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

tel. č.: 387 995 357
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Zdarma

Zapište si do diáře…
Neděle 10. 9. od 13 h
DĚTSKÁ SPORTOVNÍ
OLYMPIÁDA
Sobota 16. 9.
VÝLET DO SLEPIČÍCH HOR
Neděle 17. 9. od 10 h
LEDENICKÁ „50“
- VEŘEJNÁ SOUTĚŽ
LODNÍCH MODELÁŘŮ
Neděle 17. 9.
SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ
V ZALINECH

V srpnu proběhla v Ledenicích pouť.
Něco málo o tom jaká byla, si můžete přečíst a prohlédnout na str. 5

INFORMACE
ČESKÉ POŠTY
Pobočka České pošty v Ledenicích
oznamuje změnu telefonního čísla.

Nové telefonní číslo:
954 237 311

3. ročník

LEDENICKÉHO
BRAMBOROVÁNÍ
Sobota 23. 9. od 14 h
Náměstí před základní školou
Program:
¡ bramborové specialisty – Michal Dosek,
¡ chůdařské vystoupení,
¡ magické a ohňové show fakíra Petra
Brauna,
¡ moderuje Jaroslav Vlášek,
¡ kapela NEFRIT,
¡ soutěž o nejlepší ledenickou cmundu.
Pro děti: balonkování, skákací hrad.
Občerstvení připravují ledeničtí hasiči
a členky ZO SPCCH.

ŘÍJEN
Čtvrtek 5. 10. od 18 hod.
PŮLHODINKA
S KRONIKÁŘEM
– pokračujeme
Více na str. 14

STAROSTA MĚSTYSE SVOLÁVÁ

XIX. veřejné zasedání
Zastupitelstva městyse Ledenice,
které se koná ve středu 13. září od 18.00 hodin
v zasedací místnosti v budově radnice v Ledenicích

2

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 12. července
Rada městyse vzala na vědomí:
 písemnou informaci, adresovanou starostovi a Radě městyse od vybraných nájemců
objektu č. p. 68 v Ledenicích, o krocích,
které učinili v uplynulých šesti týdnech, za
účelem naplnění podnikatelského záměru vybudování lokálně orientovaného minipivovaru s restauračním zařízením a pražírnou kávy v Ledenicích.
Rada městyse projednala a schválila:
 aby Základní škola, Základní umělecká
škola a Mateřská škola Ledenice v zastoupení statutárním zástupcem Mgr. Vladislavem Šestákem podala žádost o změnu
zápisu do rejstříku škol a školských zařízení.
Rada městyse Ledenice souhlasí:
1. se zvýšením kapacity školní družiny z 60
na 90 míst pro žáky prvního stupně ZŠ,
ZUŠ a MŠ Ledenice,
2. s využitím volné učebny v budově základní školy pro činnost nového oddělení školní družiny. K této změně dochází
vzhledem ke zvýšenému počtu přihlášených dětí,
3. s náklady na případné vybavení nového
oddělení školní družiny, které budou
hrazeny z rozpočtu Městyse Ledenice
jako zřizovatele školy.
Rada městyse projednala:
 problémy parkování automobilů v Okružní
ulici související s pronájmem dvou vyhrazených parkovacích míst v ulici Okružní a
na základě zjištěných skutečností pověřila
starostu dalším jednáním s nájemcem parkovacích míst.
Rada městyse schválila:
 rozpočtovou změnu č. 5/2017 na období
červen a červenec 2017 ve znění dle přílohy
zápisu.
 ukončení nájmu bytu č. 40/B v Domě s pečovatelskou službou v Ledenicích dohodou
k 31. 7. 2017, na základě výpovědi podané
nájemcem bytu.
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 26. července
Rada městyse schválila:
 přidělení uvolněného bezbariérového bytu
č. 40/B v Domě s pečovatelskou službou
žadatelce od 1.8.2017, za předpokladu, že
vybraný nájemce bytu č. 40/B bude schválen Magistrátem města České Budějovice,
odborem sociálních věcí.
Rada městyse opakovaně jednala:
 o problémech parkování automobilů v Okružní ulici související s pronájmem dvou vyhrazených parkovacích míst. Rada městyse
schválila ukončení platnosti Smlouvy o užívání vyhrazených parkovacích míst s nájemcem dohodou smluvních stran ke dni 31. 7.
2017 s tím, že nájemci bude vrácena poměr-

ná část uhrazeného nájemného za rok 2017
celkem 1.000 Kč za dvě parkovací místa.
Rada městyse pověřuje:
 starostu městyse zadáním zakázky na akci
„Oprava místní komunikace Na Štětkách“, jejíž předpokládaný rozpočet je do 250 tis. Kč
bez DPH.
Rada městyse schválila:
 zadání zakázky malého rozsahu včetně výběrového řízení na akci „Zborov – oprava
místní komunikace za mostem“. Předpokládaný rozpočet na tuto zakázku je cca
411 tis. Kč bez DPH. Na tuto akci byla
schválena dotace Jihočeského kraje v rámci
Programu obnovy venkova v roce 2017 ve
výši 170 tis. Kč. Rada městyse schválila, že
základním hodnotícím kritériem této zakázky je nejnižší nabídková cena. Písemná výzva k podání nabídky bude zaslána třem
vybraným firmám.
 zadání zakázky malého rozsahu včetně
výběrového řízení na akci „Zborov –
oprava místní komunikace za humny“.
Předpokládaný rozpočet na tuto zakázku
je cca 490 tis. Kč bez DPH. Rada městyse
schválila, že základním hodnotícím kritériem této zakázky je nejnižší nabídková cena.
Písemná výzva k podání nabídky bude zaslána třem vybraným firmám.
Ze zasedání Rady městyse ze dne 16. srpna
Rada městyse schválila:
 výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na akci „Zborov – oprava místní komunikace za mostem“ ze dne 16. 8.
2017 a doporučuje starostovi s vybranou
dodavatelskou firmou WINGS CZ s.r.o.,
České Budějovice uzavřít smlouvu o dílo
s cenou ve výši 411 501,64 Kč bez DPH, (tj.
nejnižší nabídková cena).
 výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na akci „Zborov – oprava místní komunikace za humny“ ze dne 16. 8.
2017 a doporučuje starostovi s vybranou
dodavatelskou firmou WINGS CZ s.r.o.,
České Budějovice uzavřít smlouvu o dílo
s cenou ve výši 499 880,69 Kč bez DPH, (tj.
nejnižší nabídková cena).
 Odpisový plán předložený ZŠ, ZUŠ a MŠ
Ledenice pro školní jídelnu a základní školu
platný od srpna 2017 ve znění dle přílohy
zápisu.
 Rada městyse schválila výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na
akci „Ledenice – náhradní vrt HV-5 Ledenice“, provedené firmou GPL INVEST
s. r. o. České Budějovice a doporučuje starostovi s vybranou dodavatelskou firmou
Stavební geologie – geoprůzkum České
Budějovice, spol. s r.o., uzavřít smlouvu o
dílo s cenou ve výši 425 060 Kč bez DPH,
(tj. nejnižší nabídková cena).
Rada městyse projednala a schválila:
 aktualizovanou Směrnici Úřadu městyse
Ledenice „Spisový a skartační a archivní
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řád“ ve znění dle přílohy zápisu, s účinností
od 17. 8. 2017.
Rada městyse projednala:
 žádost paní Lenky Jirákové o vyjádření
k projektové dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby „Novostavba RD na
parc. č. 38/2 a 40/3 v k. ú. Ledenice“. Rada
městyse přijala tato stanoviska:
- konstatuje, že navržená stavba RD na
pozemcích parc. č. 38/2 a 40/3, k. ú.
Ledenice je v souladu s platným
územním plánem městyse Ledenice,
který byl schválen usnesením
zastupitelstva č. 122 dne 9. 9. 2015,
- souhlasí s provedením stavby RD dle
předložené projektové dokumentace pro
územní souhlas a ohlášení stavby,
- souhlasí s připojením stavby na veřejnou
splaškovou kanalizaci a veřejný
vodovodní řad a uložením obou přípojek
do pozemku městyse Ledenice parc. č.
48/6,
- souhlasí s připojením pozemku parc. č.
40/3 na místní pozemní komunikaci
III. tř. parc. č. 48/7 v k.ú. Ledenice,
- tento souhlas městyse Ledenice
nenahrazuje rozhodnutí o připojení na
místní komunikaci, který vydává
Silniční správní úřad – Úřad městyse
Ledenice jako samostatné rozhodnutí.
Rada městyse se seznámila:
 s podnikatelským záměrem firmy Artviro
s. r. o., Římov na výstavbu pálenice za účelem výroby destilátů (zejména obilní vodky). Stavbu výrobní haly - pálenice uvažuje
firma Artviro s. r. o. realizovat na pozemcích v průmyslové zóně v k. ú. Ledenice a
žádá o prodej pozemků městyse Ledenice
2
o výměře cca 3000 – 4000 m .
Rada městyse doporučuje starostovi:
 jednat s jednatelem firmy Artviro s. r. o., Římov o prodeji části pozemku parc. č.
3920/139 v k. ú. Ledenice za podmínek:
upřesnění podnikatelského záměru s vyčíslením celkových nákladů na jeho realizaci,
počtu pracovních míst, technologického vybavení, likvidace odpadních vod, spotřeby
pitné vody, předpokládaného objemu výroby a spoluúčast na vybudování příjezdové
komunikace s ostatními majiteli,
 postoupit žádost o prodej pozemku k projednání v komisi výstavby a územního plánování a v komisi životního prostředí a
lesního hospodářství.
Rada městyse vzala na vědomí:
 žádost firmy AGROM spol. s r.o. Zborov
o prodloužení pronájmu obecní studny ve
Zborově do roku 2027. Rada městyse doporučuje starostovi na základě žádosti
zveřejnit záměr dlouhodobého pronájmu
nemovitosti – obecní studny – zdroj vody
nacházející se na pozemku parc. č. 2521/1
v k. ú. Zborov na období od 1. 1. 2018 do
31. 12. 2027.
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Zalinští hasiči zasahovali
V sobotu 19. 8. v nočních hodinách od 00.45 do 4.20 měli zalinští hasiči technický zásah odstranění padlého stromu z vozovky. Na výjezdu
ze Zalin,směrem na Ledenice, padla po větrné smršti letitá lípa a druhá
lípa vedle křížku (božích muk) byla poškozena. Až mohutná síla větru
ukázala, v jak velmi špatném stavu se oba památeční stromy nacházejí.
Zalinští hasiči měli plné ruce práce, aby boží muka, nad kterými zůstala
rozlomená lípa viset (v průměru 1,5 m), zachránili a silnici zprůjezdnili.
Pavel Viktora

