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Zdarma

INFORMACE OBČANŮM
V pondělí 9. července budou zahájeny stavební práce na sídlišti Na Oborách. Započne
tak realizace projektu rekonstrukce a obnova
stávající veřejné a dopravní infrastruktury.
Práce budou probíhat v etapách. Na mapce je
vyznačen úsek, kterého se práce nyní týkají.
Po dobu výstavby vzniknou různá omezení,
především dopravní. Omezené budou zejména
možnosti parkování vozidel. Občané mají možnost odstavit své automobily na parkovišti u hřiště
nebo na nově zbudované odstavné ploše za
restaurací Na Plácku - viz obrázek.
Omlouváme se za vzniklé problémy a děkujeme za pochopení a vstřícnost, trpělivost a toleranci. Jiří Beneda, starosta městyse Ledenice

V sobotu 23. června čekaly ledenické občany dlouho očekávané oslavy připravované k výročí
740 let od první písemné zmínky o městysi Ledenice. Kopie listiny byla při oslavách vystavena
v zasedací místnosti Úřadu městyse Ledenice. O tom jak se slavilo, se dočtete na str. 6 a 7

ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse ze dne 30. května
Rada městyse projednala a schválila:
 žádost o poskytnutí finanční podpory dle
smlouvy o poskytnutí příspěvku na částečné krytí nákladů spojených s poskytnutím
sociální služby ze dne 20. 5. 2016.
Rada městyse pověřuje:
 starostu vypsáním výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro výběr
zhotovitele v podrobnosti pro provádění
stavby na akci „Ledenice, Zaliny – kanalizace a ČOV“.
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 13. 6. 2018
Rada městyse schválila:
 smlouvu o zřízení věcného břemene č. CB –
014330045793/001 s E.ON Distribuce a. s.,
na pozemcích parc. č. 48/6 a 48/7 v k. ú.
Ledenice pro stavbu „Ledenice, K 40/36 –
úprava NN“ v souladu se smlouvou č.
1030041795/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 7. 12. 2017 za
cenu 3.000 Kč.
 smlouvu o zřízení věcného břemene č. CB –
014330040747/001 s E.ON. Distribuce a. s.,

na pozemku parc. č. 1673/9 v k. ú. Ohrazení
pro stavbu „Ohrazení, K 1517/1 – kabel NN“
v souladu se smlouvou č. 1030035051/002
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 5. 6. 2017 za cenu 2.600 Kč.
 výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Oprava střechy budovy restaurace č.p. 68, Ledenice“ a mimo režim
zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů vydává
Rozhodnutí zadavatele. Jako nejvhodnější
byla vyhodnocena nabídka firmy Radek
BENEŠ – Pokrývačství Lišov.
 výsledek výběrového řízení na zakázku
malého rozsahu „Ohrazení – obnova místní
komunikace parc. č. 1673/9, 1673/7 a 1673/12“
a mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších
předpisů vydává Rozhodnutí zadavatele.
pokračování na str. 2

Výpůjční doba Místní knihovny Ledenice
během letních prázdnin:
PO, ČT: 11.30 – 18.00 | ÚT, ST, PÁ: ZAVŘENO
UZAVŘENÍ KNIHOVNY 9.–12.7.2018, 13.–23.8.2018
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ZE ZASEDÁNÍ
pokračování ze str. 1
Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy TERRATECH s.r.o. Homole.
Rada městyse projednala:
 žádost a souhlasí s umístěním vodovodní
přípojky do pozemku parc. č. 4650/2 v k. ú.
Ledenice ve vlastnictví městyse Ledenice.
Z veřejného zasedání Zastupitelstva
městyse Ledenice ze dne 20. června 2018
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 541/HC
58/2017 na akci „Oprava povrchu příjezdové
komunikace a parkoviště za č.p. 70 v Ledenicích“ a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 541/HC 58/2017.
 zadání veřejné zakázky včetně výběrového
řízení na akci „Adaptace kotelny na učebny
pro ZŠ“.
 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch městyse Ledenice na pozemku parc. č. KN 1796/17 k. ú.

Opravené parkoviště
u hřbitova
V červnu byly dokončeny úpravy nevyhovujícího parkoviště u hřbitova. Opravené
parkoviště má nyní kapacitu 21 osobních automobilů a dvě místa pro zdravotně postižené. Věřím, že bude našim občanům dobře
sloužit.
Jiří Beneda, starosta městyse Ledenice

Výměnný pobyt
předškoláků a prvňáků
Před koncem školního roku navštívili předškoláci 1. třídu ZŠ, aby si vyzkoušeli, co je od
září čeká a svojí třídu ve školce půjčili ke
hrám prvňáčkům. Paní učitelky z prvních tříd
měly pro děti připravenou hodinu plnou zábavné matematiky, prvouky, písmenek, písniček, básniček a angličtiny. Děti si to moc
užívaly jak v lavicích, tak i u interaktivní tabule, o přestávce a nakonec ve školní jídelně,
kde se seznámily s paní kuchařkami a obědvaly jako velcí školáci. Byl to pro ně krásný prožitek a tímto moc děkujeme paní učitelce
Aleně Pařízkové a Růženě Kolářové za krásně
a poutavě připravený program.
za kolektiv učitelek MŠ Petra Čedíková
Čtvrtek 28. červen byl posledním školním
dnem pro žáky deváté třídy základní školy. Jak
je již letitým zvykem, předání posledního vysvědčení probíhalo slavnostně v obřadní síni
ledenické radnice.
Kromě rodičů, sourozenců a kamarádů se
přišli se svými žáky rozloučit třídní učitela
Mgr. Jana Dastichová, členové učitelského
sboru, ředitel školy Mgr. Vladislav Šesták i
starosta městyse Jiří Beneda.

Ledenice ke stavbě „ZTV Ledenice – lokalita Zalinská“, jejíž součástí bude trubní vedení dešťové kanalizace DN 400. Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
 prodej části pozemků parc. č. 1139/1 a
č. 1156/1 k. ú. Ledenice o celkové výměře
2
20 m (trvalý travní porost) pro stavbu nové
kioskové betonové trafostanice o rozměrech 4 x 5 m.
 v souladu s usnesením č. 395 předchozího
zastupitelstva ze dne 18. 12. 2017 prodej
pozemku parc. č. st. 110 (zastavěná plocha
2
a nádvoří) o výměře 30 m na němž je stavba rekreační chaty č. e. 108 (ve vlastnictví
žadatele) a části pozemku parc. č. 1011/28
(ostatní plocha / sportoviště a rekreační plocha), a to oddělené části geometrickým plánem č. 525–32/2018 a vzniklé nové parc. č.
2
1011/29 o výměře 334 m , to vše v k. ú.
Zborov.
 schválilo koupi pozemku parc. č. 1673/14
2
2
o výměře 21 m , 1673/13 o výměře 17 m ,
2
1673/4 o výměře 37 m a 1673/3 o výměře
2
43 m v k. ú. Ohrazení.

červenec–srpen 2018
Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo:
 podání žádosti o dotaci na pořízení rekuperačních jednotek do budovy ZŠ – pavilon
1. stupně.
 zadání veřejné zakázky včetně výběrového
řízení na akci „Vstupní parter, sokolovna
Ledenice“. Předpokládaný rozpočet uvedené akce je cca 2.461.031 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo městyse zrušilo:
 usnesení č. 425 ze dne 21. 2. 2018 na základě písemného Sdělení o odstoupení od
koupě části pozemku parc. 3920/139 (trva2
lý travní porost) o výměře 1100 m k. ú.
Ledenice v průmyslové zóně ze dne 19. 6.
2018.
Zastupitelstvo městyse podle ustanovení
§ 67 zák. 128/2000 Sb. o obcích stanovilo počet členů Zastupitelstva městyse Ledenice na
další volební období 2018–2022 takto: celkový počet volených členů zastupitelstva 15.
Zastupitelstvo městyse na základě žádosti
rozhodlo o nevyužití předkupního práva k nemovitosti – rekreační chata č. ev. 109 postavené
na pozemku ve vlastnictví městyse Ledenice
parc. č. 1625/3 k. ú. Zborov.

červenec–srpen 2018

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

3

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Jaro nás přivítalo krásným počasím, mohli jsme svléct teplé oblečení a boty, užívat si procházek, pobytu na pískovišti, průlezkách a jiných
venkovních činností.
Kromě klasických divadelních představení jsme si vyzkoušeli bubnování. Děti si zatančily, zabubnovaly rytmus známých písniček, odpočívaly při bubnované ukolébavce. Celá školka vibrovala rytmem bubínků.
Pozorovali jsme probouzející přírodu, přilétající ptáky, pučící stromy, keře, květiny, hmyz.
Nacvičili jsme tanečky, které děti předvedly v sokolovně k svátku
všech maminek. Na konci dubna jsme čarovali v převlecích, připravovali
čarodějné lektvary, zatančili jsme si a navštívili své starší kamarády v jejich třídách.
Na výlet nám sice počasí moc nepřálo, zato pláštěnky přišly vhod.
Děti ze třídy Koťátek a Ježků se vypravily do pohádkové kovárny v Selibově. Pohádkové bytosti nás provedly, děti si vyzdobily sádrová zvířátka a přivezly si malý dáreček – poklad. Zážitkem byla i cesta autobusem, nicméně již krátce
po vyjetí jsme uslyšeli otázku: „Už tam budem?“
Starší děti z Pejsků a Sluníček vyjely o kousek dál a navštívily píseckou Sladovnu. Zde se dověděly o životě mravenců, a také si na ně zahrály ve vytvořeném mraveništi. Ve svíčkárně si vyzdobily svíčky různobarevnými vosky. Také si prohlédly sochy z písku u řeky Otavy.
Den dětí jsme oslavili soutěžemi, sportováním na zahradě i louce, plnili jsme úkoly z pohádek, děti kreslily barevnými křídami. Za snahu a výkony byly odměněny sladkou medailí.
Předškoláci se rozloučili s mateřskou školou pohádkou „O koblížkovi“.
„Já jsem malý koblížek, usmažený.
Na okénku vychládám, natěšený.
Po světě se podívám, zvířátka cestou potkám.
Tak pojď se mnou, zvu tě. Však nech si zajít chutě.“
Přejeme hodně úspěchů ve velké škole!
Letošní novinkou byl dopolední výměnný pobyt budoucích a současných prvňáčků, a to i
včetně oběda.
Posledním zážitkem hodným zaznamenání byla návštěva Pejsků v truhlářské dílně pana Homera. Děti si vyslechly vyprávění o výrobě nábytku, navíc mohly nahlédnout do včelích úlů a
dověděly se o životě včel a výrobě medu.
Hezké prázdniny, na shledanou v novém školním roce!
Za kolektiv dětí a učitelek MŠ, Vlasta Plchová

