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Zdarma

ZE ZASEDÁNÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
Z veřejného zasedání Zastupitelstva
městyse Ledenice ze dne 2. května
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 výsledek výběrového řízení „prodej valníku VW Transporter“. Jako nejvhodnější
nabídka byla podle hodnotících kritérií
vyhodnocena nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou 35.555 Kč. Zastupitelstvo městyse Ledenice pověřuje starostu podpisem
smlouvy na tuto zakázku s vybraným uchazečem.
 výsledek výběrového řízení na prodej cisterny „TATRA 815 CAS“. Jako nejvhodnější
nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena nabídka s nejvyšší nabídkovou
cenou 900.000 Kč od obce Lenora. Zastupitelstvo městyse Ledenice pověřuje starostu podpisem smlouvy na tuto zakázku
s vybraným uchazečem.
 výsledek výběrového řízení na veřejnou
zakázku – „Stavební úpravy zpevněných
ploch, Ledenice - hřbitov“. Jako nejvhodnější nabídka byla podle hodnotících
kritérií vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 1.871.078 Kč bez DPH, tj.
2.264.004 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo
městyse Ledenice pověřuje starostu podpisem smlouvy na tuto zakázku s vybraným
uchazečem.
 výsledek výběrového řízení na veřejnou
zakázku – „Ledenice – ul. Na Oborách
1. etapa“. Jako nejvhodnější nabídka byla
podle hodnotících kritérií vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou
19.308.217,56 Kč bez DPH. Zastupitelstvo
městyse Ledenice pověřuje starostu podpisem smlouvy na tuto zakázku s vybraným
uchazečem.
 výsledek výběrového řízení na zakázku –
„Dopravní automobil pro SDH Zaliny“.
Jako nejvhodnější nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 916.250 Kč bez
DPH, tj. 1.108.663 Kč s DPH. Zastupitelstvo městyse Ledenice pověřuje starostu
podpisem smlouvy na tuto zakázku s vybraným uchazečem.
 roční účetní závěrku městyse Ledenice za
rok 2017 na základě doporučení a zápisu
Finančního výboru zastupitelstva městyse
Ledenice ze dne 26. 3. 2018 o provedené

Více o listině i oslavách
740 let od první písemné
zmínky o městysi Ledenice se
dozvíte uvnitř zpravodaje

Listina
z 13. července 1278
s nejstarší písemnou
zmínkou o Ledenicích
kontrole a ověření účetní závěrky městyse
Ledenice za rok 2017.
Zastupitelstvo městyse projednalo:
 dotaci Ministerstva zemědělství na stavbu
„kanalizace a ČOV – Zaliny“ a doporučuje
pokračovat v přípravě realizace.
 závěrečný účet městyse Ledenice za rok
2017 a souhlasí s celoročním hospodařením
městyse Ledenice za rok 2017 dle ustanovení § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000
Sb., a to bez výhrad.
Zastupitelstvo městyse na svém zasedání
projednalo a schválilo:
 závěrečný účet městyse Ledenice za rok
2017 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Ledenice za rok
2017 od Krajského úřadu Č. Budějovice,
oddělení přezkumu hospodaření.
Pozemky:
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 smlouvu o zřízení věcného břemene č. CB –
014330041324/001 s E.ON Distribuce a. s.,
na stavbu „Ledenice, K3646/2 - úprava NN“








k pozemkům parc. č. 4632/1 a 4632/17
k. ú. Ledenice v souladu se Smlouvou
č. 1030035771/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 10. 4. 2018 za
cenu 1.000 Kč.
koupi pozemku parc. č. 2161/3 o výměře 96
2
m v k.ú. Zborov do vlastnictví městyse Ledenice za cenu 121 Kč včetně DPH.
koupi pozemku parc. č. 2140/1 o výměře
2
21 m a pozemku parc. č. 2128/21 o výmě2
ře 60 m odděleného geometrickým plánem č. 523-27/2018 z pozemku parc. č.
2128/14 v k. ú. Zborov do vlastnictví městyse Ledenice za smluvní cenu.
prodej části pozemku parc. č. 1630/1
v k. ú. Zborov oddělen geometrickým
plánem č. 491-41/2016 jako pozemek
2
parc. č. 1630/10 o výměře 539 m žadateli
2
za cenu 100 Kč/m .
Smlouvu o bezúplatném převodu podílu 1/6
pozemku parc. č. 327/11 v k. ú. Ledenice od
Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví městyse Lepokračování na str. 2
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ZE ZASEDÁNÍ RADY
pokračování ze str. 1









denice a pověřilo starostu městyse podpisem smlouvy.
Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na výkup vodního díla „prodloužení vodovodu a
kanalizace, Ledenice“ - stavba je vedena
po pozemku parc. č. 4638/5 v k. ú. Ledenice
za cenu 121 Kč včetně DPH.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti č. 67/2018-SML//403335 ve
prospěch městyse Ledenice, která se týká zatížení pozemku parc. č. 1242/30 v k. ú.
Ohrazení za cenu 10.000 Kč bez DPH.
Smlouvu o uzavření kupní smlouvy na stavbu vodovodní přípojky na pozemcích parc.
č. 3680/33, 4654/2 a 3852/3 v k. ú. Ledenice
za cenu 121 Kč včetně DPH.
Smlouvu o uzavření kupní smlouvy na stavbu kanalizace na pozemku parc. č. 4636/3

CO VÁS ZAJÍMÁ?
V tomto vydání Ledenického zpravodaje
jsme požádali o rozhovor ředitele Základní
školy, základní umělecké školy a mateřské
školy v Ledenicích (dále jen ZŠ) Mgr. Vladislava Šestáka. Důvodem k tomu je situace
v ledenické škole, kdy sedm ze čtrnácti učitelů ukončí v červnu svůj pracovní poměr.
V této souvislosti se mezi rodiči, ale i žáky
šíří mnohé dohady a nepravdivé informace,
rodiče jsou znepokojeni a mají obavy o vzdělání svých dětí. Písemná žádost o informace
byla doručena i školské radě. Ta následně
iniciovala schůzku zástupců zřizovatele ZŠ,
školské rady a vedení ZŠ. Prvním krokem k
řešení této situace, na kterém se všichni při
svém jednání shodli, je právě tento rozhovor.
Pane řediteli, první dotaz míří na první stupeň
ZŠ. Ke konci školního roku odchází z počtu
pěti učitelů dokonce čtyři. Rodiče se ptají,
proč tomu tak je, dle jejich názorů něco takového ještě na začátku školního roku učitelé
v plánu neměli.
To nemohu potvrdit. V lednu jsem byl informován o úmyslech odejít do důchodu v rozmezí jednoho týdne. V březnu jsem absolvoval
postupně se všemi učiteli každoroční pohovor,
jehož součástí byla řeč i o úvazku na následující
školní rok. V jednom případě bylo probíráno
vypršení smlouvy, v ostatních případech nebyly odchody řešeny ani oznámeny.
Z druhého stupně odchází tři paní učitelky.
Obavy mají děti i rodiče a řeší mezi sebou
mnoho otázek, dovolte mi, tlumočit Vám je:
Odchází z důvodu výpovědi, nebo na vlastní
žádost?
Dvě na vlastní žádost. Jedná se o posun
v kariéře. Jedna úspěšně zvládla konkurz na
místo ředitelky ZŠ, druhá bude na dlouhodobé
stáži v zahraničí v rámci svého studia. V jednom případě vypršela smlouva.

