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tel. č.: 387 995 357
Zdarma

V letošním roce se ledenická škola poprvé zapojila do oslav Mezinárodního dne Země, který připadá na datum 22. dubna. Více si přečtete na str. 2

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE
LEDENICE ZE DNE 15. 5. 2019
Rada městyse projednala a schválila:
 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030048783/002 s E.ON Distribuce a. s., na pozemku parc. č. 1206/62 v k.
ú. Ledenice pro stavbu „Ledenice, K 1206/60
– úprava NN“ za cenu 12.800 bez DPH.
 účetní závěrku ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice za
rok 2018 na základě doporučení Finančního
výboru městyse Ledenice, který projednal
účetní závěrku ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice.
Rada městyse projednala žádost a souhlasí:
 se zřízením dočasného nájezdu (popis: 4 m
široký, sypaný drceným kamenivem 0/32,
průměr roury 40 cm ) z místní komunikace
v ulici Zdržek na parc. č. 1136/4 a č. 1138
v k. ú. Ledenice.
 s umožněním trvalého přístupu na pozemek
žadatele par. č. 310 z pozemku ve vlastnic-

tví městyse Ledenice parc. č. 343/14 v k.ú
Ledenice za podmínek doložení projektu
napojení na pozemek č. 343/14 v k. ú. Ledenice zhotoveného projektantem dopravních
staveb a schválený inspektorátem dopravní
policie ČR.
 s připojením elektrického vedení přes pozemek ve vlastnictví městyse Ledenice par. č.
4609/3 v k. ú. Ledenice.
Rada městyse projednala:
 žádost od Linky bezpečí, z. s., Praha ze dne
25. 4. 2019 a schválila uzavření darovací
smlouvy s žadatelem o poskytnutí finančního daru z rozpočtu městyse Ledenice ve
výši 2.500 Kč na provoz Linky bezpečí
v roce 2019.
Rada městyse se seznámila a schválila:
 zápis do kroniky městyse Ledenice za rok
2018 předložené PhDr. Jiřím Cukrem.

!!! POZOR !!!
30. 6. končí splatnost místních poplatků za odvoz
odpadu a poplatku ze psů
Připomínám, že poplatníkem je každá osoba, která má na území městysu trvalý pobyt.
Pokud nebude poplatek uhrazen včas, hrozí dlužníkovi navýšení poplatku až
na trojnásobek, případně pak daňová exekuce podle § 175 daňového řádu.
Úhradu je možno provést v hotovosti nebo platební kartou v pokladně úřadu, na základě
zaslané složenky nebo bezhotovostním převodem na účet městyse.
Bližší informace na tel. 389 604 753 nebo na uctarna@ou.ledenice.cz.

Zapište si do diáře …
PÁ

7. 6. v 17 h
II. ABSOLVENTSKÝ
KONCERT
žáků ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice

NE

9. 6. ve 14 h
DĚTSKÝ DEN VE ZBOROVĚ
Antukové hřiště ve Zborově

SO

15. 6. od 10 do 15 h
MYSLIVECKÝ DEN
PRO DĚTI – Ledenice
Místo: bažantnice MS Hubert

PÁ

28. 6. od 18 h
AHOJ LÉTO,
AHOJ PRÁZDNINY
hraje Country Foters
Srdečně zve Hospůdka Na hřišti.
Více informací uvnitř

SOFTBALOVÝ
SVÁTEK
Dovolte, abychom vás pozvali na přátelské utkání mužů mezi českou a argentinskou reprezentací. Utkání se odehraje
6. června v 18 hodin. Tým Argentiny je to
nejlepší, co v současném softbalovém světě můžete vidět. Za českou reprezentaci
také nastoupí několik odchovanců žraločí
organizace. Rádi vás tedy přivítáme v našem sportovním areálu.
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Ledenické zobcové flétny frčí…
Dne 10. 5. 2019 se konal XVI. ročník mezinárodní soutěže mladých interpretů „Novohradská flétna“ v Nových Hradech. Soutěže se zúčastnily dvě žákyně z naší ZUŠ, Karolína Nekolná a Lada Horáková pod vedením paní učitelky Emy Gruberové a za klavírního doprovodu
paní Mgr. Jany Peškové. Konkurence a počet soutěžících byl veliký, přesto obě získaly ve svých
kategoriích krásné třetí místo. Děvčatům moc gratulujeme!!!

INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Uzavření MŠ o letních prázdninách ve dnech 15. 7. – 18. 8. 2019.

BESEDA

s Petrou Braunovou
Kolikrát za život se nám poštěstí se osobně
setkat se spisovatelkou, a ještě k tomu spisovatelkou napínavé knihy? Někteří žáci z naší
školy toto štěstí měli. Dne 9. dubna k nám zavítala Petra Braunová, autorka knih pro děti i
dospělé. Napsala jich kolem třiceti. Některé
jsou v místní knihovně.
Vyprávěla žákům o tom, jak kniha vzniká,
jaká je spolupráce s ilustrátorem a některá svá
díla nám představila: Ema a kouzelná kniha,
3333 km k Jakubovi, Dům doktora Fišera, Johana s hlavou v oblacích, Nejhorší den třeťáka
Filipa L.

DEN ZEMĚ
Den Země je den věnovaný Zemi, který se
každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je
ovlivněn původními dny Země, které se konaly
při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března, a
oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí se
jedná o ekologicky motivovaný svátek. Historie vyhlášení tohoto dne sahá do roku 1969,
kdy především John McConnell začal volat po
vzniku Mezinárodního dne Země a v rámci
těchto snah vytvořil i vlajku Země.
Projekt Den Země se na naší škole realizoval poprvé. Začátek akce jsme odstartovali
v barevném duchu, kdy na každý den v týdnu
byla vybrána jedna barva oblečení. Žáci i pe-

Petra Braunová mě doslova očarovala před
několika lety, kdy jsem ji slyšela poprvé. A
poněvadž s ní mám dobré zkušenosti, pozvala
jsem ji i k nám do školy. Opět jako vždy, dokázala většinu žáků vtáhnout do napínavých dějů
svých knih: „Ema žije v domě, kde jsou divná
pravidla, kde není přípustné porušení řádu,
kde vše běží tak, jak se čeká. A přesto se něco
stane!“ „A co Filip? Jeho nejhorší den není nejhorší jen pro něj, ale pro většinu z ulice. Proč?“
„Uvěznil Vás někdo v domě, ze kterého jde
strach? A Vy víte, že se nikdy nevrátíte domů,
protože jste svědky něčeho, něčeho ...?“

Bylo mi líto, že naši prvňáčci se nemohli
besedy účastnit. Důvodem byla jednak časová tíseň, jinak spisovatelčina zkušenost
s nejmladšími žáky. Pokud bude možnost,
přijede i příští rok s již nově napsanou knihou. Název mluví za vše, a proto jej nebudu
prozrazovat, ale je na co se těšit! Zatím čtěte. Hlavně nezapomínejte, že Vaše děti milují, když jim rodiče čtou nebo vypráví,
když si na ně udělají čas a příběhu propůjčí
svůj hlas. :o)
Mgr. Marie Petrášová

dagogové po celý týden dodržovali barevný
dresscode a za svou snahu získávali body pro
svůj tým. Jednotlivé týmy měly svého kapitána „deváťáka“ dohlížejícího na plnění úkolů,
které si pedagogové připravili na poslední den.
Stanoviště, rozmístěná po třídách školy, byla
zaměřena především na prohloubení vztahu
člověka k přírodě, k vlastnímu zdraví a k rodnému kraji. Dotýkaly se i některých závažných ekologických problémů a způsobů jejich
řešení. Žáci úkoly zvládali bravurně. Jedno
stanoviště bylo umístěno i mimo školu. Žáci si
vylosovali jednu z deseti map, na které byla
vyznačena jednotlivá území obce. Skupina
měla za úkol v této lokalitě posbírat co největší
množství odpadků. Skupinu s nejvyšším poč-

