v případě kotle na biomasu s ručním přikládáním (až 100 tisíc Kč),
plynového kondenzačního kotle (až 95 tisíc Kč) a automatického kotle na uhlí a biomasu (až
75 tisíc Kč). Žadatelé z tzv. prioritních oblastí budou mít navíc nárok na navýšení dotace o 7,5 tisíce Kč. Bude se jednat o žadatele z obcí České Budějovice, Dobrá Voda u Českých Budějovic,
Hůry, Litvínovice, Roudné, Rudolfov, Adamov, Planá, Vráto, Milevsko, Písek, Soběslav, Strakonice, Bechyně, Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, Tábor, Týn nad Vltavou a Vodňany.
V první vlně kotlíkových dotací došlo k poměrně rychlému vyčerpání alokované částky. Proto doporučujeme plánovanou výměnu tepelného zdroje ve vašem rodinném domě za zdroj ekologičtější a ekonomičtější, i vzhledem k ukončení topné sezony, neodkládat. Výdaje jsou za
předpokladu splnění podmínek dotačního programu uznatelné zpětně od 15. 7. 2015.
Jaký zdroj tepla je vhodný právě pro váš dům, jak bude výměna nákladná, co bude žádost
o dotaci obnášet a kolik můžete ušetřit, vám mohou poradit odborníci z Energy Centre České
Budějovice. Poradna poskytuje bezplatné a komerčně nezávislé poradenství a obracet se na ni
s dotazy na téma dotace, vytápění, rekonstrukce domů a bytů, stavby v nízkoenergetickém a pasivním standardu, využití obnovitelných zdrojů energie (tepelná čerpadla, fotovoltaika a fototermika, malé vodní elektrárny, biomasa atd.), využití dešťové vody, rozúčtování energií apod.
můžete osobně na adrese nám. Přemysla Otakara II. 87/25, České Budějovice, telefonicky na tel.
č. 387 312 580, 773 124 580, na bezplatné lince 800383838 (záznamník), prostřednictvím internetové poradny (formulář naleznete na www.eccb.cz) nebo písemně.
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INFORMACE
Z KNIHOVNY
Literární novinky
Pro děti a mládež:
David Walliams
– Nejhorší děti na světě
Ljuba Štíplová
– Proslulé příběhy Čtyřlístku
– Zábavné příběhy Čtyřlístku
Jim Davis
– Garfield zvažuje možnosti
Zdeněk Miler
– Krtek a rybka
Schovávačky – První slova
Neonoví závodníci
Příhody Bořka Stavitele

Pro dospělé čtenáře:
Hana Marie Körnerová
– Císařská vyhlídka
Alena Jakoubková
– Chytrá žena pro manžela
přes plot skočí
Zuzana Petráčková
– Hledám tě
František Kadoch
– Pašerákova dcera a jiné povídky
Eva Hrašková
– Dokud jsi tady
Radka Třeštíková
– Osm
Věra Řeháčková
– Dítě nevymodlíš, lásku nevynutíš
Marie Rejfová
– Kdo jinému jámu kopá
Corinne Hofmannová
– Dívka se žirafím krkem
Daniele Steelová
– Kouzlo
Leila Meachamová
– Titáni
Tracy Reesová
– Jdi za štěstím
Paula Hawkins
– Do vody

KDE ZASAHOVALI
LEDENIČTÍ HASIČI
¡ 17. 6. – požár sena v Ledenicích,
zasahovali jednotky z Ledenic,
Borovan, Suchého Vrbného a ČB.
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Konec školního roku 2016–2017 v ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice

¢ Základní škola:
Celkový počet žáků . . . . . . . . . 186
Počet žáků na I. stupni . . . . . . . . 119
Počet ročníků . . . . . . . . . . . . . . 9
Počet tříd . . . . . . . . . . . . . . . 10
Počet učitelů . . . . . . . . . . . . . 14
Vyznamenání . . . . . . . . . . . . . 87
Z toho samé jedničky . . . . . . . . . 35
Žáci dostateční . . . . . . . . . . . . 32
Žáci nedostateční . . . . . . . . . . . . 2
Pochvaly . . . . . . . . . . . . . . . 43
Napomenutí třídního učitele . . . . . . 6
Třídní důtky . . . . . . . . . . . . . . 1
Ředitelské důtky . . . . . . . . . . . . 1
Snížená známka z chování . . . . . . . 1
Vycházející žáci:
z 9. ročníku . . . . . . . . . . . . . . 12
gymnázium . . . . . . . . . . . . 1
střední odborné školy . . . . . . . 9
učební obor . . . . . . . . . . . . 2
z 8. ročníku
učební obor . . . . . . . . . . . . 3
z 5. ročníku
víceleté gymnázium . . . . . . . . 2
¢ Základní umělecká škola:
Počet žáků . . . . . . . . . . . . . . 115
Počet absolventů . . . . . . . . . . . . 6
Počet učitelů . . . . . . . . . . . . . . 5
Vyučované obory: hudební
Vyučované předměty: flétna, klavír,
klarinet, kytara, zpěv,
přípravná hudební výchova
¢ Mateřská škola:
Počet dětí . . . . . . . . . . . . . . 108
Počet tříd . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Počet učitelů . . . . . . . . . . . . . . 8
¢ Školní družina:
Počet žáků . . . . . . . . . . . . . . . 60
Počet oddělení . . . . . . . . . . . . . 2
Počet vychovatelek . . . . . . . . . . . 2

Čtvrtek 22. červen byl posledním školním dnem pro žáky deváté třídy. Jak je již letitým zvykem,
předání posledního vysvědčení probíhalo slavnostně v obřadní síni ledenické radnice.
Kromě rodičů, sourozenců a kamarádů se přišli se svými žáky rozloučit třídní učitel Mgr. Josef
Pařízek, členové učitelského sboru, ředitel školy Mgr. Vladislav Šesták i starosta městyse Jiří
Beneda.