PODĚKOVÁNÍ HASIČŮM
Děkuji ledenickým hasičům za rychlý zásah při požáru sena dne
17. 6. a za následnou pomoc při hlídání požářiště, ručním rozebíráním a dohašování balíků sena.
Ing. Václav Tůma jednatel EPIGON A s. r. o.

OZNÁMENÍ VOLIČŮM
Informace o volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech

pátek 20. října 2017 od 14.00 do 22.00 hodin
sobota 21. října 2017 od 08.00 do 14.00 hodin
Seznam volebních okrsků na území městyse Ledenice
Volební okrsek
č. 1 - Ledenice

místo konání voleb
společenská místnost v Domě s pečovatelskou službou v Ledenicích
adresa: Ledenice, Školní čp. 588
(mezipatro – bezbariérový přístup výtahem)
(pro voliče z Ledenic a Růžova)
č. 2 - Zborov
požární zbrojnice ve Zborově, adresa: Zborov čp. 102 (1. poschodí)
(pro voliče ze Zborova)
č. 3 - Ohrazení
požární zbrojnice v Ohrazení, adresa: Ohrazení čp. 48 (přízemí)
(pro voliče z Ohrazení a Ohrazeníčka)
č. 4 - Zaliny
kulturní zařízení v Zalinech, adresa: Zaliny čp. 43 (přízemí)
(pro voliče ze Zalin)
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let.
Voličské průkazy: Ode dne vyhlášení voleb mohou voliči požádat o vydání voličského průkazu. Žádost o vydání voličského průkazu je možné podat osobně na podatelně Úřadu městyse Ledenice, Náměstí 89, v pracovní době úřadu, nejpozději do 18. října 2017 (středa) do
16.00 hodin. Žádost lze doručit poštou nejpozději do 13. října 2017 (pátek). Tato žádost musí
být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele o voličský průkaz. Žádost je možné zaslat i
v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. Formulář žádosti o vydání voličského průkazu naleznete na webových stránkách www.ledenice.cz (formuláře). Voličský průkaz
opravňuje k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny České republiky budou voličům na
území městyse Ledenice dodány nejpozději do 17. října 2017 (úterý). V případě, že dojde
k jejich poškození nebo ztrátě, může volič požádat ve volební místnosti okrskovou volební
komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních důvodů Úřad městyse Ledenice a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat do přenosné volební schránky mimo volební místnost a to
pouze ve svém volebním okrsku. O přenosnou volební schránku může volič požádat předem
na Úřadu městyse Ledenice osobně, nebo na telefonním čísle 387 995 357.
Informace o volbách naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz
(informační servis – volby). Výsledky všech druhů voleb naleznete na webových stránkách
Českého statistického úřadu www.volby.cz
za Úřad městyse Ledenice Jana Fuková

KDE ZASAHOVALI
LEDENIČTÍ HASIČI
¡ 23.6. Technická pomoc
– nebezpečně nahnutý strom
nad silnicí
¡ 14.7. Požár tújí před školním
pavilonem
¡ 20.7. Dopravní nehoda
– osobní automobil
(směrem na Trocnov)
¡ 22. 7. – 23. 7. Požár lesa
– Jílovice (21.20–10.25)
¡ 30. 7. Technická pomoc
– likvidace obtížného hmyzu
¡ 3. 8. Dopravní nehoda
– únik hnojiva z nádrže
na převrženém valníku
¡ 6. 8. Dopravní nehoda
– srážka automobilů
¡ 6. 8. Technická pomoc
– likvidace následků DN
¡ 7. 8. Požár v bytovém domě
– Střížov
¡ 22. 8. Ostatní pomoc
– předlékařská pomoc v DPS
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ZŠ, ZUŠ a MŠ| Ledenice – základní informace
Kontakty a obsazení školy

¢ ŠJ

Telefon: 387 995 365
Ředitel školy: Mgr. Vladislav Šesták,
e-mail: v.sestak@zs.ledenice.cz
Zástupce ředitele školy, výchovný poradce:
Mgr. Kateřina Vondrová,
e-mail: k.vondrova@zs.ledenice.cz
Kancelář školy: Lenka Kleinová,
e-mail: skola@zs.ledenice.cz
ZUŠ: vedoucí Mgr. Petr Špatný,
e-mail: spatny.hudba@seznam.cz
MŠ: vedoucí Bc. Kamila Saláková,
e-mail: skolkavedouci@zs.ledenice.cz
ŠD: Marie Špulková,
e-mail: druzina@zs.ledenice.cz
ŠJ: vedoucí Jitka Čechová,
e-mail: jidelna@zs.ledenice.cz
Metodik prevence: Mgr. Ivana Šestáková,
e-mail: i.sestakova@zs.ledenice.cz
Komunikace a ŽK: BAKALÁŘI
– (zákonní zástupci dětí a žáků MŠ a
ZŠ mají svá přístupová práva)
Webové stránky školy: www.skolaledenice.cz
– naleznete zde detailní informace
o škole a všech jejích součástech,
řády, dokumenty, vzdělávací programy, úplaty, kontaktní informace,…

Elektronické čipy pro odběr stravy, elektronická jídelna – přihlašování a odhlašování
obědů pomocí internetu.

Organizace školního roku
2017–2018 ZMĚNY:
¢ ZŠ

10 tříd – dělený 1. ročník
Školní online pokladna
Online program sloužící k přesné evidenci
finančních prostředků, které zákonný zástupce
svěřil škole ve formě zálohy na čerpání plateb
za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lyžařský kurz, ale také např. platby za pracovní
sešity a podobně).
¢ ŠD
3 oddělení – nově upravená kapacita na
90 žáků 1.–5. ročníku.

Prázdniny a dny volna zdroj:
www.msmt.cz
Období školního vyučování ve školním roce
2017/2018 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí
4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období
školního vyučování ve druhém pololetí bude
ukončeno v pátek 29. června 2018.
¡ Podzimní prázdniny připadnou
na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.
¡ Vánoční prázdniny budou zahájeny
v sobotu 23. prosince 2017
a skončí v úterý 2. ledna 2018.
Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
¡ Jednodenní pololetní prázdniny
připadnou na pátek 2. února 2018.
¡ Jarní prázdniny v délce jednoho týdne
jsou podle sídla školy stanoveny takto:
12. 3. – 18. 3. 2018 (Benešov, Beroun,
Rokycany, České Budějovice, Český
Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice,
Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí,
Ostrava-město, Prostějov).
¡ Velikonoční prázdniny
připadnou na čtvrtek 29. března
a pátek 30. března 2018.
Poznámka: Pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č.
245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních
svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí
2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.
Období školního vyučování ve školním roce
2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.
Mgr. Vladislav Šesták, ředitel školy
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Kam s ním?
Tuhle otázku asi řešil majitel tohoto odpadu. A nevyřešil ji zrovna moc úspěšně.
Všechny kontejnery v Ledenicích jsou polepené plakáty s obrázky i texty vysvětlujícími, kam který odpad vhodit. Bohužel, jak
vidno z obrázků, je to pro někoho stále
nepochopitelné.
Opakovaně otiskujeme informace
o možnosti využití sběrného dvora
v Ledenicích.
Obyvatelé s trvalým pobytem v Ledenicích
a zaplaceným poplatkem za odpady dle
místní vyhlášky mají možnost zdarma
ukládat:
¡ kov,
¡ nebezpečný odpad,
¡ papír,
¡ plast,
¡ pneumatiky,
¡ sklo,
¡ velkoobjem. odpad.
Otevírací doba
Pondělí 15-19 h
Sobota 8-11 h první sobota v měsíci
Děkujeme všem občanům, kteří vědí, jak
s odpady zacházet a neznečišťují veřejná
prostranství.