v k. ú. Ledenice za cenu 121 Kč včetně
DPH.
Zastupitelstvo městyse neschválilo:
 prodej pozemku parc. č. 378/2 v k. ú. Lede2
nice o výměře 161 m . Zastupitelstvo městyse nabízí pronájem pozemku.
 prodej části pozemku parc. č. 377/1 v k. ú.
2
Ledenice o výměře 540 m . Zastupitelstvo
městyse nabízí pronájem pozemku.
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 16. 5.
Rada městyse projednala:
 žádost Linky bezpečí, z. s. , Praha ze dne 30. 4.
2018 a schválila uzavření Darovací smlouvy s žadatelem o poskytnutí finančního daru
z rozpočtu městyse Ledenice ve výši 2.500
Kč na provoz Linky bezpečí v roce 2018.
 žádost Žraloci Ledenice z. s. o poskytnutí
mimořádné dotace na pokrytí financí pro
obnovu antuky ve výši 30.000 Kč z rozpočtu městyse Ledenice na výše uvedený účel a
Pět z odcházejících (I. i II. stupeň) jsou dlouholetí učitelé v ledenické škole, rodiče nerozumí tomu, proč odcházejí všichni právě teď,
a ptají se, co jste udělal proto, aby zde zůstali?
Jde o osobní rozhodnutí, která plně respektuji. Vše se bohužel slilo do jednoho okamžiku
a svou roli zde sehrál i lavinový efekt. Z těch
pěti učitelů dva odcházejí do důchodu, jeden
postupuje výše v kariéře a dva přestupují na
jiné školy. Ve všech případech se jedná o rozhodnutí dospělých lidí, která byla v době, kdy
mi byla oznámena, již hotovou věcí.
Jednoznačně odmítám názor, že jsem cíleně působil na to, aby kdokoli odešel.
Mezi odcházejícími je i současná zástupkyně
ředitele ZŠ. Proslýchá se, že novou zástupkyní bude Vaše sestra, která na ZŠ Ledenice již
několik let učí. Myslíte si, že je to správné?
Místo zástupce je velmi náročné. Musí se
vypořádat s rozsáhlou agendou, umět velmi
dobře s počítačem, mít organizační schopnosti
a mít přehled. Já jako ředitel se na něho potřebuji, nebo v leckterých věcech přímo musím
spolehnout, protože nakonec stejně za všechno zodpovídám já. Věřím, že někde existuje
vhodný kandidát. Osobně takového člověka
z vnějšku školy však neznám. Proto jsem v tom
omezeném čase, co jsem měl na uspořádání
sboru, hledal přímo mezi učiteli ve škole. Volba nového zástupce proběhla s přihlédnutím
ke všem okolnostem a s plným respektem
k zamítavému rozhodnutí prvního z kandidátů. Ten však z důvodů, které se školy nijak netýkají, toto jmenování nemohl přijmout.
Jak zajistíte, aby byla žákům zajištěna kvalitní
výuka? Budou všechny předměty učeny aprobovanými učiteli? Rodiče se obávají toho,
že téměř polovinu učitelského sboru nahradí
mladí učitelé bez praxe, kteří teprve budou
získávat zkušenosti před tabulí a bude to mít
negativní vliv na úroveň znalostí dětí a tím
pádem i na jejich výsledky při přijímacích
zkouškách na střední školy.
Tyto obavy jsou liché. Přicházející učitelé
mají za sebou pedagogickou praxi v rozmezí
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pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace.
 žádost ohledně zřízení veřejného osvětlení
ve Zborově u čísla popisného 12 a u sousedního pozemku parc. č. 750 a doporučuje prodloužení VO s využitím výkopu pro
elektrickou přípojku.
Rada městyse schválila:
 pronájem sálu „U Králů“ v Ledenicích na
soukromou akci za těchto podmínek: termín akce sobota 19. 5. 2018 – jednorázová
akce.
 zadání zakázky malého rozsahu včetně výběrového řízení na akci „Ohrazení – oprava
místní komunikace U cikánů“. Předpokládaný rozpočet na tuto zakázku je cca
331 426 Kč bez DPH, 401 025,- Kč vč. 21%
DPH. Rada městyse schválila, že základním hodnotícím kritériem této zakázky je
nejnižší nabídková cena. Písemná výzva
k podání nabídky bude zaslána třem vybraným firmám.
roku až několika let. Při výběru učitelů bylo
samozřejmě také důležité kritérium, které se
vztahovalo k zajištění aprobovanosti. Ta bude
tudíž opět velmi vysoká.
Nastoupenou strategií ledenické školy je
kromě jiného naše žáky připravit na zkoušky
podle současných požadavků a vývoje školství s využitím odpovídajících metod výuky,
techniky a pomůcek. Souhlasím, toto by mělo
rodiče zajímat a v tomto duchu by měli ale
také se školou spolupracovat.
Plánuje škola rozšíření zájmových kroužků
po výuce (např. výtvarný, přírodovědný, jazyky, taneční, pohybové hry)?
Škola v minulých letech svým žákům nabízela tyto kroužky: taneční, dobrovolný tělocvik,
dramatický kroužek, zdravotnický kroužek, kroužek informačních technologií, kroužek angličtiny, výtvarný a čtenářský. Škola má nabízet
kroužky, ale v dnešní době nemůžete nikomu
přikázat, aby takový kroužek vedl. V letošním
roce pracuje kroužek angličtiny, dramatický
a dobrovolný tělocvik. Na druhou stranu je
pravda, že nabídka volnočasového vyžití dětí
v Ledenicích je opravdu široká. Určitě si nevzpomenu na všechny, ale děti mohou navštěvovat kroužky, kluby nebo oddíly: softbal,
volejbal, badminton, roztleskávačky, hasiče,
rybáře, a pokud mám správné informace, pracuje pod hlavičkou TJ sokol i klub šachistů.
Rodinné centrum Ledňáček nabízí cvičení pro
rodiče s dětmi a atletickou přípravku Fell fit a
na příští školní rok je v plánu i otevření výtvarného kroužku.
Jak ve škole řešíte používání mobilních telefonů žáky?
To je problém, který se vyskytuje poměrně
často, a proto jsou pravidla používání mobilního telefonu ve škole zahrnuta do školního řádu
(kapitola 5.5 Zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví a podmínky vnášení a nakládání s běžnými věcmi, které přímo
nesouvisejí s vyučováním), který si všichni ropokračování na str. 3

červen 2018

CO VÁS ZAJÍMÁ
(pokračování ze str. 2)
diče mohou najít na webových stránkách školy (https://www.skolaledenice.cz).
A řešení případné šikany ve škole?
Přímo se šikanou jsme se ve škole zatím
nesetkali. Nelze zaměňovat jednotlivé situace
s cíleným a dlouhodobým působením. Samozřejmě, kdyby taková situace nastala, máme
vypracovaný Preventivní program, který je
opět zveřejněný na webu. Dále má škola metodika prevence, který učitelskému sboru
podává informace a metodické pokyny pro
rozlišování a řešení všech druhů závadového
chování, včetně eventuální šikany.
Pane řediteli, děkuji Vám za vysvětlení situace v naší škole i odpovědi na další otázky
rodičů.
jk
Vážení rodiče,
pokud stále máte pocit, že pan ředitel dostatečně neodpověděl na vaše otázky, nebo máte další, na které chcete znát odpověď, máte možnost.
V úterý 19. června od 17 hodin proběhne
veřejná schůzka zástupců vedení školy,
zřizovatele školy a školské rady s rodiči.
Schůzka se uskuteční v divadelním sále.

Pozvánka na koncerty
Středa 13. 6.

KONCERT ŽÁKŮ ZŠ, ZUŠ
A MŠ LEDENICE
Začátek v 17 h, Divadelní sál Ledenice
Vstupné dobrovolné
Čtvrtek 21. 6.

KONCERT ŽÁKŮ ZŠ, ZUŠ
A MŠ LEDENICE
Začátek v 17 h, Divadelní sál Ledenice
Vstupné dobrovolné
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Zápis do 1. třídy ZŠ
Ve dnech 12. a 13. dubna proběhl zápis předškoláčků do
prvních tříd, které se budou otevírat ve školním roce
2018/2019. K vlastnímu zápisu se dostavilo celkem 49 dětí.
Z toho důvodu tedy budeme otevírat v rámci ročníku dvě
první třídy. Není bez zajímavosti, že 18 dětí není z našeho
spádového obvodu. Tato skutečnost může být vnímána veřejností různě, proto vysvětlení.
Slavošovice (1), Jílovice (1), Slovensko (1), Srubec (15). Ve Srubci se měla v letošním roce
stavět škola. Tento projekt se bohužel nejspíše nebude realizovat. Vzhledem k celkovému
přetlaku dětí i ve školách v ČB, mají srubečtí problém s umístěním dětí, když obec Srubec nepatří do žádné spádové oblasti. U nás ve škole byla ještě volná kapacita, v současné době se
tedy dostáváme k číslu plné naplněnosti školy (230 žáků). Důvod, který by ovšem měli ocenit
rodiče prvňáčků je ten, že pouze „naše“ děti by dohromady vytvořily skupinu čítající 26 prvňáčků. Tato třída by nešla rozdělit. Nyní je stav 38 a mohou tedy vzniknout třídy dvě.
Skutečné počty:
u zápisu: 49 předškoláků
zapsáno: 37 žáků (celkem bude v 1. ročníku 38 žáků, 12 ze Srubce)
odklady: 9 dětí
odhlášeno: 3 žáci
Kapacita školy je jedna věc, ta druhá je o možnostech. Možnosti školy z hlediska volných
tříd ještě jsou s využitím již vyzkoušeného modelu. Pavilon má pět tříd. Proto tam budou
umístěny obě první třídy, obě druhé a třetí třída. Čtvrtá třída pak bude mít zázemí v budově na
náměstí.
V minulém roce byla navýšena kapacita školní družiny z 60 na 90 dětí. V tomto objemu
žáků prvního stupně by však ani toto množství nestačilo a po vyjednávání s OŠMT ČB (odbor
školství, mládeže a tělovýchovy) byla kapacita navýšena o dalších 15 míst. Od školního roku
2018/2019 bude tedy ve školní družině k dispozici 105 míst a děti budou rozděleny do čtyř
oddělení. Zázemí pro čtvrté oddělení bude v budově školní družiny, k dispozici bude i volná
třída ZUŠ.
Poslední důležitá věc se vztahuje k jídlu. I zde byla navýšena kapacita a to z nynějších
300 strávníků (zcela zaplněná) na 350. Zároveň byl zadán požadavek na vytvoření studie pro
výhledové zkapacitnění školní jídelny a úpravu vývařovny pro dvě jídla.
Mgr. Vladislav Šesták, ředitel školy