Ježci v pohádkové kovárně

Sluníčka ve svíčkárně

Závěrečné
učňovské zkoušky

Den hraček u Koťátek

INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Úplné uzavření mateřské školy během letních prázdnin v termínu:
16. 7. – 19. 8.
Prázdninový provoz je pouze pro nahlášené děti.
Všichni se v mateřské škole sejdeme 3. září 2018.

Přejeme všem krásné prázdniny!

zaměstnanci MŠ

Ve dnech 11. 6. - 12. 6. 2018 se konaly závěrečné učňovské zkoušky oboru tesař. Žáci
mají praktickou část na učilišti SPV truhlářů, Trocnovská 21, Ledenice. Teorii vyučuje
Střední škola polytechnická v Nerudově ul.
v Českých Budějovicích.
V letošním roce učňovský obor tesař dokončili dva žáci, oba s vyznamenáním.
Tito dva tesaři pokračují ve studiu na střední škole v oboru podnikání zakončené maturitní zkouškou.
Rovněž se ve dnech 11. 6. – 13. 6. 2018 konala závěrečná učňovská zkouška oboru truhlář,
bohužel ke zkoušce šel pouze jeden učeň, který
praktickou zkoušku zdárně ukončil s hodnocením chvalitebně, v celkovém hodnocení bohužel bez vyznamenání.
Bc. Jaroslav Šimek, vedoucí SPV Ledenice
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Pomník Františku Janu Kroiherovi
Ve čtvrtek 14. 6. uspořádal městys Ledenice Kroiherův podvečer, který začal slavnostním
odhalením pomníku Františka Jana Kroihera na náměstí. Byl zřízen na podnět vzdálených Kroiherových příbuzných, kteří se akce v hojném počtu zúčastnili a po proslovu starosty Jiřího Benedy se také ujali odhalení pomníku. Pomník (kámen s pamětní deskou) je dílem akademického
sochaře Ivana Tláška a připomíná významného ledenického děkana, agrárního politika, národohospodáře a publicistu, který se výrazně zasloužil o rozvoj obce. Jak velký význam pro Ledenice
měl a jakým činorodým člověkem byl, nastínil v následující přednášce v divadelním sále ledenický kronikář PhDr. Jiří Cukr a zároveň autor obsáhlé monografie o životě a díle F. J. Kroihera,
která vyšla v závěru loňského roku. Kroiher mj. inicioval nebo finančně přispěl na přestavbu
radniční a školní budovy, na dláždění ulic, na výstavbu vodovodu, na zavedení elektřiny, na
zřízení obecního rozhlasu, na výstavbu hasičárny a nákup první motorové hasičské stříkačky, na
zřízení fotbalového hřiště nebo měšťanské školy, jeho význam umocňuje jmenování čestným členem všech ledenických spolků a čestným občanem Ledenic. Součástí podvečeru byla také prezentace originálního Kroiherova nábytku nebo ukázka unikátního Kroiherova proslovu z roku 1935,
který se podařilo získat a reprodukovat díky pochopení Archivu Českého rozhlasu. Akce byla uspořádána u příležitosti 70. výročí od úmrtí F. J. Kroihera, které připadlo na neděli 17. 6.
jic, jk

DIAMANTOVÁ SVATBA
Dne 7. června navštívil starosta městyse Jiří Beneda společně
s matrikářkou Zdeňkou Herdovou manžele Marii a Jaroslava Korčákovi z Ledenic, aby jim poblahopřáli ke krásnému a zároveň vzácnému
výročí – diamantové svatbě (60 let společného života). Diamanty mají

jiskru, která se blyští z každého pohledu, ale jejich nádherných šedesát let je v porovnání s nimi mnohem zářivějších!
Ke gratulaci se připojuje i redakce Ledenického zpravodaje a do dalších společně prožitých let přeje zdraví, pohodu a životní optimismus
redakce Ledenického zpravodaje
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Vítání občánků
Ve čtvrtek 19. června se v obřadní síni ledenické radnice konalo další vítání občánků
do života. Slavnosti se zúčastnilo 12 miminek
spolu s rodiči, proto bylo rozděleno do dvou
částí.
Nové občánky přivítala zastupitelka Jaroslava Žaludová. O hudební vystoupení se jako
vždy postarali žáci ZUŠ Ledenice pod vedením paní učitelky Aleny Špatné a pana učitele
Petra Špatného.

Činnost spolku
Borůvka, Borovany
Borůvka, Borovany – nezisková organizace a registrovaný poskytovatel sociálních
služeb poskytuje sociální službu Terénní pečovatelskou službu a dále fakultativní služby Školku pro seniory a Denní centrum pro
osoby s mentálním a kombinovaným postižením.
Bližší informace o službách poskytneme
na telefonním čísle 387 981 969, e-mailem
na info@boruvka-borovany.cz nebo přímo
v našem zařízení, ulice Petra z Lindy 147,
Borovany.
V loňském roce jsme poskytovali službu
Terénní pečovatelské služby v Borovanech a
v dalších přilehlých městech a obcí u 50 uživatelů. Během této služby najela naše auta
za celý rok s klienty a ke klientům celkem
32 500 kilometrů.
Celkové náklady spolku za rok 2017 byly
3877 652 Kč, z toho náklady Terénní pečovatelské služby činily 2 596 262 Kč.
Terénní pečovatelská služba je určena pro
uživatele od 18 let až po starší seniory a pomáhá klientům v jejich domácnosti s činnostmi,
které by vzhledem ke svému postižení či věku
sami bez pomoci nezvládli. Služba umožňuje
klientům zůstat dál ve svém domácím prostředí, aby nemuseli opustit své domovy a odejít
do některého z pobytových zařízení.
Na základě individuální domluvy přizpůsobujeme služby konkrétním potřebám a požadavkům klienta.
Terénní pečovatelská služba funguje celoročně, od pondělí do pátku, od 7.00 do 17.00
hodin.
Ve vlastní kuchyni jsme v loňském roce
připravovali obědy, které jsme ke klientům
rozváželi. Kuchařka našeho zařízení navařila
celkem 9 500 obědů. Kuchyně byla během
roku v provozu ve všední dny.
Od prosince minulého roku jsme ale museli
řešit stěžejní situaci a z personálních důvodů
obědy začít zajišťovat z jiné vývařovny, odkud
je i nadále ke klientům rozvážíme.
Obědy ke klientům vozíme v jídlonosičích
a v termoboxech, pro udržení správné teploty
jídla a zajištění hygienických podmínek při
přepravě.

Na fotu zleva: Nela Tušlová, Ledenice; Adam Demeter, Ledenice; Matyáš Demeter, Ledenice;
Marie Sauerová, Ledenice; Antonín Skalický, Ohrazení

Na fotu zleva: Helen Klímová, Zborov; Barbora Lískovcová, Zaliny; Natálie Macková, Zaliny;
Andrea Majerová, Ledenice; Elena Ferenčíková, Ledenice; Viktor Sýkora, Ledenice; Amálie
Tomandlová, Ledenice
Fakultativní služby Školka pro seniory
a Denní centrum pro osoby s mentálním a
kombinovaným postižením v minulém roce
navštěvovalo pravidelně 10 uživatelů a další
3 uživatelé jich využili jednorázově. Náklady těchto služeb činily za rok 2017 celkem
371 000 Kč.
Tyto služby jsou určeny nejen pro odlehčení rodinám, které se chtějí starat o své blízké a
nechtějí je umístit do některého ze sociálních
zařízení, ale jsou i pro klienty, kteří si chtějí
zpříjemnit den a využít tak různých aktivit
v kolektivu nejen svých vrstevníků.
Fakultativní služby jsou v provozu od 7.00
do 15.30 hodin.
Klientům můžeme nabízet odbornou péči,
individuální přístup, odpovídající a rodinné
zázemí. S kladnými ohlasy uživatelů na naši

činnost a se stále přibývajícími novými klienty vidíme, že naše práce má smysl.
Naše služby můžeme však poskytovat jen
za velké podpory sponzorů, nadací a nadačních fondů a z příjmů z vlastní činnosti. Pomáhat bez partnerů dnes již nedokážeme.
Financování našich služeb je vícezdrojové a
v roce 2017 byly podpořeny i z grantů a dotací
Jihočeského kraje a MPSV ČR a příspěvků od
města Borovany a městyse Ledenice.
Moc si vážíme všech dárců a partnerů, kteří se rozhodli Borůvku podpořit či dlouhodobě
podporovat. Vážíme si veškeré finanční pomoci, dobrovolnické práce a dalších forem výpomoci, které nám pomáhají udržet stabilitu a
dlouhodobost poskytovaných služeb.
Borůvka, Borovany spolek

