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Zdarma

Zapište si do diáře…

Jaká byla letošní pouť? Můžete si přečíst na str. 8 a 9

ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 25. 7.
Rada městyse posoudila a schválila:
 navýšení kapacity pro ZUŠ při ZŠ, ZUŠ a
MŠ Ledenice ze současné povolené kapacity
115 žáků na plánované rozšíření o 30 žáků
z důvodu dlouhodobě rostoucího zájmu
o vzdělání v ZUŠ.
Rada městyse projednala a schválila:
 aby ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice v zastoupení
statutárním zástupcem Mgr. Vladislavem
Šestákem podala žádost o změnu zápisu
v rejstříku škol a školských zařízení na KÚ
JčK, OŠMT.
Rada městyse schválila:
 výsledek výběrového řízení na zhotovitele
dokumentace na zakázku malého rozsahu
„Ledenice, Zaliny – ČOV a kanalizace“
ze dne 18. 6. 2018 a doporučuje starostovi
s vybranou firmou EKOEKO s. r. o. uzavřít
smlouvu o dílo.
Rada městyse projednala a neschválila:
 žádost o dlouhodobou smlouvu na provozování pouťových atrakcí o ledenické pouti.
Z veřejného zasedání Zastupitelstva
městyse Ledenice ze dne 8. srpna 2018
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
 zprávu starosty o činnosti a nejdůležitějších
rozhodnutí Rady městyse Ledenice ze dne

25. 7. 2018 a o aktuálních záležitostech městyse Ledenice.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 2.
2018 na akci „Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Ledenicích“. Zastupitelstvo městyse
pověřilo starostu podpisem Dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo.
 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 2.
2018 na akci „Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Ledenicích“. Zastupitelstvo městyse
pověřilo starostu podpisem Dodatku č. 2
ke smlouvě o dílo.
 podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce atletického oválu“.
 podání žádosti o dotaci na akci „Cyklostezka Ohrazeníčko – Ledenice“.
 rozpočtovou změnu č. 6 za období červen –
červenec 2018 ve znění dle přílohy.
 prodej stavebních parcel č. 1618/9, 1618/10
a 1618/12 v k. ú. Ledenice lokalita za školou obálkovou metodou.
Stanovilo minimální nabídkovou cenu
2
1.100 Kč/m .
Jmenovalo hodnotící komisi ve složení:
Ing. Michal Vazač – předseda
Mgr. Miroslav Franěk – náhradník
Ing. Jaroslav Vlášek
PharmDr. Hana Doleželová – náhradník
JUDr. Jaroslava Langová
Jiří Beneda – náhradník

Neděle 9. 9. od 13 h
DĚTSKÁ OLYMPIÁDA
Sobota 15. 9. od 10 h
LEDENICKÁ „50“
VEŘEJNÁ SOUTĚŽ
LODNÍCH MODELÁŘŮ
Čtvrtek 20. 9. od 18 h
LEDENICKÝ ROK
PROMÍTÁNÍ HISTORICKÝCH
FILMŮ S KOMENTÁŘEM
PhDr. Jiřího Cukra
Sobota 22. 9. od 13 h
ZALINSKÝ HASIČSKÝ
SRANDAMAČ
Neděle 23. 9.
SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ
V ZALINECH
Čtvrtek 4. 10. od 18 h
PŮLHODINKA
S KRONIKÁŘEM
POKRAČUJEME

Starosta městyse svolává

XXVI. veřejné zasedání
Zastupitelstva
městyse Ledenice,
které se koná ve středu

19. září
od 18.00 hodin
v zasedací místnosti radnice
v Ledenicích
Hodnotícím kritériem je nejvyšší nabídková cena.
Každý zájemce může podat žádost na všechny
tři nabízené pozemky, nabýt však může
maximálně jeden pozemek.
Zahájení stavby rodinného domu do 4 let od
podpisu smlouvy.
Prodej pouze pro fyzické osoby.
Výběrové řízení proběhne dne 12. 9. 2018
v sále „U Králů“ v 17.00 h.
 koupi pozemku parc. č. 354/5 (vodní plo2
cha) o výměře 471 m v k. ú. Ledenice za
smluvní cenu.
 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030047088/001 na popokračování na str. 2
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BILANČNÍ ROZHOVOR SE STAROSTOU
NA KONCI VOLEBNÍHO OBDOBÍ

ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA

Po říjnových komunálních volbách se uzavře funkční období stávajícího ledenického
zastupitelstva i vedení městyse. Největší odpovědnost za chod Ledenic měl v posledních
čtyřech letech starosta Jiří Beneda. Ten je teprve v pořadí třetím polistopadovým představitelem městyse. Prvním starostou po roce 1989 byl František Jelínek, druhým Miroslav
Franěk. Jiří Beneda pochází z Ledenic, vystudoval trhosvinenské gymnázium a Střední
průmyslovou školu stavební v Č. B. Do roku 2014 pracoval jako geodet v Katastrálním
úřadu pro Jihočeský kraj, od roku 2002 je členem Zastupitelstva městyse Ledenice a v roce
2014 byl zvolen starostou městyse Ledenice.

zemcích č. 2438/2, 2140/8, 2128/13,
2140/5, 2128/21 a 2128/16 v k. ú. Zborov
s E.ON Distribuce a.s., na stavbu „Ohrazeníčko – kabel NN“ za jednorázovou
úhradu za omezení vlastnického práva
ve výši 27.300 Kč bez DPH.
 koupi pozemků parc. č. 4650/9 (ostatní
plocha / ostatní komunikace) o výměře
2
24 m a 4650/10 (ostatní plocha / ostatní
2
komunikace) o výměře 8 m v k. ú. Ledenice za smluvní cenu.

Pane starosto, právě končí volební období
2014–2018, mohl byste ho zhodnotit?
Myslím si a se mnou snad i celé zastupitelstvo, že jsme za dobu svého působení v čele
obce za sebou zanechali znatelnou stopu. Jestli si to samé myslí i občané Ledenic a osad,
ukáží právě výsledky říjnových komunálních
voleb.
Na začátku volebního období jsem se Vás
ptala na plány a cíle, kterých byste chtěl během čtyř let dosáhnout. Tehdy jste nechtěl být
moc konkrétní, ale za prioritu jste označil
zlepšení stavu místních komunikací a chodníků. Povedlo se?
Právě tenhle cíl se daří naplňovat. Jenom do
oprav chodníků a místních komunikací bylo
nainvestováno přes 18 mil. korun. Opravy
probíhaly jak v Ledenicích, tak i v osadách,
např. oprava komunikací ve Zborově, v Růžově. Na září je připravena oprava části místní
komunikace v Ohrazení. Velkou radost jsem
měl, když se podařilo realizovat výstavbu
chodníku v ul. Dr. Stejskala ke hřbitovu, včetně
oprav veřejného osvětlení, dešťové a splaškové
kanalizace. Dva měsíce je dokončená i oprava
parkoviště před hřbitovem. Zcela aktuální je
v současné době oprava komunikací v sídlišti
Na Oborách. V investicích do oprav místních
komunikací a budování nových chodníků se
bude pokračovat i v příštím volebním období.
Již dnes připravujeme projekty na opravy chodníků v ul. Dr. Stejskala a 5. května, kde bude
opraven i nevyhovující vstup do sokolovny,
dále pak opravu komunikace a chodníků v ul.
Fr. Sládka.
Ledenice ale nejsou jenom o opravených
silnicích a chodnících, co dalšího se změnilo?
Pokud budu zmiňovat pouze akce většího
významu, nemohu opomenout například opravu sokolovny (zateplení, výměna oken, rekon-

Oplocené hřiště ve Zborově

strukce el. rozvodů), rekonstrukcí si prošla
také samotná radnice (výměna oken, rekonstrukce el. rozvodů), na opravy pavilonu základní školy bylo vynaloženo přes dva miliony
korun a s výčtem bych mohl pokračovat dál.
Ani na osady s investicemi nezapomínáme,
kromě již zmíněných oprav komunikací byla
v Zalinách opravena kaple, vyměněna okna
v kulturním zařízení, v Ohrazení opravena
střecha hasičárny a vybudováno tréninkové
hřiště pro hasiče, ve Zborově oploceno hřiště a
další. Samozřejmě nemalé finanční prostředky je nutné investovat do technického vybavení pracovní čety. Samostatnou kapitolou jsou
naši dobrovolní hasiči, na jejichž pomoc
všichni spoléháme, ať už se jedná o povodně,
požár nebo autonehodu, proto je nutné, aby i
oni měli dobré vybavení a zázemí. V loňském
roce zakoupil městys Ledenice novou požární
cisternu Tatra 815–7 v ceně téměř 8 mil. Kč
a v letošním roce prochází rozsáhlou rekonstrukcí celá ledenická hasičárna, cca 3 mil. Kč.
Čerpání dotací na podobné investice je samozřejmostí. Nový dopravní automobil byl pořízen i hasičům do Zalin. Žádost o dotaci na
podobný automobil je již podaná i pro ohrazenské hasiče.
Zmínil jste povodně. Protipovodňová opatření byla stěžejními tématy minulých volebních období. Jak je tomu v současnosti?
To, že právě teď procházíme suchým obdobím, ještě neznamená, že nás nemůže zasáhnout blesková povodeň jako v letech minulých.
Doufám, že dobudováním všech plánovaných
protipovodňových opatření jsme již na tuto situaci dostatečně připraveni. Posledním krokem bylo dokončení retenční nádrže Dolní
Hradský.
Odbahněn byl i rybník Horní Hradský a
připraveny jsou projekty pro rybníky Kačero-