Kuličkový turnaj třeťáků
Bylo hezké páteční dopoledne a my jsme přivítali jaro velkým turnajem v kuličkách. Každý
z nás hrál proti každému spolužákovi ze třídy, tedy celkem 21 zápasů na některém z osmi důlků.
Vítězem utkání byl vždy ten, kdo svých 7 stejně barevných kuliček dostal do důlku dřív než soupeř. Nejlepší byl Josef Kohout, 2. Ela Jarůšková, 3. se umístila Lucie Hurtová. Po sladké odměně
jsme se spokojeni vrátili do školy.
žáci 3. třídy
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Miniprojekty

a prezentace ve výuce
Během školního roku se žáci naší školy
zapojují do různých celoškolních projektů či
miniprojektů v rámci jednotlivých předmětů.
Průběžně se o nich dozvídáte na stránkách
Ledenického zpravodaje, školy nebo ponovu
na facebooku. A co to vlastně ten projekt je?
Jednoduše bychom ho mohli charakterizovat
jako určitou formu výuky, která propojuje různé dovednosti a znalosti z několika oborů a
bývá činnostně zaměřena. Rozvíjí a upevňuje
klíčové kompetence, především komunikativní, pracovní, sociální, k učení a k řešení
problémů.
Dnes bych se ráda zaměřila na miniprojekty zařazované do hodin anglického jazyka. Snažím se, aby všechny třídy, v nichž
učím, prošly ročně alespoň jedním projektem. U nižších ročníků bývá výstupem plakát
či jednoduchá několikastránková brožurka,
starší žáci vytvářejí powerpointové prezentace. Většina projektů bývá individuální, ale
zařazuji i skupinové. Některé jsou dvouhodinové, a jiné trvají i několik týdnů. Žáci si při
práci na projektech procvičují nejen znalosti
z angličtiny, ale rozvíjejí i kreativitu, zručnost,
trpělivost, přesnost, schopnost dodržet zadání,
samostatnost i spolupráci. Rozvoj jazykových
dovedností (hovořit věcně, gramaticky správně, zřetelně, plynule,…) jde ruku v ruce s nácvikem dovedností sociálních (postoj, kontakt
s publikem,…). Žáci se totiž učí prezentovat
svou práci nejen před spolužáky, ale někdy
jejich vystoupení natáčím, nebo se přijdou
podívat jiní učitelé. Žák musí mít svůj projev
skutečně připravený, neboť se při prezentaci
může opřít jen o poznámky v bodech či o obrázek a věty tvoří sám na místě, a to je skutečně
náročné. Například v loňském školním roce si
vybraní žáci dvou nejvyšších ročníků zkusili
svým vystoupením zaujmout tu druhou třídu.
Každý si měl přečíst několik kapitol z anglicky psané knihy a připravit si převypravování
příběhu. Potom společně seznámili ostatní
s dějem celé knihy. Nedílnou součástí přípravy prezentace bývá i práce s moderními technologiemi, které žáci využívají k vyhledávání
a zpracovávání informací a fotografií a k tvorbě samotné prezentace.
A na čem vlastně žáci v letošním roce pracovali? Čtvrťáci vytvářeli plakátek „Dinosaurs“, páťáci zhotovili dvě brožurky – „Me
and My Friends“ a „My Duties“, šesťáci vyrá-

Úspěch mezi flétnami
Dne 11. 5. se konala Novohradská flétna mezinárodní soutěž mladých interpretů. Této
soutěže se zúčastnila naše žákyně Karolína
Nekolná ze třídy Emy Gruberové za klavírního doprovodu Mgr. Aleny Špatné. Karolína se
jako nejmladší účastnice ve své kategorii
umístila na třetím místě.
Gratulujeme!

běli plakát „My Birthday Party“ a sedmáci
zpracovávali téma „World in 2100“. Ti nejstarší vytvářeli powerpointové prezentace:
žáci osmé třídy zdokumentovali přípravu jídla, vystoupili s prezentací o Londýně a čeká je
ještě skupinový projekt „A Sightseeing Tour“.
Děváťáci zpracovávali prezentace „Ecosystems“, „European Countries“ a čeká je „Cooking“. Také jako nejstarší se během školního
roku podíleli na dalších celoškolních a mezitřídních projektech.
V přístupu k této formě výuky je u většiny
žáků cítit zodpovědnost a sounáležitost, ale

jsou i tací (naštěstí jen ojediněle), kteří mají
problém s dochvilností, dodržováním pravidel, pracovními návyky nebo s překonáváním
vlastní pohodlnosti. Je tu však i řada žáků, na
něž jsem právem pyšná, neboť jsou precizní,
tvořiví, spolehliví a podávají skvělé výkony.
Myslím si, že dovednosti získané účastí na miniprojektech se žákům naší školy neztratí, ale
využijí je při studiu na střední škole.
Mgr. Jana Dastichová

Městys Ledenice vás srdečně zve na

Kroiherův podvečer,
pořádaný ve čtvrtek 14. 6. 2018 v Ledenicích
u příležitosti 70. výročí úmrtí ledenického děkana a senátora
Františka Jana Kroihera
Od 18.00 hod. odhalení pomníku F. J. Kroiherovi na horním náměstí u kostela.
Od 18.30 hod. program v divadelním sále, kterým provede ledenický kronikář
PhDr. Jiří Cukr.
Součástí bude:
¡ představení knihy o Kroiherovi a její prodej za zvýhodněnou cenu
¡ přednáška „(Ne)známý František Jan Kroiher (1871–1948)“
¡ promítání filmových záběrů s Kroiherem
¡ reprodukce unikátního Kroiherova proslovu z roku 1935
¡ ukázka Kroiherova nábytku
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První písemná zmínka o Ledenicích v roce 1278
Letošní rok je velice bohatý na kulatá výročí v českých dějinách, ale i v našem užším
ledenickém mikroregionu. Tím hlavním výročím, které také zavdalo příčinu ke konání velkých slavností, je 740 let od první písemné
zmínky o Ledenicích. Přibližme si celou záležitost trochu podrobněji a podívejme se na nejstarší „ledenickou“ listinu z roku 1278.
Ze středověku nemáme oproti mladším
dějinným etapám dochováno příliš mnoho písemných pramenů. Počty dokumentů a písemností z 12.–15. století jsou v českých
archivech ve srovnání s pozdější písemnou
produkcí mizivé. Vedle městských knih a různých listů se většinou jedná o listiny, které
stvrzují nějaké právní jednání. Ve své době
měly velmi důležitou roli a byly uchovávány
společně s největšími poklady svých držitelů.
Mezi takto starými listinami nacházíme
také jednu, která byla sepsána a zpečetěna
13. července 1278. Jedná se o typickou středověkou listinu, která je psaná latinsky a obsahuje stručné sdělení o tom, kdo a kdy ji vydal,
komu je určena a jaké pořízení se jejím prostřednictvím uzavírá. Součástí je krásně dochovaná pečeť (průměr 5,5 cm) s motivem
pětilisté růže. Listina není veliká, má rozměry
19 × 12 cm. Větší formáty listin jsou záležitostí až novověkého období, v jehož závěru už
mohou listiny mít i podobu menšího sešitu
v ozdobných deskách.
O čem se vlastně v „ledenické“ listině píše?
Jindřich z Rožmberka v ní daruje vyšebrodskému klášteru městečko Horní Dvořiště a
sousední vesnici Herbertov a dále uvádí jména
svých věřitelů – Jakuba Ledenického (Jacobus
Lednicerius) a Oldřicha Ledenického (Ulricus
Lednicerius). Jména obou bratrů jsou konkrétně uvedena ve třetím pádě jako Jacobo
Lednicerio a Ulrico Lednicerio.
Ve všech historických pojednáních o Ledenicích se listina z roku 1278 zmiňuje jako nej-

starší písemný doklad o existenci původní
osady (na městečko byly Ledenice povýšeny
až koncem 14. století). Jedná se o doklad nepřímý, protože Ledenice v listině zmíněny výslovně nejsou. Odkazují na ně přízviska výše
zmíněných bratrů. Nelze stoprocentně tvrdit,
že přízviska odkazují na naše Ledenice, ale
tato pravděpodobnost takřka splývá s jistotou.
V jihočeské oblasti, potažmo v zájmovém
okruhu Vítkovců (Rožmberků), se totiž nenachází jiné sídlo podobného názvu. Navíc v další listině z 12. listopadu 1281 se bratři jakožto
rožmberští služebníci objevují pod poněkud
upraveným označením Ladennicer.
Co nám ještě listina z roku 1278 nepřímo
o Ledenicích sděluje? Především to, že Jakub
a Oldřich nebyli majiteli Ledenic. Pouze odtud
pocházeli a psali se podle této osady. Pokud by
byli majiteli, vystupovali by v listinách s přídomkem „z Ledenic“ a ne jako „Ledenický.“
Majiteli byli patrně příslušníci šlechtického
rodu Vítkovců, nejčastěji se mezi historiky
uvažuje o vítkovské větvi pánů z Krumlova.
Další skutečností, kterou je třeba si v souvislosti s listinou uvědomit, je to, že Ledenice už
v roce 1278 musely nějakou dobu existovat, a
jsou tudíž ještě starší (proto si nepřipomínáme
výročí založení Ledenic, ale první písemnou
zmínku o nich). Pravděpodobně bychom jejich vznik mohli klást o nějakých 50 let zpět,
do první poloviny 13. století. Pohybujeme se
ale na tenkém ledě, protože jak bylo řečeno
v úvodu, nemáme k dispozici pro tuto dobu
příliš písemností. Jistým pomocníkem v tomto
případě může být zasvěcení ledenického kostela svatému Vavřinci. Tento světec byl oblíbený v dobách rané kolonizace a jsou mu
zasvěceny starobylé svatyně v Pištíně, Přídolí
nebo Putimi, které stály již v románské době a
pocházejí z doby okolo roku 1200 (stejně
jako kostel ve středočeské Prčici, jehož zakladateli byli Vítkovci). Nelze samozřejmě