tem bodů čeká odměna v podobě návštěvy
kina a k tomu dobrá zmrzlina. V rámci projektu Den Země byla uspořádána také charitativní akce, do které se zapojili rodiče žáků,
pedagogové i samotní žáci. Všichni společně
uspořádali sbírku pro organizace zaměřené na
opuštěné psy. Za veškeré hračky, vodítka, piškoty, konzervy, apod. patří všem velké poděkování.
Žáci se pomocí projektu učili spolupracovat v týmech, aktivně podporovat ochranu životního prostředí a přemýšlet o problematice
ekologie. Doufáme, že se i v následujících letech podaří zorganizovat tento projekt a věříme, že s vaší pomocí bude ještě lepší, než ten
letošní.
A. Majerová
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Jakub Vágner
v Ledenicích
Určitě se vám to nezdá. Opravdu myslím
toho známého rybáře Jakuba Vágnera.
Dne 16. května 2019 navštívil naši základní školu. Amazonie všechny zaujala. Jakubovo poutavé vyprávění o přírodě, líčení zážitků
z deštného pralesa i drsné příhody poslouchali
všichni se zaujetím. Na besedě si našli své jak
malí prvňáci, tak i velcí deváťáci. Žactvo obdivovalo Jakubovu odvahu cestovat do tak nebezpečných míst a riskovat možné nakažení se
různými chorobami. Bylo vidět, že příroda,
souznění s ní a hodnota života má pro Jakuba
nesmírnou cenu a toho všeho si obrovsky
váží. Mnohé z toho, s čím se na svých cestách
setkal, předkládal žákům. Byl to příjemný
pocit setkat se s někým tolik známým, zároveň skromným a ochotným.
Potěšili mne žáci deváté třídy, kteří měli
Jakuba Vágnera půl hodiny sami pro sebe.
Pokládali zajímavé otázky, na které rád odpověděl. Po skončení svého vyprávění reagoval
na dotazy žáků. Poté následovala autogramiáda. Každému podal ruku a všem, kdo chtěli,
věnoval svou fotografii i s podpisem.
Velikou zásluhu na tom, že mezi naše žáky
Jakub Vágner přijel, má paní Eva Lišková,
která nám zprostředkovala kontakt. Děkuji za
naši školu nejen jí, ale i správcům kulturního
domu v Trhových Svinech, kteří zapůjčili zastínění, paní Křížové, která pomáhala s přípravou a panu řediteli, který vše zaštiťoval.
Akce se vydařila. Myslím, že spokojení
byli žáci i učitelé a pokud doma děti vyprávěly
o tom, co se dozvěděly, tak mohli být nadšení i
rodiče. Fotografie najdete na stránkách školy a
facebooku. Dokonce i Jakub Vágner má něco
málo na svém facebookovém profilu.
Mgr. Marie Petrášová
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Májový dějepis ve škole
V květnu jsme si s žáky naší školy připomínali významná výročí, která všichni s nadšením vítají, protože se nejde do školy. Prvním
z nich byl svátek práce 1. května. Pryč jsou už
časy, kdy naše maminky a otcové chodili v prvomájovém průvodu. Bohužel, z tradic tohoto
svátku již mnoho nezůstalo, snad kromě polibku pod rozkvetlou třešní. Žena, která bude
pod ní políbená, bude příští rok oplývat krásou
a přitažlivostí.
Dalším svátkem byl 8. květen, který je považován za ukončení druhé světové války v
Evropě. Mnoho lidí však netuší, že tomu tak
nebylo vždy. Za faktický konec války považujeme okamžik podpisu právního dokumentu nazvaného Akt bezpodmínečné kapitulace
nacistického Německa zajišťující definitivní

ukončení všech bojů. U prvního podpisu uskutečněného 7. května 1945 v Remeši – nebyli
přítomní velitelé sovětských vojsk, proto Rusové trvali na symbolickém opakování ceremoniálu podpisu. K tomu došlo o den později,
tedy 8. května za přítomnosti představitelů
SSSR, USA, Velké Británie a do večerních
hodin se čekalo na příjezd představitelů Francie. Samotný akt podpisu se protáhl až do
pozdních hodin. V tuto dobu, bylo již v Moskvě 9. května, a proto státy bývalého východního bloku slavily konec války, až do sjednocení
v roce 1990, rozdílně od zbytku světa.
Další výročí, které jsme s žáky v rámci hodin dějepisu připomínali, spadá ještě do minulého pololetí školního roku a bylo to stoleté
výročí od vzniku samostatného českosloven-