MĚSTYS LEDENICE
VYDAL NOVÉ PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
Ledenicko - klidné místo na jihu Čech: cykloturistická mapka určená
především návštěvníkům Ledenic. Je doplněna o informace a fotografie zajímavostí Ledenic a okolí, nechybí ani přehled restaurací a ubytování.
Stopy osobností na Ledenicku: leták, který jistě ocení nejen turisté, ale i
stálí občané Ledenic. Jak napovídá název letáku, najdete zde informace o významných osobnostech, které zanechaly svou stopu v historii Ledenic.
Oba letáky mají sloužit především k propagaci městyse Ledenic, proto
byly v červenci distribuovány do informačních center v okolních městech a
obcích. V Ledenicích jsou volně k dispozici v Drogerii U Žaludů, Železářství, Sport Cukrárně a v knihovně.
Poděkování patří PhDr. Jiřímu Cukrovi, který se na jejich vzniku
podílel velmi významnou měrou.
jk
Materiály byly vydány za finanční podpory Dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora cestovního
ruchu - Opatření č. 2: Produkty cestovního ruchu.
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Ohlédnutí za
ledenickou poutí
Tradicí ledenické pouti je dřevosochání ve farské zahradě. Toho letošního se zúčastnili Martin Míka a Jan Hanz Štěbeták. Martin Míka
vytvořil víceúčelovou lavičku, která ozdobí dětské hřiště pod Laznou a
Jan Hanz Štěbeták vytesal vodníka, který bude instalován na návsi
v Ohrazeníčku. Dřevosochání ve farské zahradě není jen o sochách
a sochařích. V pátek ho doplnila kapela Hrajeto, která hrála jak o život
a skupina In Flamenus, která předvedla poutavé vystoupení s biči a po
setmění efektní vystoupení s ohněm. Program pokračoval i v sobotu.
Odpoledne vystoupila dechová hudba Veselá muzika z Nových Hradů, pokračovalo se vystoupením žáků Základní umělecké školy Solis Sobotní koncert Veselé muziky z Nových Hradů
z Českých Budějovic a Swingové trio českého rozhlasového orchestru
Václava Hlaváče program v nočních hodinách uzavřelo. I přes nepříliš
příznivé počasí byly párty stany návštěvníky po oba dny téměř zaplněné. A k dobré náladě určitě
přispělo i výborné občerstvení, o které se starala firma Václava Voharčíka ze Zborova.
Ani sokolovna, i když právě prochází rekonstrukcí, nemohla o pouti zahálet. V pátek večer až
do ranních sobotních hodin vyhrával disco rytmy DJ Basslicker. V sobotu vystřídaly disco poněkud tvrdší tóny kapel Zájezd, Spanilá jízda a Submarine Deffect. Obě dvě akce byly ke spokojenosti pořadatelů (TJ Slavoj a SDH Ledenice) velmi dobře navštíveny a proběhly bez potíží.
V sobotu odpoledne se pro návštěvníky otevřela i Včelařská výstava U Králů. Na té jste se
mohli dozvědět mnohé ze života včel a včelařského řemesla, ale také ochutnat nebo nakoupit
med a medovinu. Moped klub Ledenice i letos ve sportovním areálu uspořádal soutěž mopedů,
kterou si nemohl nechat ujít žádný fanoušek těchto strojů.
Nedělní program, který patří především pouťovým atrakcím a stánkovým prodejcům ještě obohatila výstava plastikových modelářů v budově základní školy a k návštěvě zvali i včelaři.
jk Ohňová show skupiny In Flamenus (foto mm)

Řezbář Jan Hanz Štěbeták dokončuje řezby na vodníkovi

Expozice včelařské výstavy

Řezbář Martin Míka při výrobě lavičky na dětské hřiště pod Laznou

Expozice včelařské výstavy
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
¡ V měsíci srpnu oslavil své 86. narozeniny pan Miloslav Klein z Ledenic.
¡ Narozeninový dort paní Noemi Bláhové
by ozdobilo neuvěřitelných 90 svíček.
U příležitosti významného životního
jubilea, kterého se paní Bláhová v obdivuhodné svěžesti dožila 12. srpna, ji
s gratulací navštívil i pan starosta.

Na přání nezapomněli ani spoluobyvatelé z Domu s pečovatelskou službou
v Ledenicích:
Devadesát není málo,
prožít je snad za to stálo,
jste nejbohatší člověk mezi námi,
ne penězi, ale vzpomínkami.
Ať těch vzpomínek stále přibývá,
ve zdraví a radosti život Vám dále ubíhá.
Vše nejlepší přejí obyvatelé domu s pečovatelskou službou
Redakce Ledenického zpravodaje se připojuje ke gratulantům a přeje stálé a dobré
zdraví a hodně životního optimismu.
Naposledy jsme se rozloučili:
t s paní Annou Benediktovou z Ledenic,
zemřela dne 29. 6. ve věku 81 let
v Domově důchodců na Dobré Vodě,
t s paní Růženou Brožkovou z Ohrazení,
zemřela 6. 7. ve věku 82 let,
t s paní Růženou Vackovou
z Ohrazeníčka, zemřela dne 21. 8.
ve věku 70 let.

Děkujeme všem, kteří se dne 27. 6.
2017 přišli rozloučit s panem Karlem
Nováčkem na jeho poslední cestě.
Za projevenou soustrast a květinové
dary děkuje rodina Nováčkova
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Místní akční skupina podpoří další projekty
V červnu jsme přijali první žádosti o dotace z Programu rozvoje venkova i z Operačního
programu zaměstnanost. Z prvního uvedeného programu byli podpořeni všichni žadatelé,
kteří podali úplnou a správně vyplněnou žádost. 22 zemědělských i nezemědělských podnikatelů tak dostane v souhrnu dotaci ve výši 6,5 mil. Kč. Do druhého programu jsme přijali
pouze 3 žádosti, které byly podpořeny v plné výši a to dotací 2,4 mil. Kč.
Začátkem září bude vyhlášena další výzva v programu OPZ a to pro tři opatření.
V rámci opatření „Prorodinná politika“ podpoříme:
¡ Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování
(ranní či odpolední pobyt).
¡ Doprovody na kroužky a zájmové aktivity.
¡ Příměstské tábory.
¡ Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora.
¡ Dětské skupiny (pro veřejnost i podnikové).
¡ Vzdělávání pečujících osob.
Zde předpokládáme podporu projektů ve prospěch cílových skupin z regionu v rozsahu
cca 400 tis. – 1 mil. Kč, které rovněž mohou být až tříleté.
Cílem opatření „Podpora rozvoje a činnosti komunitních center a programů sociálního začleňování“ je zvýšit rozsah a efektivitu sociální práce a programů ve prospěch sociálního začleňování cílových skupin sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním
vyloučením.
Cíl bude naplňován:
¡ prostřednictvím podpory činnosti komunitních center,
¡ realizací programů a činností s pozitivním dopadem na sociální začleňování osob
z cílových skupin.
Předpokládáme podporu projektů ve prospěch cílových skupin z regionu v rozsahu cca
400 000 – 1 400 000 Kč, které mohou být až tříleté.
V rámci opatření „Podpora zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením“
chceme podpořit dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané a osoby vracející se na trh práce po
návratu z mateřské/rodičovské dovolené.
Cíl bude naplňován nejprve vzděláváním, poradenstvím a následně podporou/dotací na
vytvoření nového pracovního místa u místních zaměstnavatelů, popřípadě podporou částečných pracovních úvazků osob, které z nějakého důvodu nemohou pracovat na celý úvazek.
Předpokládáme podporu projektů ve prospěch cílových skupin z regionu v rozsahu cca
400 000 – 2 080 000 Kč, které mohou být až tříleté.
Seminář pro žadatele do těchto výzev OPZ proběhne do konce září. Termín bude upřesněn
na webových stánkách MAS (http://mas.sdruzeniruze.cz), kde naleznou případní žadatelé i
další informace k výzvám, semináři, nebo můžete kontaktovat RNDr. Zuzanu Guthovou na
tel. 724 643 050 nebo e-mailem: manazer@mas.sdruzeniruze.cz
Integrovaná regionální operační program (IROP)
Dne 27. července 2017 MAS Sdružení Růže vyhlásila první kolo výzev v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP) do těchto opatření:
¡ Obslužnost silniční dopravy (pouze na parkoviště pro osobní vozy a prostory pro
bezpečné uschovávání kola) alokace MAS činí 4 028,05 tis. Kč.
¡ Sociální infrastruktura 1 (sociální bydlení) alokace činí 4 213,65 tis. Kč.
¡ Infrastruktura pro sociální podnikání alokace činí 4 188,57 tis. Kč.
¡ Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání alokace činí 4 635,02 tis. Kč a bude
směřovat do předškolních zařízení pouze v souvislosti s navýšením kapacity.
Předpoklad vyhlášení dalších výzev je 21. září 2017 a to v následujících opatřeních:
¡ Sociální infrastruktura 2 (aktivita Rozvoj sociálních služeb – vybudování zázemí pro
terénní služby a vybudování zázemí pro ambulantní sociální služby)
alokace je 2 106,83 tis. Kč.
¡ Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání, kde alokace je 5 056,38 tis. Kč a bude
směřovat do základních škol ve vazbě na klíčové kompetence žáků.
¡ Podpora infrastruktury pro střední vzdělávání alokace je 421,37 tis. Kč a bude směřovat
do středních škol ve vazbě na klíčové kompetence žáků (studentů).
¡ Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení pro
zajištění rozvoje klíčových kompetencí, kde alokace je 4 635,02 tis. Kč.
Další informace k problematice IROP jsou k nalezení na stránkách MAS
http://mas.sdruzeniruze.cz/irop/ds-3960/p1=7580 nebo můžete kontaktovat
Ing. Dagmar Kulhanovou na tel. 774 743 470
nebo e-mailem: landova@mas.sdruzeniruze.cz .
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25 LET V BORŮVCE, BOROVANY
Letos je to již 25 let, kdy Borůvka začala
pomáhat lidem s postižením, a 20 let, kdy svoji
činnost poskytuje v Borovanech a přilehlém
okolí. V současné době je naší hlavní činností
Terénní pečovatelská služba a příprava a rozvoz obědů, které připravujeme ve vlastní kuchyni. Poskytujeme také fakultativní služby
Školku pro seniory a Denní centrum pro osoby
s mentálním a kombinovaným postižením.
V našem zařízení je možné využít půjčovnu
kompenzačních pomůcek.