Detail listiny s vyznačením jmen Jakuba a Oldřicha Ledenických. Jména jsou uvedena ve třetím
pádě, jsou psána stejně jako celá listina latinsky a ještě navíc jsou zkrácena (tehdy se v psaném
projevu zažitá písmena či jejich spojení běžně zkracovala)

v budoucnu vyloučit nalezení nových poznatků a zpřesnění nejstarších ledenických dějin.
V souvislosti s letošními oslavami si někteří vzpomenou na podobné v roce 1991, kdy se
slavilo 700 let Ledenic. Záminkou k jejich pořádání byla tehdy domnělá nejstarší listina se
zmínkou o Ledenicích ze 17. června 1291
(v ní se dovídáme jména prvních skutečných
vlastníků Ledenic – synů Budivoje I. z Krumlova). Již v pokročilém stádiu příprav oslav
však došlo ke zjištění, že existuje ještě starší
listina z roku 1278. „Zůstali jsme stát před
problémem, zda oslavy uskutečnit, nebo ne.
Rozhodli jsme se, že ano, a že občanům obce
také vysvětlíme, jak se stalo, že došlo k takovému posunu,“ znělo stanovisko tehdejšího vedení radnice. Bohužel ono „vysvětlení“ bylo
pomíjivé a z celé akce si většina občanů v paměti zafixovala to, že když se oslavy konaly
v roce 1991, tak nejstarší zmínka musela být
v roce 1291. Pořádáním oslav 740 let od první
písemné zmínky o Ledenicích v letošním roce
bychom chtěli vše uvést na pravou míru. Stejně jako v porevolučních devadesátých letech
i teď mají oslavy širší společenský význam
vzhledem ke stoletému výročí vzniku samostatného československého státu a dalším
osmičkovým výročím.
Během bohatého programu v sobotu 23. června bude možné spatřit na vlastní oči přesnou
kopii (tzv. faksimile) listiny z roku 1278.
Určitě si nenechte tuto mimořádnou příležitost ujít. Její originál je uložen společně s historickým cisterciáckým archivem v klášteře
Vyšší Brod (zdigitalizováno na www.monasterium.net) a reprodukci se podařilo vyhotovit
ve spolupráci se Státním oblastním archivem
v Třeboni.
PhDr. Jiří Cukr

Pečeť Jindřicha z Rožmberka přivěšená k listině s tradičním motivem pětilisté růže používaným všemi větvemi rodu Vítkovců
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130 let spolkového včelaření v Ledenicích
Včelařský spolek v Ledenicích vznikl již v roce
1888, čímž se řadí k nejstarším v jižních Čechách,
a to jako pátý v pořadí.
Podle odborného časopisu Český včelař již minimálně jeden rok předtím byli z Ledenic členy
Zemského ústředí spolků včelařských v Čechách i jednotlivci, od roku 1887 to byli Alois
Zajíček a Emil Králík. Rok na to se 8. července
1888 sešlo 15 místních včelařů, kteří založili
spolek s názvem „Včelařská jednota Dzierzon
v Ledenicích“ a přihlásili se k Ústřední jednotě včelařského království Českého v Praze, a
to jako dvanáctí v celých Čechách. Nutností
pro úřední uznání spolku však bylo také požádat c. k. místodržitelství v Praze, které vydalo
povolení č. 53 788 11. června 1889 a poté ještě stanovy stvrdilo c.k. okresní hejtmanství
v Českých Budějovicích pod číslem 14 601.
Prvním předsedou byl zvolen důstojný pan farář Matěj Fišmeister, jednatelem byl Jan Bednář a do výboru zvoleni Alois Zajíček, Václav
Peksa, František Soukup a Jan Beneda
Spolková činnost přinášela výhody v podobě spolkového náčiní, přednášek, odebírání
včelařských časopisů, společné knihovny a
včelaři si ve spolku předávali a vyměňovali
zkušenosti i názory, což byl i hlavní důvod
vzniku včelařské jednoty Dzierzon v Ledenicích. Jednota začala odebírat časopis Český
včelař, členové založili knihovnu, začali psát
kroniku, pořídili vzorové včelařské náčiní, na
které jim přispěla Zemská rada 30 zlatých, což
byla polovina nákladů. Požádán byl „krajský
kazatel“ (učitel včelařství) ku přednášce a byl
zaslán diagram o činnosti jednoty pro zemskou národopisnou výstavu. Je zajímavé, že
ještě v roce 1894 proběhla přednáška na téma
„Co lepší, rámky či trámky?“. Členy včelařské
jednoty v Ledenicích zřejmě již zakrátko nebyli pouze místní včelaři, ale i někteří z okolních vesnic, což je k roku 1894 doloženo
zápisem v kronice. V r. 1895 ledeničtí včelaři
obdrželi diplom Ústřední hospodářské společnosti pro království České za vystavený slaměný ležan. Tento úl zhotovil člen spolku
Emil Králík, který odebíral časopis Český včelař, kde byl popsán vzor. Místní škola obdržela
darem od včelařského ústředí úl částečně prosklený, tzv. „vzorný úl“, který byl umístěn na
školní zahradě a osazen včelami V období první světové války (1914-1918) byl zpočátku ve
funkci předsedy spolku farář Martin Brožka a
jednatelem Emil Králík, v konci pak předsedou byl lesní správce Karel Müller, jednatelem farář František Kroiher. Mnoho mužů
tehdy muselo na frontu, takže není divu, že
v roce 1915 bylo ve spolku evidováno pouze
12 včelařů. Po skončení světové války se
zvýšil počet členů na 29, v roce 1922 byl ve
funkci předsedy farář František Kroiher a
jednatelem učitel Jakub Bláha.

Při svých významných výročích pořádali včelaři v Ledenicích výstavy. Součástí těchto výstav byl
i prodej medového pečiva. Tomuto umění se ženy včelařů učily v kurzech, které dlouhá léta vedl
ledenický cukrář pan Ludvík Fabián
Pro léta 1938-1970 se nedochovaly dokumenty, přesto z retrospektivního zápisu v kronice spolku a jiných pramenů víme, že za
okupace byla činnost všech spolků omezována. Předsedou spolku byl tehdy Roman Fencl.
V době předválečné a válečné ve spolku působil učitel František Pohan, a to velmi pravděpodobně ve funkci jednatele. Po skončení
okupace se stal předsedou včelařského spolku
Jaroslav Petráš a jednatelem učitel Ludvík
Petr. Za úly byly používány stojany typu Almárka, Listovák, Budečák a Gerstrunk. V roce
1966 zastával funkci předsedy Jaroslav Petráš,
jednatelem byl Bohuslav Šimek a činnost organizace v tomto roce značně ožila. Byl uspořádán zájezd, kurz medového pečiva spojený
s výstavou a jeho prodejem, organizace zakoupila mikroskop, na náměstí byla instalována
skříňka, kde byly pravidelně obměňovány informace pro včelaře a organizace měla 50 členů
s 312 včelstvy. Zpočátku zdánlivě nevýraznou
záležitostí byla v roce 1966 návštěva včelařů
z Klatov u přítele Václava Pelikána. Přátelství
s klatovskými včelaři plně propuklo o dva
roky později a v následujících 25 letech se stalo velmi výraznou záležitostí v historii organizace, které zde nelze věnovat tolik místa, kolik
by zasloužilo.
Do organizace přistoupil Ing. Jan Tůma,
který se stal v dalších letech velkým pomocníkem organizace. V tomto období také začíná
větší obměna starých úlů novějšími, a to hlavně samovýrobou, neboť po násilném vyvlastnění větších truhlářských dílen a nutnosti
vstupu do truhlářského družstva, přece jen
sem tam nějaká mašinka doma zbyla, když až
do této neblahé doby byla výroba nábytku
téměř ob každou ledenickou chalupu.
V roce 1970 se stal předsedou organizace
Rudolf Cajkář, jednatelem Ing. Jan Tůma.
Tradicí se stalo, že včelaři pořádali s místním

svazem zahrádkářů plesy v místní Sokolovně,
ale spolupracovali i s ostatními místními organizacemi. K ledenické organizaci patřili v té
době včelaři z Ledenic, Ohrazení, Radostic,
Růžova, Slavošovic a Zalin. V roce 1978 se
konala slavnostní schůze, na které bylo připomenuto 90 let trvání organizace. Jako většina
slavnostních a výročních schůzí se i tato konala v sále hostince „U Králů“, kde své zdravice
přednesli zástupci místních organizací, představitelů města a politických stran. Byli zde i
hosté z ústředního výboru ČSV Praha, též KV
a OV ČSV. Samozřejmě přijel také plný autobus včelařů spřátelené organizace z Klatov.
Tehdy jednatel Josef Tamáš obdržel Čestné
uznání ÚV ČSV Praha, čestné uznání KV ČSV
obdrželi Rudolf Cajkář, František Beneda, Josef Pomije a Karel Brom coby dlouholetý kronikář spolku.
Po roce 1984 se jako nová záležitost objevují besedy na včelínech přátel, díky kterým
se zřejmě rozběhl chovatelský kroužek včelích matek, který již v témže roce vychoval
141 matek F-1. Tato léta kopírují i v Ledenicích celorepublikový trend v masivní obměně
a výrobě nástavkových úlů s vyšším podmetem (většinou s rámkovou mírou 39 x 24 cm) a
chovem silnějších včelstev plemene Kraňka.
Kurzy chovu matek vedli již domácí odborníci, přátelé Rudolf Cajkář st. a Jiří Dvořák.
Roztoč Varroa Jacobsoni se prvně objevuje
v Ledenicích až v r. 1987. O rok později proběhly v Ledenicích oslavy 100 let trvání spolku, kdy ve dnech 25. a 26. června 1988 byla
v sále osvětové besedy U Králů připravena
včelařská výstava. Proběhla slavnostní schůze
a na závěr přátelský večírek s hudbou
Změna režimu po r. 1989 se ledenické organizace nedotkla ani v její činnosti, ani personálně. Pouze jako všude jinde přepouštěli
pokračování na str. 7
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130 let spolkového včelaření
v Ledenicích
(pokračování ze str. 6)
starší funkcionáři svá místa mladším a bylo
nutno se pouze vyrovnat se změnou stanov,
hlavně s přenosem právní subjektivity přímo
na ZO.
V roce 1990 byl ve funkci předsedy Rudolf
Cajkář, jednatelem Stanislav Kuthan. Včelařská organizace Ledenice měla v tomto období
10 důvěrníků, z toho 5 v městysi (tento titul
byl obci po letech opětně přiznán) a 5 v okolních obcích. V Ledenicích to byli: Václav Uhlíř, František Tourek ml., Bohuslav Šimek ml.,
Štěpán Kolář a Jiří Dvořák. V Ohrazení Ladislav Pomije, ve Zborově Pavel Šíma, v Radosticích Josef Horký, v Zalinech Rudolf Boček a
ve Slavošovicích František Kohout.
V roce 1991 se stal jednatelem Jiří Dvořák,
organizace měla 72 členů (z toho 4 ženy) s 587
včelstvy, 35 včelařů bylo z Ledenic, 10 z Českých Budějovic, 8 z Ohrazení, 4 ze Zborova,
4 z Borovan, 2 ze Zalin, 4 ze Slavošovic,
2 z Trocnova a po jednom ze Štěpánovic, Radostic a Trhových Svinů. V roce 1992 vznikla nová akciová společnost „Včela Předboj“
a také ledenická organizace zakoupila akcie
v hodnotě 5000 Kč. Za pár let se bohužel tato
společnost dostala do milionových dluhů a zanikla, takže z akcií zůstaly bezcenné kusy papíru. V roce 1993 byla cena cukru 16,80 Kč,
cena květného medu 17 až 20 Kč. Rozchovávány byly inseminované matky z VÚV Dol,
v jejichž zakoupení a usazení se pravidelně
střídali př. F. Bílek, R. Cajkář st., J. Dvořák a
Ing. J. Horáček. V roce 1996 ještě přijela delegace 4 členů z Klatov. Bylo to naposledy,
v roce následujícím 1997 přišel ještě pozdravný dopis a tím tato výrazná záležitost byla
ukončena. Značnou úlohu sehrálo skokové
zdražení pohonných hmot. Přesto se ještě de-