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
V měsíci květnu děti ze tříd Koťátek a Ježků navštívily malebné město Třeboň, kde na státním
zámku zhlédly pohádku Čertův poklad a krásu rybníka Svět měly možnost pozorovat z paluby
a podpalubí parníku. Dětem se výlet moc líbil a přispělo k tomu jistě i krásné slunečné počasí.
Starší děti ze tříd Sluníček a Pejsků se vrátily o několik let zpět a vyzkoušely si, jak se žilo našim
předkům v zážitkovém parku Zeměráj. Velice je zaujala smyslová trasa, kde bosy chodily přírodním terénem v potůčku, v bahně, po klacíkách, jehličí, šiškách. Na památku si každý vyrobil
z hlíny amulet pro štěstí.
Největší událostí v naší školce ale jistě bylo loučení s předškoláky. Přesunuli jsme se do pohádky O Šípkové Růžence, kde se vyplnila sudba a Růženka usnula. Naštěstí ne na sto let, objevil se chrabrý princ a princeznu vysvobodil.
Děti splnily úkoly hodny předškoláků, zatancovaly si s rodiči a paní učitelky je šerpou „Školák 2017“ poslaly do 1. třídy ZŠ. Těžko se nám s dětmi loučí, ale jejich etapa školkových let končí a je třeba nastoupit etapu školy, kdy budou svět kolem sebe poznávat zase z jiné perspektivy.
Přejeme vám hodně úspěchů, šťastných okamžiků a věřte, že jste se nepopsatelně zapsaly do
našich životů!!!
Všem dětem přejeme radostné prázdniny a v září na shledanou!!!
Za kolektiv učitelek mateřské školy Ivana Martínková

¢ Školní jídelna:
Počet vařených obědů . . . . . . . . 300
Počet zaměstnanců . . . . . . . . . . . 5

Informace
www.skolaledenice.cz
Školní rok 2017–2018
¡ zahájení v pondělí 4. září 2017
¡ ŠD – z důvodu kapacity budou umístěni
žáci z I., II a části III. ročníku
¡ do 1. ročníku nastoupí 35 žáků
Jménem vedení školy děkuji všem zaměstnancům, zřizovateli, zodpovědným rodičům
/zákonným zástupcům a v neposlední řadě i
žákům za průběh školního roku 2016/2017.
Mgr. Vladislav Šesták, ředitel školy

Loučení s předškoláky
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Prvňáčci četli se staršími spolužáky
Na přelomu května a června (konkrétně od 30. 5. do 2. 6.) proběhl
projekt „Čteme společně“, kdy žáci nejvyšších ročníků na vlastní kůži
(a uši) zažijí práci s těmi úplně začínajícími čtenáři. Projekt zaměřený
na podporu čtenářské gramotnosti byl původně určen pro žáky deváté a
prvních tříd. Vzhledem k početnosti letošních prvňáků se do zmiňované akce aktivně zapojili též osmáci. Jak malí čtenáři, tak i jejich starší
„lektoři“ si všechny společně strávené hodiny nadšeně užili a my pevně
doufáme, že je to přivede k většímu zájmu o klasickou literaturu. J. P.

SOUTĚŽ MLADÝCH
ZDRAVOTNÍKŮ
Dne 24. 5. proběhlo na Výstavišti v Českých Budějovicích oblastní
kolo Soutěže mladých zdravotníků. Naši školu reprezentovalo družstvo
mladších dívek ve složení Voráčková, Novodvorská, Pechoušová,
Hloušková, Chadimová, Maxová, Křížová, Kohoutová, Borovková
a družstvo starších děvčat ve složení Šindelářová, Bláhová, Zikmundová, Holubová, Kadlečková, Hauserová, Brenkusová. Dívky skvěle
zvládly obvazovou techniku i transport zraněných. Na dalších stanovištích pak společnými silami ošetřovaly bodné rány, zastavovaly drobné,
ale i masivní krvácení, postaraly se o člověka s poraněným hrudníkem
a nezalekly se ani resuscitace. A jak celé klání dopadlo? Mladší dívky,
které zde soutěžily poprvé, se umístily z 12 družstev na 6. místě a starší,
které pro změnu soutěžily poprvé ve starší kategorii, obsadily krásné
3. místo.
Mgr. Hana Jindrová

Z mateřské školy – Výlet do Třeboně
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Školní družina
Školní rok utekl jako voda a ve školní družině nás opět čeká vyhodnocení soutěží, turnajů a činností. V celoroční hře Milionář obhájila
své prvenství z loňského roku Jana Křížová, které se opět podařilo
získat všech deset milionů, v našem případě ne korun ale bodů, čehož Janička trochu zalitovala. Děti se snažily i v jiných dovednostech a tady jsou výsledky.
Výtvarná soutěž

Dáma

1. V. Voráčková
2. L. Novodvorská, N. Švaňová
3. M. Jindra

1. G. Vitoušková
2. D. Hloušková
3. M. Jindra

Skok přes dlouhé švihadlo

Stolní fotbálek

1. P. Mánková, Z. Chadimová
2. Š. Petrášová, B. Jarůšková
3. H. Voharčíková, D. Čejková

1. M. Jindra
2. R. Kesl
3. B. Jarůšková

Kuželky

Kulečník

1. O. Manda
2. G. Vitoušková
3. M. Jindra

1. G. Vitoušková
2. V. Bárta
3. M. Jindra

Olympiáda – X box
1. T. Pechoušová, V. Bárta
2. V. Farabauer, D. Havela
3. O. Manda, M. Jindra

Opičí dráha
1. Š. Petrášová, L. Novodvorská
2. M. Pumprová, D. Havela
3. H. Voharčíková, V. Machalouš

Stolní tenis
1. L. Novodvorská
2. M. Šlehovr
3. V. Voráčková

Marie Špulková, vychovatelka ŠD

Z mateřské školy – Pejsci a Sluníčka v Zeměráji
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Výročí 10 let městyse Ledenice
aneb Jak ten čas letí – 2. část
Dnes navazujeme na povídání z minulého
čísla Ledenického zpravodaje, které vzniklo
u příležitosti 10 let od navrácení titulu městys
Ledenicím, a připomeneme si další místní pamětihodné události z desetiletí 2007–2016.
Z bohaté nabídky kulturních akcí zde lze
připomenout jen ty nejvýznamnější. V roce
2009 se poprvé konala novoroční jízda traktorů kolem Zborova, v roce 2011 si premiéru odbylo pouťové dřevosochání a v září téhož roku
startovací nultý ročník Ledenického cmundování. Měli jsme možnost poslechnout si hudební vystoupení Spirituál kvintetu (2010),
Ivo Jahelky (2013) nebo Jiřího Schmitzera
(2014), na besedy přijeli spisovatelé David Jan
Žák (2013) nebo Ivo Šmoldas (2015). Od roku
2012 Ledenice pravidelně hostí Milana Koželuha s jeho přednáškami o Novohradských horách. V roce 2009 nahrávala tehdy populární
skupina Maxim Turbulenc některé své klipy
ve Zborovské Bumbálce. Ledenická romská
kapela Gipsy Suno vystoupila v programu
Budějovického adventu (2014) nebo v divadle
ABC na šedesátinách Simony Stašové (2015).
Byla odhalena pamětní deska violoncellistovi Mstislavu Rostropovičovi (2007), konal se den otevřených dveří v kostele a křest
průvodce po kostele (2008), od roku 2011 se
farnost připojuje k celostátní akci Noc kostelů. Antonín Manda otevřel muzeum historických vozidel (2007–2015) a František Fink
muzeum loutek (2011). V roce 2014 ukončil
svou činnost loutkářský soubor Krajánek, prakticky všechny spolky si postupně připomenuly
svá kulatá výročí. V knihovně byl v roce 2010
instalován knihovní systém Clavius, který
umožnil zpřístupnění knihovního katalogu na