6

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

červenec–srpen 2018

Jak jsme slavili 740 let

Jedním z nejdůležitějších okamžiků oslavy bylo požehnání obecního
praporu, který je vůbec prvním praporem městyse Ledenice. Žehnání
provedl pan farář Andrzej Urbisz

Celé odpoledne bylo plné zábavy. Na snímku vystoupení národopisného souboru Furiant

Při zahájení slavností krátce k návštěvníkům promluvili i pozvaní hosté, mezi kterými nemohli chybět Vojtěch Filip – místopředseda Poslanecké sněmovny ČR, Jiří Šesták – místopředseda Senátu Parlamentu
ČR, bývalí starostové Ledenic – Jiří Dvořák, František Jelínek, Miroslav Franěk. Současný starosta pan Jiří Beneda celé slavnostní odpoledne zahájil

Vystoupení ledenických Sharks Cheerleaders bylo jako vždy úchvatné

Bubeníci ze skupiny Wild Sticks předvedli, že k bubnování se dá využít
i to, co najdete na ulici a za své vystoupení sklidili velký potlesk
Skvělá hudba kapely Metroklub big band nás provázela téměř celým
odpolednem "

červenec–srpen 2018
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Jak jsme slavili 740 let

A to ještě zdaleka nebylo vše. Návštěvníci mohli na řemeslném trhu sledovat při práci přadlenu,
hrnčířku nebo kováře a sami si mohli jejich řemeslo vyzkoušet

K oslavám se výstavou v základní škole připojili i ledeničtí včelaři, kteří
v tomto roce slaví výročí 130 let založení své organizace

Při oslavách byla veřejnosti otevřena radnice a kostel. O prohlídky byl
velký zájem. Na radnici byla vystavena faksimile (přesná kopie) listiny
s první zmínkou o Ledenicích a poprvé byly také zpřístupněny radniční
sklepy, které dříve sloužily pivovarskému provozu a mají plochu cca
2
120 m .

Na radničním dvoře bavil děti i dospělé kejklíř Slávek, a to nebyla jediná zábava pro děti. Vyřádit se mohly také v obřím nafukovacím míči,
před radnicí pro ně byly připravené soutěže, hry a tvořivé dílničky. Nejvíce zaujala výroba placek se znakem našeho městyse – pětilistou růží.
Tu si nejdříve musel každý sám vymalovat a teprve poté se na speciálním strojku vyrobila placka. Málokdo odolal pokušení mít takový originální suvenýr z ledenických oslav, a tak vybarvovali jak děti tak dospělí

Program na náměstí ukončila country kapela Harley Vládi Růžičky, ale
oslava ještě nekončila, pouze se přesunula do sportovního areálu. Tady
vyhrával pro malé i velké DJ Basslicker, kterého ve večerních hodinách
vystřídala kapela Seven's. Mezitím se ale ještě nad Ledenicemi rozzářil
nádherný ohňostroj, který si jen málokdo nechal ujít a to i přesto, že
právě začínalo pršet.
jk
Fotografie na dvoustraně: Václav Plch, Jiří Cukr, Richard Hůrka
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Dětský den
Tak jako každý rok, tak i letos jsme pro děti
připravili dětský den. Po mnoha letech, kdy
děti plnily úkoly na stezce kolem Ledenic,
jsme se rozhodli pro změnu. Celý program
jsme připravili v příjemném prostředí pod hrází rybníka Lazny. Ve dvě hodiny začal moderovaný program, při kterém se děti mohly
dosyta vyřádit. Byl plný zábavy, soutěží, písniček a odměn. Kromě sladkostí dostalo každé
dítko i pikador a limonádu. Majitel firmy Prodej zmrzliny - Ledenice Jan Junek, který se
celé odpoledne staral o občerstvení, si připravil
pro děti překvapení. Obrovský skákací hrad, jehož provoz celé odpoledne sponzoroval.
jk

Společná fotka přece nesmí chybět

Cvičilo se

Dovádělo se na skákacím hradu

Malovalo se na obličej

Místní knihovna Ledenice
nabízí literární novinky
Pro děti a mládež
Daniela Nováková – Ema a lesní zvířátka
Daniela Fischerová
– Martin na cestě kolem světa
Michal Fischer – Martin v tajemném lese
V. a J. Spielvogelovy
– Žirafí příběhy
Renata Kaminská – Odvážní kamarádi
Andrea Erne – Vše o letadlech
Susanne Gernhäuserová – Vše o lodích
Ivana Peroutková – Valentýnka a narozeniny

Pro dospělé čtenáře
Viktorie Hanišová – Houbařka
Dana Hlavatá – Musíš mi věřit
Eva Hrašková – Nebe voní tebou
Hana Marie Körnerová – Pán hor IV.
Vlastimil Vondruška
– Jičínské pole mrtvých
Oldřiška Ciprová – S cejchem ďábla
Kateřina Dubská – Dcery
Hana Marie Körnerová
– Co neodvál ani čas
Renata Červenková, Pavel Kolář
– Labyrint pohybu
Anne Jacobsová – Panský dům a jeho dcery
Camila Läckbergová – Čarodějnice
Helen Pollardová – Hotýlek v údolí Loiry

Přetahovaná s lanem byla dlouho nerozhodně

PŘÍVESNICKÝ TÁBOR
v Ledenicích nabízí

u POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA t
Téma táboru „Cirkus“
Termín 6.-10. srpen, cena 1500 Kč/osoba/5 dní
Přihlášky a bližší informace
Hana Korčáková, tel.: 724 094 869, korcak@ddmcb.cz
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Dětský den v Zalinech
Dětský den v Zalinech se uskutečnil o něco déle, a to 16. června. Odpoledne pro děti začalo pohádkou O kocourkovi s barevným ocáskem
v podání Barevného divadla. Pohádka se všem dětem moc líbila, a protože kocourek vyráběl duhová lízátka, každé dítko si jedno odneslo. Za
teplého a slunečného počasí si dále všechny děti prošly trasu s pěti stanovišti – překážkový slalom, hod míčkem do tygra, skládání hlavolamů, prolézačka s rolničkami a střelba ze vzduchovky na balónky.
U každé disciplíny dostaly razítko do kartičky a po sesbírání všech pěti
razítek si za svůj výkon zasloužily balíček s odměnami. Závěr dne děti
ukončily opékáním špekáčků. Veliké poděkování patří všem dětem ale
i dospělým, kteří pomohli s přípravami na dětský den.
Tým maminek ze Zalin

Červen ve Zborově

Ohrát(d)ky – výtvarný
kroužek v Ohrazeníčku
Od podzimu loňského roku se v Ohrazeníčku scházely děti každou středu na výtvarném
kroužku. Vyráběli jsme dárky, přáníčka a dekorace z nejrůznějších materiálů, např. z ručního
papíru, ovčí vlny, vrbových proutků, výstřižků
a podobně. A vždycky se nám to povedlo! Někdy tedy také díky pomoci maminek, za což
jim velký dík. Kroužek s kapacitou cca 12 dětí
byl otevřený všem šikulům od 3 do 10 let. Tak
se těšíme na září, kdy zase začneme společně
tvořit!
Helena Jaloševská

Míchání barev duhy

Velikonoční tvoření

Oslava dětského dne připadla na neděli 10. 6. V odpoledních hodinách se na antukovém hřišti
sešli malí i velcí. Tančilo se, zpívalo, soutěžilo a odměnou všem dětem byly nejen dobroty, ale i
pěkné věcné ceny. Každé dítko si ještě opeklo buřtíka a s dobrou náladou odcházelo domů.
Svatojánská noc připadá na 24. 6. a ten večer se Zborovem procházely kouzelné bytosti.
Tentokrát to byli hejkal a víly. Odvážné děti šly po stopách těchto pohádkových bytostí. Cesta byla strašidelná, vedla kolem cesty na sv. Voršilu. Slyšet bylo zurčení vodopádu, padající
kamení, ale i hudba. Ke kouzelnému pokladu uloženému v truhle, statečné děti dovedly světlušky. Celý poklad byl spravedlivě rozdělen a nikdo neodešel s prázdnou domů.
Děkujeme městysi Ledenice za finanční podporu, rodině Voharčíků za stánek s občerstvením, místním dobrovolným hasičům za spolupráci, maminkám a babičkám za dobroty
z vlastní kuchyně. Neméně děkuji i děvčatům z našeho spolku, které svými nápady potěší
děti každého věku.
Za Svaz žen Iva Vazačová
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Jak se plní sny
V sobotu 14. dubna se na dalekou cestu
vydal pan František Turek z Ledenic. I když
si teď můžete představit cokoliv, jednalo
se o vykonání poutní cesty do španělského
Santiaga de Compostela. Ke hrobu svatého
Jakuba poutníci putují již přes tisíc let a to
většinou pěšky. To by ale nebyl on, aby dělal věci stejně jako všichni ostatní, a tak
svou pouť čítající 2749 km absolvoval na
kole. Nejen o této cestě, ale i o životě je rozhovor, o který jsem ho požádala.
Protože se známe hezkou řádku let a v běžném životě si tykáme, dohodli jsme se, že si
takto neformálně budeme povídat i v našem
rozhovoru pro Ledenický zpravodaj. Tak tedy
Františku, určitě ses na takovou cestu nevypravil jen tak, bez tréninku, přípravy …
No to určitě ne. Já jsem sportoval od malinka. Odkojený jsem fotbalem a kdybych nemusel ve třiceti letech na operaci páteře, asi bych
pořád lítal na hřišti za balónem. Teď je mi
69 let, takže na kole jezdím pomalu čtyřicet let.
Jak intenzivně se kolu věnuješ?
Vždy jsem byl amatér, ale soutěživý. Celé
roky se zúčastňuji závodů v okolí. Například
Petříkovský triatlon, Pražatron, Závody do vrchu a další. A ještě jsem si vzpomněl, v Klatovech jsem se třikrát zúčastnil Krále Šumavy.
To byly krásné závody, takové napůl profi.
Ale to jsem ještě trochu jezdil a to už je deset
let. Jinak i v současnosti jsem na kole skoro
každý den.
To mohu potvrdit, v Ledenicích a okolí Tě
potkávám téměř denně, v létě v zimě. Vlastně
si neumím vybavit, kdy jsem Tě na ulici viděla bez kola.
Tak hrozné to zase není, třeba manželku
občas odvezu na nákupy autem (smích), ale jinak mi kolo nahradí auto i autobus. Občas využiji vlak, když se s kolem potřebuji přepravit
do vzdáleného místa, odkud pak podnikám
další cesty.
Jaké například?
Doma si na mapě značím, co všechno jsem
už na kole projel. Zatím se jednalo hlavně
o naší republiku a ta je za ta léta pokrytá docela
hustou pavučinou projetých tras.