Terénní pečovatelská služba
Tato služba je určena pro uživatele od
18 let až po starší seniory. Pomáháme klientům v jejich domácnosti s činnostmi, které
by vzhledem ke svému postižení, zdravotnímu stavu či věku sami bez pomoci nezvládli. Pečovatelky dojíždí ke klientům
pravidelně přímo do domácností. Služby
terénní pečovatelské služby umožňují uživatelům dál zůstat ve svém domácím prostředí,
aby nemuseli opustit své domovy.
Nyní máme, dle registrace, 50 klientů této
služby. Převážná většina jich je z řad seniorů a
seniorů s těžkým postižením, kde je kombinace více postižení, a trvale upoutaní na lůžko.
Služby poskytujeme u klientů nejen z Borovan, ale i v dalších přilehlých městech a
obcích.
Terénní pečovatelská služba funguje celoročně, od pondělí do pátku. V případě potřeby,
po domluvě s klienty, i o svátcích a víkendech.
Tuto službu poskytujeme za 80 Kč na hodinu.
Během této služby najela naše auta za minulý rok ke klientům a s klienty celkem 32 400 kilometrů.
Uživatelům jsme zapůjčili kompenzační
pomůcky, které v našem zařízení máme k dispozici (polohovací postele, antidekubitní matrace, chodítka, mechanické vozíky, toaletní
vozíky a vanový zvedák). Celkové náklady terénní pečovatelské služby za rok 2016 byly
2 197 901 Kč.

Příprava a rozvoz obědů
Obědy ke klientům rozvážíme v jejich
vlastních jídlonosičích a v termoboxech, pro

udržení správné teploty jídla a zajištění hygienických podmínek při přepravě. Kuchyně
je v provozu vždy od pondělí do pátku. Klienti mají možnost si vybírat jídla z pestrého jídelního lístku. Ve vlastní kuchyni našeho
zařízení bylo v loňském roce navařeno celkem 9 652 obědů. Cena oběda včetně polévky
je 65 Kč, cena za dovoz 10 Kč. Možné je také
poobědvat v jídelně našeho zařízení.

Fakultativní služby
Školka pro seniory je určena nejen pro odlehčení rodinám, které se chtějí o své blízké
starat a nechtějí je umístit do některého ze sociálních zařízení, ale je i pro seniory, kteří si
chtějí zpříjemnit den a využít tak různorodých aktivit v kolektivu svých vrstevníků.
Školka funguje celoročně, vždy od pondělí
do pátku. Stejně tak i Denní centrum pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením.
Školku pro seniory navštěvuje pravidelně
šest klientů, další dva klienti ji využívají nárazově. Denní centrum pravidelně navštěvují
čtyři klienti, jeden klient podle potřeby.
Uživatelé těchto fakultativních služeb mají
možnost využít nabízených aktivit a denních
programů. Během dne je uživatelům poskytnuta strava a doprava do našeho zařízení a
zpět. Klienti mohou využít společenskou místnost s počítačem a internetem, jídelnu s občerstvením, ložnici pro odpočinek, venkovní
bazén a krytý altán s přilehlou zahradou.
U seniorů trénujeme, jak individuálně tak
skupinově, paměť a jemnou motoriku, provádíme aktivizační činnosti. S klienty s mentálním
postižením nacvičujeme zvládání běžných úkonů o vlastní osobu a osobní hygienu, jemnou
motoriku a provádíme aktivizační činnosti a
různé hry.
V průběhu roku realizujeme pro klienty
jednodenní výlety po okolí, návštěvy výstav a
kulturních akcí, vycházky do přírody. V případě pěkného počasí zaměřujeme aktivity především na pobyt venku v přírodě a v zahradě
našeho zařízení.
Fakultativní služby poskytujeme pouze za
velké pomoci sponzorů, partnerů a nadací.

ZO SPCCH BOROVANY-LEDENICE
¡ 18. července se uskutečnil výlet padesáti zájemců do Vyššího Brodu. Prohlídka
kláštera, Závišova kříže a Poštovního muzea. Cestou domů byla v Kaplici prohlídka
Galerie Krampus. Jsou zde vystaveny masky a kostýmy bytostí, které se do Kaplice
sjíždějí nejen od nás, ale i z okolních států. Letošní Krampus show bude 16. prosince,
tak si to užijte!
¡ Jednodenní zájezd 9. září na hrad Zdíkov, Orlík a projížďka lodí se pro velký zájem
uskuteční jen pro členy ZO. Omlouvám se tímto všem zájemcům bez členství. Snad
někdy příště. Odjezd autobusu z Borovan v 8 hod., dále z Ledenic.
¡ Výroční členská schůze ZO SPCCH se koná 21. září od 14 hod. v Ledenicích v sále
„U Králů“. Hostem bude člen OV, k zábavě zahrají H+H. Přijďte se pozdravit i pobavit.
¡ V sobotu 23. září se opět po dvou letech můžete pobavit a ochutnat bramboráky a vše,
co se dá z brambor udělat na Ledenickém bramborování. I naše ZO se potřetí zúčastní.
Budeme péct buchty z brambor. Přijďte ochutnat.
Za ZO SPCCH Jarmila Himlová, předsedkyně