(pokračování ze str. 2)

Kaple v Zalinách
vec a Pazdernický v Zalinách. Tyto rybníky
by měly při současných změnách klimatu plnit
i funkci zádržných systémů vody v krajině.
Vodohospodářští odborníci nás opakovaně varují před nedostatkem vody. Na hledání
nových zdrojů pitné vody jsou vypisovány
dotační tituly. Ty se nám podařilo již třikrát
využít pro vybudování náhradních zdrojů
pitné vody, a to vrtů ZHV 3 a 4 ve Zborově
(nákladem cca 2 300 000 Kč a za využití
dotace cca 900 000 Kč) a nedávno byl do-

Retenční nádrž Dolní Hradský

pokračování na str. 3
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BILANČNÍ ROZHOVOR
SE STAROSTOU
(pokračování ze str. 2)
končen vrt u rybníka Adamovský ZHV 5
(nákladem 590 000 Kč, dotace 337 000 Kč).
Několikrát jste zmínil i dotace. Jak je městys úspěšný při jejich získávání?
To je další věc, která mě těší. V tomto
volebním období jsme investovali do oprav
i do vytváření nového majetku obce cca
100 mil. Kč. Podíl dotací činí 30 mil. Kč.
Myslím si, že je to nemalá částka, díky které
jsme mohli uskutečnit i ty projekty, které
bychom pouze z vlastního rozpočtu nemohli financovat, nebo bychom museli přistoupit
k zadlužování obce.
Téměř na konci čtyřletého volebního období se sporným bodem v obci stalo fungování školy. Je podle Vašeho názoru v současné
době situace kolem ledenické školy v pořádku, jste spokojený s tím, jak funguje?
To, co se událo na konci školního roku, odchod sedmi učitelů ze základní školy, bylo opravdu hodně neobvyklé a zatím jsme nikdy takovou
situaci řešit nemuseli. Teď však byly dva měsíce
letní prázdniny a nový školní rok se právě rozbíhá. Teprve v jeho průběhu uvidíme, zda všechny
změny, které se ve škole odehrály, jí byly ku
prospěchu a povedou ke zkvalitňování výuky a
vzdělávání našich dětí. To bych si opravdu přál.
Co si představujete pod pojmem „spokojený občan“?
Snadno by se dalo říct, že je to občan, který
má zajištěny všechny své základní potřeby,
má pozitivní přístup k životu, má rád lidi kolem sebe a místo, kde žije. Ale jako starosta to
vidím trochu jinak. Teď s trochou nadsázky.
Pokud by všichni byli spokojenými občany
včetně mě, tak bychom vlastně byli všichni
spokojeni se vším a nic by nás nenutilo opravovat staré věci, vytvářet nové a posouvat se

Dětské hřiště pod Laznou

Opravená sokolovna
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někam dál. Asi by v Ledenicích nebylo nic
z toho, o čem jsem mluvil. Proto jsem rád a
oceňuji, když občané nejsou vždy spokojeni a
se svými návrhy a nápady se na obec obracejí.
Názorným příkladem může být vybudování
dětského hřiště pod Laznou. To vzniklo na
popud „nespokojených“ maminek, které se se
svým návrhem na nás obrátily.
Jsou pro Vás důležité tradice? Co si pod
tímto pojmem v souvislosti s naším městysem
představujete?
Myslím si, že Ledenice jsou plné tradic.
Asi ne těch historických, vesměs zaniklých,
které bychom dnes oživovali skoro násilně, ale
našich novodobějších ledenických. Z pohledu
obce je důležité nabídnout lidem vhodné prostředí, ve kterém se mohou tradice rozvíjet, a to
se nám snad daří. Takhle nějak vznikl dnes již
Tradiční ledenický Mikuláš, střelecká soutěž,
výstavy U Králů, půlhodinky s kronikářem,
dětský den, den spolků, všechny akce kolem
ledenické pouti, bramborování, vánoční koncert v kostele a další pořady pořádané obcí.
Velmi si cením našich místních spolků, které
jsou opravdu tradiční, např. hasiči loni oslavili
již 140 let. Ledenice jsou jakousi výjimkou,
že se v tak velké obci/městysi udrželo tolik
spolků s aktivní činností a velkou členskou
základnou. Je nutné si uvědomit, že většinu
kulturního a sportovního života, ale i aktivit
pro děti zajišťují v osadách právě spolky, a to
zejména hasiči. I v Ledenicích se díky spolkům koná mnoho tradičních akcí, na které se
každý rok těšíme (spolkové plesy, stavění
májky, hasičské, modelářské, rybářské, sportovní soutěže, olympiáda pro děti, výlov rybníků pro veřejnost, myslivecké a rybí hody a
další). Za to všechno jim patří velký dík.

Opravená silnice mezi Růžovem a Ledenicemi
pracují velmi zodpovědně. Těší mě, že i přes
časté názorové neshody jsme schopni se vždy
domluvit tak, aby přijaté řešení bylo co nejvýhodnější pro obec. Oceňuji, že v dnešní době,
kdy jsou mnohá rozhodnutí obecních zastupitelstev doslova kriminalizována, našli v sobě
odvahu tuto funkci vykonávat a nést zodpovědnost za miliony z obecní pokladny, o kterých na
svých jednáních rozhodují.

Jak byste hodnotil práci celého obecního
zastupitelstva za uplynulé volební období?
Hodnotit nemohu já, ale voliči. Ze svého
pohledu mohu jen konstatovat, že zastupitelé

Otázka na závěr. Nechci předjímat výsledky voleb, ale pokud budete zvolen do Zastupitelstva městyse Ledenice, jste připraven stát
se znovu starostou?
Starosta je volen na čtyři roky. I když se to
může zdát jako poměrně dlouhá doba, uteče
velmi rychle a mnoho plánů se nestihne zrealizovat. To vše i proto, že různé přípravné práce
(projektové dokumentace, výkupy pozemků,
atd.) někdy trvají dlouhou dobu a jedno volební období je prostě krátké. I já mám ještě
spoustu plánů, co bych chtěl v Ledenicích vybudovat, opravit nebo dotáhnout do konce.
Takže ano, jsem.
Pane starosto, děkuji Vám za rozhovor a
přeji Vám mnoho úspěchů v nadcházejícím
volebním klání.
jk

Chodník ke hřbitovu

Opravená budova hasičské zbrojnice v Ledenicích

Požehnání novému zásahovému vozidlu ledenických hasičů
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INFORMACE PRO VOLIČE

Volby do zastupitelstev obcí
a do Senátu Parlamentu České republiky
se uskuteční v pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Případné II. kolo voleb do Senátu se uskuteční v pátek 12. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 13. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Pro území městyse Ledenice jsou stanoveny
4 volební okrsky se sídlem:
Volební okrsek

místo konání voleb

č. 1 - Ledenice

společenská místnost
v Domě s pečovatelskou službou v Ledenicích
adresa: Ledenice, Školní čp. 588
(mezipatro – bezbariérový přístup výtahem)
(pro voliče z Ledenic a Růžova)

č. 2 - Zborov

požární zbrojnice ve Zborově
adresa: Zborov čp. 102 (1. patro)
(pro voliče ze Zborova)

č. 3 – Ohrazení

požární zbrojnice v Ohrazení
adresa: Ohrazení čp. 48 (přízemí)
(pro voliče z Ohrazení a Ohrazeníčka)

č. 4 – Zaliny

kulturní zařízení v Zalinech
adresa: Zaliny čp. 43 (přízemí)
(pro voliče ze Zalin)

Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstva obce i pro volby do Senátu Parlamentu ČR budou voličům na území městyse Ledenice dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě, že dojde k poškození
nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič požádat ve volební místnosti
okrskovou volební komisi o vydání nového hlasovacího lístku.

Volby do Zastupitelstva městyse Ledenice
Registrační úřad Magistrátu města České Budějovice provedl registraci
pěti kandidátních listin pro městys Ledenice:
Název volební strany – typ volební strany
počet kandidátů
(řazeno abecedně)
KDU-ČSL a nezávislí – politická strana
15
Komunistická strana Čech a Moravy – politická strana
15
Ledenice – náš domov – sdružení nezávislých kandidátů
15
Občané pro Ledenice – sdružení nezávislých kandidátů
15
Sdružení za rozvoj osad městyse Ledenice
15
– sdružení nezávislých kandidátů
Jmenné seznamy kandidátů příslušných volebních stran jsou k dispozici na webových stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
Rozsah osobních údajů o kandidátech by měl odpovídat údajům, které
budou následně uvedeny na hlasovacím lístku.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let a který je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který v druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen
k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva,
kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. Právo volit mohou cizinci realizovat pouze tehdy,
pokud jsou u místně příslušného obecního úřadu zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů.

Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební
komisi svou totožnost a státní občanství. Totožnost a státní občanství
prokáže občan České republiky platným občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem České republiky a občan z jiného členského
státu průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.

Hlasování
Hlasování na zastupitelských úřadech České republiky a hlasování
na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev obcí není možné.

Úprava hlasovacího lístku:
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků může volič hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:
¡ Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem
volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas
kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku
v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má
být v obci volen (pro městys Ledenice je voleno 15 členů zastupitelstva).
¡ Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta,
pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však
tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
¡ Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech
kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu
a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty pro
které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve
kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je
dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební
strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika
kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva
obce.
Vzhledem k tomu, že se volby do zastupitelstev obcí konají společně s volbami do Senátu, jsou úřední obálky a hlasovací lístky od sebe
barevně odlišeny. Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev obcí jsou barvy šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou barvy žluté. Důležité je, aby byl hlasovací lístek šedé
barvy pro volby do zastupitelstev obcí odevzdán do úřední obálky šedé
barvy, jinak je tento hlas neplatný, a aby hlasovací lístek žluté barvy pro
volby do Senátu byl odevzdán do úřední obálky žluté barvy.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky
Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území daného volebního obvodu na území České republiky.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole může volit i občan
České republiky, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb
dosáhl věku nejméně 18 let.
pokračování na str. 5
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Volby do zastupitelstev obcí
a do Senátu Parlamentu České republiky

kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak
neupravuje.

(pokračování ze str. 4)

Druhé kolo voleb

Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební
komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Hlasování na voličský průkaz
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém
seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení
voleb, a to osobně u Úřadu městyse Ledenice, nejpozději do 3. října
2018 do 16,00 hod., nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede
dnem voleb; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně
ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Voličský průkaz opravňuje k hlasování ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním
obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem,
je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz
odevzdat okrskové volební komisi.

Způsob hlasování
V tomto prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky žluté barvy jeden hlasovací lístek žluté barvy pro

Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, v prvním kole voleb do Senátu, konaném ve dnech 5. a 6. října
2018, nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, a nebude tak
zvolen žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo voleb ve dnech
12. a 13. října 2018. Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti,
kteří se v prvním kole umístili na prvých dvou místech. Jestliže před
druhým kolem voleb ve volebním obvodu se kandidát své kandidatury
vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do druhého kola
voleb kandidát, který se v prvním kole voleb v konečném pořadí umístil
na třetím místě; v takovém případě se druhé kolo může uskutečnit v
pátek 19. října 2018 v sobotu 20. října 2018.
Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány
předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dny voleb.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů
úřad městyse (osobně nebo na tel. č. 389 604 751) a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební komise zřízena.
Informace o volbách naleznete na webových stránkách Ministerstva
vnitra ČR www.mvcr.cz (informační servis – volby). Výsledky všech
druhů voleb naleznete na webových stránkách Českého statistického
úřadu www.volby.cz.

I Ledenice mají konečně právo používat svou vlajku
Dekrety o udělení obecního symbolu – znaku nebo vlajky – předal
v pondělí 25. června 2018 starostkám a starostům více než šedesáti obcí, městysů a měst České republiky ve Sněmovně její předseda Radek Vondráček.
Předseda Sněmovny Radek Vondráček při slavnostním aktu, který
se vlastně během jednoho dne uskutečnil dvakrát – vzhledem k tomu,
že starostky a starostové byli rozděleni do dvou skupin – mimo jiné zdůraznil úlohu obecních samospráv v ústavním systému ČR a dále řekl:
„Podporuji zájem o historii, objevování příběhů pozapomenutých rodáků a také zájem o obecní a městskou symboliku, která sahá v našich
zemích až do 13. století. Vytvořit znak či vlajku je náročná, odpovědná, ale i fascinující práce, která vyžaduje hlubokou znalost celé řady
oborů – od velké historie našich národů ve střední Evropě, přes politické vědy až po dějiny umění. Při tvorbě se zkoumají historické doklady,

pečeti, malovaná privilegia šlechtických rodů, které byly nějak spojeny
s dějinami obce. Velmi důležitá je i fantazie, která směřuje ke konečnému originálnímu provedení. Je to krásná práce, která podobně jako politika, nemá jediné správné řešení.“
Žádosti o udělení obecních symbolů projednává podvýbor pro heraldiku a vexilologii, který je zřízen v rámci výboru pro vědu, vzdělání,
kulturu, mládež a tělovýchovu, jehož předseda Václav Klaus se části
slavnostního aktu rovněž zúčastnil. Tento podvýbor ustavuje expertní
skupinu, která je jeho poradním orgánem a je složena z odborníků
v oboru heraldiky (nauka o znacích) a vexilologie (nauka o vlajkách).
Evidence žádostí o udělení obecních symbolů je v databázi REKOS
(Registr komunálních symbolů) na sněmovních internetových stránkách (http://rekos.psp.cz/), a zároveň jsou v ní shromážděny informace
o obecních symbolech České republiky.
zdroj: http://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=11502

Jak symboly městyse vypadají?
Znak: v červeném štítě stříbrná růže se zlatým semeníkem a zelenými kališními lístky.
Vlajka: List tvoří tři vodorovné pruhy, bílý, červený a bílý. V červeném pruhu bílá růže se žlutým semeníkem a zelenými kališními lístky.
Oba symboly městyse Ledenice byly občanům poprvé slavnostně
představeny při oslavách výročí 740 let od první písemné zmínky
o městysu Ledenice v sobotu 23. června 2018.

Starosta Jiří Beneda s předsedou Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem při slavnostním aktu předání dekretu o udělení obecního symbolu

Vlajka

Znak
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Co vás zajímá
V červenci byla opravena úvozová cesta z ulice Lazenská na Hrad, zvaná „Vejvoz“. Povrch vozovky byl ve velmi špatném stavu. Bylo
provedeno zpevnění povrchu a následné zaasfaltování cesty

Začátkem července byly zahájeny i práce na rekonstrukci a obnově stávající veřejné dopravní infrastruktury v sídlišti Na Oborách. Od té doby panuje na staveništi čilý pracovní ruch

Společenská kronika
V červenci oslavila významné životní jubileum 80 let paní Marie Čouzová z Ledenic.
Hned tři ledenické páry oslavily v čase
letních prázdnin výročí zlaté svatby (50 let
společného života). Před padesáti lety si své
ano řekli 13. července manželé Květuše a
František Fabiánovi a Růžena a František Tourkovi.
Manželský slib si dali 24. srpna roku
1968 i Stanislava a Jiří Jindrovi.
S přáním všeho nejlepšího, spokojenosti a především pevného zdraví zavítali ke
všem jubilantům i zástupci ledenické radnice v čele se starostou Jiřím Benedou.
S gratulací se připojuje i redakce Ledenického zpravodaje.

Naposledy jsme se rozloučili:

Manželé Květuše a František Fabiánovi

t s paní Věrou Vítovou ze Zborova,
zemřela dne 26. 7. ve věku 72 let,
t s paní Boženou Jelínkovou z Ledenic,
zemřela 6. 8. ve věku 83 let,
t s panem Františkem Doubravou
z Ledenic, zemřel 9. 8. ve věku 61 let,
t s panem Štěpánem Doleželem
z Ledenic, zemřel 20. 8. ve věku 85 let,
t s paní Jozefínou Holubovou z Ledenic,
zemřela 21. 8. ve věku 80 let.

Děkujeme všem, kdo se přišli rozloučit
s naším drahým tatínkem Štěpánem Doleželem a doprovodili ho na jeho poslední
cestě.
Děkujeme za účast na smutečním obřadu i za květinové dary.
Velký dík patří také pečovatelské službě Borůvka Borovany za příkladnou a
obětavou péči o tatínka.
Doleželovi

Manželé Stanislava a Jiří Jindrovi
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
základní informace
Kontakty a obsazení školy
Telefon: 387 995 365
Ředitel školy: Mgr. Vladislav Šesták,
e-mail: v.sestak@zs.ledenice.cz
Zástupce ředitele školy, výchovný poradce:
Mgr. Ivana Šestáková,
e-mail: i.sestakova@zs.ledenice.cz
Kancelář školy:
Lenka Kleinová,
e-mail: skola@zs.ledenice.cz
Martina Davidova,
email: ucetni@zs.ledenice.cz
ZUŠ: vedoucí Mgr. Petr Špatný,
e-mail: spatny.hudba@seznam.cz
MŠ: vedoucí Mgr. Petra Čedíková,
e-mail: skolkavedouci@zs.ledenice.cz
ŠD: Marie Špulková,
e-mail: druzina@zs.ledenice.cz
ŠJ: vedoucí Jitka Čechová,
e-mail: jidelna@zs.ledenice.cz
Metodik prevence: Mgr Pavel Mařík,
e-mail: p.marik@zs.ledenice.cz
Komunikace a ŽK: BAKALÁŘI
– (zákonní zástupci dětí a žáků MŠ a ZŠ mají
svá přístupová práva)
Webové stránky školy: www.skolaledenice.cz
– naleznete zde detailní informace o škole
a všech jejích součástech, řády, dokumenty,
vzdělávací programy, úplaty, kontaktní informace,…

Organizace školního roku
2018–2019
Změny: ZŠ
11 tříd – dělený 1. a 2. ročník
Školní online pokladna
Online program sloužící k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce
svěřil škole ve formě zálohy na čerpání plateb
za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lyžařský kurz, ale také např. platby za pracovní
sešity a podobně).