Každý poutník, který dodrží několik podmínek pro vykonání pouti, obdrží diplom. Kancelář
poutníků v Santiagu de Compostela vede podrobné statistiky o poutnících, kteří dorazí do města
Alespoň o jedné konkrétně?
Tak třeba hned ta loňská. Jsem poměrně
čerstvý důchodce a tak mám čas plnit si sny.
Dlouhá léta jsem plánoval cestu kolem České
republiky a tu jsem si konečně splnil. Absolvoval jsem trasu dlouhou 836 km od Jihlavy
přes Králíky, Roudnici nad Labem, Žatec,
Františkovy Lázně zpět do Ledenic. Po cestě
jsem mapoval hraniční kameny. Jel jsem sám
a na cestě jsem byl osm dní.
Úctyhodný výkon, ale s cestou do Španělska
se asi srovnávat nedá?
No to rozhodně nedá. Tahle cesta trvala
24 dní a celkem jsem najel 2749 km.
To je denní dávka přes sto kilometrů. Přes
hory, přes lesy… Občas i náročnými horskými silničkami. Žádné krize, zdravotní potíže
nebo defekt na kole Tě nepotkaly?
No je pravda, že toho jsem se hodně bál.
Vzhledem k mému věku a překonaným zdravotním potížím jsem pořád čekal, kdy to přijde. A ono to přišlo. Naštěstí až když jsem
dosáhl cíle a pokračoval dál do Finesterre (dříve považováno za konec světa), přihlásily se
žaludeční a střevní potíže. To bylo náročné.

MYSLIVECKÝ DEN PRO DĚTI
V neděli 17. června 2018 proběhl v areálu bažantnice již popáté myslivecký den pro děti.
Akci připravili myslivci MS Hubert Ledenice za finančního přispění městyse Ledenice.
Děti soutěžily v pohybových dovednostech, střílely ze vzduchovky na pohyblivé terče,
prověřily si své znalosti z oblasti zoologie, botaniky, kynologie, dále pak malovaly obrázky
a dozvěděly se něco o práci loveckých psů, o trofejích, zbraních a o nás myslivcích. Celkem
se zaregistrovalo 26 dětí všech věkových kategorií ze všech koutů Ledenic a blízkého okolí.
Po celý den bylo zajištěné občerstvení a návštěvníci mohli ochutnat i zvěřinovou gulášovku
a srnčí katův šleh.
Děkuji radnici za finanční příspěvek, firmě Achilles a Schaumann za sponzorské dary
a MS Diana za velkou pomoc. Děkuji i všem rodinným příslušníkům nás myslivců, kteří nám
pravidelně pomáhají.
Věřím, že se akce líbila a vy, co jste se nezúčastnili letos, nezoufejte, příští rok opět uspořádáme další myslivecký den pro děti. Rádi Vás všechny uvidíme.
Ing. František Borovka, předseda MS Hubert Ledenice

Ale kdybych se plazit měl, tak jsem tam
dojet musel. A dojel jsem. Defekt byl za celou
dobu jediný – prasklé lanko.
A jak cesta probíhala? Co jsi jedl, kde jsi spal,
kudy jsi jel?
Trasa byla naplánovaná z Čech do Rakouska, Německa, Švýcarska, znova přes Německo,
Francii a Španělsko. Především kvůli bezpečnosti jsem se snažil nejet po hlavních silnicích. A musím říct, že jezdit na kole za
hranicemi ČR nebo u nás, je obrovský rozdíl.
Tolerance a ohleduplnost k cyklistům je úplně
někde jinde. Vezl jsem si na kole kompletní
vybavení, spacák, karimatku, stan. Ten jsem
ale vůbec nepoužil. Využíval jsem různé seníky i kolničky kolem cest. V nepříznivém počasí jsem nocoval v ubytovnách pro poutníky
zvaných „alberg“, ale ty jsou až před cílem a
spal jsem v nich asi třikrát. Blahodárná v nich
byla dostupnost sprch. On totiž přístup k potůčkům a řekám byl chabý. Samé ty trny a
bodláčí. No a jídlo? Nakupoval jsem v běžném řetězci, který je i u nás. Jinak to byly
hlavně polévky, čokoládové tyčinky, hroznový cukr apod. V restauraci jsem jedl jen
párkrát.
Domů ses vracel také na kole?
To už ne, vrátil jsem se letecky.
A Tvoje pocity z cesty po dvou měsících od
návratu?
Bylo to náročné, vyčerpávající, sáhl jsem
si až na dno svých sil, ale zároveň krásné, neopakovatelné, prostě úžasné.
A poslední otázka na závěr. Co na Tvoje cyklistické výlety říkají doma?
Bez podpory manželky i celé rodiny bych
se nikdy do takových cest nepustil. Především
žena k mým koníčkům, ať už to byl fotbal, vodáctví a posléze i to kolo, vždy přistupovala
s pochopením a nikdy jsem od ní neslyšel negativní reakci a za to ji moc děkuji.
Děkuji za rozhovor
jk
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Nelehká cesta ke zřízení
zdravotního obvodu (1945–1948)
V prosincovém vydání Ledenického zpravodaje jsem přiblížil nejstarší zprávy o zdravotní péči v Ledenicích. Závěr článku patřil
krátké zprávě o tom, že v roce 1948 nastoupil u nás svou praxi František Bžoch. Než se
tak ovšem stalo, probíhala tři roky intenzivní jednání o zřízení zdravotního obvodu a
jeho obsazení. Dnes si toto období přiblížíme podrobněji.
Stálý zdravotní obvod fungoval v Ledenicích jen krátce na konci 19. století. Větší či
menší diskuze se následně často vedly o jeho
opětovném zřízení anebo přesunutí z Borovan.
Po skončení druhé světové války a osvobození
Československa byla na ledenické radnici nejprve nadnesena otázka zřízení samostatného
obvodu. Již 30. května 1945 Ledeničtí žádali
okresní národní výbor o ustavení lékaře. Nejbližší ordinoval v Borovanech, ale nejčastěji
se v případě potřeby jezdilo do Budějovic.
Žádost byla prozatím zamítnuta, a to pro nedostatek kvalifikovaných sil, protože byla po
republice mnohem palčivější místa v tomto
směru, která byla např. až v okruhu 30 km zcela bez doktora.
Ledeničtí se nevzdali a po roce koncipovali další žádost, ve které tentokrát požadovali přesun sídla zdravotního obvodu do
Ledenic z Borovan, odkud totiž lékař právě
odešel. Jako další důvody uváděli: větší počet obyvatel, kladný postoj vesnic Zaliny,
Slavošovice, Libín, Ohrazení, Ohrazeníčko,
velký počet truhlářských dílen (126 dělníků,
52 učňů), připomněli také to, že továrna Calofrig (Starý závod) s mnoha zaměstnanci leží
stejně daleko od Ledenic jako od Borovan, že
poloha Ledenic je přesně mezi Lišovem a Trhovými Sviny a velkým argumentem byla při-

pravená a vybavená ordinace a prostory pro
ubytování potencionálního zájemce.
Příčiny k přesunu byly celkem logické, proto rada Okresního národního výboru Trhové
Sviny 7. srpna 1946 přesun obvodu z Borovan
do Ledenic schválila. Proti tomuto rozhodnutí
se samozřejmě borovanský národní výbor
odvolal a 16. srpna podal protest. K němu se
připojily vesnice Vrcov, Hluboká, Třebeč,
Dvorec, Ostrolovský Újezd a Petrovice, které
na předtištěných formulářích „hlasovaly“ pro
zachování stavu a nepřesouvání obvodu.
I borovanské protidůvody měly své opodstatnění – Borovany jsou přirozeným centrem okolí, mají železniční stanici (kde
obvodní lékař působí jako železniční lékař),
jsou turistickou lokalitou, kam i díky Trocnovu v létě zajíždí hodně hostů a mají lékaře
nepřetržitě již řadu let.
Obě obce se tedy intenzivně snažily o to,
aby lékař působil právě u nich. Pro Ledenice
se nyní hromadně přimluvili jednotliví truhláři, Společenstvo truhlářů, řezbářů a soustružníků a také strany sdružené v Národní frontě.
Nahrávalo jim také vyjádření odcházejícího
borovanského doktora Josefa Pouzara, který
ordinaci v Borovanech popsal jako zcela nezpůsobilou a vlhkou, podobě jako byt se špatnou kuchyní, vlhkostí, bez koupelny a plný
myší, dále podotýkal, že nejvíce výjezdů míval stejně do Ledenic, vesnice jihovýchodně
od Borovan beztak jezdí více do Jílovic nebo
Trhových Svin a funkce železničního lékaře
vyžaduje pouze občasné prohlídky. Pro přesun
do Ledenic se navíc kladně vyjádřil také
okresní lékař Karel Pokorný, který polohu Borovan přirovnal k periferii, upozornil na jejich
blízkost k Trhovým Svinům, dále vypíchl