internetu (bylo též zrušeno přežilé přezouvání). V roce 2007 měla knihovna 278 čtenářů,
kteří vykonali 3 415 návštěv a vypůjčili si
14 328 titulů, v roce 2016 to bylo 279 čtenářů,
5 106 návštěv a 13 993 výpůjček.
O sportovních akcích a úspěších je v Ledenickém zpravodaji pravidelně a dostatečně informováno. Tak jen heslovitě. Fotbalisté
v roce 2008 postoupili do 1.B třídy, sezónu
2015–2016 strávili v 1.A třídě, v roce 2014 si
zahráli finále krajského poháru. V roce 2010
vznikl v Ledenicích záložní fotbalový B-tým,
který v roce 2015 postoupil do vyšší soutěže,
III. třídy. Zborovští fotbalisté si v roce 2012
zpestřili přípravu přátelským zápasem proti
budějovickým hokejistům a v roce 2017 je trénovali trenéři SK Slavia Praha. V roce 2009
byl založen ledenický hokejový tým, v roce
2013 se poprvé konal trailový běh a Yauwais
cup. Mimořádných úspěchů dosahují především družstva cheerleaders, klubu lodních
modelářů, hasičů (účast družstva žen v roce
2013 na hasičské olympiádě) a softbalistů
(družstvo žen se v roce 2016 stalo třetím nejúspěšnějším kolektivem v Jihočeském kraji
po budějovických volejbalistech a hokejistech), kteří reprezentují městys Ledenice
doma i ve světě. Úspěchy sklízejí ledeničtí i
ve sportovních oddílech v okolních obcích a
nejednou si již odnesli ceny z ankety Talent
Jihočeského kraje.
Z dalších událostí, které se dotkly každodenního života a stojí za připomenutí, zmiňme: otevření kadeřnictví (2007 a 2011),
zrušení pískovny v lese u Adamce (2007), zrušení knihovny v Ohrazeníčku (2007), instalace
informačních panelů v mysletínské zatáčce

Vývoj počtu obyvatel v letech 2007–2016
Ledenice
Růžov
Ohrazení
Ohrazeníčko

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1837

1865

1854

1861

1864

1868

1872

1867

1866

1903

7

7

7

12

11

11

11

10

9

11

101

110

111

109

113

122

121

128

131

135

61

60

65

65

68

68

71

70

73

72

Zaliny

107

103

99

94

101

101

102

105

106

109

Zborov

175

186

190

197

202

205

205

204

203

204

Celkem

2288

2331

2326

2338

2359

2375

2382

2384

2388

2434

(2007) a u Svaté Voršily (2008), přestěhování
zubní ordinace Karla Píchy do domu s pečovatelskou službou (2009), zboření domu pod
Laznou (2009) a na jeho místě zřízení svahu
na sáňkování (2015) a dětského hřiště (2016),
instalace hodin v parku na náměstí (2012), instalace košů na psí exkrementy (2012), pořízení kontejnerů na šatstvo (2014), otevření
veterinární ordinace (2014), schválení nového
územního plánu (2015), sraz rodáků v Zalinech (2015), pokácení několika výrazných
stromů (lípa u kostela 2009, dub ve farské
zahradě 2010, kaštan u kostela 2012, jedle
v parku 2016) a naopak výsadba stromů podél
cest (průběžně).
V letech 2012–2013 k nám zajížděla mobilní pobočka GE Money Bank. V roce 2008
byla radnice napojena na Czech point, o rok
později byla zřízena datová schránka a přešlo
se na elektronickou spisovou službu. Za svoz
odpadu se v roce 2007 platilo za osobu
320 Kč/rok, svozovým dnem byl čtvrtek,
v roce 2016 se platilo za osobu 370 Kč/rok a
svozovým dnem se stala středa.
V uplynulém desetiletí jsme se rozloučili
s několika známějšími osobnostmi spjatými
svým životem s Ledenickem. V roce 2008 zemřel mons. Václav Dvořák, v roce 2009 kovář
a heligonkář František Kouba a truhlář Jaroslav Sýkora, v roce 2013 zastupitel Jan Čížek
z Ohrazení, v roce 2014 dlouholetý místostarosta Petr Roch, v roce 2015 bývalý ředitel
Calofrigu Stanislav Duda a poslední čestný
občan, lékař a historik Herbert Pexa z Vídně,
v roce 2016 malíř Adolf Born, který v dětství
v Ledenicích navštěvoval své prarodiče. Ledenicím se nevyhnula ani tragická úmrtí
(umrznutí, udušení, zavalení) nebo sebevraždy. Celkem v letech 2007–2016 zemřelo
228 lidí (116 mužů, 112 žen). Abychom však
nekončili v neveselém duchu, uveďme ještě,
že za léta 2007–2016 se v Ledenicích a osadách narodilo 272 dětí (138 chlapců,
134 děvčat) a celkový počet obyvatelstva se
zvýšil o 146 osob.
PhDr. Jiří Cukr
(zpracováno na základě zápisů v kronice městyse Ledenice)

Ovčácké slavnosti již po jedenácté v Borovanech – neděle 6. srpna
Blíží se čas sklizně a i ovečky nám dávají své dary. Pojďte se s námi
podívat na 11. ročník Ovčáckých slavností v Borovanech, kde budete
moci vidět ruční stříhání ovcí, předení a pletení nastříhané ovčí vlny.
Ale opět nejen to…
Pro návštěvníky na první srpnovou neděli připravujeme řemeslný
jarmark s řadou tvořivých dílen pro děti i dospělé, ukázky výcviku a
práce ovčáckých psů, výstavu plemen ovcí, dojení a ochutnávka ovčího
mléka, ruční i elektrické stříhání ovčí vlny, předení a pletení šály z čerstvě nastříhané vlny.
Přijďte nasát atmosféru okolo oveček, můžete se seznámit jak s živými ovcemi, tak i s láskou připravenými výrobky. Uspokojíte své chutě

ovčími specialitami, osaháte si čerstvě nastříhanou vlnu, či si vyrobíte
suvenýr v dílničkách, které si prodejci pro vás připravili.
Této tradiční akce se každoročně těší účastí rodin s dětmi, seniorů,
chovatelů ovcí, řemeslníků, pletařek a přadlen. Cílem slavností je osvěta chovatelství ovcí a drobných živnostníků – zpracovatelů ovčích produktů (masa, mléka, vlny, kůže).
Více info na www.rosacb.cz. Pokud máte zájem se na Ovčáckých
slavnostech podílet jako dobrovolník/nice, prosím kontaktuje Karolínu
Farkovou farkova@rosacb.cz
Vstupné 60 Kč dospělí, 30 Kč děti 3–15 let, ZTP a senioři
Za Rosu Karolína Farková
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ČERVENEC A SRPEN - RIZIKOVÉ MĚSÍCE LEDENIC