ŠD
4 oddělení – nově upravená kapacita na
105 žáků 1.–5. ročníku.
ŠJ
Elektronické čipy pro odběr stravy, elektronická jídelna – přihlašování a odhlašování obědů
pomocí internetu.
Prázdniny a dny volna zdroj: www.msmt.cz
Období vyučování ve školním roce 2018/2019
začne ve všech základních školách, středních
školách, základních uměleckých školách a
konzervatořích v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve
čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno
v pátek 28. června 2019.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu
2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek
3. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne
jsou podle sídla školy stanoveny takto: 4. 2. 10. 2. 2019
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek
18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv.
ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000
Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,
o významných dnech a o dnech pracovního
klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty
29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
Období školního vyučování ve školním
roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.
Mgr. Vladislav Šesták, ředitel školy

ZO SPCCH BOROVANY - LEDENICE
V září oslaví své životní jubileum naše členka paní Hana Svobodová z Ledenic.
Ke kulatému výročí jí členové přejí:
milá Hanko, přejeme vše to, co za peníze není k mání,
zdraví, štěstí a splněná přání, pohodu a jen dobrou náladu.
¡ 15. září v sobotu je pro členy zájezd do Prahy - Botanická zahrada a ZOO.
Na dopravu přispějí členové 200 Kč společně se vstupem do Botanické zahrady nejpozději
do 8. září, jelikož se koupí hromadné vstupenky.
Vstupné do Botanické zahrady: děti 6–15 let 75 Kč, do 60 let 150 Kč, nad 70 let 20 Kč.
Vstup do skleníku Fata Morgana a prohlídku s výkladem zaplatí ZO SPCCH. Do ZOO si
každý účastník zaplatí sám, je možnost jezdit po ZOO vláčkem, cena cca 40 Kč.
¡ Koupání v Gmündu je 17. října. Zájemci se mohou přihlásit u paní Himlové.
¡ Členům se dává na vědomí, že výroční členská schůze ZO SPCCH Borovany - Ledenice
připravujeme na 18. října od 14.00 hod. v Ledenicích „U Králů“. Hostem bude člen OV
SPCCH z Č. Budějovic. Po schůzi pro zábavu i tanec zahrají a zazpívají K+K.
¡ Máme zamluvený pobyt v Podhajské na Slovensku od 11. 5. - 18. 5. 2019 a pobyt v Caorle v Itálii 7. 6. - 15. 6. 2019. Možnost se přihlásit u paní Himlové, tel. 724 771 343.
Za ZO předsedkyně Jarmila Himlová

Za doprovodu svých rodičů usedli v pondělí
3. září do školních lavic i noví prvňáčci

V pondělí 1. října 2018
bude od 15 h
UZAVŘENA
Místní knihovna Ledenice

DOMÁCÍ
HOSPICOVÁ PÉČE
„I nevyléčitelně nemocný člen rodiny
může prožít závěr svého života doma,
mezi svými blízkými, v důstojnosti, a přesto s kvalitní zdravotní péčí.“
Dojíždíme 24 hod. denně – kdykoli dle
potřeby, poskytujeme specializovanou zdravotní péči (zaměřenou na bolest, dušnost,
zvracení, ošetřování ran, stomií aj.), zapůjčíme zdarma kompenzační pomůcky, pomáháme s hygienou, naučíme Vás pečovat.
Náš tým tvoří: odborní lékaři, zdravotní
sestry, ošetřovatelky, soc. pracovník, psycholog, duchovní.

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH
POMŮCEK
Zapůjčíme: elektricky polohovatelná lůžka, antidekubitní matrace, koncentrátory
kyslíku, invalidní vozíky, zvedák, chodítka
(různé typy), toaletní křesla (různé typy) aj.

ODBORNÉ PORADENSTVÍ
Zdarma poskytujeme odborné sociální poradenství (dávky, příspěvky), poradenství
v oblasti péče o nemocného, psychologické doprovázení nemocných, pečujících i
pozůstalých, poradenství v oblasti vyřízení
úředních záležitostí po úmrtí blízké osoby.
Domácí hospic sv. Veroniky
Dobrovodská 105/32
370 06 České Budějovice
tel.: 731 648 328, info@hospicveronika.cz
www.hospicveronika.cz
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OHLÉDNUTÍ ZA LEDENICKOU POUTÍ

Již tradičně odstartovalo ledenickou pouť dřevosochání ve farské zahradě. Tématem pro řezbáře Martina Míku byla zvonička do osady Ohrazení. Jan Hanz Štěbeták svým andělem ozdobí
vchod na ledenický hřbitov

A pak již byl čas na zábavu. Celý večer hrála a všechny diváky bavila
kapela Leťáci. Nemohlo chybět ani šermířské vystoupení skupiny historického šermu Vendetta. Rytíři svedli souboj o královnu, kterému
přihlížel velký počet diváků
V neděli se tradičně pouťovalo. U kruhového objezdu byly vystavené mopedy, U Králů
pokračovala výstava, zavřenou restauraci Na
Plácku plně nahradil pivní stan ledenických
hasičů, ve kterém se neplánovaně odehrálo
i tradiční ledenické pondělní „modření“, náměstí bylo plné pouťových atrakcí a prodejních stánků, prostě pouť jak má být…

I v sobotu byl připraven program ve farské zahradě. Začínali jsme s dechovkou Jihočeský
čtyřlístek, poté následoval Swingový kvartet
rozhlasového orchestru Václava Hlaváče a
celý večer zakončila kaplická country kapela
Harley Vládi Růžičky
K ledenické pouti tradičně patří i program ve sportovním areálu, a tak se v pátek sokolovnou
rozhléhaly disco rytmy DJ Basslickera. V sobotu odpoledne se na hřišti sešli nadšenci historických strojů, mopedů všech možných typů a stáří, aby se poměřili v řidičském umění. Sobotní večer v sokolovně ukončila rocková kapela Kredencz

Páteční večer na farské zahradě zahájil společně s moderátorem Jaroslavem Vláškem starosta Jiří Beneda
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Talent v MASce
Místní akční skupina Sdružení
Růže (MAS) připravuje ocenění

„Talent v MASce 2017/18“

v kategorii humanitní,
technické, sportovní, umělecké,
přírodovědné a speciální

Ani kulturní dům U Králů nezahálel. Zde byla připravená výstava ukazující život na Ledenicku
počátkem 20. století. Doplněna byla ukázkami ze sbírek ledenických sběratelů. A tak se návštěvníci mohli pokochat různým historickým nářadím, pracovními a kuchyňskými potřebami, které
dnes hlavně mladá generace již nezná, ale obdivovat mohli také staré truhlářské nářadí, nebo
obsáhlou sbírku turistických známek, kalendářů, pivních lahví atd. Ještě jedno velké poděkování
všem, kteří se na výstavě podíleli a ochotně nám zapůjčili ukázky ze svých sbírek k vystavení

Fotografie na dvoustraně jk a jic

Z NAZARETU
Nově otevřený obchod v Podzámčí
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

ATELIÉR „NAMALUJ SI“
Od června 2018 si můžete namalovat nazaretskou keramiku v našem obchůdku v Borovanech
v Podzámčí, Trocnovská ulice 102, a to v otevírací době obchůdku:
PO, ST, PÁ od 8.00 do 15.00
ÚT, ČT
od 8.00 do 17.00
Kapacita místa je omezena, při návštěvě větší skupiny doporučujeme předem objednat vhodný
termín na telefonním čísle 733 795 618.
Ateliér v zahradách kláštera je uzavřený. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši návštěvu
v našich nových prostorách.