Cena Školky pro seniory je 40 Kč za hodinu.
Za roky naší činnosti je naše zařízení místem pomoci pro stovky rodin s postiženými
členy a pro seniory. Svoji činnost vykonáváme po tuto dobu v objektu bývalé mateřské
školky v ulici Petra z Lindy, který máme od
města Borovany pronajatý. Vážíme si, že právě tato budova nám byla pronajatá a také se
o ni náležitě staráme. Za dobu užívání budovy
jsme ji zcela zrekonstruovali, zmodernizovali,
vybavili a přizpůsobili k činnosti, jakou vykonáváme, tak aby co nejvíce vyhovovala klientům, kteří našich služeb využívají a potřebují
je. Na veškeré úpravy, opravy a vybavení si po
celou dobu užívání objektu sháníme finance
sami. Náklady na adaptaci objektu, za dobu
našeho užívání, jsou ve výši 9 186 453Kč. Do
údržby jsme dále již dali přes 560 000 Kč, do
vybavení přes 800 000 Kč a na vybudování
kuchyně 1 495 320 Kč. Do celkové částky patří také věcné dary za zhruba 450 000 Kč, které
nám byly darovány, např. dlažba, obklady,
dveře, zámková dlažba a jiné.
Do budoucna, podaří-li se nám sehnat potřebné finance, plánujeme dodělat třetí a konečnou adaptaci budovy, při které by se
zvedla kapacita pro klienty, a vyměnit více jak
60 let stará okna v přízemí budovy.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem příznivcům, sponzorům, partnerům a
nadacím za vyjádřenou podporu a pomoc,
které si velice vážíme. Díky Vám můžeme
dál pomáhat lidem, kteří se bez pomoci druhých neobejdou.
Za celou Borůvku, především za její klienty, děkujeme za veškerou finanční pomoc,
dobrovolnickou práci a další formy pomoci i
podpory, které jsme využili ve prospěch lidí
s těžkým tělesným a zdravotním postižením a
seniorů.
I letos se dál snažíme zkvalitňovat poskytované služby a uskutečňovat nové projekty a
nápady.
V tomto roce nás podpořili například Nadace Agrofert, Nadace ČEZ, Nadace KB JISTOTA, WEIL GOTSHAL – nadační fond,
další náš projekt byl podpořen z programu
Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, naši činnost podporuje např. společnost
INTV s. r. o. a mnoho dalších. Za podporu
v letošním roce velice děkujeme společnosti
AL-SYSTEM EXPO s. r. o..
Služby fungují také za pomoci Jihočeského kraje a MPSV ČR, města Borovany a městyse Ledenice. Děkujeme.
Více informací o námi poskytovaných
službách a cenách získáte přímo v našem zařízení, ul. Petra z Lindy 147, na telefonním čísle
387 981 969 nebo prostřednictvím e-mailové
adresy info@boruvka-borovany.cz.
Borůvka, Borovany
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Provoz moštárny v Borovanech
Moštárna v Borovanech bude v letošním roce už čtvrtý rok v provozu. Ročně se v ní zpracuje 100–300 hl moštu (podle toho, kolik se urodí
jablek). V loňském „slabém“ roce to bylo pouhých 100 hl moštu, při
čemž se moštovalo v třiceti osmi termínech od 28. srpna až do 18. listopadu. Přibližně 2/3 vylisovaného moštu na místě pro zájemce pasterizujeme do Bag in box systému, skleněných lahví nebo i PET lahví.
Moštárna se nachází v areálu služeb Města Borovany na Třeboňské
ulici a je v provozu po předchozí dohodě v úterý a v sobotu. Moštárna
zralá jablka a hrušky na moštování i vykupuje.

Zde uvádíme ceník a kontakty pro letošní rok:
výkup jablek (zralé, padanky)
2 Kč/kg
výkup hrušek (pouze tvrdé)
3 Kč/kg
ovoce k lisování
3 Kč/kg
pasterizace na místě s plničkou
5 Kč/litr
bag in box:
bag (plastový sáček 5l s kohoutkem)
20 Kč/ks
box (kartonová krabice na bag)
15 Kč/ks
provoz moštárny:
úterý
10.00–18.00
sobota 10.00–18.00
Ovoce musí být zdravé a nepřezrálé, obaly na mošt možno mít vlastní.
Na moštování i výkup ovoce je nutno se předem objednat na tel č.
721 561 677 ( po 16 hodině) a to s výjimkou týdne od 14.–21.9., kdy je
třeba se objednávat na tel č. 724 643 050.
správce moštárny – Richard Vaněk

Pasterizovaný mošt si odnesete v bag in box

Drobné padanky dávají hodně kvalitního moštu

Královna podzimu zazáří v Šalmanovicích již počtvrté
Dýně je již od nepaměti nazývána královnou podzimu. A to jistě právem. Vy, kteří jste
již někdy zavítali do Šalmanovic, jste se jistě
přesvědčili, jaké všestranné využití tato podzimní plodina má. A proto mám pro vás tip na
poslední zářijovou sobotu. Zajeďte do nedalekých Šalmanovic, kde sbor dobrovolných
hasičů již počtvrté pořádá Šalmanovické dýňobraní. Brána do dýňového království se
otevře 30. září v pravé poledne.
Na místním hřišti bude pro návštěvníky
přichystán prodejní stánek, který nabídne ke
koupi nepřeberné množství různorodých dýní
všech velikostí, dýňových a podzimních dekorací, zavařenin a dalších produktů. V dlabárně
si děti i dospělí mohou vydlabat a naaranžovat
dýni nebo vyrobit dýňové strašidýlko a přihlásit se do soutěže O nejhezčí vydlabanou dýni a
O nejhezčí dýňové strašidýlko. Na jarmarku
budou moci návštěvníci ochutnat sladké i sla-

né dýňové buchty, štrúdly, muffiny, džus, polévku, chléb a různé jiné dobroty. Z pestré škály dýňových receptů jsme letos vybrali top
recepty z předešlých ročníků a zařadili i
několik novinek. Tak snad si pochutnáte.
Nebojte, i maso bude…
Na doprovodném programu se ještě v těchto chvílích intenzivně pracuje. Něco však již
prozradit mohu. Opět nebudou chybět výstavy
fotografií, starožitného nářadí, výstava myslivecká a výstava hasičské techniky. Výstavkami chceme návštěvníkům ukázat záliby a
koníčky lidí žijících na vesnici. Proto také jsou
každoročně zařazeny do Šalmanovického dýňobraní. O zábavu se jistě postará i střelba ze
středověkého katapultu, obdiv si získá i ukázka provozu staré mlátičky na obilí nebo práce
uměleckého kováře. Šikovné ruce a hlavně pořádnou dávku trpělivosti ocení návštěvníci,
kteří zavítají do Království krajky ke Štěpánce

Tomáškové z nedalekých Jílovic. Nad jejími
ručně zdobenými perníčky mi věřte nebo nevěřte, docházejí slova. Pro nejmenší návštěvníky bude připraven dětský koutek a plno her
s dýňovou tématikou. Více již z plánovaného
programu prozrazovat nebudu. Jak jsem již
řekla, vše je ve fázi jednání, rozpracování a
zařizování. Jak je naším zvykem, nejlépe vše
na poslední chvíli. Tudíž překvapení pro nás i
pro vás.
Jisté však je, že i na letošním ročníku proběhne soutěž O největší vypěstovanou dýni.
Myslíte, že právě ta vaše, která na vašem políčku narůstá do obřích rozměrů, by mohla být
tou největší??? Neváhejte a přivezte ji s sebou
do Šalmanovic. Možná právě ten váš „drobeček“ bude opravdu tím největším.
Celé dýňové odpoledne bude moderovat
Milan Džuba, jehož hlas denně slýcháte z Hitrádia Faktor. Nebude chybět ani muzika. Pro
dobrou náladu, k poslechu, ale i tanci zahraje
kapela HRAJETO, kterou večer vystřídají
Brusný kotouče.
V malé kostce jsem nastínila program
4. ročníku Šalmanovického dýňobraní, které
se koná 30. září 2017 v Šalmanovicích. Parkování pro návštěvníky bude zajištěno na
louce směrem na Jílovice. Bližší informace
o této vesnické akci naleznete na webových
stránkách www.dynobrani-salmanovice.webnode.cz nebo na facebooku ve skupině Dýňobraní Šalmanovice, kde vás postupně budeme
informovat o přípravách, a kde také bude
v nejbližších dnech vyhlášena ještě internetová soutěž.
Na všechny návštěvníky se srdečně těší
členové sboru dobrovolných hasičů a občané
Šalmanovic. Vždyť dýňobraní je dílem celé
naší malé vesničky.
Martina Korandová
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Zaliny přivítaly prázdniny
V sobotu 1. července jsme v Zalinech na návsi uskutečnili akci: Vítání prázdnin pro malé i
velké. Tuto akci pořádal osadní výbor ve spolupráci s hasiči a rybáři ze Zalin. Sobotním odpolednem a podvečerem (14-22 h) nás provázel Josef Pepa Maxa a jeho kapela Maxa Band. Pan
Maxa měl připraveno mnoho soutěží a her o zajímavé ceny. Velmi povedené odpoledne bylo
zpestřeno požárem. Mladí hasiči si vyrobili z kartonových krabic kulisy vesnice, kde nechyběla kaplička, škola, několik statků, psí bouda, ale i vězení Mírov. Během jedné ze soutěží vypukl
požár ve škole, byl vyhlášen poplach. Požár se šířil velmi rychle na přilehlé budovy. Mladí hasiči
dokázali tento požár během několika minut lokalizovat a následně i zlikvidovat. Za předvedený
výkon sklidili naši nejmenší u mnohých přihlížejících jak úsměv ve tváři, tak i slova chvály a
uznání. Odpolední program pro děti byl navštíven velmi slušně, s podvečerní návštěvou to bylo
už poněkud slabší. Ale ti co přišli, se velmi dobře bavili.
Děkujeme městysi Ledenice za finanční příspěvek a zaměstnancům údržby za nádherně vysečenou náves.
Pavel Viktora

MÍSTNÍ KNIHOVNA
nabízí čtenářům
literární novinky
Pro děti a mládež:

ELEKTROKOLA pro seniory (a nejen pro ně)
Krajinou Borovanska
Poznejte krásy Borovanska za řídítky elektrokola. Žádný kopec není překážkou, je jen na
Vás, jak dlouhou trasu si zvolíte nebo zda využijete některou z nabízených tras po Borovansku. S možností dojezdu až 120 km se nemusíte bát vybití baterií, stačí šlápnout do pedálů a
motor se postará o ostatní.
Elektrokola jsou k dispozici v infocentru v Borovanech. Více informací o rezervaci na tel:
387 001 356.