Z loňské pouťové včelařské výstavy
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legace ve složení R. Cajkář, F. Bílek, J. Dvořák a doc. Ing. J. Horáček zúčastnila oslav
100. výročí včelařů v Klatovech. V roce 1999
byl zvolen předsedou organizace Jiří Dvořák,
za jednatele pak doc. Ing. Jan Horáček, CSc.
V tomto roce měla organizace 59 členů
s 400 včelstvy. V r. 2002 člen organizace Ing.
Jiří Kazimour začal s pořádáním série jedenácti ročníků slavnostních medobraní v Trocnově. Když v roce 2008 včelařská organizace
Ledenice slavila 120 let trvání, stalo se „Medobraní v Trocnově“ součástí těchto oslav. Na
slavnostní schůzi v Ledenicích byli jmenováni
čestnými členy organizace Rudolf Cajkář, Josef Outlý a Jiří Dvořák. Součástí oslav byla
také zdařilá dlouhodobá včelařská výstavka ve
výloze koloniálu u Dudů, která budila zaslouženou pozornost kolemjdoucích. Rok 2008
měl ale i záporný statistický údaj, neboť poprvé za 50 let poklesl stav včelstev v organizaci
pod 300.
V této době se i v Ledenicích projevil zcela
nový jev, korespondující s vývojem na celém
území Čech a větší část medu byla prodávána
tzv. ze dvora. To znamená od včelařů přímo
zájemcům, čímž obchodníci a případní znehodnotilé medu odpadli. Med v obchodech totiž ztratil na dobré pověsti, kterou kazilo
míchání sirupovitých náhražek a cizích medů
s domácím medem od včeliček, jak o tom s odstupem času informoval tisk. Také se zvyšuje
náročnost administrativního řízení ZO, kde
velkou práci odvádí nově zvolení pokladníci,
nejprve Jaroslava Fenclová a poté Ing. Petr
Hudičák. Na výroční schůze, které se již řadu
let konají v Osvětové besedě U Králů, jsou stále zváni zástupci místní samosprávy a spolků,
i místní pan farář. V této době přijímá organizace řadu nových mladých členů a její činnost
je „přísněji“ koordinována formou častějších
schůzek. Také je nutno pro úplnost uvést, že

7
včelaři mají v tomto období stálou podporu
městyse Ledenice, a to včetně finančních příspěvků. Včelaře, a tím i opylení rostlin podporuje také vedoucí místního zemědělského
podniku EPIGONA Ing. Václav Tůma každoročním bezplatným zapůjčením terénního automobilu k aerosolovému ošetření, které pak
dlouhou dobu obětavě zajišťovali př. Pavel
Borovka a Bohuslav Šimek. Až na výjimky
se včelaří téměř výhradně (díky zejména nastupující mladé generaci a dotacím na nové
úly) v moderních nástavkových systémech,
byť někdy s osobitými úpravami.
V roce 2013 byl předsedou zvolen Luboš
Petr, který však z důvodu přestěhování letos
odstoupil a místo něho byl zvolen Rudolf Cajkář ml., jednatelem je stále doc. Ing. Jan Horáček, CSc., pokladníkem Ing. Petr Hudičák,
který v ZO nejen zavedl, ale i obsluhuje systém elektronické evidence CIS a místopředsedou Karel Pytel. V současné době včelařská
organizace Ledenice zahrnuje obce, resp. katastry: Ledenice, Ohrazení, Ohrazeníčko, Radostice, Růžov, Trocnov, Zaliny, Zborov a
Slavošovice. Na slavnostním aktivu v areálu
výstaviště Země živitelka byli u příležitosti
150 let organizovaného včelařství v jižních
Čechách vyznamenáni př. Jiří Dvořák a doc.
Ing. Jan Horáček. Ledeničtí včelaři ale zároveň utrpěli velkou ztrátu, neboť v únoru 2017
zemřel dlouholetý předseda, zhotovitel úlů
vlastní konstrukce a „dobrá duše“ spolku, př.
Rudolf Cajkář st. V současnosti se organizace
připravuje na oslavu 130 let od jejího
založení, když malou generálkou byla loňská
úspěšná včelařská výstava v sále U Králů
v rámci tradiční ledenické pouti.
S pomocí zápisů v kronikách, sčítacích archů
a dalších pramenů sestavil (upravil)
Jan Horáček
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Oslava Dne matek

Po úvodním slově moderátora Jaroslava
Vláška popřál ke svátku všem maminkám
i starosta městyse pan Jiří Beneda

Jako každý rok, tak i letos byla sokolovna v neděli 13. května zcela zaplněna nejen maminkami

Již tradičně zahajují vystoupení děti z mateřské školy. Třída Koťátek
předvedla taneček na písničku Broučci

Mazurku si nacvičili Ježci

Pejsci se se svým vystoupením vypravili až do daleké Afriky

Tanec s deštníky na známou písničku ŠŠŠ předvedly děti ze třídy Sluníček

Početný pěvecký sbor se představil s písničkami Byla jedna želví máma
a Kolik je na světě moří

Přání maminkám k svátku zarecitovaly i děti z páté třídy

červen 2018
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pokračování ze str. 8

Své umění předvedly i děti ze ZUŠ ledenice

Závěr jako vždy patřil nejmenším roztleskávačkám Sharks cheerleaders

90 let zalinské kapličky
Základní kámen kaple nese datum 6. 5.
1928. Kámen o rozměru 62 x 42 centimetrů je
dodnes zachován v přízemí vnější jižní fasády
věže, přesně v místech, kde stávala původní
kaplička. Hlavním iniciátorem a mecenášem
stavby kapličky byl zalinský rodák Jakub Mertlík, který v roce 1860 (ve svých 11 letech) s velkou částí jeho rodiny opustil Zaliny a emigroval
do Ameriky. Ve dvacátých letech 20. století pan
Jakub Mertlík, který pracoval jako notář v Chicagu, často psal do Zalin i do Ledenic děkano-

vi Františku Janu Kroiherovi a víceméně si
vynutil zahájení výstavby nové kaple. Na financování stavby se dále podíleli obec Zaliny,
Honební společenstvo, Kateřina Vicková a
další... Slavnostní vysvěcení hotové stavby
se uskutečnilo dne 2. června 1929 a vedl jej
děkan František Jan Kroiher. Tyto a další velmi podrobné zajímavé informace o osudu Zalinské kapličky, rekvizici zvonů, financování,
historické i současné fotografie jsou sepsány a
nafoceny v brožuře od PhDr. Jiřího Cukra.

V sobotu 5. května za velmi pěkného slunečného počasí jsme oslavili 90 let zalinské
kapličky sv. Václava. V 15.00 jsme se sešli
k májové mši, sloužil ji páter Ondřej Urbisz.
Následovalo pěvecké vystoupení Ševětínského pěveckého sboru, poté jsme se vyfotili do
zalinské kroniky jak skupinově tak i jednotlivě
a následně jsme se přesunuli do kulturního
domu, kde nám k příjemné náladě vyhrávala
dechová kapela.
Celé sobotní odpoledne, podvečer a večer
se nesl ve velmi milé a přátelské atmosféře.
Pavel Viktora
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Jak se v Ledenicích
staví májka
V pondělí 30. dubna se již po třinácté stavěla ledenická májka u Horní Jámy. Sem se
přemístila poté, co vystřídala v Ledenicích několik míst. Nejprve stávala na náměstí před
školou, několik let se stavěla ve sportovním
areálu a až v roce 2006 zakotvila u Horní
Jámy. I když se na akci podílí i městys Ledenice, hlavním pořadatelem jsou ledeničtí rybáři,
kteří odvedou všechnu nejdůležitější práci.
A tou je především májka. Strom se musí
v lese uříznout, převézt, odkornit, připravit věnec. A nejen to, dále rybáři zajišťují všechno
občerstvení pro návštěvníky a v neposlední
řadě i zábavu a program. Májka se staví stále
„postaru“ za pomoci dřevěných kleštin a silných chlapských rukou. Jedinou novinkou při
stavění je tzv. držák májky, do kterého je májka
zasazena. Ten ale slouží především pro bezpečnost návštěvníků. Chybět nemůže ani pořádná vatra a upálená čarodějnice. Jakmile se
podaří májku postavit, což je neobejde bez
velkého počtu přihlížejících, je čas na zábavu.
Letošní rok se o ní staraly kapely S. A. M. a
ZAŽIVA. O tom, že je májka v Ledenicích
oblíbená, svědčí i tradičně velká návštěvnost
nejen našich občanů, ale i obyvatel ze sousedních měst a obcí.
jk

MÍSTNÍ KNIHOVNA
LEDENICE
Dovolená v pondělí 11. června
Uzavření knihovny
v červenci od 2. do 12.