Ptáte se proč? Kdykoliv Ledenicemi prošly povodně, bylo to v červenci nebo srpnu

Letos v srpnu uplyne již 15 let od chvíle,
kdy se Ledenicemi prohnala poslední povodeň. Ale jak praví zápisy v kronikách, nevyhýbaly se nám ani v minulosti. Zmiňované
jsou povodně v roce 1885, 1900, 1925, 1926
a 1997. Většinou následovaly po rychlé průtrži mračen, která se strhla nad Ledenicemi.
Výjimkou byl rok 2002, kdy povodeň přišla
v několika vlnách po dobu pěti dnů. Tradičně
nejpostiženějšími místy byly Budějovická
ulice, dolní náměstí a Lazenská ulice. Největším rizikem pro Ledenice byl vždy rybník
Lazna, do kterého se stéká voda z polí od
trocnovské, budějovické i zalinské strany.
V minulosti (povodeň 1885) došlo k protržení
hráze rybníka Lazna a zatopen byl celý dolejší konec Ledenic. Rozsah povodně umocnilo

i protržení hráze rybníku Hradský, ke které
došlo ve stejném čase s Laznou a na dolejší
konec se tak valila voda z Lazny i z Hradského rybníka. S hrůzou v očích sledovali nejen
obyvatelé dolejšího konce povodeň v roce
1997. Jak praví zápis v kronice: „Tohoto dne
se přehnaly tři bouře, z nichž poslední kolem
15. hodiny způsobila rychlou povodeň. Napršelo 78 mm vody. Voda z Budějovické, Mysletínské a Římovské silnice zaplavila celé
dolní náměstí a na mnoha místech vystoupila
až do 1 metru. Voda z rybníků Lazna, Hradský a Parčák se přelila přes hráze. Hráz rybníka Slavíček se protrhla. V dolejším konci
zaplavila několik domů v přízemní části.
Bouře trvala 1,5 hodiny. Nikdo nebyl zraněn.“ Po protržení Slavíčku hrozilo nebezpe-

Období realizace Název díla

Kč

*)

1998–2000

Obnova rybníka Kačerovec

2000

Bezpečnostní přeliv Slavíčku

2 100 000

2000–2001

Odbahnění a oprava hráze rybníka Lazny

7 580 000

2001

Bezpečnostní přeliv rybníka Parčáček.
Odvodňovací žlab na Náměstí u Fenclů

2004–2005

Obtokový kanál 1. etapa
- od Budějovické silnice a odbahnění Slavíčku

2006–2007

Úprava bezejmenného toku v horní části Ledenic
(od Růžova)

2008–2009

Obtokový kanál 2. etapa
- od Trocnovské silnice k Budějovické.

2016

Bezpečnostní přeliv a zvýšení hráze rybníka Dolní Hradský

Celkem
*)

13 000 000

140 000
400 000

čí protržení hráze Lazny a krizový štáb v tu
chvíli reálně uvažoval i o evakuaci Lazenské
ulice. Naštěstí Lazna příval vody ze Slavíčku
zadržela a nejhorší obavy se nenaplnily. Po
povodni v roce 1997, které nezasáhly jen Ledenice, ale i severovýchodní Čechy a téměř
celou Moravu, nastalo období budování
protipovodňových opatření. Do konce roku
1997 byl Ing. Vaclíkem vypracován plán
protipovodňových opatření a v roce 1998
se započalo s jejich postupnou realizací,
viz tabulka. Povodeň v roce 2002 prověřila
funkčnost prvních protipovodňových opatření. Rybník Kačerovec dokázal zadržet cca
3
200 000 m vody (asi pětinásobný objem Lazny) a zabránil tak zatopení dolního konce Ledenic. Úpravou Dolního Hradského rybníka
v roce 2016 byla výstavba protipovodňových
opatření v Ledenicích dokončena. A i když
v současné době někteří občané jenom kroutí
hlavou nad výškou nové hráze, její funkčnost
a oprávněnost prověří až čas.
jk
Děkujeme manželům Květě a Františku
Fabiánovým za laskavé zapůjčení fotografií
povodně z roku 1997.

5 800 000
560 000
9 030 000
13 237 000
51 847 000

ceny včetně projektových dokumentací

Louky za čističkou r. 2002

Spolský potok v Lazenské ulici r. 1997

Rybník Lazna r. 1997

Křižovatka Budějovické a Trocnovské ulice (dnešní kruhový objezd) r. 1997

Dolní náměstí r. 1997
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KRONIKA ŽIVOTA
V Ledenickém zpravodaji byly v minulosti tradičně uveřejňovány informace
o životních jubileích občanů. V současné
době není možné bez písemného souhlasu
jubilanta tyto informace ve zpravodaji zveřejňovat.
Jak tedy bude nově zveřejňování ve
zpravodaji probíhat?
Každý občan má i nadále možnost zveřejnění svého jména, příjmení popř. i věku
ve zpravodaji. Nutností je však písemný
souhlas. Po jeho udělení bude možné blahopřání zveřejnit. Gratulace budou uvedeny ve zpravodaji až následně, tj. po
oslavení životního výročí.
Jak můžete udělit písemný souhlas
se zveřejněním gratulace:
¡ osobně v kanceláři úřadu městyse,
¡ zasláním e-mailu na adresu
kultura@ledenice.cz,
¡ poštou na adresu úřadu městyse.
Informace o zemřelých spoluobčanech
čerpá redakce Ledenického zpravodaje
z vývěsky u kostela sv. Vavřince. Takovéto zveřejnění smutečního oznámení je považováno za veřejně dostupnou informaci
a je možné otisknout ho v Ledenickém
zpravodaji bez předchozího písemného
souhlasu pozůstalých.
redakce Ledenického zpravodaje

červenec–srpen 2017

Vítání občánků
V úterý 20. června se konalo další vítání občánků do života v obřadní síni ledenické radnice.
Malé slavnosti se spolu s rodiči, sourozenci, babičkami a dědečky zúčastnilo devět miminek.
Nové občánky přivítala zastupitelka Jaroslava Žaludová. O hudební vystoupení se jako vždy postarali žáci ZUŠ Ledenice pod vedením paní učitelky Aleny Špatné a pana učitele Petra Špatného.