Celodenní půjčovné:
květen, červen, září: PO–NE 9.00–12.00 13.00–16.00 h
červenec, srpen:
PO–NE 9.00–17.30 h
říjen - duben:
PO–PÁ 9.00–12.00 13.00–16.00 h
Senior (55+) a ZTP: 150 Kč/den, ostatní: 250 Kč/den
Vrácení kola po zavírací době infocentra: + 50 Kč

Základní podmínky:
zapůjčení probíhá na základě předložení osobního dokladu a sepsání Smlouvy o výpůjčce.
elektrokola se půjčují pouze na celé dny
součástí zapůjčeného elektrokola je plně nabitá baterie, GPS a zámek
celá vaše trasa bude zaznamenána na GPS – trasu si vyžádejte od obsluhy na e-mail
a budete mít vzpomínku na projížďku
¡ další podmínky dle provozního řádu

¡
¡
¡
¡

Na závěr:
Projekt „Rozšíření sítě elektrokol v Jihočeském kraji“ je realizován Jihočeskou centrálou
cestovního ruchu za finanční pomoci Skupiny ČEZ. Jedná se o druhou část projektu „Síť
elektrokol na území Jihočeského kraje“.

Wong Herbert Yee
Myš a krtek – Zbrusu nový den
Wong Herbert Yee
Myš a krtek – Dobří sousedé
Wong Herbert Yee
Myš a krtek – Kouzelníci
Erica David
Anna & Elsa – Arendellský pohár
Erica David
Anna & Elsa – Jak vyzrát na medvědy
Neville Astley, Mark Baker
Příběhy o prasátku Peppě
Julia Boehmeová
Leo & Luky – Prázdniny s oslíkem
Thomas Brezina
Brontík – Vzhůru do pravěku
Sheri Tanová
Šmoulové – Cesta do Zakázaného lesa
Jill Hucklesby
Ztracený ježeček
Jill Hucklesby
Osamělý králíček
Sue Mongredien
Zatoulané štěňátko
Eva Horáková
Zvířátka (čtení genetickou metodou)
Ivona Březinová
Lucka Luciperka
(čtení genetickou metodou)
Dinosauři – Setkání s obry pravěkého světa

Pro dospělé čtenáře:
Lars Kepler
Hypnotizér
Lars Kepler
Paganiniho smlouva
Mary Higgins Clark Melodie stále zní
Patricia Cornwellová Lhostejné srdce
Lone Theilsová
Dívky z trajektu
Inna Rottová
Třicet sezon lásky
Vlasta Javořická
Loďka v peřejích
Vlastimil Vondruška Vzpoura goliardů
Michaela Klevisová Zmizela v mlze
Constance Leisureová
Láska v Provence
Vilém Hrach
Šumava …hranici přecházejte
po půlnoci
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Zborovská plácaná
Zase po roce dne 20. 8. fotbalisté Zborova
uspořádali volejbalový turnaj ve Zborovské
plácané. Za krásného počasí se vedly urputné
boje o každičký bod, i když to nebylo vůbec důležité. Hlavní bylo, že jsme se opět po roce sešli
se super lidičkami a užili si toto pěkné setkání.
Patronem této sportovní akce byl pan Levý,
který slaví v tento čas narozeniny. A tak všichni
přejeme všechno nejlepší a hlavně zdravíčko.
Jiří Holeček, pořadatel

Odměna za léta
dobré práce
Výsledky republikových soutěží za rok
2016 umožnily třem lodním modelářům z Ledenic účast na mistrovství světa 2017. To se
uskutečnilo tentokráte v Polsku v městečku
Orneta ve dnech 3.-11. července za účasti
šestnácti států. V naší neobsazovanější kategorii F4A se za ČR zúčastnilo celkem pět reprezentantů, z toho tři z Ledenic – Ondřej
Bodžár, Jakub Svoboda a Dominik Juhasz.
Právě tady se ukázalo, že k dosažení dobrých
výsledků na nejvyšší úrovni je zapotřebí letité
dobré práce a vynikajícího soustředění. To se
potvrdilo právě i v Ornetě, kde se za poměrně
nepříznivých povětrnostních podmínek jela
každý den pouze jedna jízda. A výsledek po
tvrdém boji? Ledenice jsou zásluhou Dominika Juhasze třetí nejlepší na světě. Ondřej
Bodžár čtvrtý a Jakub Svoboda devatenáctý
z osmadvaceti účastníků v kat. F4A junior. Jelikož se jedná o kategorii, která je i u juniorů na
nejvyšší úrovni maximálně obsazována, je to
pro nás největší úspěch v kategorii polomaket
na dálkové ovládání za dobu 48 let trvání lodních modelářů v Ledenicích. Jsme hrdi na to, že
Ledenice takto reprezentují ČR ve světě.
I letos se v pěti seriálových soutěžích bojuje
o titul Mistra ČR a Ledenice mají po třetí soutěži z 5. srpna v Plzni velice dobře nakročeno.
První byl náš Matěj Sedmík, druhý Karel Fyrbach a třetí Vít Fyrbach. Vše se ovšem rozhodne až druhý víkend v září na dvojsoutěži
v Jinolicích. Držte nám palce, budeme bojovat.
Nejenom na seriály, ale i na volné soutěže
se těšíme. Tam zase pro změnu bývají pěkné
ceny a k nám do Ledenic si rádi jezdí zasoutěžit
modeláři z celé ČR. Je to nejenom o dobrých
kamarádských vztazích, ale zdejší podnikatelé
a naši příznivci vždy věnují hodně pěkných
cen, a tak si každý modelář s potěšením odveze z Ledenic nějakou pěknou cenu. Ovšem to
nejcennější jsou tradiční ceny a to živá posvícenská husa, metrový salám a titul Pirát roku
dotovaný láhví ohnivé vody. Věříme, že naši
příznivci nám budou nakloněni i nyní a věnují
pěkné ceny pro juniory i seniory, tak jako je
tomu každý rok. Výjimkou je, že na tuto naši
soutěž si může přijít zajezdit každý a nemusí
být členem klubu. Podmínkou ale je, že jeden
model nesmí mít dva soutěžící.
Děkujeme rodičům za jejich maximální
pomoc v naší činnosti a městysi Ledenice za
finanční podporu všech tří výše uvedených
soutěží. Za KLoM Ledenice Jiří Hinterhölz

Zborovská plácaná
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Yauwais Cup vyhrála Rodinná sešlost
Ve finále porazila Sekáče z Radostic 3:0
Pátý ročník turnaje v míčových či silových sportech –
Yauwais Cup – vyhrál opět domácí tým z Ledenic. Po
třech výhrách Miláčků a jedné výhře Jupíků se letos z prvního místa raduje čtveřice Jan Fencl, Václav Fabián, Pavel
Vajgel a Jan Pavlík.
Rodinná sešlost atakovala nejvyšší pozice i v předchozích letech, ale vystoupat na nejvyšší stupínek se jí podařilo
až letos. Tým vedený kapitánem Janem Fenclem vyhrál suverénně svou základní skupinu, v celkovém součtu všech
skupin byl druhý a v play-off měl jednu z nejvýhodnějších
pozic.
Pro osmifinále si Rodinná sešlost vybrala proti Zběsilým lentilkám nohejbal a bez problémů vyhrála na sety
2:0. „Týden před turnajem jsme se dozvěděli, že se nám
rozpadl tým z předchozích dvou ročníků, protože souběžně s turnajem probíhala svatba známého. Museli jsme tedy
sáhnout pro posilu mimo naši rodinu, takže jméno týmu
Rodinná sešlost není úplně pravdivé,“ uvedl kapitán
Rodinné sešlosti Jan Fencl.
Avizovanou posilou byl trenér ledenického fotbalu Pavel Vajgel. „Pomohl nám především v tenise a jako gólman ve fotbale. Svým skvělým zákrokem 20 sekund před koncem nám
vyhrál finálové utkání. Druhá změna v týmu bylo angažování Václava
Fabiána, který i přes svůj věk předváděl famózní výkony ve všech
sportech,“ dodal dále Fencl.
„K průběhu turnaje bych řekl, že skupinu i osmifinále jsme prošli
snadno a v semifinále musím naopak přiznat, že jsme vyhráli především díky šťastnému losu. Ve finále byl rozhodující zmíněný zápas ve
fotbale. Rád bych poděkoval všem pořadatelům a sportovcům za parádní den, který jsme si podle mě všichni užili,“ zhodnotil turnaj kapitán
vítězného týmu.