OTEVŘENÍ OBCHODU V HLUBOKÉ NAD VLTAVOU
Zveme vás do našeho dalšího kamenného obchůdku a to v Hluboké nad Vltavou v ulici Zborovská 80. Obchůdek jsme otevřeli ve spolupráci s neziskovou organizací Centrum volného času
Poškolák, která organizuje tábory a kroužky. Máte zde možnost zakoupit hezký dárek pro sebe či
blízké nejen z nazaretské dílny, ale také výrobky od dětí z Poškoláka nebo od drobných řemeslných tvůrců.
Otevřeno máme v srpnu a v září 2018:
PO–NE od 8.00 do 17.00

KABELKOVÝ VELETRH
5. 9. 2018 IGY CENTRUM České Budějovice
Srdečně zveme všechny k nákupu kabelek, dětských knížek, bižuterie, panenek a angličáků za
symbolické ceny.
Výtěžek bude poskytnut prostřednictvím Městské charity k rozvoji dětského talentu.
Markéta Hospodářská

Jedná se o program na podporu a prezentaci talentovaných dětí a mládeže. Nepůjde jen o morální ocenění dětí, jejich
rodin a učitelů, trenérů či vedoucích. Chceme podpořit i další rozvoj talentovaných
formou usnadnění jejich přístupu k dalšímu vzdělávání, k účasti na speciálních
akcích, školeních a kurzech.
Za tímto účelem MAS shromažďuje
prostředky, buduje kontakty aj. V minulém roce jsme požádali obce a informační
centra, aby se pochlubily úspěchy obyvatel svých obcí. Byli jsme překvapeni množstvím odpovědí, škálou činností, kterým se
u nás věnujeme i úspěchy v nich.
Proto jsme připravili program (doufáme, že dlouhodobý), kterým chceme talent
v našich dětech rozvíjet.
Obracíme se tedy na obce, spolky, školy i širokou veřejnost s žádostí o nominaci
dětí ve věku 7–19 let v uvedených oborech. Mladší děti, doufáme, že podchytíme zejména prostřednictvím základních
škol, středoškoláky spíše prostřednictvím
jejich rodičů a známých. Nicméně ani škola nemusí vědět o všech mimoškolních
aktivitách dětí, ve kterých mohou být i mimořádně úspěšné.

A co všechno spadá
pod jednotlivé sledované
kategorie?
Humanitní - humanitní soutěže (jazykové
olympiády), recitace, literární tvorba a pod.
Technická - technické soutěže - soutěž
v programování, radiotechnice, modelářské soutěže a pod.
Sportovní - nejlepší výsledky dosažené
v různých sportech
Umělecké - soutěže hudebních škol, concetino atd., taneční soutěže různých druhů,
výtvarné soutěže, výstavy, projekty atd.
Přírodovědná - přírodovědné předmětové soutěže (BiO, MO, ChO, FO) a ostatní
soutěže typu ekologická olympiáda, astronomická olympiáda, logická olympiáda, včelařství, chovatelství atd.
Speciální - soutěže hendikepovaných.
Uzávěrka nominací je 31. 10. 2018,
slavnostní vyhlášení bude koncem
roku 2018.
Více informací získáte v MAS Sdružení
Růže, Žižkovo náměstí 107, Borovany,
u RNDr. Zuzany Guthové,
tel.: 724 643 050,
manazer@mas.sdruzeniruze.cz
formulář k nominaci naleznete na
http://mas.sdruzeniruze.cz
Zuzana Guthová,
manažerka MAS Sdružení Růže
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70 LET LEDENICKÉ SOKOLOVNY
Tělocvičná jednota Sokol v Ledenicích
byla založena v roce 1897 a brzy poté se začala
řešit otázka stavby vlastní sokolovny. K tomuto účelu bylo v roce 1909 speciálně založeno
Družstvo pro zřízení tělocvičny Sokola v Ledenicích, jehož předsedou byl Josef Duda, jednatelem Čeněk Sládek a pokladníkem Antonín
Rubín. Družstvo různými cestami hromadilo finanční prostředky k vytknutému cíli a v roce
1912 např. oslovilo se žádostí o příspěvek také
krajany a ledenické emigranty v Americe. Peníze se sice scházely pomalu, ale již v roce 1914
měli ledeničtí Sokolové vypracovaný rozpočet
a plány, a byli připraveni stavbu sokolovny zahájit. Upřednostněna byla adaptace bývalého
pivovaru před záměrem zakoupit část farského pole a vystavět novostavbu sokolovny tam.
Veškeré další aktivity však zhatilo především
vypuknutí první světové války, nicméně svou
roli zřejmě sehrály i rozepře uvnitř Družstva a
osobní neshody mezi členy.
Po konci války a vzniku Československa
byly snahy o zřízení náležité tělocvičny obnoveny a v roce 1920 se podařilo prostřednictvím
stavitele Karla Kazdy z Veselí nad Lužnicí
upravit ke cvičení nevyužívané pivovarské
prostory v zadní části radnice. Úpravy stály celkem 22 842 korun a většina peněz musela být
znovu nashromážděna, protože všechny dosavadní úspory byly během války znehodnoceny. Jednalo se však stále spíše o provizorní
řešení, které v mnoha ohledech cvičencům nevyhovovalo. Proto došlo po roce 1927 nejprve
k opětovnému jednání o koupi farského pole,
po jehož ztroskotání následně v září 1939 zahájila jednota alespoň práce na přestavbě a
modernizaci dosavadního zázemí. I tentokrát
ale zasáhla válka, která veškerá úsilí utnula a
přerušila.
Cesta k samostatnému vhodnému objektu
sokolovny se pro ledenické Sokoly otevřela po
roce 1945. Činnost někdejšího Družstva pro
zřízení tělocvičny převzal Stavební odbor TJ
Sokol Ledenice, jehož předsedou byl Jindřich
Petráš a pokladníkem Rudolf Beránek. Díky
pochopení a štědrosti mnoha jedinců, kteří
poskytli nebo bezúročně půjčili potřebné
množství peněz, se vše podařilo velmi rychle

Pokládání základního kamene

Výstavba sokolovny
dotáhnout do zdárného konce. Největším dárcem s částkou 20 000 Kč byl Václav Vazda,
po 10 000 Kč věnovali Bedřich Posavád, Jaroslav Fix, Jindřich Petráš, Jan Procházka,
Václava Vacek, Josef Doležel, František Hešík, Jaroslav Duda, Jaroslav Petráš, Bohuslav
Beneš a Josef Pelikán. Dalšími částkami přispěla snad každá rodina z Ledenic, někteří
darovali třeba jen dřevo na stavbu, peníze přišly znovu i od amerických krajanů. Podílely
se rovněž okolní obce Zaliny, Libín a Slavošovice, které bezplatně poskytly dřevo nebo
povozy.
Plány nové ledenické sokolovny vypracoval stavitel František Jerhot z Borovan. Stavební povolení vydal Okresní národní výbor
České Budějovice 19. 4. 1947 a koncem dubna
se začaly kopat základy. Základní kámen nese
datum 22. 6. 1947 a jeho slavnostní položení
se neslo v duchu 50. výročí založení místní
jednoty.
Stavba probíhala úspěšně celý rok a 25. srpna 1948 bylo povoleno její užívání (mezitím
se ledeničtí Sokolové v červnu 1948 v hojném počtu zúčastnili 11. Všesokolského sletu
v Praze). Na stavbě se výraznou měrou podí-

Výstavba sokolovny

leli ve volných chvílích členové Sokola i jednotliví dobrovolníci. Stavitel Jerhot zanechal
písemný záznam o tom, že podle jeho předpokladů si ze čtyř pětin novou sokolovnu
postavili sami ledeničtí občané brigádnicky.
Celkové náklady se pohybovaly okolo třech
milionů korun.
Slavnostní uvedení do provozu bylo naplánováno na 29. srpna 1948 a záštitu nad ním převzala Sokolská župa Husova. Akce začala ve
13.00 hod. řazením účastníků v Trocnovské
ulici, odkud v 13.30 hod. vyšel průvod přes náměstí k sokolovně, kde byla vztyčena státní
vlajka a v 14.00 hod. začala vlastní slavnost.
Vzácnými hosty byli funkcionáři Sokolské
župy Husovy starosta Jindřich Autengruber,
náčelník Vladimír Hlaváč, náčelnice Eliška
Holubová a vzdělavatel A. Hovorka. Odpoledne zpestřilo veřejné vystoupení všech členů Sokola a koncert. V 19.00 hod. byla stažena státní
vlajka a den pokračoval večerní zábavou.
2
Zastavěná plocha novostavby zaujala 721 m .
2
Hlavní sál má plochu 280 m (rozměry 20 × 14 m),
2
jeviště 112 m (rozměry 14 × 8 m) a dvou2
stranná galerie 160 m . Součástí objektu byly
pokračování na str. 11
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70 LET LEDENICKÉ
SOKOLOVNY
(pokračování ze str. 10)
šatny, byt sokolníka, místnost pro schůze a
místnost pro divadelní potřeby (ochotnické divadlo bylo obecně tehdy běžnou aktivitou Sokola). Původní prostory u radnice byly na podzim
roku 1948 upraveny na obecní biograf.
V dalších měsících museli Sokolové zajistit ještě vybavení sokolovny vhodným cvičebním nářadím a provést různé nedodělky.
V říjnu 1948 např. ještě nebyla zavedena
voda, nebyla zařízena koupelna v bytě sokolníka, chyběly hromosvody a hasicí přístroje,
až v létě 1949 bylo instalováno topení. V roce
1951 se pak musel vyřešit problém se špatnou
izolací části střešní konstrukce a prosakující
vodou. Přes všechny tyto nedostatky se o ledenické sokolovně po výstavbě hovořilo jako
o jedné z nejmodernějších na českém jihu. Zároveň se zřejmě jedná o nejmladší sokolovnu
v celé České republice. Po komunistickém
převratu v únoru 1948 totiž docházelo k omezování činnosti Sokola a postupné reorganizaci tělovýchovy. Budování nových sokoloven
skončilo a obdobně, byť z jiných důvodů, je
tomu po obnovení Sokola v devadesátých letech (ledenická jednota nuceně nefungovala
v letech 1951–1991).
PhDr. Jiří Cukr