Literární novinky
Pro děti a mládež:
Marie Voříšková – O chytrém selátku
Zuzana Pospíšilová – O lakomém křečkovi
Petra Wiese – Hon na vyděrače
Petra Wiese – Hledači pokladu
Pro dospělé čtenáře:
Taťána Březinová – Babička na inzerát
Jana Klimečková – Kočárová cesta
Jana Benková – Uličnice
Milan Dušek – Velká vánice
Ladislav Beran – Poslouchej toho s pistolí
Petr Eidler – Nahá s Davidovou hvězdou

červen 2018

Májka ve Zborově
Teplé počasí, které doprovázelo podvečer
30. 4., vytáhlo z domovů snad každého Zborováka.
Stavění májky je letitou tradicí nejen u nás.
Než se však rozhořel večerní oheň, zpestřily
jsme dětem čekání na špekáčky soutěžemi.
Nechybělo létání na koštěti, či výroba pavoučků pro štěstí. Občerstvení v podobě pestrobarevných pochutin přišlo vhod, stejně jako skvělá
česnečka a vyhlášené bramboráčky. Ve chvilkách bylo potřeba nazdobit čarodějnici, kterou
jsme upálily s příchodem tmy. Ty nejodvážnější děti se přidaly do lampionového průvodu
a za úplné tmy vyrazily na strašidelnou stezku.
Na závěr jsme všem dětem rozdaly špekáčky a
ty si je s chutí opekly a snědly. Veliké díky
městysu Ledenice za finanční podporu, našemu
spolku za pochutiny z vlastní kuchyně a místním dobrovolným hasičům za spolupráci.
Za Svaz žen Iva Vazačová

Třicátého dubna děti
v Ohrazení čarovaly
Na čarodějný den byla v Ohrazení pro děti
připravena čarodějná škola. Děti si nasbíraly
čarodějný pytlík, který je ochraňoval, létaly na
koštěti, vařily lektvary a další čarodějné věci.
Za každou disciplínu byla připravena odměna
a nakonec dostali všichni účastníci čarodějný
diplom za splnění úkolů. Samozřejmě nemohly děti chybět ani při zdobení májky a pečení
buřtíků. Bylo to hezky strávené odpoledne a
podvečer pro děti i dospělé. Libuše Holubová
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ZO SPCCH Borovany - Ledenice

Blahopřání
V květnu oslavil významné životní jubileum 80 let pan Antonín Rys
z Ledenic. Oslavenci přišli pogratulovat starosta městyse Jiří Beneda a
matrikářka Zdeňka Herdová.
S přáním všeho nejlepšího a především pevného zdraví se připojuje
i redakce Ledenického zpravodaje.

Také 17. Růže byla úspěšná
Ani velmi chladné ráno s 11 °C a zamračená obloha neodradila
272 cyklistů od účasti na 17. ročníku cykloturistické akce Jízda pro
Růži. Věrnost všem tradičním účastníkům jízdy se vyplatila. Již v Mladošovicích se ukázalo sluníčko, které rychle nabíralo na síle a příjemně
hřálo až do večera. Pohodu z jízdy jarní přírodou umocnilo i přátelské
přijetí a pohostinnost většiny navštívených obcí. Alespoň touto cestou
je nutné poslat poděkování do Ledenic, Mladošovic, Jílovic, Horní
Stropnice, Kamenné i Čížkrajic! V neposlední řadě jistě všichni účastníci děkují i vedení Sdružení Růže, které jim uhradilo dobrou svačinku
– velice chutnou polévku s rohlíkem v Horní Stropnici. Také příslušníci
Policie ČR z Lišova si zaslouží náš dík za asistenci při bezpečném
startu od radnice v Borovanech.
Těsně před startem byli pořadatelé tvrdě informováni, že za hodinu
bude v Třeboni odstartován 8. ročník cyklistické akce „Třeboňská šlapka“, která odčerpá naší akci desítky cyklistů z Třeboně a Českých Budějovic. O této akci pořadatelé nevěděli a ani nikoho z pořadatelů
nemrzí „nižší“ počet 272 cyklistů na letošní Růži oproti 344 z roku
2016, ba naopak! Při menším počtu účastníků je také menší riziko úrazů, které se nám během 17 ročníků naštěstí vyhýbaly. Naši Jízdu pro
Růži každoročně navštěvují jak senioři, tak i nejmladší děti, které dokáží ujet na svých kolech neuvěřitelně dlouhé vzdálenosti. Na příklad letos ujel šestiletý Marek Štauber z Borovan na svém kole celých 52 km a
dalších 21 km v závěsu za svým vodičem! Podobných mladých borců je
víc, ale není možné všechny výkony dokumentovat.

V měsíci červnu oslaví své životní jubileum členky, které jsou
uvedené za Ledenice. Paní Ivana Zasadilová, paní Marie Červenková a paní Marie Kudrnová.
Milé členky, ke krásným narozeninám přijměte od našich členů
gratulaci:
Radostí a sluncem, ať dnešní den svítí,
stejně jako louka rozkvetlého kvítí.
Den, kdy šťastný je každý krok,
ať takový den je rok co rok.
¡ Máme ještě volné vstupenky pro členy na divadlo Rebelové a
Poprask na laguně v Týně nad Vltavou. V případě nezájmu členů
vstupenky prodáme nečlenům, kteří zájem mají.
¡ Na poslední koupání do Gmündu jedeme 6. června, bereme
všechny zájemce.
¡ Jednodenní výlet do Týna n. Vltavou na zámek, prohlídku muzea
a projížďku lodí jedeme 28. června, odjezd v 7.30 hod. z Borovan. Vstupy 240 Kč můžete zaplatit při nahlášení nebo až u autobusu. Dopravu uhradíme z pokladny ZO SPCCCH.
¡ 15. září zájezd do Prahy - ZOO a botanická zahrada, ceny vstupů
a dopravy upřesním v prázdninovém zpravodaji.
¡ Podzimní rekondice od OV SPCCH je 19.–26. října 2018 v Nové
Huti na Šumavě. Plná penze, dvoulůžkové pokoje v horském hotelu KODREA za 3 700 Kč. Cena se hradí spolu s podáním přihlášky. Při větším zájmu rozhoduje datum podání a zaplacení.
Přihlášky, pokyny o pobytu dodá paní Himlová.
¡ Poslední akcí pro členy je pobyt v Sezimově Ústí 19.–24.11. Prosím urychleně nahlásit zájemce, bližší informace (cenu a kolik
míst budeme mít) upřesním ve zpravodajích po prázdninách.
Veškeré zájemce uvítáme.
Nahlásit se můžete paní Himlové na tel. 724 771 343 a v Ledenicích
paní Havelové nebo paní Votrubové.
Za ZO Jarmila Himlová, předsedkyně
Každoročně je uváděn statistický přehled účasti cyklistů, odkud
k nám na Růži přijeli. Z Borovan jich bylo letos 91 a ze zdejších místních částí dalších 15, z Ledenic 38, z Českých Budějovic 33, ze Srubce
a z Trhových Svinů po 17. Ostatní účastníci jízdy přijeli z 19 obcí, mezi
kterými byli i 2 z Prahy, a 2 z Hradce Králové.
Přátelé ze zájmových sdružení Cyklopoutníci a Šnekolez děkují
všem účastníkům akce za bezpečnou jízdu a celodenní přátelskou
atmosféru.
Již dnes se jistě všichni opět těšíme na další 18. ročník Jízdy pro
Růži.
Na úplný závěr ještě dvě poděkování. Prvé patří Petrovi Novotnému
za každoroční inovaci propagačního letáku s mapkou trasy a výčtem
vzdáleností na trase jízdy. Druhé poděkování patří pracovnicím úseku
kultury města Borovan za jejich pomoc s administrativou přípravy
akce. Díky!
Josef Malík
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Co nového u hasičů
Jarní měsíce znamenají prudký nárůst aktivity obecně a nejinak je tomu u ledenických
hasičů. Pořádáme různé soutěže nebo se jich
účastníme, děti v kroužku si prožijí své dobrodružství na soustředění a dále řešíme různé
výzvy tak, jak přicházejí.
Letošní rok má takový sladkobolný nádech.
Hasičárna prochází tolik potřebnou a vítanou rekonstrukcí, ale takového toho nepříjemného brnění se při návštěvě nynějšího
staveniště prostě neubráníte.
Každý mohl vidět na podzim a i krátce nyní
„starou“ tatru postávat u hřiště. Přes zimu si
hověla v garáži díky vstřícnosti pana Václava
Tůmy. Za to mu chceme opravdu srdečně poděkovat. Bylo hezké pozorovat, jak se s ní
každý po svém rozloučil. Tatra ještě prošla generálním úklidem, když se na ní strojníci vyřádili s hadry i hadříky a pak přišel den D.
Někteří jste možná zaregistrovali v úterý 15. 5.
navečer zvuk sirény a zahoukání klaksonu
původně z bardotky. To si ji kluci zrovna odváželi do jejího nového působiště v Lenoře.