Ze všech základních skupin byli nejlepší hráči Moulů, kteří předčili
i Rodinnou sešlost. Stopku jim ale vystavil v semifinále tým Sekáči
z Radostic, který je porazil v nohejbale i volejbale. Finále s Rodinnou
sešlostí pak nabídlo vyrovnaný zápas ve fotbale i volejbale a jednoznačnou partii v tenise. Celkem tak Rodinná sešlost vyhrála v sérii 3:0.
„Yauwais Cup je turnaj ve čtyřech míčových sportech a pátou disciplínou je stání na kloubnících. Týmy se v základních skupinách utkají
se svými soupeři ve všech těchto sportech a pro play-off je pak speciální klíč, podle kterého se určují sporty pro dané dvojice,“ vysvětlila
stručně průběh turnaje jeho ředitelka Tereza Cukrová s tím, že mezi míčovými sporty nechybí fotbal, nohejbal, volejbal a tenis.
Výsledky a fotogalerie je na adrese bit.ly/YauwaisCup2017 (ls)

Poděkování pořadatelům a partnerům
turnaje Yauwais Cup
Pět let se úspěšně daří realizovat celodenní turnaj Yauwais Cup.
Aby vše mohlo v pořádku proběhnout, je zapotřebí značný počet
pořadatelů.
Nejen za letošní turnaj, ale komplexně za všech pět let se sluší
poděkovat všem pořadatelům, kteří se na tvorbě, přípravě a chodu
turnaje podílejí. Kvůli turnaji tráví svůj volný čas v areálu… bez vás
by to nešlo.
Stejně tak patří poděkování i všem partnerům a sponzorům.
Děkujeme!
(kapitáni týmů)

Plánuje se nový turnaj
Bude z toho

„Winter Yauwais Cup“?
Letní varianta Yauwais Cupu získala během pěti let krátkou tradici,
která bude pokračovat i v roce 2018. K tradičnímu termínu třetího víkendu v červenci by mohla v zimě začít další tradice v podobě zimní
varianty.
Pokud se vše podaří, bude v únoru nebo v březnu 2018 první ročník
Winter Yauwais Cupu, který by se odehrál v ledenické sokolovně.
„Pravděpodobně bude pro dvoučlenné týmy. Počet sportů by byl tři
nebo čtyři,“ uvedla Tereza Cukrová, ředitelka letního turnaje.
O tom, zda turnaj skutečně bude, bude informovat pořádající Ledenická sportovní během listopadu nebo prosince na svých stránkách ledenickasportovni.cz.
(ls)
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Ledenice zahájily sezonu v Kaplici. Cíl je hrát do 3. místa
Fotbalisté Slavoje Ledenice mají po začátku nové sezony, kterou začali vítězstvím
v Kaplici. V předsezonním rozhovoru bilancuje nad týmem trenér Pavel Vajgel, který postrádá posily.
Příprava proběhla dle plánu?
Ano. Měli jsme na ní čtyři týdny. Letní příprava je ale vždycky specifická. Kluci během
ní mívají dovolené a trénuje se v menším počtu hráčů. Představoval bych si mít hráčů během této části sezony více, ale s tím nic
neudělám.
Co přípravné zápasy?
Prvně jsme hráli v Olešníku s SKP České
Budějovice a byl to slušný zápas. Vyhráli jsme
6:3, kluci ukázali fotbalovost a byl jsem spokojený. Velkým testem byl pro nás zápas s SK
Dynamo České Budějovice U18. Uhráli jsme
s nimi remízu 2:2 a divákům se utkání muselo
líbit. Kluci ho odmakali a i v improvizované

sestavě jsme dokázali uspět. Neměli jsme moc
lidí na střídání, takže kromě fotbalové úrovně
to byl přínos i po fyzické stránce. Na tom se dá
stavět. S Římovem jsme vyhráli 5:1 a u tohoto
zápasu jsem byl spokojený s výsledkem. Naopak herně mi v závěru pár věcí chybělo a
klukům jsem to na dalších trénincích řekl.
Šedesát nebo sedmdesát minut ale bylo
v pořádku.
Povedený závěr sezony, kdy jste uhráli sedm
výher v řadě, a příprava bez porážky napovídají, že byste letos mohli patřit mezi užší špičku soutěže. Jaké jsou vaše cíle?
Byli bychom strašně rádi. Do sezony jsme
nešli s tím, že by nám stačil pátý, šestý flek.
Cíle jsou vysoké, ale zároveň musíme být
soudní, protože lidí tolik nemáme. Bojím se,
že se 14 hráči se celý podzim odehrát nedá.
Budeme to lepit, navíc budeme pomáhat béčku. Takže mám obavu z toho, že se během

I v Ledenicích vznikal spot
s Janem Kollerem k turnaji
E.ON Junior Cup
V termínu 8.–10. září se na E.ON Stadionu klubu
Malše Roudné uskuteční finálový turnaj E.ON Junior
Cupu. Patronem projektu je historicky nejlepší střelec
české reprezentace Jan Koller a právě on je hlavní
postavou TV spotu, který se točil i v ledenickém sportovním areálu.
E.ON Junior Cup je fotbalový turnaj pro hráče do
10 let a na finále přijedou týmy ze šesti zemí. Kromě
české špičky v čele s AC Sparta Praha a SK Slavia Praha dorazí i německé Schalke 04, Hertha Berlín, z Belgie pak Anderlecht Brusel nebo z Francie AS Monako.
Na jihu Čech budou hrát i mužstva z Rumunska nebo
Slovenska.
K turnaji se během léta točil i oficiální televizní
spot, kde hraje hlavní roli patron projektu a historicky
nejlepší střelec české reprezentace Jan Koller. Natáčení
spotu probíhalo ve třech městech a jedním z nich byly
i Ledenice, konkrétně ledenický sportovní areál.
Poznáte to? Na výsledek se podívejte na adrese
(ls)
bit.ly/JanKoller.

podzimu projeví nedostatek lidí. Kluci ale ode
mě mají za cíl uhrát bednu.
V prvním utkání jste vyhráli na hřišti Kaplice
3:1.
V Kaplici rozhodl moment fair play, kdy za
stavu 1:1 dal Honza Pavlík gól, ale rozhodčí
ho neviděl kvůli tomu, že to byla bomba do
zadní spojovací tyče a míč hned vyletěl ven.
Domácí Janura ale za rozhodčím došel a řekl,
že to byl gól. Opravdu nevídané gesto. Klobouk dolů. (pozn. rozhovor vznikl po utkání
v Kaplici)
Co změny v kádru?
Chtěli jsme tým doplnit o kvalitního stopera, který by nahradil Honzu Fencla. Honzu
bych rád viděl na jiných postech. Stejně tak
jsem měl zájem o zkušeného útočníka. Bohužel nároky mateřského klubu byly na nás moc
vysoké.
V přípravě se objevil i brankář Filip Mičan,
který si dal po minulé sezoně pauzu. Vrací se
zpět do hry?
Filip to má malinko složitější kvůli práci.
Když má čas, přijde si zatrénovat. Už jsme ho
ale využili i v útoku (úsměv). Zatím neřekl, že
by s námi sezonu absolvoval, ale počítám
s ním, že bude dle možností chodit na tréninky
a když by byla šance, tak přijede i na zápas.
Je nějaká změna u zraněných hráčů jako
Marek Kopáček a Lukáš Winkler?
Marek má bohužel ze zápasu z uplynulé sezony přetrhané vazy v koleni a bude kvůli
tomu dlouhodobě mimo hru. Lukáš měl zlomenou kůstku v noze a doufám, že po utkání
s Kaplicí již bude k dispozici.
A co ostatní hráči?
Svalové zranění má i Martin Kožant. Michal Michner postoupil do dalšího studia na
vysoké škole a k dispozici moc nebude. Dlouhodobě mimo je i Michal Hladík.
(ls)
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Počasí je Bůh
Víme to všichni. Neporučíme mu! Vzhlížíme k obloze v bláhové naději, že si snad
vyprosíme dovolenkové sluníčko, či vydatné
deště pro přírodu. Nebo jako my „sportovci“
to nejúžasnější volejbalové počasí - zataženo,
o
bezvětří a teplota mezi 20 až 24 C. Tohle si
vymodlit je zvláště u nás v Ohrazení neskutečně obtížné, v podstatě nemožné. Fenoménem,
který zde ovládá srážky, je směr větru a Srubečák. Ten oblačnost od západu rozrazí a tak prší
v Ledenicích, nebo v Zalinech, ale tady ani
kapka. U nás s jistotou prší, jen když jdou mraky od severu z „Kozího rohu“, jak je pro neznalé tajuplně označován zalinský směr.
Za těch 16 let, co v Ohrazení pořádáme turnaj pro volejbalové odrostence zvaný „STAŘÍ
PARDÁLOVÉ“, jsme jej i přes evidentní složitost prognózovat a zajistit vhodné počasí,
museli zrušit jen dvakrát. V r. 2012 pro setrvalé deště, kdy z hřiště bylo bahniště a v r. 2015
pro tropická vedra s trvalou teplotou nad
o
35 C. V tyto roky nám nebyly nic platné
upřímné modlitby, ani intenzivní úlitby.
I letos to byl rébus a neskutečné nervy. Počasí vyjde – nevyjde? Předpovědi byly jasně
nepříznivé. Při dotazech na Hydrometeorologický ústav, pracoviště Č. B. nedokázali rosničkoví odborníci slíbit nic jiného, než silné
sobotní srážky s nárazovým větrem. Hodinový úhrn měl být mezi 2 až 8 mm vody v průběhu celého dopoledne. Tož co s tím?
Odvolat – neodvolat? Nejsme žádní nováč-