Na fotografii zleva: Miroslav Profant Zaliny, Anežka Hronková Ohrazeníčko, Anežka Pixová
Ledenice, David Pejša Ledenice, Magdaléna Filipová Zborov

Naposledy jsme se rozloučili:
t s paní Anežkou Zaimlovou z Ledenic,
zemřela 31. května ve věku 94 let,
t s panem Karlem Nováčkem z Ledenic,
zemřel 20. června ve věku 78 let.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom velmi poděkovat panu Ing.
Poláčkovi a Římskokatolické farnosti v Ledenicích za vyjádřenou
podporu a důvěru, kterou našemu zařízení projevili, a věnovali
Borůvce výtěžek s Tříkrálovské sbírky. Srdečně děkujeme také všem, kteří jste se na
této sbírce podíleli a všem, kteří jste do
sbírky přispěli.
Moc si vážíme této významné pomoci,
která nám pomůže zajistit potřebné a žádané služby, které poskytujeme lidem s těžkým tělesným a zdravotním postižením a
seniorům.
Výtěžek ze sbírky bude použit na přímou
péči u klientů z Ledenic, kde také pravidelně poskytujeme terénní pečovatelskou službu v jejich domácím prostředí.
Za celou Borůvku, Borovany přejeme
všem příjemné a klidné léto.
Borůvka, Borovany

Na fotografii zleva: Tereza Kvasničková Ledenice, Ondřej Vacek Ledenice, Anita Svobodová
Ledenice, Natálie Králíková Ledenice

ZO SPCCH BOROVANY – LEDENICE
V měsíci červenci oslaví životní jubileum naše členky ZO paní Růžena Zajíčková z DPS Borovany 80 let a paní Marta Klečková ze Zborova 75 let.
Členové Vám přejí: Samé růže, plno kvítí, spokojenost, dlouhé žití. K tomu pevné zdravíčko
a často také štěstíčko. Pohodu a radost v rodině a lásku od svých bližních.
¡ Zájezd do Vyššího Brodu - prohlídka Poštovního muzea, kláštera a Závišova kříže se
uskuteční 18. července. Zastavíme se v Kaplici na oběd a prohlédneme si Galerii masek
čertů vyrobených ze dřeva a kůží, originál Krampus. Vstupy si zaplatí účastníci sami
(Poštovní muzeum 20 Kč, Závišův kříž 65 Kč, prohlídka kláštera 65 Kč, Galerie čertů 50 Kč
ve skupině 50 osob), ZO zaplatí dopravu a nečleni symbolickou cenu za dopravu.
Odjezd v 8.00 hod. z Ledenic, dále z Borovan.
¡ Kdo jede 5. srpna do divadla v Týně nad Vltavou, odjezd bude v 19.15 hod. z Borovan,
dále Ledenice, Ohrazení, Suché Vrbné.
¡ 1denní zájezd na hrady Zdíkov, Orlík, plavba lodí - se uskuteční 9. září. Cena na osobu
je 410 Kč, zahrnuje vstupy a dopravu. Odjezd z Borovan v 7.30 hod., dále Ledenice.
Na akce budeme upřednostňovat členy a v případě doplnění do autobusu nabídneme
zájezd nečlenům.
Veškeré informace na tel. 724 771 343 paní Himlová.
Za ZO SPCCH předsedkyně Himlová Jarmila
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Noc kostelů 2017 obrazem

Na meditaci v krásném přednesu Mons. J. Paďoura zůstali jen „fajnšmekři“

Zahájení Noci kostelů obvyklým koncertem
ledenické ZUŠ

Závěr večera patřil tradičně skvělé ledenické
skupině Gipsy Suno

LEDENICKÁ FARNOST
připravuje
Ó Neděle 13. 8. v 9.30 poutní mše svatá,
po mši je možná prohlídka kostela
Flétnový sbor sklidil velký potlesk

Rozjásaný nejmenší muzikant přispěl k rodinné atmosféře

Aktuální informace naleznete na
www.ledenice-farnost.cz

Voda je náš kamarád
Práce v modelářské dílně jsme dávno pro tuto sezónu ukončili a
hned jak to bylo možné, začali jsme zkoušet svoje nové i staré modely
lodí na vodě. Protože místní organizace rybářského svazu nám vychází
vstříc, máme možnost postavit si na Parčáčku hned zjara soutěžní trať a
začít trénovat. To se samozřejmě odráží i na výsledcích. Letos jsme absolvovali pět seriálových soutěží o titul Mistra ČR. Prvních dvou jsme
se zúčastnili již koncem května v Blansku u Brna. Tam se sjelo z celé
republiky v naší kategorii F4A junior hned 26 soutěžících. Po prvním
závodě jsme sice měli prvenství v jednotlivcích, ale celkově to napovídalo většímu soustředění a volbě jiné taktiky. Každá voda má totiž ve
svém proudění jiné vlastnosti a povětrnostní podmínky dokážou důkladně prověřit každého lodivoda. Ve druhém závodě se zadařilo. Máme
v Ledenicích dvě první místa a v druhém závodě všechna čtyři místa
v čele. První Karel Fyrbach, druhý Vít Fyrbach a třetí Petr Šíma a v první desítce je sedm modelářů z Ledenic. Celkově je klub v první polovině a to nám podle zkušeností z předešlých let napovídá, že nesmíme
nikde povolit, jelikož konkurence se na nás dokázala vždy řádně připravit a nikdy jsme nezískali nic levně. V Blansku na Moravě jsme tedy zanechali slušný dojem, soutěžilo se na koupališti Palava a jelikož
pořadatel měl vše dobře připraveno, byl jedno odpoledne i čas na prohlídku krásné krápníkové jeskyně Balcarka. Domů jsme tedy zatím jeli
s dobrým pocitem. Co bude
dále? Pátého srpna nás čeká
třetí seriálová soutěž v Plzni a
hned začátkem září poslední
dvě v Jinolicích. Chceme, aby
název našeho městysu Ledenice byl opět na výsluní a vědělo se o nás. V roce 2016 se
to opravdu povedlo. Na základě loňských výsledků jsou tři
z pěti reprezentantů ČR z Ledenic. A hned první týden
o prázdninách jedou reprezentovat ČR na Mistrovství
světa do Polska. Budeme jim
držet palce.