červen 2019
ského státu. Žáci si, v rámci Osmičkového
projektu, zpracovali krátkou prezentaci, povídání a úkoly pro své spolužáky, kdy se jim
snažili tyto informace zprostředkovat a vysvětlit. Druhou skupinu tvořící devátá třída si
za své vzala rok 1968, takzvané pražské jaro.
Představila nezdařený pokus o ukončení diktatury, zakončený naší okupací sovětskými
vojsky. Projekt byl velmi povedený a příští
rok zkusíme navázat dalšími ročníky.
Poslední rok dějepisu v devátých třídách
je plný válečných konfliktů, proto jsme si
nemohli hned na začátku roku nechat ujít
také výstavu První světová válka – léta zkázy a bolesti v Jihočeském muzeu v Českých
Budějovicích (získala ocenění v národní
soutěži muzeí – Gloria musaealis), na kterou
jsme vzali i žáky osmých tříd. Ti získané informace využijí v příštím školním roce.
Mgr. Pavla Juříček Janošová

BUŘTY PRO KRÁLE

Na odpoledne 8. května připravila Ledenická farnost setkání koledníků a všech, kdo jsou jakkoli zapojeni do Tříkrálové sbírky v Ledenicích a okolních osadách a to jako poděkování za jejich pomoc při sbírce.
Krátké ohlédnutí za příjemně stráveným odpolednem:
Kolem třetí hodiny odpoledne se prostor dětského hřiště u rybníku
Lazna zaplňuje dětmi i dospělými. Scházejí se tříkráloví koledníci, vedoucí skupinek a další lidé, kteří pomáhají s organizací Tříkrálové sbírky v Ledenicích a okolí. Děti se volně baví u připravených herních
stanovišť, s chutí zkoušejí své pohybové dovednosti, kreslí nebo se zapojují do turnaje ve cvrnkání kuliček. Před půl pátou se téměř všichni
pouští do souboje v přetahování lana. Kdo bude silnější? Děti nebo dospělí? Kluci nebo holky? Muži nebo ženy? Síly jsou většinou vyrovnané, nálada stále veselá. A již začíná napínavé fotbalové utkání mezi
týmy, jejichž kapitány jsou ledenický farář P. Andrzej Urbisz a jáhen
Pavel Poláček. Zapojují se téměř všechny děti a mnozí přítomní tatínkové. Po napínavém boji vítězí jak jinak než tým domácíchJ. Po utkání už začínají vonět první
opečené špekáčky. Je čas na zasloužené občerstvení. Děti se pak ještě většinou vrací ke
společným hrám a jejich rodiče s dalšími dospělými zůstávají u ohně, kde na řadu přichází
písničky s kytarou, které zakončují příjemně strávené odpoledne.
Celý odpolední program se velmi vydařil, počasí nám přálo, zázemí pro akci bylo výborné,
účastníci v hojném počtu a dobré náladě. A proto bychom chtěli poděkovat městysi Ledenice za
pomoc při zajištění akce, Diecézní charitě za poskytnutí občerstvení a vám všem, kdo jste přišli
s námi strávit svůj čas. Děkujeme za hezké odpoledne, které jsme mohli společně prožít!
Za ledenickou farnost AP a LK

OHRAZENÍ
Pálení čarodějnice a stavení máje patří
v Ohrazení k tradiční akci! Vesnice ožije!
Pro děti je připravená zábava v podobě soutěží a výroby čarodějnice. Dalším úkolem
dětí je ozdobení májky. Muži zase připraví pořádný oheň a nazdobenou májku
postaví. Pak již společně upálíme čarodějnici a celé odpoledne s dětmi zakončíme opékáním špekáčků.
Jitka Svobodová
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DEN MATEK
Den matek slavíme v Ledenicích již hezkou řádku let. Ale teprve popáté se oslava v podobě koncertu konala v naší sokolovně. Letošní rok
to bylo za ztížených podmínek, protože právě probíhá rekonstrukce
hlavního vstupu do sokolovny a s tím souvisí i omezení parkovacích
ploch v jejím okolí. Ale i přes všechny potíže, které museli návštěvníci
překonat (parkování, možné hledání bočního vstupu, deštivé počasí,
rozbahněné okolí sokolovny), se koncert podařil. Navíc účinkujícím
dětem potíže dospělých vůbec nevadily a plně se soustředily na svá
vystoupení. Dospělí jim naopak vytvářeli příjemnou atmosféru svou
pozorností a odměňovali jejich výkony hlasitými potlesky. I letos, tak
jak jsme zvyklí, se na pódiu vystřídaly všechny třídy mateřské školy,
hudebními vystoupeními obohatili koncert žáci ZUŠ Ledenice a na
závěr celou sokolovnu roztleskali malé roztleskávačky Sharks Cheerleaders.
jk