Pepa Vilímek nepadá únavou, ale jednoruč mistrně zvedá spoluhráči již odepsaný míč. Ač věkem pár let důchodce, herně pořád šmat
ci, proto jsme s velkou pokorou vložili
úspěch akce do rukou Nejvyššího. Hřiště
jsme v pátek připravili, síť natáhli a doufali,
že to v sobotu dopadne.
A dopadlo! Ráno jsme se sešli, kurt po nočním dešti přelajnovali a do půl čtvrté odpoledne hráli. Pak nás do místní hospůdky zahnal
setrvalý déšť, který z hrací plochy vytvořil
bahnité kluziště, na kterém to bylo o zdraví.
Turnaj jsme nedohráli, ale všech 27 přítom-

ných volejbalových matadorů se snad dostatečně vyřádilo. Zpocená trika, dobrá nálada a medaile pro každého byla zaslouženou odměnou
všem, kteří nepodlehli meteorologickému pesimismu, ale věřili „schopnostem“ organizátora,
stejně jako kvalitnímu zázemí a dokonalé péči
o strávní a pitný režim v hospůdce.
Těšíme se za rok opět na shledanou na
kurtu a v ohrazeňské hospodě. Fakt to bylo
dobrý!!
František Lang

Zborovský turnaj v nohejbale
V sobotu 26. srpna se ve Zborově konal již XXII. ročník nohejbalového turnaje dvojic. Krásné teplé a slunečné počasí provázelo celkem
devět dvojic v bojích o cenné poháry. Přijeli tradiční účastníci, ale opět
i nové tváře. Na obou stranách hřiště bylo vidět spousty krásných útočných výpadů a i skvělých obranných zákroků. Nad sítí bylo vidět nohy
hodně vysoko a někteří hráči uštědřili protihráčům i několik kopanců.
Jelikož se tento turnaj hraje více jak dvacet let, z malých kluků kteří sledovali boje svých otců pouze z laviček, jsou nyní spoluhráči svých
otců. A jak dokládala předvedená hra, nevedli si vůbec špatně. Dlouho-

letí účastníci tohoto turnaje vzpomínají na zarostlé a nevzhledné zázemí kolem antukové plochy a oceňují, co jsme z toho dokázali za
podpory městyse Ledenice vybudovat. Výstižně to dokládá i fotokronika tohoto turnaje, do které rádi nahlížejí jak samotní účastníci turnaje,
tak i početné publikum. Všechny zápasy byly odehrány do podvečerních hodin a vyhlášení jako tradičně bylo přesunuto do Zborovské
Bumbálky. Každý účastník turnaje obdržel věcné dary a první tři krásné
poháry. Rád bych poděkoval všem sponzorům za jejich věcné dary a
všem hráčům za jejich výkony a účast.
Michal Vazač
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SLEPIČÍCH HOR
Sobota 16. 9.
Slepičí hory jsou rozsahem malé,
ale strmé a romantické pohoří s krásnými vesničkami.
Půjdeme z Benešova přes Svatého Víta, Dluhoště,
Vysokého Jezdce (715 m n. m.), Velké Skaliny a Daleké
Popelice na Kohouta (871 m n. m.) a Slepici (865 m n.m)
s jejími sochami a přes Předlesí zpět do Benešova.
Trasa dlouhá 19 km je středně náročná.
Průvodce Milan Koželuh
8.30 odjezd Ledenice autobusové nádraží
8.40 Borovany aut. nádraží.
Předpokládaný návrat 19.30 h.
Cena 200 Kč.
Přihlásit se můžete v knihovně v Ledenicích
nebo telefonicky pí Křížová 389 604 755 a 606 443 518,
e-mail: kultura@ledenice.cz.

Uzávěrka příštího vydání
Ledenického zpravodaje je 25. září

září 2017

KULTURNÍ PŘEHLED
Ó DĚTSKÁ SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA
Neděle 10. 9. od 13 h
Sportovní areál Ledenice
Tradiční i netradiční sportovní disciplíny.
Pořádá TJ Slavoj Ledenice
Ó LEDENICKÁ „50“
- VEŘEJNÁ SOUTĚŽ LODNÍCH MODELÁŘŮ
Neděle 17 . 9. od 10 h
Rybník Lazna
Tradiční soutěž o živou posvícenskou husu, piráta roku
a ohnivou vodu.
Ó SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ V ZALINECH
Neděle 17. 9.
¡ mše svatá
¡ dechová hudba
¡ pouťové atrakce

Připravujeme na říjen
Ó PŮLHODINKA S KRONIKÁŘEM – pokračujeme
Téma: Městys ve vývoji veřejné správy
Kdy: čtvrtek 5. října od 18 hod.
Kde: společenský sál DPS
Ó V. MYSLIVECKÉ HODY
Sobota 14. 10.
Začátek v 19 h kulturní dům U Králů
Program:
- k poslechu a tanci hraje živá hudba,
- myslivecká tombola,
- speciality myslivecké gastronomie.
Vstupné 350 Kč, předprodej vstupenek od 1. 9.
v Cukrárně u Fabiánů Ledenice, Náměstí 207
Přijďte se dobře najíst, napít, popovídat a zatančit.
Ó VÝLOV RYBNÍKA PAZDERNICKÝ v Zalinech
Sobota 21. 10.
Po celý den občerstvení, prodej ryb, hudba.
Ó TRADIČNÍ VÝLOV RYBNÍKA PARČÁK v Ledenicích
Sobota 28. 10.
Po celý den občerstvení, prodej ryb, hudba.

PAVEL SLÁMA

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

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

září 2017
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EPIGON A s. r. o. Ledenice
oznamuje,
že dne 23. 9. v době od 8 h do 10 h
bude probíhat PRODEJ OBILÍ v areálu firmy
na Budějovické ulici.
Ing. Václav Tůma

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek
prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant
ve všech barvách z našeho chovu!
Stáří 14-19 týdnů. Cena 149-180 Kč/ks
Prodej: Ledenice – u restaurace Na plácku
21. září a 27. října 2017 v 15.45 hod.
13. října 2017 v 10.10 hod.
Při prodeji slepiček výkup králičích kožek.
Cena dle poptávky.
Bližší informace: pátek 9.00 –16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840.
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DOMOV DŮCHODCŮ
DOBRÁ VODA
HLEDÁ:
Pracovníky v sociálních službách
se zaměřením na přímou obslužnou péči
nepřetržitý provoz (směny 7.00 – 19.00, 19.00 – 7.00);
možnost i brigádně; možnost i pouze ranní nebo odpolední směny;
nástupní plat 19.100 Kč + příplatky, brigádně 125 Kč/hodinu

Kuchaře a pomocné kuchaře
pracovní doba včetně sobot, nedělí a státních svátků
(směny 6.00 – 14.30, 11.00 – 19.30);
možnost i pouze na ranní nebo odpolední směny ve všední dny;
možnost i brigádně;
nástupní plat 16.580 Kč + příplatky vyučený kuchař,
14.120 Kč + příplatky pomocný kuchař,
brigádně 130 Kč/hodinu kuchař
a 110 Kč/hodinu pomocný kuchař

Uklízečky
pracovní doba včetně sobot, nedělí a státních svátků
(směny 7.00 – 15.30, 10.30 – 19.00); možnost i brigádně;
nástupní plat 13.020 Kč + příplatky, brigádně 100 Kč/hodinu

Kontakt:
manažer lidských zdrojů Mgr. Jakub Růžička – 775 724 267
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