Pozvání na exkurzi
Rádi bychom Vás pozvali na dvoudenní exkurzi
zaměřenou na pěstování a zpracování ovoce
a další místní produkty z oblasti Jihočeského kraje

Exkurze proběhne v termínu 20.–21.10.2018
Exkurzi zahájíme v 10.00 v Nových Hradech přeshraniční výstavou ovoce s důrazem
na regionální odrůdy ovoce, ochutnáme něco z kuchyně světoznámého kuchaře Miroslava Duška v Nových Hradech, navštívíme genofondový sad v Dolním Třeboníně a zamíříme na BIO farmu Slunečná u Želnavy, kde strávíme podvečer s majitelem panem
Štěpánkem. Zde si prohlédneme mini mlékárnu, vlastní jatka a galerii, ochutnáme různorodost místních produktů a přespíme v útulně zařízených apartmánech. Druhý den náš
čeká návštěva pěstitelské pálenice a zpracovny ovoce pana Gregory ve Lhenicích a zamíříme zpět na Nové Hrady. Cestou se stavíme na oběd a ochutnávku piva v Žumberku,
kde si také prohlédneme historickou tvrz a expozici zaměřenou na rybnikářství. Návrat
do Nových Hradů předpokládáme v neděli do 16.00.
Exkurzi pořádáme v rámci projektu „Tradiční odrůdy ovoce česko-rakouského pohraničí znovu objevené“, podpořeného z Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika, reg. číslo KPF-01-014. Organizační poplatek za exkurzi na jednoho účastníka je
600 Kč, ubytování, stravování i program jsou hrazeny z dotace Fondu malých projektů.
Přihlášky prosím na tel: 724 643 050, popřípadě mail: manazer@mas.sdruzeniruze.cz
Zuzana Guthová, manažerka MAS Sdružení Růže

MUDr. František Bžoch působil v Ledenicích od 1. 7. 1948 do 31. 12. 1980. Narodil
se v roce 1915 v Polšti u Stráže nad Nežárkou a vystudoval budějovickou reálku (jeho
spolužákem byl např. budoucí režisér Alfréd
Radok). Pracoval jako sekundární lékař ve
vojenské nemocnici, v lednu 1948 se hlásil
na místo lékaře do Mladého, ale nakonec
dal přednost Ledenicím. V září 1948 požádal o zřízení domácí lékárny, která v okruhu
10 km žádná nebyla. Po jeho odchodu do důchodu jej nahradil dr. Jiří Kálal.
vzrůstající význam ledenického truhlářství a
to, že občané Borovan díky lepším komunikačním poměrům (silnice, železnice) snáze
zdravotní péči vyhledají (naproti tomu občané
Ledenic měli na dráhu 4 km a autobus do
Budějovic jezdil pouze ráno, do Borovan,
Lišova nebo Svinů vůbec).
Objevily se další stanoviska a protesty
okolních vesnic – ty blíže Ledenic žádaly přesun do Ledenic, ty blíže Borovan trvaly zcela
pochopitelně na zachování v Borovanech.
Situace se pohnula v říjnu 1946, kdy ONV
učinil šalamounské rozhodnutí přijatelné pro
obě strany. Nařídil ponechat obvod v Borovanech (s tím, že místnosti pro lékaře budou výrazně vylepšeny) a zároveň měl být zřízen
nový zdravotní obvod i v Ledenicích, pokud
se podaří sehnat vhodného lékaře. Obratem
v listopadu 1946 tak byl osloven dr. Julius
Kuncel z Pelhřimova, který ale nabídku
nepřijal.
Naopak v Borovanech se podařilo od půlky
října obvod obsadit Vojtěchem Kotkem, který
se přistěhoval ze Ševětína. Ten však ještě trochu celou problematiku zamotal, protože
ihned po příchodu navrhl přesun obvodu do
Ledenic. Vedly ho k tomu především vhodnější byt, truhlářský průmysl a lepší poloha Ledenic ve středu obvodu. Proti těmto návrhům
vyvstaly opět kladná nebo záporná vyjádření
okolních vesnic a obcí.
Kotek nakonec v Borovanech zůstal a Ledenice se také dočkaly. V březnu 1948 se přihlásil dr. František Bžoch a rada místního
národního výboru ho 24. března 1948 schválila. Do ledenické ordinace nastoupil přesně
před 70 lety, 1. července 1948. Od té doby
mají Ledenice svého stálého lékaře.
PhDr. Jiří Cukr
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Děti Slavoje
oslavily „Slavoje“
Dne 7. června 2018 děti z TJ Slavoj Ledenice oslavily svátek svého patrona jak jinak
než sportem - turnajem v barevném minivolejbale.
Hrálo se venku na ledenických antukových
kurtech a účast byla hojná. Celkem se sešlo
25 dětí, které byly rozděleny dle věku a úrovně
a zahrály si žlutý, oranžový nebo modrý minivolejbal. Vytvořily miniteamy po dvou a střídaly se ve hře po dobu 7 min. systémem
„každý s každým“.
Počasí nám přálo, slunce opravdu pálilo,
ale nikomu to nevadilo. Ze hřiště bylo slyšet
ruch, křik a fandění dětí nejen mezi sebou,
ale i z řad rodičů, trenérek, známých, tet i babiček ...
Tak jak se při sportu sluší a patří! Panovala
skvělá nálada a čas rychle ubíhal. Po dvou hodinách bylo dobojováno.
Všichni dostali diplom a sladkou odměnu. Děti si to užily - radost a
úsměv na tváři mluvily za vše.
Můžeme se těšit na další setkání s volejbalem. Na podzim se začátkem školního roku mohou děti opět navštěvovat hodiny minivolejbalu
v sokolovně.
Již teď se na vás všechny těšíme!!
Ale nepředbíhejme - léto teprve začíná a prázdniny jsou za dveřmi.
Tak hurá na ně!!
MS, MČ

Na fotu mladší přípravka na turnaji ve Srubci, kde kluci obsadili 6. místo
Nahoře zleva: Marek, Ondřej, Matěj, Ondra, Markéta, David, Nicolas
Dole zleva: Sebastian, Ondřej, Jenda, Karel, Vojta, Honza

Mladý fotbal
V uplynulé sezoně 2017/2018 vedl fotbalový oddíl Slavoj Ledenice dvě
mládežnické kategorie a to přípravky mladší a starší.

Jarní výsledky:
Mladší přípravka - ročníky 2009 a mladší
Ledenice - Olešnice
7:4
Nová Ves - Ledenice
5:4
Ledenice - Dobrá Voda u ČB
2:15
Srubec - Ledenice
21:2
Ledenice - Trhové Sviny
7:5
Lišov - Ledenice
8:5
Ledenice - Suchdol nad Luž.
1:6
Fotbal mládež. akademie ČB - Ledenice 1:13
Ledenice - Nové Hodějovice
0:12
Celkově za celou sezónu 2017/18 hoši 7x vyhráli, 1x remizovali
a 10x prohráli, skóre branek 95:141.
Starší přípravka - ročníky 2007 a mladší
Ledenice - Lišov
2:3
Mokré - Ledenice
4:4
Ledenice - Rudolfov
17:1
Borovany - Ledenice
3:5
Ledenice - Horní Stropnice
6:7
Srubec / N. Hoděj - Ledenice
8:5
Ledenice - Trhové Sviny
11:2
Ledenice - Suchdol nad Luž.
3:22
Olešnice - Ledenice
0:3
Celkově za celou sezónu 2017/18 hoši 6x vyhráli, 2x remizovali
a 10x prohráli, skóre branek 108:128
Tito hoši byli vedeni zkušenými trenéry Martinem Štěchem (mladší)
a Petrem Salákem (starší).
Do nové sezony 2018/2019
otevíráme tři mládežnické kategorie:
1) Mladší přípravku - 2010 a mladší
2) Starší přípravku - 2008 a mladší
3) Mladší žáky - 2006 a mladší
Fotbal je světový fenomén a v ledenickém oddíle uvítáme každého
kluka, který se chce této krásné hře věnovat.
Maximálně se snažíme, abychom rozšířili počet našich trenérů.
V případě zájmu o přihlášení volejte těmto trenérům:
Martin Štěch – 775 665 035, Petr Salák – 777 663 644.
Další podrobnosti o fotbalovém klubu Slavoj Ledenice najdete
na webu www.tjslavojledenice v sekci fotbal.
Martin Štěch

červenec–srpen 2018

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

13

Jsme pyšní na Rózku Křešničkovou a Klárku
Hajnou. Holky byly součástí juniorského národního týmu. Skvěle reprezentovaly Českou
republiku na Mistrovství světa ICU Orlando WORLDS 2018 Orlando Florida. Velký úspěch našeho seniorského Group stuntu. Holky přivezFlorida
ly do Ledenic skvělé 2. místo