Třetího června klub lodních modelářů Ledenice spolu s M-Tes České
Budějovice uspořádal žákovský přebor Jč. kraje zde v Ledenicích na rybníce Lazna. Tentokráte za poměrně vysoké účasti oproti minulým létům.
Sjelo se 39 modelářů a rozdávali si to v kategoriích rychlostních člunů
Eco mini standard, Ex500 a F4A. I tady byla za ledenický tým spokojenost. V čele se umístili Marek Fyrbach, Karel Fyrbach, Lucie Hurtová a
Matěj Sedmík.
Poslední víkend v červnu nás čekala vrcholová žákovská soutěž
Mistrovství ČR ve Ktiši. Pěkné prostředí a vždy zajímavé ceny pro každého soutěžícího, i to jsou důvody, proč se na ni těšíme. Zda bude i republikový žákovský Mistr ČR pro rok 2017 v Ledenicích, ale v době
vzniku tohoto článku ještě nebylo známo.
Za možnosti, které máme pro tento technický oddíl u nás v Lednicích, vděčíme již zmíněné spolupráci s rybáři, městysem Ledenice,
dobrým sponzorům a také náklonnosti našich příznivců. Rybáři nám
zajišťují bezproblémový přístup na rybník Parčáček a Lazna, městys
umožňuje práci v modelářské dílně a podporuje finančně nákupy materiálů pro modeláře a částečně financuje veškeré výjezdy na soutěže a
máme taktéž velice dobré sponzory z řad bývalých modelářů. V poslední době má veliký podíl na financování drahých speciálních modelářských nástrojů i ČEZ elektrárna Temelín. Jim všem patří poděkování za
možnost děti učit dobré odborné práci a s výsledky venku prezentovat.
Za KLoM Ledenice, Jiří Hinterhõlz
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Dětský den s dinosaury
Jak je již v Ledenicích tradicí, patří poslední květnový víkend dětem. A tak i letos čekala na
děti stezka s tvořivými dílničkami a spoustou úkolů. Veškerému dění na stezce vévodili dinosauři a tak děti plnily úkoly jako je poznávání dinosaurů, archeologické naleziště dinosauřích kostí,
hod dinosauřím vejcem nebo kostí, slalom na dinosauřích tlapách, dinosauří puzzle a další. Na
startu a v cíli nemohly chybět oblíbené tvořivé dílny, ve kterých si děti mohly vymalovat dinosauří čelenku, masku, nabarvit odlitek dinosaura nebo vyrobit dinosauří amulet. Dinosaurus,
kam se člověk podíval.
V letošním roce se na organizaci a zajištění dětského dne podílela i firma Jana Junka - Prodej
zmrzliny. Díky ní se děti mohly dosytosti vyřádit na obřím skákacím hradu a doufám, že i přes
počáteční technické potíže si každý pochutnal na cukrové vatě nebo ledové tříšti.
K ledenickému dětskému dni také neodmyslitelně patří opékání špekáčků, které děti dostanou za odměnu po absolvování celé trasy stezky.
Celé odpoledne již několik let zakončujeme pohádkou pod hrází rybníka Lazna. Jenže sluníčko nám přálo až moc, pod hrází nebyl žádný stín a děti by si tak pohádku asi moc neužily. Proto
jsme ji přesunuli do příjemného stínu pod lípy na hrázi rybníka a klaun Hugo pohádkou O kozičce Bělince pobavil jak děti, tak i rodiče.
Závěrem veliké poděkování všem organizátorům, Evě Liškové za pomoc s přípravou disciplín, panu Junkovi i ledenickým rybářům za zapůjčení rybářské klubovny.
jk

MYSLIVECKÝ DEN PRO DĚTI
Dne 17. 6. 2017 proběhl v areálu bažantnice již počtvrté myslivecký den pro děti.
Akci připravili myslivci MS Hubert Ledenice za finančního přispění městyse Ledenice.
Děti soutěžily v pohybových dovednostech, střílely ze vzduchovky, prověřily si své
znalosti z oblasti zoologie, botaniky, kynologie, dále pak malovaly obrázky a dozvěděly
se něco o práci loveckých psů, o trofejích, zbraních a o nás myslivcích. Dále proběhl
přespolní běh na 3 kilometry, kterého se všechny děti a dokonce některé s rodiči nadšeně
zúčastnily. Celkem se zaregistrovalo 22 dětí všech věkových kategorií ze všech koutů
Ledenic a blízkého okolí. Po celý den bylo zajištěné občerstvení s plno dobrotami.
Děkuji všem zúčastněným, děkuji radnici za finanční příspěvek a zejména děkuji
všem pořadatelům a pomocníkům za pomoc.
Věřím, že se akce líbila a vy, co jste se nezúčastnili letos, nezoufejte, příští rok opět
uspořádáme další myslivecký den pro děti. Rádi vás všechny uvidíme.
Ing. František Borovka, předseda MS Hubert Ledenice

Dětský den rybářů
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ZALINY
Slavilo se v sobotu 3. června. Tradičně
jsme zvolili zajímavé téma – tentokrát to byl
MOTORKÁŘSKÝ DĚTSKÝ DEN.
Sešli jsme se u Pazdernického rybníka a
děti dorazily na svých super strojích. Všechny děti zvládly ujet připravenou trasu a ještě
závodily, kdo bude nejrychlejší. Ti nejmenší
soutěžili na odstrkovadlech a projely kratší
úsek trasy, ale o to více se snažily, nejen děti,
ale hlavně jejich rodiče. Starší děti závodily na
kolech, mini motorkách, čtyřkolkách nebo na
různých pojízdných strojích. Kdo zrovna nesoutěžil, hlasitě fandil. Samozřejmě nechyběly sladkosti, občerstvení a jiné odměny pro
všechny. Překvapením byl příjezd motorkáře
s nádhernou, originální a vlastnoručně vyrobenou motorkou. Na závěr jsme si pochutnali na
pečených buřtech.
Městysu Ledenice děkujeme za finanční
příspěvek.
Markéta Viktorová

ZBOROV
Dne 10. 6. se od 15. hodin se uskutečnil
dětský den ve Zborově plný her soutěží a dobrého jídla. Děti si vyzkoušely spoustu nových
soutěžních úkolů, jako například dostihovou
dráhu na koňském hřbetě, přetahování lanem a
natáčení pejska na provázku. Myslím, že jsme
si užili spousty legrace a zábavy. Počasí nám
přálo a tak si všechny vyzkoušely i pěnovou
lázeň a to bylo příjemné osvěžení.
Těšíme se na další společné akci ahoj.
Všem děkuji za návštěvu u nás a za pomoc
vše zúčastněným.
za Svaz žen Lucka Juhasová

Rybáři
Letošní rybářské závody pro děti proběhly v sobotu 27. 5. Závodů se
účastnilo 43 dětí ve věku od 4 do 15 let. Závody mají již svoji dlouholetou tradici, a tak mimo dětí z Ledenic si přijely zarybařit i děti z širokého okolí (Ohrazení, Zaliny, Č. Budějovice, Borovany, Benešov…). Pro
letošní ročník závodů byl opět vybrán chovný rybník Parčáček a Parčák. To bylo pro většinu malých rybářů velkým zpestřením, neboť se
jedná o velmi dobře zarybněné rybníky s bohatou skladbou rybí obsádky.
Závody začaly v 7.00 hodin ráno. Ryby byly při chuti a tak úlovky
na sebe nenechaly dlouho čekat. Každou chvilku bylo vidět zdolávání
kapra, lína, plotice a dokonce i pstruha. Děti prokazovaly velmi dobré
znalosti v technice rybolovu, věděly jak ryby přelstít, ověřily si své síly
při zdolávání a tak bylo vidět, že si rybaření maximálně užívají. Celkem
bylo uloveno 168 kusů ryb v kategorii kapr, amur, lín, okoun, plotice a
pstruh.
Pro vyhodnocení závodů platilo pravidlo 1cm = 1 bod a do soutěže
se započítávaly všechny ulovené ryby.
Absolutním vítězem závodů se stal „Ledeňák“ Petr Jindra s 319 body,
druhé místo pak obsadil Matyáš Bajgl s 252 body a třetí místo obsadil
Jaromír Vévoda s 213 body.
Všechny děti obdržely po závodech cenu s rybářskou tématikou a
balíčkem sladkostí. Obdarovány byly i děti, které přišly závodníky pouze podpořit nebo doprovodit. Během dopoledních závodů nás u Parčáč-