Pozvánka na slavnostní otevření

POZVÁNKA DO ZALIN

Výstavba sokolovny

Zborovský turnaj v nohejbale
V sobotu 25. srpna se ve Zborově konal XXIII. ročník nohejbalového turnaje dvojic. Přijeli
tradiční účastníci, ale opět i nové tváře. Turnaje se zúčastnilo plánovaných deset týmů, což je
dáno možností sehrát daný počet zápasů na jednom hřišti. Možná i proto si tento turnaj zachovává určitou profesionalitu a úroveň. Celý turnaj provázelo příjemné počasí, jen poslední zápasy
o stupně vítězů doprovázel lehký déšť. Startující týmy oceňují zdejší výborné zázemí, které pro
ně každoročně připravujeme a za ta léta si všímají i změn kolem antukové plochy. Letos nového
oplocení. Ve večerních hodinách došlo k vyhlášení vítězů v místní Zborovské Bumbálce a
k ocenění všech zúčastněných, dokonce i nejvytrvalejších fanoušků.
Poděkování patří všem sponzorům za jejich věcné dary a všem hráčům za jejich předvedené
výkony a účast.
Michal Vazač

Zalinský hasičský
SRANDAMAČ
a křest nového dopravního
automobilu VW
sobota 22. září od 13 h
u rybníka Pazdernického

Svatováclavská pouť
v Zalinech
neděle 23. září
11 h – mše s Ševětínským
pěveckým sborem
14 h – posezení s dechovkou
pouťové atrakce
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Léto na softbalovém hřišti
Letošní prázdniny jsme měli na softbalovém hřišti hodně plno, jedna akce střídala druhou, ale tak to má být. A co všechno se konalo?
¡ Dva přívesnické tábory
(Asterix a Obelix a Cirkus) – viz foto
¡ Žraločí softbalový kemp s reprezentanty.

Cirkus

¡ Čtyři soustředění týmů z celé ČR.
¡ Dva prázdninové turnaje rodičů s dětmi
v softbale.
¡ Dohrávka základní části Extralig dospělých.
¡ Večery deskových her.
Byly to prima prázdniny!

Asterix a Obelix

Asterix a Obelix

Cirkus

Asterix a Obelix

VOLEJBALOVÝ PODZIM 2018
Domácí zápasy
KRAJSKÝ PŘEBOR ŽENY A
ST 19. 9.
ST 3. 10.
ST 17. 10.
ST 31. 10.

Slavoj Ledenice A – Pedagog ČB
Slavoj Ledenice A – Třeboň
Slavoj Ledenice A – Dačice
Slavoj Ledenice A – Slávia ZF ČB

17.00
17.00
19.30
19.30

OKRESNÍ PŘEBOR ŽENY B
PO 3. 9. Slavoj Ledenice B – Zvíkov
PO 8. 10. Slavoj Ledenice B – Křemže B
PO 22.10. Slavoj Ledenice B – Dynamo ČB

17.00
18.00
18.00

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽI A
PO 17. 9. Slavoj Ledenice A – Kaplice
ČT 20. 9. Slavoj Ledenice A – Slovan ČB

17.00
17.00

OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI B
Cirkus

ÚT 11. 9. Slavoj Ledenice B – Zliv
ÚT 25. 9. Slavoj Ledenice B – Dynamo ČB

17.00
17.00
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Přívesnické tábory
Téma prvního přívesnického tábora znělo Asterix a Obelix. Celý týden děti vyráběly a vařily různé kouzelné pokrmy a lektvary. Celotýdenní přípravy vyvrcholily soubojem s Římany. Pokud si nejste jisti
výsledkem, tak věřte, že to nemohlo dopadnout jinak. Tým Asterixe a
Obelixe díky svým kouzelným lektvarům Římany porazil.
Druhý tábor měl motto cirkus. Děti celý týden za úmorného horka
nacvičovaly cirkusové kousky a triky, vyráběly rekvizity a dokonce i
plakáty. Na páteční odpoledne totiž na své cirkusové vystoupení pozvaly nejen rodiče, ale i širokou veřejnost. Jenže v pátek odpoledne se změnilo počasí a celé vystoupení dětem doslova prolilo. V tu chvíli déšť ale
nikomu nevadil. Děti byly promrzlé a promoklé na kost, s obrovskou
radostí ale předváděly všechno, co se naučily a diváci jejich výkony
nadšeně odměňovali potleskem.

Cirkus

Modelářské
prázdniny
Po několika létech klidných prázdnin jsme
ty letošní doplnili účastí v exkluzivních soutěžích, jako je pohár starosty Plzně – Letkova a
Jablonecká kotva a tradiční soutěž Modrá stuha. Zprvu šlo o myšlenku pouze si trochu
zpestřit modelářské prázdniny. Zúčastňovali
se pouze ti, kdo v daném čase nebyli třeba
zrovna u moře. A jak to dopadlo?
Plzeňský region si pohár již osm let dobře
střeží a obhajuje. Vždyť se této věhlasné soutěže zúčastňují samí dobří modeláři – většinou
senioři. Letos se pokusilo získat pohár 34 soutěžících. Ten však neuhlídali. Náš junior Dominik Juhasz s naježděným nejvyšším počtem
bodů (398 ze 400 možných) získal pohár pro
Ledenice.
Druhou perličkou byla i naše účast v ženské kategorii, kam vzal náš Tomáš Hlach – vítěz ve své kategorii, svoji přítelkyni Radku
Klíchovou a ta se postarala o první místo v ženách. Domů jsme si tedy z Plzně vezli hezké
zážitky z pěkného prostředí letkovského koupaliště, první místo v juniorech, vítězství v seniorské kategorii modelů nad 65 cm, vítěze
v ženách a pohár starosty Letkova.

Na této soutěži jsme byli poprvé a jelo se
nám z ní moc dobře.
Další velice pěknou tradiční prázdninovou
soutěž pořádá vždy Klub lodních modelářů
v Jablonci nad Nisou. Jde o soutěže Jablonecká kotva – letos doplněná noční soutěží osvětlených modelů lodí a soutěž Modrá stuha.
Ze dvaačtyřiceti účastníků bylo od nás
sedm juniorů a tři senioři. Klub slaví 50 let od
svého založení a tak každý modelář chtěl tuto
cennou trofej získat. I tady bylo vidět, že i
o prázdninách bereme reprezentaci Ledenic
vážně. V soutěži o jabloneckou kotvu jsme
sice v rozjížďkách o první místo neobstáli, ale
hned druhé, třetí a čtvrté bylo naše.
Noční soutěž probíhala sice za velikého
chladu, ale svítící bójky a barvy svítících modelů lodí svojí pestrostí daly soutěži ten nejkrásnější pocit z plovoucích modelů. I naše
umístění bylo pěkné. V juniorech první místo
Dominik Juhasz, druhé místo Jakub Svoboda a
třetí Tadeáš Míka. V seniorech první místo
Ondřej Bodžár, Dominik Juhasz a třetí Petr
Sedmík.
Hned brzy v neděli ráno jsme nastupovali
na soutěž Modrá stuha a tam už jsme si první
místo ujít nenechali jak v juniorech – opět Dominik Juhasz, který vyhrál i doplňkovou soutěž rychlíků a v seniorech opět vyhrál Ondřej
Bodžár a druhý byl Petr Sedmík.
Na fotografiích je Dominik Juhasz se starostou Plzně – Letkova se získaným pohárem
a na druhém snímku jsou všichni naši modelá-