LEDENICKÉ ROZTLESKÁVAČKY
ZAZÁŘILY I ZA OCEÁNEM
SHARKS CHEER SPORT
Sezóna 2018 je za námi. V tomto roce jsme měli opravdu náročné
období. Přesto se nám podařilo získat několik skvělých umístění a vy
jste ukázali, jak velké je vaše sportovní srdce. Za každou minutou na
sportovní ploše stojí spousta úsilí a společné práce.
Děkuji všem za skvělou reprezentaci Ledenic. Rodičům za nekonečnou podporu a výdrž.
Těším se na další sezónu, která začíná srpnovým soustředěním
v Hluboké nad Vltavou.
Veronika Pokorná

MO ČRS Ledenice
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Tak jako již tradičně byly květen a červen měsíci pro uspořádání
dvou rybářských závodů.
Závody probíhaly po dva víkendy, s odstupem 14 dní.
Třetí květnovou sobotu 19. 5. se konaly veřejné rybářské závody
Memoriál Jaroslava Cukra na rybníce Horní a Dolní Jáma. Závodníci si tu každoročně pochvalují skvělé zázemí v přírodě i přijatelné
podmínky pro rybolov. Ani letos tomu nebylo jinak, k tomu panovala po celou dobu skvělá nálada a nechybělo ani občerstvení. Letošní
ročník navštívilo 43 rybářů, včetně jedné rybářky.
Rybářské závody pro děti se konaly u příležitosti Mezinárodního
dne dětí hned první červnový víkend 2.6. Mladí rybáři překonali o
jednoho soutěžícího dospělé závodníky. Pro vysokou účast musel být
závod uspořádán na rybníce Parčák i Parčáček. Závodů se účastnily
děti nejen z Ledenic, ale i širokého okolí (Třeboň, Borovany, Kaplice,
Velešín, ČB,…).
Dětský den byl ukončen večerním posezením u táboráku u rybníka Lazny.
A jak že letošní závody dopadly?
V hlavní kategorii vyhrává vždy rybář s nejvyšším počtem bodů,
kdy jeden bod odpovídá jednomu centimetru délky ryby. Ve druhé,
samostatné kategorii pak vítězí ten, kdo uloví největšího kapra.

Před vystoupením na domácí půdě při oslavách 740 let od první písemné zmínky o městysi Ledenice

Z „open air“ cheerleadingové soutěže v Praze

Výsledky Memoriál J. Cukr
1. místo vybojoval František Luňák, 182 bodů
2. místo Pavel Bušta, 116 bodů
3. místo Petr Chalupský, 113 bodů
Největšího kapra o délce 59 cm a váze 4,5 kg ulovil nejmladší účastník závodů Jaromír Vévoda.
Výsledky rybářské závody pro děti
1. místo vybojoval Štěpán Fuka, 217 bodů
2. místo Matyáš Bajgl v těsném závěsu s 215 body
3. místo Magdalena Míková, 204 bodů
Největšího kapra o délce 47 cm zdolal Honzík Liška
Děti se skutečně činily, společně celkem nachytaly ryby v délce
31,5 metrů.
Všichni účastníci získali hodnotné ceny včetně pamětních medailí. Na vítěze navíc čekaly poháry s diplomy.
Organizační výbor děkuje všem účastníkům, gratuluje vítězům a
vzkazuje „Petrův zdar a na viděnou v příštím roce!“
Poděkování patří i městysi Ledenice, který závod pro děti finančně podpořil.
Za MO ČRS Ledenice Roman Dědič
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Co se děje u hasičů
Zpátky na vrchol
Ledenické hasičky se po dvouletém odpočinku rozhodly znovu složit staronové družstvo
nyní v kategorii dospělých. O složení tohoto
týmu se postarala velitelka družstva Lucie
Koblasová. Všechny holky v družstvu mají
s hasičským sportem mnohaleté zkušenosti,
vždyť právě tyto dívky se účastnily mistrovských klání v kategorii dorostenek v letech
2013-2015. Družstvo ŽEN je doplněné o Kačku Fixovou z řad odrostlých dětí, Haničku
Strakovou a Domču Bajtovou z SDH Srubec,
která nám vypomáhala již v uplynulých letech.
Dva roky mimo hasičská klaní je znát, holky
sice nejsou žádnými nováčky, ale pociťují na
závodní dráze mnohem větší konkurenci, než
na kterou byly zvyklé. Snad je právě pocit větší konkurence požene k lepším výsledkům.
V letošní sezoně se děvčata probojovala přes
obvodové, okresní i krajské kolo. Dívky nenašly v žádném z těchto závodů přemožitele a
tím si vybojovaly postup na Mistrovství České
republiky v požárním sportu, které proběhne
24.-26. 8. 2018 v Liberci.
Děkujeme za podporu SDH Ledenice, městysi Ledenice a Káče Toločkové.

Třetí nejrychlejší ,,stovkař“
v Jihočeském kraji pro rok 2018
Michal Pašek, člen SDH Ledenice! Účastnil
se krajského kola v Písku jako člen strážkovického družstva, které postoupilo z budějovického okresu a Michala si zapůjčilo. Hodnota
jeho času 17.21 s, jeho nový osobní rekord a
zároveň 3. místo z krajského kola. Gratulujeme a přejeme tu vysněnou šestnáctku.

Ledeničtí muži
Hasičská sezona je v plném proudu, pro ledenické muže odstartovala již v dubnu velikonoční soutěží ve Zdešově. Pro letošek je náš
plán jasný, účastnit se co nejvíce soutěží seriálu Jihočeské hasičské ligy, kde sbíráme potřebné zkušenosti, máme za sebou již třetí závod
sezony. Výsledky se zatím chlubit nebudeme
(není čím J ). Jsme v této soutěži nováčky a
zlepšení se určitě dostaví v co nejkratší době.
Jako doplňkových závodů se účastníme Velké
ceny Českých Budějovic a různých pohárových soutěží. Za zmínku určitě stojí Memoriál
Fr. Janáčka, kde historicky poprvé vyhrálo
v mužské kategorii domácí družstvo a Noční
soutěž v Lomnici nad Lužnicí, kde jsme se
umístili na celkovém 3. místě.
Matouš Janovský

Složení týmu žen v letošní sezóně: Kristýna Řepová, Simona Zušťáková, Karolína Matoušová,
Lucie Koblasová, Matouš Janovský, Dominika Bajtová, Pavla Čížková, Hanka Straková, Kateřina Fixová, Nikola Máchová
i na závod požární všestrannosti, dospělí se snažili vymyslet tu
nejlepší techniku hlavně na požárním útoku.
A aby se jenom netrénovalo, vedoucí ve spolupráci s ostatními připravovali i různé hry, úkoly a třeba i stezku odvahy, která sklidila velký úspěch.
Že se děti něco naučily, jsme se přesvědčili již 6. 5. na domácí
soutěži, kde soutěžili jednotlivci v běhu na 60 m s překážkami.
Do soutěže se přihlásili:
- v mladší kategorii chlapců: David Dvořák, Miroslav Kloc,
Dominik Sloup, Miloslav Uhlíř a Lukáš Pejša,
- ve starší kategorii chlapců: Marek Duda, Lukáš Jordanov,
František Kodras, František Titz,
- v mladší kategorii dívek: Ema Davidová.
A doma zůstávají medaile díky úspěchům Davida Dvořáka,
Míry Kloce a Lukáše Jordanova.

V úterý 8. 5. se konalo jarní kolo
hry Plamen v Radosticích
Mladší měli výhodu toho, že vyhráli podzimní kolo a tak měli
ideální pozici na postup do okresního kola. To by to ale nesměly
být děti z Ledenic, aby si to neudělaly těžší. Po nepříliš povedené
štafetě požárních dvojic a po naprosto nezdařeném požárním
útoku se myšlenka na okresní kolo pomalu rozpouštěla. Naštěstí
pokračování na str. 15 Michal Pašek

Zpráva o práci s mladými hasiči
Jako každý rok i letos jsme vyrazili na soustředění, které se konalo na konci dubna, tentokrát v LDT Velké Skaliny. Soustředění se
zúčastnilo 20 mladších, 15 starších, družstvo
žen, družstvo mužů a vedoucí. Nepostradatelnou součástí našeho soustředění je kuchyně,
protože takový dav lidí je potřeba především
dobře nakrmit. A tak důležitou roli hraje i Radek Frejlach a jeho kuchařský personál.
Hlavním úkolem celého soustředění bylo
stmelit jednotlivé týmy dohromady, seběhat
se, a tak se připravit na nadcházející sezonu.
Děti trénovaly štafety, útoky a připravovaly se

Složení týmu mužů v letošní sezóně: Filip Jindra, Michal Pašek, Aleš Duda, Honza Žahour, Matouš Janovský, Václav Trtílek, Karel Veselý
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(pokračování ze str. 14)
se naši nejmladší zvedli ze samotného dna a
poslední dvě disciplíny vyhráli, takže na okres
se jede ze třetího, a tudíž posledního postupového místa. Kategorie starších na tom byla podobně, co se týče podzimní části hry. Naštěstí
ti už ale ví, že na soutěži, kde nejde jen o cenné

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ
kovy, ale i postup, se musí plně soustředit, a
tak pro ně získání postupu na okres nebylo zas
tak velký problém.
Okresní kolo se konalo 26. 5. ve Zlivi a přijeli jsme sem s nadějí na medaile. Ve velké
konkurenci ostatních okresních družstev jsme
se cítili jako doma, vždyť se také okresu účastníme takřka každý rok. Mladší šli bez váhání
na první štafety a starší se mezi tím připravo-

Nazaret, středisko DM CČSH, Žižkovo nám 1, 373 12 Borovany
vypisuje výběrové řízení na pozici

PRACOVNÍK/PRACOVNICE
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
úvazek: plný (po dohodě možno i částečný), nástup: ihned
Nabízíme:
¡
¡
¡
¡
¡
¡

přátelské pracovní prostředí
práci v zavedené organizaci
další průběžné vzdělávání v oboru
částečně pružnou pracovní dobu
nástupní plat 16 000 Kč
5 týdnů dovolené

Hlavní náplň práce:
¡ pomoc při zajišťování provozu

¡

Požadujeme:
¡ vzdělání v souladu se zákonem č.