Soutěže
Jablonecká hala
V dubnu (7.- 8. 4.) jsme vyrazili na prestižní hasičskou halovou soutěž do Jablonce nad
Nisou. Je to po zimě první soutěž, na které se
můžeme setkat se špičkou závodníků, zúročit
zimní přípravu a vyzkoušet běh po tartanové
dráze. První den probíhaly závody mužů a
žen (Jirka 57. místo / 93 závodníků; Lenka
12/100). Druhý den byl vyhrazen dorostencům (Katka 35/95; Marek 55/87; Lukáš 78/87)

Jízda zručnosti
Již tradičně, letos 15. 4., se na jaře setkáváme s kolaři a řidiči odrážedel, abychom všichni poměřili svůj um v ovládání něčeho tak
banálního, jako jsou výše uvedené dopravní
prostředky. O zábavu postaráno mají děti i rodiče. Projevuje se to zejména v kategorii nejmenších závodníků. Rodič se dostává do role
navigátora a absolvuje tedy poklusem celou
dráhu vedle svého dítka. Starší pak již řeší
všechny záludnosti připravené trati s jistou
snahou o co nejlepší výsledek.
odrážedla: 1. Vláďa, 2. Teodor, 3. Vojta
kola – nejmladší: 1. Lukáš, 2. Marcela, 3. Honza
kola – mladší: 1. Maruška, 2. Agáta, 3. Karel
kola – starší: 1. Matěj, 2. Markéta, 3. Jana
kolo – dorost: 1. Franta, 2. Adéla
kolo – ženy: 1. Lenka, 2. Marcela, 3. Karla
kolo – muži: 1. Pavel, 2. Láďa, 3. Jirka

Ledenická 60
V neděli 6. 5. přijeli poměřit svůj um
mladí hasiči v běhu na 60 m s překážkami.
Vzhledem k množství soutěží nebyla účast
zcela podle představ, přesto byly vidět pěkné výkony. Soutěžilo se o velké medaile ve
čtyřech kategoriích – dívky, hoši rozdělení
ještě podle věku na mladší a starší.

Plamen Radostice
Gratulace pro obě ledenická družstva,
jenž postoupila do okresního kola, které se
bude konat 26. 5. ve Zlivi.

Dvojboj Ledenice
V sobotu 12. 5. hostilo ledenické hřiště
přes tři sta mladých hasičů. Konala se totiž
soutěž v hasičském dvojboji. Družstva měřila své síly ve dvou disciplínách. U nás to
je štafeta CTIF na ovále a samozřejmě nenahraditelný požární útok. Jestliže právě
požární útok je disciplínou stálou na každém dvojboji, druhou disciplínu si může
pořadatel vybrat z těch ostatních podle
místních podmínek. Právě ovál je zárukou
zájmu sborů o tuto naši soutěž. Vzhledem
k čím dál tragičtějšímu stavu povrchu je
otázka, jak dlouho se ještě bude moci ke
sportu využívat. Občas sice nevíte, jestli je
to autodrom, velodrom nebo parkoviště,
druhá pravda je ale také ta, že každá stavba
má svou životnost a tady už není co řešit.
Množství závodníků a jejich výkony
podpořilo nádherné počasí, bezproblémová organizace závodu a skvělí rozhodčí.

Memoriál Františka Janáčka
Odpoledne patřilo dospělákům
Ledeničtí měli dohromady šest družstev! Bylo to napůl. Zatímco naše ženy už
v držení putovní pohár měly, mužům se na
domácí půdě toto ještě nikdy nepodařilo.
Až letos! Gratulace patří samozřejmě našim dívkám, které obhájily prvenství a obrovskou pochvalu je třeba vzdát i našim
mladým mužům, díky kterým poprvé zůstává putovní pohár doma.

Obvodová soutěž
Za svou si ji vzali kamarádi hasiči
z Třebče. Konala se 19. května. Taková
soutěž je rozdělena dle pohlaví a také podle
věku. Další připomínka toho, kolik vám
doopravdy je J. Řekněme v kategorii zralejších, bralo družstvo žen i mužů první místo. Nejinak tomu bylo i v kategorii žen bez
omezení věku. Gratulujeme všem postupujícím družstvům a mnoho štěstí v okresním
kole.
Nakonec je třeba poděkovat také všem,
kdo nás podporují a především městysi Ledenice. Zvláštní poděkování patří firmě
Silhouette - A. Schmied, s. r. o., Trhové
Sviny za podporu dětských soutěží.
za ledenické hasiče Mgr. Vladislav Šesták
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Dva náročné roky
před námi
Všichni členové z klubu lodních modelářů
se sice začínají těšit, ale nikdo v tuto chvíli netušíme, co vše nás čeká. V tomto roce je to
hlavně veliké množství soutěží a ne ledajakých. Volné, postupové, žákovské i juniorské,
ale hlavně seriálové, kde nám v součtu bodů
půjde o postup na Mistrovství světa 2019, které se tentokráte uskuteční u našich sousedů
v Rakousku a to je pro nás ta největší příležitost. A k tomu všemu ještě budeme mít ještě
oslavy 50 let založení Klubu lodních modelářů
v Ledenicích.
V uplynulých měsících jsme do celkové
činnosti vložili hodně času a veliké úsilí, které
chceme nyní zúročit dobrými výsledky a hezkou reprezentací našeho městysu a možná i
České republiky. Takovýchto příležitostí se
mnoho nenaskytne.
Ve chvíli, kdy budete číst tyto řádky, již
budeme mít za sebou první seriálovou dvojsoutěž v Bělči nad Orlicí a žákovský přebor Jč.
kraje zde v Ledenicích. Druhý červnový víkend se již může začít rozhodovat o budoucích
výsledcích a to v Třeboni, kde pojedeme hned
tři soutěže a dokonce juniorské mistrovství ČR
v naší kategorii. Zde bude i dobrá příležitost
získat finanční podporu pro mladé modeláře při
účasti na semináři talentované mládeže.
Před koncem školního roku nás ještě čeká
žákovské Mistrovství ČR v Sedlejově. Rozhodující závěr seriálu, kde se dozvíme i to, kdo
bude reprezentantem a pojede na mistrovství
světa, se odehraje druhý víkend v září v Jinolicích v krásném autokempu Eden. Poté se
ještě předvedeme u nás v Ledenicích při tradiční volné soutěži „Ledenická 50“ o živou
posvícenskou husu a Piráta roku.
Od konce měsíce září nám začne již nová
sezona a pro tu jsou v naší krásné modelářské
dílně připravena dvě volná místa pro nové členy. Je nás již tolik, že se naše schůzky konají
dvakrát v týdnu a tak pro čtvrteční termín můžeme pracovní tým posílit.
Zároveň hledáme pro časy budoucí nového
vedoucího pro náš modelářský kroužek. Hlásit
se je možné na tel.728 334 289.
Máme hodně příznivců, a proto vás prosíme, držte nám palce, vyplouváme do boje za
reprezentací městysu Ledenice.
Za lodní modeláře Jiří Hinterhölz
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DALŠÍ ÚSPĚCH
LEDENICKÉHO SOFTBALU
V pondělí 3. dubna se udělovaly ceny nejlepším sportovcům okresu
České Budějovice. V kategorii sportovních kolektivů získal tým žen Žraloci Ledenice 3. místo! První byl tým volejbalu Jihostroj, druzí hokejisté
Motoru a hned za profesionálními sportovci se umístil softbal Ledenice.

Za tým žen převzali ocenění kapitánka týmu Jana Borovková a trenér
Aleš Pavel

Turnaj o Pohár městyse Ledenice
Milí přátelé a příznivci Komunitní školy,
v květnu jsme se v rámci lesní pedagogiky naučili, kde všude se
můžeme setkat s netopýry, jaké druhy máme, co jedí a kdo je jejich
největším nepřítelem. Dalším tématem byly včely. Zajímavou přednášku si pro nás připravili manželé Josef a Veronika Špulkovi. Tímto jim moc děkujeme za opravdu krásnou hodinu o včelkách a
názornou ukázku úlu. Pokud i vy si chcete s námi něco vytvořit a odnést si užitečné vědomosti tak dne 8. 6. v 15.15 v prostorách Komunitní školy bude opět lesní pedagogika a tématem budou mravenci.
Příměstské tábory se nám pomalu plní, ale ještě máme pár míst
volných. V případě zájmu pište na ksborovany@gmail.com. Termíny příměstských táborů jsou:
¡ 1. běh 23.-27.7. Tábor je zaměřen na pohybové aktivity a výlety
- budeme hrát golf, kuželky, vyzkoušíme řadu dalších sportů a
budeme cestovat do známých neznámých koutů našeho regionu.
¡ 2. běh 6.-10. 8. Tento termín je věnován Vývoji člověka - zkusíme si různé experimenty z různých vědních oborů, budeme se
věnovat různým etapám ve vývoji člověka. Aktivity budou propojeny s výtvarnými technikami a zábavnými hrami.
¡ 3. běh 20.-24.8. Termín, který je jako vždy věnován tajemstvím
lesa. Budeme opět zábavnou formou seznamovat s jevy přírody,
dělat drobné pokusy, hry a exkurze.
Jednotlivé běhy stojí 1250 Kč, v ceně je zahrnuto jídlo po celý
den, pití, exkurze, pedagog a materiál. Přihlášky prosím posílejte na
ksborovany@gmail.com ve tvaru: Jméno a příjmení dítěte, rodné
číslo, termín tábora a kontakt na rodiče.
Letní kurzy angličtiny s Evou:
¡ 17.–19.7. od 18.45–19.45 - konverzujeme v na dovolené v Aj
¡ 14.–16.8. od 18.45–19.45 - zážitková AJ
Cena jednotlivých kurzů je 800 Kč.
Od září máme pro Vás připravený nový program určený babičkám a dědečkům, které chtějí se svými vnoučaty zažít dobrodružství, poznávat taje historie a vyzkoušet si nějaké pokusy. Jednalo by
se o jednu hodinu v týdnu plnou zábavy a tvoření. V případě předběžného zájmu nás prosím kontaktujte na ksborovany@gmail.com.