ři, kteří se v Jablonci nad Nisou umisťovali na
čelních místech a tím pěkně reprezentovali
městys Ledenice (Jakub Svoboda, Dominik
Juhasz, Tadeáš Míka, Matěj Sedmík, další
v tmavém triku je Richard Kadlec, David Pokorný a Tomáš Pokorný). Všichni naši modeláři i svým pěkným vystupováním zanechali
na obou soutěžích velice pěkný dojem. Naše
modrá trika s logem klubu lodních modelářů a
znakem městyse Ledenice jsou široko daleko
moc dobře známa.
Sedmého až devátého září to bude zase vše
mnohem vážnější a náročnější. Jedeme do Jinolic na pátou a šestou seriálovou soutěž obhajovat titul Mistra ČR a získat co nejvíce
postupových míst na MS v reprezentaci za
ČR. Zatím se ještě neví, kde v roce 2019 Mistrovství světa bude.
Hned za týden na to – v sobotu 15. září
uspořádáme u nás v Ledenicích na rybníce
Lazna devětačtyřicátý ročník naší populární
soutěže „Ledenická 50“ o živou posvícenskou husu, metrový salám a láhev ohnivé
vody v soutěži o piráta roku a mnoho dalších
pěkných cen, kterými tuto soutěž již tradičně
podporují místní podnikatelé a naši příznivci.
Jablonečtí a plzeňští modeláři slibují, že nám
to přijedou oplatit. Držte nám palce, ať si neuděláme doma ostudu. Zveme všechny občany v sobotu 15. září podívat se od devíti hodin
na naši soutěž.
Za KLoM Ledenice Jiří Hinterhölz
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MISTROVSVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V POŽÁRNÍM SPORTU
Jak jste se mohli dočíst v minulém čísle, ledenická děvčata se po
2 letech nečinnosti opět vrátila s myšlenkou o návrat mezi republikovou špičku. A to se povedlo. Přes obvodové, okresní a krajské kolo se
probojovala až na Mistrovství České republiky, které se konalo o víkendu 24.-26. srpna v Liberci.
Trénink před samotným mistrovsvím nebyl úplně jednoduchý. Po
krajském kole jsem svolal schůzku všech závodnic a v úvodu stanovil
jasný tréninkový plán. Ten jsem však přepisoval již po první větě, protože: jedna má brigádu, další jsou na dovolené, jiná odjíždí, když se vrací první a takhle to šlo do nekonečna. Závěr byl jasný. Stovky si
natrénuje každá individuálně. Po dlouhé debatě jsme našli i pár dnů pro
společný trénink štafety a požárního útoku.
24. 8. půl šesté ráno odjezd směr Liberec. Děvět závodnic: Lucka
Koblasová, Pája Čížková, Niky Máchová, Kája Matoušová, Krista Řepová, Síma Zušťáková, Káča Toločková, Káča Fixová a Domča Bajtová z SDH Srubec, které děkujeme za pomoc
Vezeme si sebou i fanklub. Náš skalní fanoušek Lída Pecková-Kubatová nás doprovází po celou sezonu díky! J Dojezd na místo kolem
9. hodiny, prezence, tréninky útoků a běhu na 100 m překážek. Ve volné chvilce sledujeme disciplínu výstup na cvičnou věž, což je skvělý
zážitek, tato disciplína se týká naštěstí pouze nominovaných a kluků
z HZS.
Sobota ráno. Začínáme během na 100 m překážek. A nezačíná to
nejlépe. Nejen, že je obrovská konkurence, ale i nezdar většiny závodnic (ať jsou to tuhé nohy, ulitý start, nezapojená proudnice, třes rukou,
nebo to, že už u rozdělovače měly některé dívky jazyk až u kolen). Tady
se nám prostě nedaří. Po doběhaných pokusech přichází obrovská úleva, to nejhorší je za námi. Čekání, jak to dopadlo, naštěstí nebylo dlouhé. Celkové 10. místo není v dané konkurenci zas tak špatné.
Odpoledne přichází na řadu štafeta 4 x 100 m překážek, kde první
„pojišťovací“ štafeta dala slušný čas kolem 67 vteřin. Po prvních kolech
jsme průběžně druzí, vše odsýpá neuvěřitelně rychle a na řadu jde druhá
štafeta. Ta má za úkol čas vylepšit. Bohužel zdržením na hadicích a rozdělovači náš čas nevylepšuje a naše soupeřky navíc předvádějí skvělé
výkony. Postupně nás odsouvají startovním polem až na 9. příčku.
Součet 19 bodů a průběžné 9. místo i přes to, že se nám nedaří. Nejsme na tom tak špatně a víme, že nás čeká „královská“ disciplína - požární útok. Teď se teprve zamíchá celkovým pořadím. Nastupujeme
nabuzeni do našeho prvního útoku. Zdá se, že vše klaplo, trochu pomalejší voda z mašiny, výstřiky kolem 21 s. První terč se zastavuje v čase
kolem 26 s, ale dlouhý nástřik na pravém terči zastavuje časomíru až na
32 s. Rychle se oklepeme a jdeme dál. Ani ostatním týmům se příliš nevede. Do druhého pokusu šla děvčata namotivována. Chtěla předvést,
že to umí lépe. Jde se na to! Vše klaplo naprosto skvěle. Výstřiky pod
hranicí 20 s. Bohužel prášící proudnice znesnadňuje pravé proudařce
nástřik a čas se zastavuje na 32 vteřinách. Pro všechny veliké zklamání.
Věděli jsme, že se startovním polem budeme propadat a že nenavážeme
na úspěšný rok 2015, kdy jsme vybojovali celkové 7 místo.
V Liberci se nám zkrátka nevedlo. Velkové 11. místo z mistrovství
je pro nás zklamání. Určitě to není neúspěch. V každém sportu je zapotřebí mít trochu štěstí a v hasičině to platí dvojnásob. Troufnu si říct, že

Nástřik při požárním útoku

Zahájení mistrovství a náš soutěžní tým: Matouš Janovský, Karolína Matoušová, Káča Fixová, Krastýna Řepová, Dominika Bajtová Simona Zušťáková, Lucie Koblasová, Nikola Máchová, Káča Toločková, Pavla Čížková

Běh na 100 m překážek Lucka Koblasová
ledenické holky patřily mezi nejmladší tým tohoto mistrovství a je jen
na nich, zda-li se budou chtít v dalších letech pokusit navázat na úspěch
starších kolegyň, které dokázaly v roce 2011 vyhrát celé mistrovství.
Závěrem bych chtěl poděkovat za finanční podporu SDH Ledenice
a městysu Ledenice.
Děkuji velitelce družstva Lucce Koblasové za její přístup, právě ona
stojí za tím, že ledenické holky opět složily tým. Děkuji Filipovi Jindrovi, který mi pomohl jak s přípravou, tak se mnou absolvoval mistrovství. Děkuji klukům z mého týmu, kteří mi rovněž pomáhali.
Matouš Janovský

Závěrečné foto
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LEDENICKÝ SPECIÁL
Dne 21. července se konal nultý ročník ledenického speciálu, soutěže v netradičním požárním útoku. Neběží se zde po rovině, ale proudaři musejí zdolat 20 metrový kopec s 8 metrovým
převýšením. I přes menší účast, než jakou jsme původně očekávali, se soutěž povedla. Zúčastnilo se 9 týmů. I zvolený prostor pro soutěž byl velmi netradiční. Soutěžili jsme v takřka rodinném
prostředí krásného areálu dětského hřiště pod hrází rybníka Lazna. Občerstvení bylo zajištěno
ledenickými hasiči, celý den skvěle moderoval Václav Trtílek o hudbu se postarali Karel Mejta
jako zvukař a Dj CH4mba. Všem mockrát děkujeme.
A i když zde tak úplně o výsledky nešlo, ledenickým se na domácí soutěži zadařilo. V prvním
kole skončilo jak mužské, tak ženské družstvo na stupních vítězů. Superfinále, do kterého postoupilo 5 nejrychlejších časů, vyhráli kluci z SDH Hluboká u Borovan. Gratulujeme!
Po skončení soutěže byla k vidění ukázka zásahových vozidel SDH Ledenice a večer následovala diskotéka.
Doufáme, že se všem zúčastněným líbilo a že se nás příští rok sejde více, jak na soutěžení, tak
i na zábavu J.
Děkujeme za podporu všem sponzorům!
za ledenické hasiče Matouš Janovský

Ledenice I. vítězové základního kola

Mimořádný úspěch
ledenických softbalistek!
Ženský žraločí softbalový tým díky vítězství v loňské Extralize žen získal právo účasti
na evropském poháru nejlepších softbalových
týmů – Premiere cupu. Tento turnaj je považován za nejlepší klubový turnaj Evropy. Premiere cup se letos konal v italském Forli a
hostil nejlepší evropské klubové týmy sezóny
2017, jsou to:
Carrousel (Rusko)
Therwil Flyers (Švýcarsko)
Forli a Bussolengo (Itálie)
Olympia Haarlem (Holandsko)
Mannheim (Německo)
Les Comanches (Francie)
Hoboken Pioneers (Belgie)
Žraloci Ledenice (Česká rep.)
Po týdnu velkých bojů se nakonec podařilo Žralokům dostat až do finále turnaje, zde
nakonec podlehli italskému týmu Bussolengo 0:3. Finálový turnaj byl kvůli dešti několikrát přerušen a nakonec se dohrával až do
21 hodin.
Nejcennější na celé akci bylo, že zde hráčky hrály za vlastní klub – Žraloci Ledenice, a
tak se ledenický softbal proslavil i na takovéto
mezinárodní akci.
Hana Korčáková

SDH Slavošovice – levý proudař nestihl
zakleknout

Družstvo Ledenice II. v akci
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JAK SI VEDOU ŽRALOCI
PŘED ZÁVĚREM SEZÓNY?
Letošní sezóna je velmi náročná po organizační, hráčské i trenérské linii. Snažíme se navázat na loňskou skvělou sezónu a ještě jí
vylepšit.
V mládeži hrajeme celkem 8 celostátních
soutěží, každá z nich má 5 víkendových turnajů a nástavbu. Doma jsme uspořádali 5 mládežnických turnajů, ostatní kola objíždíme po
celé republice, závěr sezóny mládeže a konečné pořadí ve všech kategoriích bude známo na
konci září.
Během letních prázdnin jsme pro mládež
uspořádali týdenní soustředění s reprezentanty
na ledenickém hřišti a týdenní celoklubové
letní soustředění pro mládež na Hluboké nad
Vltavou.