108/2006 Sb. o sociálních službách

¡ orientaci v zákoně 108/2006 Sb.,
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

Zákon o soc. službách a Standardech
kvality soc. služeb
trestní bezúhonnost
dobré komunikační schopnosti
zodpovědný přístup k práci
manuální zručnost, zájem o řemeslo
a výtvarnou činnost
časovou flexibilitu
zkušenosti s individuálním plánováním
(výhodou)
alespoň uživatelskou znalost práce na
PC (Microsoft Office)
řidičský průkaz skupiny B
(aktivní řidič/ka; schopnost řídit tranzit)
dobrý zdravotní stav

¡

¡

¡
¡
¡

Sociálně terapeutické dílny
(v případě nepřítomnosti vedoucího
STD i samostatně) – pracovní aktivity
pro uživatele STD
pomoc při zajišťování provozu
Centra denních služeb
(v případě nepřítomnosti vedoucího
CDS i samostatně) – péče a asistence
uživatelům, plánování aktivizačních
činností CDS
účast na jednorázových akcích
pro uživatele
(výlety, sportovní a kulturní akce)
klíčový pracovník pro svěřené
uživatele – tvorba a aktualizace
individuálních plánů
vedení agendy půjčovny
kompenzačních pomůcek
řízení auta – doprava uživatelů na akce
mimo Nazaret aj.
účast na dalších akcích Nazaretu –
benefiční akce, dny otevřených dveří,
návštěvy spřátelených organizací,
pomoc s prodejem na trzích aj.

V případě vašeho zájmu o tuto pracovní pozici zasílejte svůj strukturovaný životopis
spolu s motivačním dopisem Mgr. Sabině Mičkové na emailovou adresu:
reditel.nazaret@gmail.com. V životopise uvádějte zejména tyto údaje,
nutné k identifikaci, komunikaci a posouzení vhodnosti uchazeče o zaměstnání:
jméno a příjmení, bydliště, email, telefon, nejvyšší dosažené vzdělání,
dosavadní pracovní zkušenosti, dovednosti relevantní pro tuto pracovní pozici.
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vali na závod požární všestrannosti. Obě družstva se po doběhnutí disciplín držela někde
uprostřed průběžného hodnocení. I v ostatních
disciplínách se ukázali své kvality, a tak nakonec mladší skončili na krásném třetím místě a
starší na místě sedmém.
Dále je naší snahou jezdit po soutěžích,
hlavně pak na českobudějovický dvojboj, ve
kterém občas bereme také cenné kovy. Za
zmínku stojí i poslední soutěž, na kterou jsme
jeli v oslabeném družstvu a i přesto jsme se
přivezli pohár za třetí místo v kategorii mladších žáků.
Během prázdnin, ale i po nich se budeme
snažit na naše úspěchy navázat a přivézt sem k
nám do Ledenic další radost v podobě medailí
a pohárů.
za mladé hasiče Václav Trtílek

Dovolujeme si Vás pozvat
na nultý ročník

„Ledenického speciálu“
Hasičská soutěž se uskuteční v sobotu
21. 7. od 13.00 pod hrází rybníka Lazna.
Občerstvení zajištěné na místě po celou dobu
akce. Celým dnem Vás bude doprovázet a
večer k poslechu a tanci zahraje DJ Ch4mba.
Za příznivého počasí po skončení závodů cca od 16.30 doprovodný program
s SDH Ledenice
¡ přehlídka hasičské techniky,
¡ soutěž o nejrychlejší koš,
¡ možnost vyzkoušení si požárního
útoku jak pro děti tak dospělé.
Přijďte se podívat na netradiční soutěž v požárním útoku, vyzkoušet si co všechno
tento sport obnáší, pobavit se a zároveň
podpořit ledenické hasiče.

Z NAZARETU
Nově otevřený obchod
Děkujeme městu Borovany za poskytnutí nově zrekonstruovaných prostor objektu
zvaného Vejdovina (budova naproti dílně
Nazaretu), kde jsme slavnostně 16. 6. 2018
otevřeli obchod.
Srdečně zveme všechny k nákupu. Nákupem zboží nám pomáháte pomáhat.

Otevírací doba:
PO, ST, PÁ od 8.00 do 15.00
ÚT, ČT
od 8.00 do 17.00
Dále můžete v prostorách obchodu využít
aktivitu „Namaluj si“, kde si děti i dospělí
mohou sami namalovat keramiku a vytvořit
tak originální dárek pro sebe nebo své blízké.
Malovat můžete po dobu, kdy je otevřen
obchod nebo dle telefonické dohody na telefon 733 795 618.
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Zklame NAVIGA?
Jestliže jsme v předešlém článku „Dva náročné roky“ čtenáře zpravodaje informovali,
kam až výsledky lodních modelářů mohou dojít, musíme s trochou zklamání očekávat, co
bude vlastně dál. Rakouský pořadatel od svého záměru, pro rok 2019 pořádat Mistrovství
světa odstoupil a vrcholový orgán NAVIGA
zatím nedokázal najít pořadatele nového. Nikdo nyní neví, zda se to podaří do konce měsíce září. Zklame NAVIGA?
My zatím děláme vše pro to, aby jméno Ledenic bylo maximálně známo všade tam, kam
v modrých tričkách s logem našeho městyse
vkročíme. Ze šesti seriálových soutěží o titul
Mistra ČR máme za sebou dvě. V Bělči nad
Orlicí a dvě v Třeboni a již nyní máme titul jistý díky zkušenému Karlu Fyrbachovi. Z pěti
možných reprezentantů z celé republiky,
máme již nyní ve velké konkurenci, hlavně
modelářů z Jablonce nad Nisou, silný zápočet
na první tři místa, a to Karel Fyrbach, Matěj
Sedmík, Dominik Juhasz. S vysokým počtem
bodů se mezi elitu pěti reprezentantů silně tlačí Vít Fyrbach. Tady o všem rozhodne pátá a
šestá seriálová soutěž začátkem září v Jinolicích u Jičína.
V Třeboni se tentokrát jela i samostatná
soutěž Mistrovství České republiky mládeže
sekce NS 2018. Pro nás to byla tak trochu rozjížďka před třetí a čtvrtou seriálovou soutěží.
V juniorech do patnácti let překvapil začínající David Pokorný. Stal se Mistrem ČR. V kategorii 15–18 let má Mistra Karel Fyrbach, hned
za ním je Jakub Svoboda a Tadeáš Míka. Pěkné počasí a nádherné prostředí kolem Opatovického rybníka nám umožňovalo nejenom
kvalitní podmínky pro soutěžení, ale i příjemné osvěžení.
Začátkem měsíce června jsme byli pořadateli žákovského Mistrovství Jč kraje, které se
odehrávalo přímo v Ledenicích na rybníce
Lazna. Za nezvykle vysoké účasti modelářů
z Jindřichova Hradce, Třeště, Ktiše, Českých
Budějovic a Ledenic, jsme v silném boji na
vodě ukázali, že již zjara plně bdíme. Dokonce naprostí nováčci, jako je Jáchym Kubín
v rozjížďkách o první a druhé místo s Markem
Fyrbachem nakonec vybojoval místo druhé.
Ponechal ho zkušenějšímu Markovi. Příště už
prý ale neustoupí. V dálkově řízených modelech si to o prvenství rozdávali mezi sebou Jakub Svoboda a Matěj Sedmík. Kubovi to vyšlo
lépe. V rychlíkách nikomu nedal šanci náš Do-

Konečně dvě místa
Ve speciálně vybavené modelářské dílně
se postupem starších modelářů uvolňují pro
čtvrteční výuku od 16.00 do 18.00 hodin dvě
místa. Vzhledem k tomu, že práce i výuka
jsou trochu náročnější, je vhodný vstup do
této činnosti až od devíti let. Nástup je možný
v měsíci září. Přihlásit se můžete na telefonu
728 334 289 již nyní.
Za lodní modeláře Jiří Hinterhölz

Přistání v doku
minik Juhasz a tak všechny tři tituly jsou v Ledenicích. Celkem soutěžilo 38 závodníků.
Za velice chladného počasí se konalo volné žákovské Mistrovství České republiky
v Sedlejově u Třeště ve dnech 22.-24. června.
Účastnili jsme v malém počtu a jelikož to bylo
volné mistrovství, dovolili jsme si nasadit i
tzv. bílého koně. Někdy bývá dobře hodnocený klub, který má do soutěže zařazenou dívku.
Tak jsme si dovolili rychle zaučit v kategorii
juniorů 15–18 let kamarádku Karla Fyrbacha
(s jejím souhlasem) a světe div se, vyhrála titul
Mistra ČR v kategorii Ex 500 a klubu získala i
finanční ohodnocení a za to ji děkujeme. Byla
zde účast z celé ČR (jenom v kategorii Ex 500
– volné modely bez ovládání – 35 soutěžících)
a tím i vysoká konkurence. Nejlépe si vedl náš
začínající Jáchym Kubín. Čtvrté místo po rozjížďkách. To byl opravdu úspěch. V dálkově
ovládaných modelech u juniorů má Dominik
Juhasz první místo a hned za ním je Karel Fyrbach a v žácích po rozjížďkách přivezl druhé
místo Jakub Svoboda.
O prázdninách se zajedeme podívat do Plzně na volnou soutěž a potom ještě do Jablonce
nad Nisou, kde ze tří závodů bude i jeden noční s osvětlenými modely a svítícími bojkami.
Klub Admirál Jablonec nad Nisou slaví 50 let
svého trvání. Program bude jistě pestrý.
Za veškerou pomoc a podporu děkujeme
městysi Ledenice, místní rybářské organizaci,
všem nás podporujícím podnikatelům a příznivcům.
Za Klub lodních modelářů Jiří Hinterhölz