Dne 19. 5. proběhl na ledenických kurtech volejbalový turnaj mužů
o Pohár městyse Ledenice. Turnaje se zúčastnila mužstva domácích
Ledenic, Brlohu a Soběslavi. Turnaj se hrál systémem každý s každým
na 3 hrané sety. Celkem tedy byly odehrány tři zápasy, přičemž každý
vítězný set znamenal jeden bod pro každé mužstvo. Vítězem se nakonec stalo domácí mužstvo TJ Slavoj Ledenice, na druhém místě se
umístili hráči Brlohu a třetí skončili hráči ze Soběslavi. Ledenice měly
stejný počet bodů jako Brloh (4) a o prvním místě rozhodl až rozdíl ve
vyhraných a prohraných míčích. V tomto rozdílu byli pouze o jeden jediný míč šťastnější hráči Ledenic. Turnaj proběhl za krásného slunečného počasí, v přátelské atmosféře a v duchu fair play. Určitě se budeme
těšit na další ročník turnaje s větším počtem přihlášených týmů. Ledenice nastoupily ve složení Luděk Tůma, Jiří Veselý, Michal Pašek,
Aleš Duda, Dan Hejda ml. a Radomír Kučera.
Během konání turnaje bylo zajištěno občerstvení v „Restauraci Na
hřišti,“ za což bychom chtěli jejímu personálu poděkovat.
Za TJ Slavoj Ledenice Radomír Kučera
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MYSLIVECKÝ DEN PRO DĚTI
V neděli 17. června 2017 od 10.00 do 15.00 hod.

HOSPŮDKA NA HŘIŠTI
PRO VÁS PŘIPRAVUJE
29. červen

pořádá MS Hubert Ledenice za finančního přispění
městyse Ledenice myslivecký den pro děti.

“AHOJ LÉTO,
AHOJ PRÁZDNINY”

Místo: bažantnice MS Hubert (za ČOV doprava a dojdete až tam)

hraje Country foters

Z programu:

21. červenec

¡ výstava trofejí, zbraní a povídání o nich ¡ střelba ze vzduchovky
¡ soutěž o nejhezčí obrázek ze světa zvířat
¡ plnění vědomostních a dovednostních soutěží
z oboru zoologie, botaniky, kynologie
¡ pohybové soutěže ¡ stavba krmelce

“LETNÍ TANEČEK“
hraje 100Ka

Již tradičně krásné ceny pro každého. Občerstvení pro děti i dospělé zajištěno.
Všichni jsou srdečně zváni i s rodiči.

Městys Ledenice přijme pracovníka na místo

PRACOVNÍK
ÚDRŽBY OBCE

Bližší info: 601 291 343, p. Borovka František

Požadavky:
¡ řidičský průkaz skupiny C (traktor)
¡ schopnost vykonávat práci s motorovou
pilou, křovinořezem, sekačkou, apod.
¡ údržbářská zručnost
¡ bezúhonnost
¡ samostatnost
¡ časová flexibilita
Místo výkonu práce:
katastr obce Ledenice
Nabízíme:
¡ 5. platová třída
¡ stabilní zaměstnání
¡ smlouva na dobu neurčitou
¡ nástup dle dohody

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY OD 8.00–16.00 h!
KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE!
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

PAVEL SLÁMA

UZÁVĚRKA

Nabídka veškerých malířských
a natěračských prací

je 25. června

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

příštího vydání
zpravodaje

Své příspěvky
můžete zasílat
na e-mail:
kultura@ledenice.cz

Písemné přihlášky zašlete nebo osobně
předejte na Úřad městyse, Náměstí 89,
373 11 Ledenice do 20. června 2018.
Další informace Helena Paulová,
tel. č. 389 604 752,
e-mail: pam@ou.ledenice.cz

VÝKUP BORŮVEK
v Ledenicích
Tel. č. 724 687 690

PLÁNUJETE DOVOLENOU? Pojeďte s námi!
Osvědčená cestovní agentura, na trhu již od roku 1995.
Stačí zavolat nebo poslat e-mail!
Nabízíme pobytové, poznávací zájezdy, wellness pobyty pro jednotlivce
i kolektivy – pouze od renomovaných cestovních kanceláří.
Zájezd lze připravit na míru dle individuálních představ.

Last minute, výhodné slevy na děti.
CA Ing. Jitka Šafratová, K Hájovně 772, Srubec
tel: 723 737 820, 602 969 492
e-mail: safratova.jitka@centrum.cz, ck–safratova@volny.cz
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Firma COLOP je jedním z nejvýznamnějších producentů samobarvících a páskových razítek na světě. Razítka, razítkovací podušky a náhradní polštářky do samobarvících razítek vyráběné dceřinou společností v Borovanech jsou vyváženy, stejně jako razítka vyráběná v mateřské
společnosti v rakouském Welsu, do více než 120 zemí celého světa. Přidejte se k nám a staňte se členem týmu nadnárodní společnosti. Hledáme pracovité a spolehlivé kolegy či kolegyně, kterým záleží na tom, aby jejich práce byla dobře odvedena.

Obor: Spotřební průmysl / montáž razítek, Lokalita: Na Výhony 291, 373 12 Borovany

¢ OPERÁTOR/KA NA LISOVNĚ PLASTŮ

¢ MONTÁŽNÍ DĚLNÍK/DĚLNICE VE VÝROBĚ

Náplň práce

Náplň práce

¡
¡
¡
¡
¡

¡
¡
¡
¡

odebírání plastových dílů
ukládání a vizuální kontrola plastových dílů
vážení plastových dílů
udržování pořádku a čistoty u strojů
třísměnný provoz

Požadujeme

¡
¡
¡
¡
¡
¡

základní vzdělání
praxe není podmínkou
samostatnost, spolehlivost, pečlivost, zodpovědný přístup
fyzická zdatnost, zdravotní stav bez omezení
ochota pracovat na směny
nástup možný ihned

Nabízíme

¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

zázemí silné mezinárodní společnosti
pracovní úvazek na HPP
zajímavé mzdové ohodnocení
příspěvek na dopravu do zaměstnání
příspěvek na stravování
13. plat, výkonnostní měsíční prémie
+ příplatek za odpolední a noční směnu
sick days

¢ PŘÍPRAVÁŘ MATERIÁLU
NA LISOVNĚ PLASTŮ
Náplň práce

¡
¡
¡

příprava a doplňování materiálu
inventarizace materiálu
třísměnný provoz

¡
¡

SOU/SŠ vzdělání technického směru
praxe v oboru přípraváře materiálu nebo na obdobné pozici
velkou výhodou
samostatnost, spolehlivost, pečlivost, zodpovědný přístup
fyzická zdatnost
oprávnění k obsluze VZV
úzká spolupráce s výrobou
ochota pracovat na směny
nástup možný ihned

Požadujeme

¡
¡
¡
¡
¡
¡

Nabízíme

¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

zázemí silné mezinárodní společnosti
pracovní úvazek na HPP
zajímavé mzdové ohodnocení
příspěvek na dopravu do zaměstnání
příspěvek na stravování
13. plat, výkonnostní měsíční prémie
+ příplatek za odpolední a noční směnu
sick days

příprava materiálu a montáž razítek
třídění a sestavování sad dílů
práce dle výrobní dokumentace
dvousměnný provoz

Požadujeme

¡
¡
¡
¡
¡
¡

základní vzdělání
praxe v průmyslové výrobě výhodou
samostatnost, spolehlivost, pečlivost
manuální zručnost, dobrý zrak
ochota učit se novým věcem
nástup možný IHNED

Nabízíme

¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

zázemí silné mezinárodní společnosti
pracovní úvazek na HPP
zajímavé mzdové ohodnocení
příspěvek na dopravu do zaměstnání
příspěvek na stravování
13. plat, výkonnostní měsíční prémie
příplatek za odpolední směnu
sick days

¢ SEŘIZOVAČ VE VÝROBĚ
Náplň práce

¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

přestavování jednoúčelových strojů a zařízení pro daný sortiment výroby
provádění pravidelného čištění, mazání a údržba strojů
provádění výměn náhradních dílů na výrobních zařízeních
odstraňování závad
uvolňování prvního kusu
jednosměnný provoz
dodržování zásad BOZP, PO a hygienických předpisů

Požadujeme

¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

SOU/SŠ vzdělání technického směru
praxe v oboru seřizovače ve výrobě nebo na obdobné pozici
velkou výhodou
fyzická zdatnost
samostatnost, pečlivost, spolehlivost, zodpovědný přístup
oprávnění k obsluze VZV
ochota pracovat na směny
nástup možný ihned / od 1. 6. 2018

Nabízíme

¡
¡
¡
¡
¡
¡

zázemí silné mezinárodní společnosti
pracovní úvazek na HPP
zajímavé mzdové ohodnocení
příspěvek na dopravu do zaměstnání
příspěvek na stravování
13. plat, měsíční prémie a další zajímavé zaměstnanecké benefity

Zaujala Vás naše nabídka? Neváhejte a zašlete nám Váš životopis
Kontakt: Luisa Borovková | Email: marketing@colop.cz
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