ku navštívilo cca 70 příznivců všech věkových kategorií. Závod byl
oficiálně končen po 12.00 hod.
Večer jsme dětský den ukončili posezením u táboráku s opékáním
špekáčků a občerstvením.
MO ČRS Ledenice děkuje městysu Ledenice za finanční příspěvek, který byl využit na organizaci závodů, nákup cen a celkové zajištění, včetně občerstvení. Zároveň děkujeme všem organizátorům za
přípravu a zajištění soutěže.
za MO ČRS LEDENICE Roman Dědič, jednatel
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Jarní část softbalové sezóny 2017 je za námi
Všechny softbalové ligy mají jarní část za sebou třeba zhodnotit, jak
jsme na tom s výsledky.

Sezóna pak vypukla na začátku dubna
a Žraloci Ledenice hrají následující soutěže:
Extraliga žen - ženy jsou stále na 2. místě tabulky a ještě zbývá dohrát
6 zápasů do konce základní části.
Extraliga mužů - po jarní části se pohybujeme na vrcholu soutěže,
zatím na stejné příčce jako Chomutov, zbývá dohrát 4 zápasy
2. liga mužů – tuto soutěž hrajeme s týmem mužů B.
Zatím se pohybujeme na 6. místě tabulky.
2. liga juniorek – jsme na 4. místě, soutěž s námi hrají nahostované
hráčky z Kotlářky Praha.
2. liga juniorů – v této soutěži bojujeme o 1.-2. příčku a postup
do extraligy v příštím roce.
2. liga liga kadetů – zde také zatím 1.-2. místo.
2. liga žákyň – nový tým, zatím stále 6.-7. místo v tabulce.
2. liga žáků – žáci jsou po jarní části stále na 1. místě tabulky.
Coachbal U11 – i zde držíme před prázdninami 1. místo.
Teebal U9 – i naši nejmenší ve své soutěži jsou na 1. místě.
Oblastní soutěž žáků – zde máme zatím 2. místo
Letos tedy hrajeme celkem 9 celostátních softbalových soutěží a
jednu místní. K tomu jsme uspořádali pro tým teebalistů basebalovou
soutěž Stříbrný superpohár a v ní se Ledeničtí probojovali až do finále.
Finále superpoháru – Zlatý pohár se odehrál v Praze za účasti 25 týmů
z celého světa. Ledenice měly ve své skupině např. národní tým z Číny
nebo ze Slovenska. Na akci hrálo celkem 450 hráčů teebalu a Žraloci
vybojovali nakonec 20. místo.

Naší chloubou jsou i nadále úspěchy jednotlivců
v národních výběrech:
Na MS mužů do Kanady odjíždí začátkem července Jaroslav Korčák jako trenér, dále hráči Petr Frejlach, Jiří Korčák, Kryštof Effenberk,
Patrik Kopečný a Jaroslav Breník.
Na ME žen do Itálie Veronika Pecková, Michaela Regnerová, Lucie
Halakucová (hostuje u nás) a Lucie Petrásková (také hostující hráčka).

Memoriál Jaroslava Cukra
Třetí květnový víkend, se konaly tradiční rybářské závody Memoriál Jaroslava Cukra.
Závody každoročně probíhají na místním revíru Horní Jáma, a to
jak z důvodu skvělého zázemí pro rybáře, tak i pro milovníky
přírody.
Po krátkém přivítání, seznámení se s pravidly a organizací závodů, jsme se mohli konečně pustit do rybolovu. Začala fáze příprav,
vybalování rybářského nádobíčka, zakrmování a lákání ryb na
všechny možné nástrahy.
Po krátké chvilce se začaly ryby „probouzet“, a tak jsme již mohli vidět první úlovky kaprů. Během závodů se pak chytlo celkem
37 kaprů a další druhy ryb. Tyto ryby se započítávaly do hodnocení
závodů (pozn. 1 cm délky ryby = 1 bod). Samostatnou kategorií pak
byl „největší ulovený kapr“.
A jak dopadly výsledky závodů?
První místo obsadil Petr Mádl (203 b.), druhé místo Milan Bušta
(113 b.) a třetí místo Fadil Harbaš (109 b.).
Cenu za největšího kapra získal Jan Schmid, který ulovil kapra
o délce 61 cm (váha cca 4 kg). Za zmínku by stály ale i úlovky ostatních závodníků.
Pro vítěze byly připraveny hodnotné ceny, včetně pamětních medailí.
Během závodů nás přijeli navštívit a povzbudit i další příznivci
„Petrova cechu“, a tak během závodů panovala velmi dobrá nálada.
Poděkování patří všem závodníkům za jejich účast, vytrvalost a
skvělou atmosféru po celý průběh akce. Velký dík patří i organizátorům za skvělou přípravu a zvládnutí celé akce.
za MO ČRS LEDENICE Roman Dědič, jednatel

ME juniorů se z Ledenic zúčastní Václav Bureš a David Vašíček a
ME kadetů Jakub Vašíček.
Od června máme v Ledenicích dalšího zahraničního hráče, tentokrát
můžete potkávat Novozélanďana Stuarta Reynoldse.