Milí příznivci
Komunitní školy
na prázdniny jsme si pro Vás
připravili tyto akce :

PRÁZDNINOVÁ
ANGLIČTINA
S EVOU
¢ Pro DOSPĚLÉ
Přijďte si v týdnech od 17. do 19. července a od 14. do 16. srpna (vždy tři lekce)
oprášit své znalosti z angličtiny a procvičit si témata spojená nejen s dovolenou.
Čeká na vás prázdninová pohoda. Kurzy
budou vždy od 18.45 do 19.45 h v podkroví, v prostorách KŠ. Cena bude 420 Kč za
každý týden zvlášť nebo 800 Kč za oba týdny dohromady. V případě zájmu a potřeby
je možná změna termínu, pište prosím na
eva@balounova.cz.

¢ Pro DĚTI od 9 do 12 let
Přijďte si hravou formou zopakovat
angličtinu a nemyslet při tom na známky a
písemky. V týdnech od 17. do 19. července
a od 14. do 16. srpna (vždy 3 lekce) od 9.30
do 10.30 h v prostorách KŠ. Cena bude
420 Kč za každý týden zvlášť nebo 800 Kč
za oba týdny dohromady. V případě zájmu
a potřeby je možná změna termínu. Čekají
na vás také soutěže a sladké odměny!
Dále probíhají příměstské tábory, které
máme k naší velké radosti naplněny.
V průběhu prázdnin se můžete již hlásit
na kurzy Aj, Nj a Rj, které budeme otevírat
na konci září. Přihlášky můžete zasílat na
email ksborovany@gmail.com
Za tým Komunitní školy Vám přejeme
krásné, sluníčkové a pohodové léto, dětem
úžasné prázdniny, plné radosti a odpočinku
od školních lavic.
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Slavoj Ledenice skončil v I. B třídě těsně pod bednou
V klubu panuje spokojenost
Fotbalová sezona 2017/2018 je u konce a s tím souvisí i tradiční bilancování a hodnocení. Nejinak tomu je i v ledenickém Slavoji, který
hrál I. B třídu, skupinu A. B-tým nastupoval ve III. třídě a byla to pro
něj po osmi letech derniéra.
A-tým odehrál 26 zápasů s bilancí 14 výher, dvou remíz a 10 proher.
Po podzimní části a pod trenérem Pavlem Vajgelem byl Slavoj ve druhé
polovině tabulky na 8. místě. Během zimní přestávky došlo k výměně
trenérů a mužstvo převzal Stanislav Jindra.
„Jarní část byla pro nás úspěšná. A to jak vzhledem ke konečnému
postavení v tabulce, tak i k předváděné hře,“ uvedl trenér Jindra, který
tým dotáhl se 44 body na 4. místo. Stejně bodů mělo i třetí Roudné B.
„Více nám vyhovovaly zápasy s týmy z vyšších pater tabulky, kde to
bylo více o fotbalovosti. Jaro jsme sice začali domácí porážkou od Kaplice, ale potom jsme udělali šňůru pěti výher a tím se mužstvo uklidnilo
a předvádělo pohledný fotbal.“
V celkovém součtu panuje v Ledenicích spokojenost, což potvrzuje
i předseda klubu Zdeněk Vitoušek: „Podzim nebyl z naší strany úplně
ideální. Klub doznal změn ve vedení, když skončil trenér i manželé
Krofikovi. Hráčský kádr také nedostal patřičný impuls ohledně posílení
a v součtu se to přeměnilo v průměrný zisk 20 bodů. Na jaře už kluci podávali solidní výkony a v součtu jsme s celkovým umístěním spokojeni.
V létě se pokusíme přivést nové hráče a s chutí se pustíme do přípravy
na novou sezonu.“
Ročník 2018/2019 bude v pořadí jedenáctou sezonou Ledenic v krajských soutěžích a klub by rád opakoval postavení z posledních let, když
vždy atakoval horní část tabulky. „Během přípravy na sezonu, která
startuje již 18. srpna, se zaměříme hlavně na obranné činnosti celého
mužstva. Bude čtyřtýdenní a začne 19. července,“ dodal dále trenér
Jindra.
Kádr Slavoje je před začátkem nového ročníku zatím s několika
otazníky. Do zahájení přípravy si vzali čas na rozmyšlenou zkušení Michal Bez a Miroslav Kadlec, kteří během sezony avizovali, že se budou

v létě rozhodovat, zda ještě načnou další hráčskou sezonu. Alespoň do
zimy naopak v týmu jistě zůstává další matador Jan Pavlík.
„Pochopitelně chci, aby oba ještě aspoň jednu sezonu vydrželi. Jsou
to velmi kvalitní hráči, za které momentálně nemáme náhradu. V zimě
jsme začali s omlazováním kádru, kdy přišel devatenáctiletý Patrik
Svoboda, ale mužstvo bych rád posílil i v létě. Konkrétně jednoho
obránce a záložníka,“ řekl dále kouč. „Konečným umístěním v tabulce
jsme, doufám, potěšili domácí diváky a budeme se snažit i v té další
sezóně předvádět pohledný fotbal k naší i jejich spokojenosti.“
Mezi vyhlédnutými posilami byl i jeden brankář, u kterého ale
vznikl problém ve vysoké ceně. Vedení Slavoje se pokusilo získat i produktivního útočníka Jakuba Čermáka, který naopak nabídku Ledenic
odmítl a bude pokračovat v Borovanech.
Slavoj odehrál sezonu se skóre 64:60 a nejlepším střelcem byl Jan
Fencl s 12 góly. Pouze o jeden gól méně dali Michal Bez a Matěj Volf,
který se kvůli dvěma červeným kartám zařadil s chvalšinským Petrem
Cábem mezi nejtrestanější hráče soutěže. Nejvíce žlutých karet nasbíral Bez (8).
Soutěž vyhrála Nová Ves, která postupuje do I. A třídy. Druhá skončila Kaplice.
B-tým zakončil soutěž na 10. místě a přihlášku pro nový ročník nepodal.
Podobně jako se A-tým Slavoje nepřihlásil v nové sezoně do jihočeského poháru, nepřihlásil se ani B-tým do III. třídy. Důvodů je hned několik. Malý počet hráčů pro oba dospělé týmy i velké pracovní vytížení
většiny kluků… Tým hrál ve III. a IV. třídě osm let.
V sezoně střídal B-tým kvalitní zápasy s těmi nepovedenými a výsledkem bylo konečné 10. místo se skóre 60:63 (7 výher, 5 remíz a
12 proher). Nejlepšími střelci týmu byli pendlové z áčka Matěj Volf
(12 gólů) a Jan Fencl (11). Z tradičních hráčů béčka dal nejvíce branek
Jiří Homer (6). V sezoně dostal červenou kartu z béčka pouze Petr
Králík.
Komplexní informace, novinky a zajímavosti o ledenickém fotbale
(muži i mládež) jsou postupně aktualizovány na nových stránkách
http://www.tjslavojledenice-fotbal.estranky.cz/.
Během podzimní části bude klub slavit 85 let od první zmínky kopané v Ledenicích. V rámci tohoto výročí připravuje klub pro vybraný domácí zápas speciální den.
Autor + foto: Michal Heřman

Softbalový klub Žraloci Ledenice

HLEDÁ SPRÁVCE HŘIŠTĚ
(údržba, úklid)

za smluvních podmínek
Vhodné pro důchodce i jako brigáda
Přihlášky a bližší informace
Hana Korčáková, tel.: 724 094 869
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V. MYSLIVECKÉ HODY
Sobota 20. 10. 2018 od 19 h v kulturním domě U Králů
Program: - k poslechu a tanci živá hudba, myslivecká tombola,
- speciality myslivecké gastronomie.
Předprodej vstupenek od 10. 9. 2018
v Cukrárně u Fabiánů Ledenice, Náměstí 207.

TENISOVÝ TURNAJ
Oddíl tenisu TJ Slavoj Ledenice pořádá
dne 14. 7. na kurtech v Borovanech turnaj ve čtyřhře
Přihlášky předem v Cukrárně U Fabiánů
nebo na místě do 8.45 h

Začátek turnaje v 9.00 h
Další informace v Cukrárně U Fabiánů
nebo na tel. č. 727 684 552.

PRODEJ SLEPIČEK
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

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky z našeho chovu
typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell - typu Araukana
Stáří 14-19 týdnů, cena 159-195 Kč/ ks
Prodej: Ledenice – u parkoviště restaurace Na Plácku
2. srpna 2018 v 10.10 hod.
6. srpna 2018 v 15.45 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky
Info: Po-Pá 9-16 hod., Tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

LEDENICKÝ
NÁBYTEK VD
PŘIJME ŽENY A MUŽE
do výroby nábytku,
možno i brigádně
Informace na tel. 602 193 206
bnabytek@seznam.cz

PAVEL SLÁMA

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