Ohrazení – čarodějnice je připravena

Ohrazení – skákání v pytli, jedna ze soutěžních disciplýn
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SPCCH BOROVANY – LEDENICE
SPOLEČENSKÁ ZO
V červnu oslaví své životní jubileum naše členky paní Zdenka Mejdrechová z Borovan a paní
Daniela Pavingerová z Ledenic. Oběma přejeme:
KRONIKA
Naposledy jsme se rozloučili:
t s paní Boženou Hejnovou z Ledenic,
zemřela dne 1. 5. ve věku 88 let,
t s panem Františkem Farkou ze Zalin,
zemřel dne 5. 5. ve věku 66 let,
t s paní Adélou Herdovou z Ledenic,
zemřela dne 6. 5. ve věku 65 let,
t s paní Karlou Kodadovou z Ledenic,
zemřela dne 21. 5. ve věku 83 let,
t s panem Františkem Šimkem z Ledenic,
zemřel dne 24. 5. ve věku 84 let,
t s paní Stanislavou Šimečkovou z Ledenic,
zemřela dne 26. 5. ve věku 83 let.
Děkujeme všem přátelům a známým za
účast na posledním rozloučení s panem
Františkem Farkou, které se konalo dne
10. 5. 2019. Rovněž děkujeme za květinové dary.
Zarmoucená rodina

Děkujeme všem, kdo se přišli rozloučit
s paní Adélkou Herdovou na její poslední
cestě dne 13. května 2019. Děkujeme za
účast a květinové dary. Děkujeme také
hasičům za čestnou stráž.
Zarmoucená rodina

Samé růže, plno kvítí, spokojenost, dlouhé žití.
K tomu pevné zdravíčko, milá Danielo a Zdeničko!
Své narozeniny ať pořádně oslavíte,
na dobrou náladu se naladíte.

¡ 5. června je koupání v Gmündu, zájemci se nahlásí u paní Himlové a Votrubové, případně
p. Havelové.
¡ Vstupenky na divadlo do Týna nad Vltavou máme 24. 7. – Lucerna, 28. 8. Naši furianti.
Členové zaplatí 150 Kč + 100 Kč doprava, nečlenové 200 Kč + 100 Kč doprava.
¡ Pro členy SPCCH je zamluvená rekondice v Nové Huti v termínu 13. 9.–20. 9. Plná penze,
doprava, cena je 4000 Kč. Přihlášky u paní Himlové, stejně jako informace k pobytu.
¡ 12. září – čtvrtek, máme zajištěný 1 denní zájezd. Popis zájezdu do Žďáru nad Sázavou:
Odjezd z Borovan přesně v 6.25 hod. z autob. nádraží, z Ledenic 6.30 hod z autob. nádraží.
Domluvena prohlídka Hasičského muzea v Přibyslavi s průvodcem (vstup 40 Kč), Zelená
Hora – památka UNESCO s průvodcem (vstup 50 Kč), prohlídka zámku ve Žďáru nad Sázavou s průvodcem (vstup 70 Kč). Volný rozchod na náměstí na 2 hodiny (oběd, prohlídka náměstí). Zpáteční cestou pojedeme na Nové Veselí, prohlídka tvrze, rybníka.
Návrat mezi 19–20 hod.
Cena zájezdu je 400 Kč (na dopravu) + 160 Kč vstupy. Platba dopravy již při nahlášení účasti.
Mohou se zúčastnit i nečlenové, kteří mají stejné platební podmínky.
¡ Máme zarezervovány pokoje pro rekondiční pobyt v hotelu MAS v Sezimově Ústí v termínu 20.–26. 11. Cena pobytu je 4990 Kč (plná penze, rekondiční welness program, doprovodný program, výlet s prohlídkou města Tábor, vstup zdarma do krytého vyhřívaného bazénu).
Vlastní doprava, pokud by byl dostatečný počet zájemců, mohl by se zajistit autobus tam i
zpět za příplatek 150 Kč za obě cesty (75 Kč/jednu cestu).
Bližší informace týkající se všech akcí podá paní Jarmila Himlová, tel. 724 771 343.
Za ZO SPCCH předsedkyně Jarmila Himlová