Dospělí
V dospělých kategoriích hrajeme 3 soutěže
– 2. liga mužů, Extraliga mužů a Extraliga žen.
Během letních prázdnin se dohrávají základní části dospělých lig. Zatím je ukončena
pouze nejvyšší dospělá soutěž mužů – Extraliga. Žraloci jsou po základní části naprosto
přesvědčivě na prvním místě tabulky. I podle
statistik napálili nejvíce bodů a obdrželi nejméně bodů ze všech českých týmů.
Ženy se pohybují na konci základní části
okolo třetího místa v tabulce. Loňské mistryně
ČR na začátku sezóny bojovaly s marodkou a

odjezdem hlavní nadhazovačky V. Peckové na
hostování na Taiwan do profesionální soutěže.
Ve 2. lize mužů se Žraloci trápí na konci tabulky a burcují všechny síly, aby nemuseli
hrát o sestup.
Všechny týmy vyhlíží závěr sezóny a s ním
i play–off.

Žraloci v reprezentacích
Během prázdnin měli Žraloci zastoupení
na vrcholných mezinárodních reprezentačních akcích, a o těch krátce v následujícím
přehledu:
Mistrovství Evropy mužů (H. Brod) – Jaroslav Korčák trenér, hráči Jiří Korčák, Patrik
Kopečný, Petr Frejlach – 1. místo – letošní
mistři Evropy.
Mistrovství světa juniorů (Kanada) –
Jaroslav Korčák hlavní trenér, hráči David
Vašíček, Jakub Vašíček a Vašek Bureš –
7.-8. místo.
Mistrovství Evropy žen do 22 let (Trnava)
– Aleš Pavel – hlavní trenér, Miroslav Matuna
– trenér, Barbora Hoštičková – fyzioterapeut,
Lucie Petrásková - technické zabezpečení, hráčky – Natálie Kalousková, Týna Matiášková –
6. místo.
Reprezentace žen – se připravuje na turnaj
o postup na Olympiádu v roce 2020 a v rámci

přípravy ženy absolvovaly o prázdninách USA Softball International Cup a následně
v Surrey Canada Cup.
Hráčky – Veronika Pecková, Michaela
Regnerová a Lucie Halakucová
Takovéhle byly softbalové prázdniny u Žraloků!
Během září se rozehraje u obou Extralig
play – off. Všechny Vás zveme do Žraločí zátoky. Přijďte fandit, letos nově nabízíme žraločí playoffová fandící trička – už ho máte?
Hana Korčáková

Výtvarka pro děti

MS juniorů

Rádi bychom vás pozvali, tedy především vaše ratolesti, na hodiny výtvarného tvoření, které budou nyní pravidelně ve čtvrtek.
Začneme od října, čas bude ještě upřesněn. Zatím prosíme zájemce,
aby se hlásili na email: rclednacek@gmail.com. V emailu prosím
napište jméno uchazeče a jeho věk. Podle toho uděláme buď jednu,
nebo dvě skupiny (první a druhý stupeň). Hodina by začínala po
16. hodině, konkrétní čas bude upřesněn emailem uchazečům. Součástí výtvarky bude i vernisáž v sále U Králů před Vánoci a na konci
školního roku. Počítáme, že „školné“ (bude sloužit na výtvarné potřeby apod.) by bylo cca 400 Kč/půlrok. Jednorázově pak 50 Kč za
lekci. Počítáme určitě se 12 lekcemi.
Nezapomínáme ani na nejmenší a stále bude 1 x měsíčně tvoření
pro maminky s dětmi – ve čtvrtek. Včas dáme vědět formou plakátků a zprávy v Ledenickém zpravodaji.
Těšíme se na vás, když ne na výtvarce, tak třeba na Světluškách,
Pyžamovém plese nebo Maškarním, které pro vás chystáme!
Za Ledňáček Tereza

září 2018
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ŠACHOVÝ KROUŽEK
Po několika letech obnovujeme šachový kroužek
pro děti od 6 do 10 let, který bude probíhat

každou středu od 15 h do 17 h v loutkárně

Sobota 20. 10.
Kulturní dům U Králů v 19 h
Program:
- k poslechu a tanci živá hudba,
- myslivecká tombola,
- speciality myslivecké gastronomie.

Děti se kromě základu královské hry šachy naučí i soustředění, trpělivosti,
logickému a kombinačnímu myšlení.
Stačí se přihlásit na email lemikr@seznam.cz nebo na tel. čísle 736 667 675.
První schůzka proběhne 19. 9., tak neváhej a přijď. Budu se těšit, Kryštof Míka

Předprodej vstupenek od 10. 9. 2018
v Cukrárně u Fabiánů Ledenice,
Náměstí 207
Přijďte se dobře najíst, napít,
popovídat a zatančit

UZÁVĚRKA příštího vydání
25. září 2018

zpravodaje je

PAVEL SLÁMA

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

Přijmeme automechanika na HPP
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ
PŘEHLED
Ó DĚTSKÁ SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA
Neděle 9. 9. od 13 h
Sportovní areál Ledenice
Tradiční i netradiční sportovní disciplíny.
Pořádá TJ Slavoj Ledenice
Ó LEDENICKÁ „50“

- VEŘEJNÁ SOUTĚŽ LODNÍCH MODELÁŘŮ

Sobota 15. 9. od 10 h
Rybník Lazna
Tradiční soutěž o živou posvícenskou husu, piráta roku, ohnivou
vodu a metrový salám.
Ó LEDENICKÝ ROK - PROMÍTÁNÍ

HISTORICKÝCH FILMŮ S KOMENTÁŘEM
PhDr. Jiřího Cukra
Čtvrtek 20. 9. od 18 h
Divadelní sál Ledenice
Vstupné dobrovolné
——————————

Ó PŮLHODINKA S KRONIKÁŘEM – POKRAČUJEME
Téma: Vznik republiky v roce 1918 a jeho oslavy ve 20. století
Kdy: čtvrtek 4. října 2018 od 18.00 hod.
Kde: společenský sál DPS

PRODEJ SLEPIČEK
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
18. září a 31. října 2018 v 10.10 hod.
20. září a 25. října 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

Ing. Jaroslava K a d l e č k o v á
Ing. Miroslav K a d l e č e k

GEODETICKÁ KANCELÁŘ
www.gkl-ledenice.cz
geometrické plány a ostatní geodetické práce
Na Zahradách 512, Ledenice

mobil: 602 662 693

září 2018

VÝLET NA

STŘÍBRNÉ HUTĚ
Sobota 6. 10.
Vyjdeme ze Žofína, podél Huťského potoka přes klauzuru Huťský
rybník k jediné dochovalé sklářské peci v Terčí Huti, kolem
Stromu úmluvy k Tesárně a nad Bonaventurou do Stříbrných Hutí
se zbytky domů a neznámé nádrži na Lužnici. Zpět se vrátíme
přes Skřítka (897 m. n. m.) a Žofínský prales.
Celkem ujdeme asi 18 km

Průvodce Milan Koželuh
8.30 h odjezd Ledenice autobusové nádraží
8.40 h Borovany aut. nádraží
Předpokládaný návrat 19.30 h
Cena 200 Kč
Přihlásit se můžete v knihovně v Ledenicích nebo telefonicky
pí Křížová 389 604 755 a 606 443 518, e-mail: kultura@ledenice.cz

září 2018
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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

¢ SEŘIZOVAČ
VE VÝROBĚ

¢ MONTÁŽNÍ DĚLNÍK/
DĚLNICE VE VÝROBĚ

Náplň práce

Náplň práce

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

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 od 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

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

¢ OPERÁTOR/-KA
NA LISOVNĚ PLASTŮ
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
směnu
sick days

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

Žádáme občany Ledenic,
aby nevozili na naše přírodní hnojiště
a pevné hnojiště Hrad žádné odpady!

EPIGON A s. r. o. Ledenice oznamuje,

V poslední době nacházíme větve stromů, tújí, piliny
a jiný nevhodný materiál, který patří do kontejneru
u kompostárny Ledenice (ulice Zdržek).
Děkujeme

PRODEJ OBILÍ

EPIGON A s. r. o., zemědělská společnost Ledenice

Ing. Václav Tůma

že dne 22. 9. v době od 8 h do 10 h
bude probíhat

v areálu firmy na Budějovické ulici
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