Co nás čeká o prázdninách?
Letos poprvé pořádáme 2 specializované softbalové kempy, v červenci pro děti do 11 let v srpnu pro hráče od 12 let. Oba pod vedením reprezentačních hráčů. Dále čeká všechny hráče do 16 let tradiční týdenní
soustřední v Hluboké nad Vltavou, spolu s roztleskávačkami.
Je však třeba upozornit na dvě vrcholné akce prázdnin, a to je účast
našich dospělých týmů na evropských pohárech vítězů pohárů. Jak
muži, tak ženy po loňských výsledcích v extraligách a pohárech ČR získali právo účasti na těchto vrcholných evropských akcích. Zde budeme
reprezentovat městys Ledenice, neboť je to soutěž klubů. Oba turnaje
jsou skvěle obsazené nejlepšími evropskými kluby a je považováno za
velikou prestiž moci se jich zúčastnit. Women’s European Cup 2017
(XXIV.) se koná 21.-26. 8. v Montegranaro v Itálii a Men’s European
Super Cup 2017 (VI.) se koná 28. 8. – 2. 9. v Amersfoortu v Holandsku.
Držte Ledenicím palce.
Hana Korčáková
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Sedm výher v řadě vyšvihlo Slavoj na konečné 5. místo
Nová sezona bude desátá v krajské soutěži
Fotbalisté TJ Slavoj Ledenice po herních
výkyvech během sezony zvládli skvěle závěr
I. B třídy (skupina A) 2016/2017 a skončili na
5. místě. Trenér by rád přivedl posilu do ofenzivy.
Po podzimní části byl A-tým Slavoje se
17 body na 9. místě (odehráno bylo 13 zápasů,
skóre 25:20). Oproti předešlým sezonám sbíral tým body pod svoje možnosti. Ani po zimní přestávce se týmu ale výsledkově nedařilo.
V prvních čtyřech jarních kolech nezískaly
Ledenice ani bod.
„Po zimní přípravě jsme se na jaro těšili a
věřili si. Bohužel jsme v Dřítni prohráli, a to se
pravděpodobně podepsalo pod další vývoj sezony. Ve čtyřech zápasech jsme nezískali ani
bod a hráči si nevěřili ani v základních věcech,
které za normálních okolností dělali automaticky,“ uvedl trenér Slavoje Pavel Vajgel.
Zlom přišel v 18. kole po výhře 2:1 na hřišti
Chvalšin. Pak sice Ledenice ještě prohrály
v malém derby na hřišti Olešnice 0:2, ve zbytku jara ale už získaly všechny body. Ve
20. kole porazil doma Slavoj silné (a později
vítěze soutěže) Bavorovice 3:0, následovaly
výhry s Novou Vsí (3:0), Kamenným Újezdem (4:1), Chlumem u Třeboně (4:1), Suchdolem nad Lužnicí (2:1), Vyšším Brodem (4:2) a
Frymburkem (3:2).
Hlavně výhra nad Frymburkem byla důležitá, protože Slavoj posunula ze sedmé pozice
na konečné 5. místo. Ledenice soutěž zakončily s 41 body a skóre 54:39. Hned tři střelci dali
9 branek – Lukáš Winkler, Miroslav Kadlec a
Jan Fencl. Produktivní v útoku byl s osmi góly
i Michal Bez. Nejtrestanějšími hráči týmu byli
s osmi žlutými kartami Matěj Volf a Jan Fencl.
Na jarní část soutěže tým doplnili brankář
Josef Svoboda, bek Adam Stránský a v ofenzivě Lukáš Sudek a Libor Labaj. Zejména Stránský se stal pilířem defenzivy a byl pro tým
velkým přínosem. „Josef Svoboda v našem
týmu již působil a v brance nahradil Filipa Mičana, který kvůli pracovnímu vytížení nemohl
za naše mužstvo na jaře nastupovat. Celé jaro
podával výborné výkony. Adam Stránský vyztužil naši obranu prakticky okamžitě po jeho
příchodu. Zapadl jak do sestavy, tak do výborné party hráčů. Libor Labaj nám také velmi

pomohl. I když toho Libor nemůže odtrénovat
ani odehrát tolik, po jeho příchodu nám vznikla možnost občas protočit sestavu. Bohužel
mladý Lukáš Sudek se zranil dřív, než mohl
naplno ukázat svůj potenciál. Všichni hráči
jsou přínosem jak na hřišti, tak v kabině,“
dodal dále trenér s tím, že by rád přivedl v létě
posilu do ofenzivy.
„Jsme rádi, že se nám podařilo udržet stávající mužstvo pohromadě. Je důležité, že si
kluci na sebe zvykli. Chceme je jen vhodně
doplnit. Rádi bychom přivedli mladé hráče,
které bychom mohli nasadit ke zkušeným hráčům jako je Kadlec, Pavlík nebo Bez. Konkrétní jména bychom zatím neradi uváděli,
abychom něco nepokazili,“ dodal trenér.
Nová sezona 2017/2018 bude desátou
v řadě, kdy Slavoj bude hrát v krajské soutěži.
„První sezona po sestupu z I. A třídy neprobíhala úplně dle našich představ. Konečné umístění není špatné, ale víme, na čem je potřeba
zapracovat během krátké pauzy. V další sezoně chceme hrát určitě výše než minulou sezonu. Myslím, že se současným mužstvem na to
rozhodně máme. Pokud se nám podaří doplnit

mužstvo o tři kvalitní hráče, budeme se chtít
umístit do třetího místa,“ řekl dále Vajgel.
„Historickým maximem Ledenic jsou sezony 2014/2015 a 2015/2016. V té první jsme
skončili na druhém místě a postoupili na jednu
sezonu do I. A třídy,“ připomněl předseda klubu Zdeněk Vitoušek největší úspěch klubu.
„Mrzí mě, že v Ledenicích nemáme kompletní mládežnické kategorie. Svoje týmy
máme jen v mladší a starší přípravce, kde se
o ně starají Petr Salák a Martin Štěch. Byl
bych rád, kdyby se podařilo sehnat další trenéry a přihlásili bychom i žákovské mužstvo.
V Ledenicích máme pěkný areál, který by
v pohodě zvládnul pojmout další týmy,“ dodal
předseda s nabídkou pro širokou veřejnost,
aby se k Slavoji připojili další trenéři, děti
i hráči.
Obě přípravková mužstva hrají Okresní
přebor, B-tým Slavoje Ledenice nastupuje ve
III. třídě, která je pro novou sezonu rozšířena
o týmy ze zrušené IV. třídy. K vidění tak znovu bude mimo jiné i derby Ledenic a Zborova.
text, foto: Michal Heřman

Nudí se vaše děti? A nevíte co s tím?

Sobota 15. červenec

VSAĎTE NA DESKOVÉ HRY

YAUWAIS
CUP 2017

Přijďte si zahrát o prázdninách do klubovny
softbalového klubu Žraloci Ledenice, v termínech
27. 7., 3. 8., 10. 8. a 17. 8.

Začátek v 8 h
Ledenický sportovní areál
Celodenní akce do pozdního večera
ve sportovním areálu Ledenice

Budeme hrát vždy od 18 hodin do cca 23 hodin.
K dispozici mnoho her i hráči, znalí pravidel.
Přijít může úplně každý od 6 let sám i s kamarády.
Vítáni jsou úplně všichni, kdo si chtějí hrát bez rozdílu věku a pohlaví.

PŘIJĎTE FANDIT

Sportovní turnaj pro 16 týmů, které se
utkají ve čtyřech sportech. Pátou
disciplínou bude silové stání na kloubnících.

Od 19.30 h Hospůdka Na hřišti
hraje kapela 100-Ka.
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VÝKUP BORŮVEK
v Ledenicích
Tel. č. 724 687 690

PAVEL SLÁMA

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

UZÁVĚRKA

pro zářijové vydání
Ledenického zpravodaje

je 25. srpna
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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