TIP NA VÝLET

MINIFESTIVAL V PODZÁMČÍ
Nazaret Borovany,
sobota 15. červen stodola Borovany 12–18 h
Vstupné: osoba 100 Kč, rodinné vstupné 150 Kč,
děti-důchodci – ZTP zdarma
Program: Kapely: EPYDEMIE, Milan Samko, Dětský pokojíček.
Workshopy a aktivity: fotokoutek, skákací hrad, úžasný svět her,
výtvarné a rukodělné workshopy, jóga pro děti a rodiče.
Divadlo Studna
Vystoupení: Kukačky – Nazaret Borovany, Hanka Šputáková –
Nazaret Borovany, S-klub – Empatie Libníč, KRB – Arpida ČB.
Skvělé domácí občerstvení a kavárna.

Manželé Marie a Jan Votrubovi

ZLATÁ SVATBA
Manželé Marie a Jan Votrubovi oslavili dne 10. května výročí zlaté
svatby. Vše nejlepší, spokojenost a pevné zdraví přišel jubilantům popřát i starosta Jiří Beneda.

ŽIVOTNÍ JUBILEUM
Paní Božena Dvořáková z Ledenic oslavila dne 6. května významné
životní jubileum a to 90 let. Jak je v Ledenicích zvykem, přišel s gratulací a dárkem starosta městyse Jiří Beneda.
Ke gratulacím se připojuje i redakce Ledenického zpravodaje a do
dalších let přeje všem jubilantům hodně životního optimismu, pohody a
zdraví.

Paní Božena Dvořáková
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NEBOJTE SE PÉČE
Minulý týden jsem se náhodou potkala se svou
spolužačkou ze školy. Kromě toho jak se má a co je
nového jsem se jí také ptala na její babičku, u které
jsme často trávily odpoledne. K mé lítosti mi spolužačka sdělila, že babička má po pádu zlomený krček
a leží na oddělení následné péče (dříve tzv. LDNce).
Shánějí pro ni místo v domově pro seniory a přemlouvají lékaře, aby ji
v nemocnici nechali co nejdéle, protože všichni v rodině pracují a nemají možnost být s babičkou doma. Překvapilo mne to. „A nějakou
sociální službu jste u vás v Pacově neoslovili?“ ptala jsem se jí.
„Oslovili. Pracují jen do půl čtvrté, víkendy vůbec nedělají a dopoledne, kdy toho babička potřebuje nejvíc, toho mají moc. No a my
stejně nikdo nemáme ošetřovatelství, tak to sami nezvládneme.“ Odpověděla mi kamarádka.
Mrzí mne, když slyším o rodině, která uvažuje o tom, mít svého blízkého doma, ale nemá potřebnou podporu. Tápe v tom, jaké kompenzační pomůcky pořídit, kolik péče vlastně člověk bude potřebovat. Bojí se
náročnosti péče – představují si ji jako velmi odbornou, kterou běžný
člověk nezvládne.

Opak je přitom pravdou. Ve většině případů naši nejbližší potřebují
jednoduše zůstat v čistotě, mít zajištěno podání jídla a pití a podporu
v chůzi, polohování, přesunu z lůžka na křeslo anebo vozík. Potřebují
pomoc při osobní hygieně. Jsou-li doma celý den sami, pak také trochu
té lidské blízkosti a sdílení.
Jsem ráda, že u nás jsou tyto služby dostupné. V Arše se k tomu snažíme maximálně přispět. Dostupní jsme každý den do 19 hodin. S rodinami, které se na nás obrátí s žádostí o podporu, diskutujeme všechny
jejich možnosti. Sociální služba není jen o jednotlivých úkonech, ale
o celkové podpoře rodiny, aby svou náročnou situaci spojenou s péčí
o blízkého co nejlépe zvládla.
Jestli jste v situaci, že se rozhodujete o péči, můžete se u nás poradit
o tom, co všechno je k tomu potřeba a kde vám s čím pomohou. V kanceláři jsme každý všední den od 7 do 15:30 hodin. Telefonní číslo sociální pracovnice je 399 499 936.
Spolužačky babička se pravděpodobně do domácí péče nevrátí.
Pevně věřím, že ale i v domově pro seniory prožije klidné stáří a rodina
ji neopustí. I díky jejímu příběhu mám pocit, že sociální služby, které
mohou přijet k vám domů tak, jak vy potřebujete, mají nezastupitelnou
roli a obrovský smysl.
Monika Strapková, ředitelka pečovatelské služby Archa

PLNOLETÁ, ALE I ROZMARNÁ RŮŽE
V sobotu 11. května dospěla naše „Růže“ plnoletosti. Za osmnáct let pořádání cykloturistické
akce „Jízda pro Růži“ si tato již dospělá akce vydobyla od svých pravidelných účastníků své familiární jednodušší označení Růže. Po letech jistě nebude na závadu připomenout, proč má naše
Růže velké R. Jedním z původních důvodů pořádání akce byla i propagace organizace Sdružení
Růže, soustřeďující tehdy 12 obcí mikroregionu od Srubce po Nové Hrady. V současné době
Sdružení Růže soustřeďuje 22 obcí a 4 organizace.
Pokud si dnes připomínáme osmnáctiny Růže, jistě nebude na závadu prozradit, kolik cyklistů již využilo její nabídku prožít jednu sobotu při průjezdu krásnou jarní přírodou společně
s mnoha svými již známými. V roce 2002 to bylo 75 cyklistů, v dalších letech 90, 110 a každým
rokem stále víc. Na 14. ročník přijelo již 323 cyklistů, ale rekord 344 jsme zaznamenali další
rok! Účast závisí na počasí a na dalších akcích v okolí. Letošní účast byla 219 cyklistů. Celková
účast za 18 ročníků je 3 620 cyklistů. Kolik je takových akcí?
K neustálé oblíbenosti této sportovně turistické akce jízdy na 73 km nepatří jen rekreační pohyb ve voňavé jarní přírodě a příjemná společnost, ale ve velké míře je to i srdečné přijetí účastníků jízdy ve většině projížděných obcí, které se každoročně při razítkování pamětních listů
jízdy také starají o doplnění energie a tekutin účastníkům jízdy. Mezi ty dlouhodobě nejštědřejší
obce patří (po směru jízdy) Ledenice, Jílovice, Petříkov a Olešnice. Nečekané a dobré občerstvení připravili letos i v Mladošovicích. Jisté upomínkové předměty dostávali v minulosti účastníci
jízdy i v Horní Stropnici, Žáru a Čížkrajicích. Všem touto cestou za pořadatele akce a všechny
účastníky jízd upřímně děkuji. V neposlední řadě chci také poděkovat Sdružení Růže, které
každoročně sponzoruje malou poutnickou svačinku (polévku s rohlíkem) všem účastníkům.
Na závěr opět trochu statistiky o 18. ročníku. Z Borovan letos vyjelo celkem 193 cyklistů a
v Ledenicích se k jízdě přidalo ještě dalších 26. Borovanských občanů jelo 82, z Českých Budějovic jich přijelo 26, z Trhových Svin 23, ze Srubce 8, z Kamenné a Dvorce po 6, z Hluboké 5,
z Vrcova 4 a ještě další ze 17 obcí, mezi kterými bylo i Sezimovo Ústí a Písek.
Naší dospělé Růži přejme stálé mládí, mnoho věrných i nových nápadníků a příznivé počasí!
Josef Malík

Borovany – registrace účastníků
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INFORMACE
Z LEDENICKÉ
KNIHOVNY
Dovolená: 19. 6. – 4. 7. 2019
Petra Braunová
Johana s hlavou v oblacích,
Kuba nechce spát
Zita Pallavicini
Deník šílené markraběnky
Zuzana Francková
Osudová láska Elišky z rodu Smiřických
Eduard Steun
Šumavští rodáci vzpomínají 4
Renata Červenková
Všichni žijem v blázinci
Zdeněk Grmolec
Králové ve stínu
Barbora Šťastná
Láska pro samouky
Alena Mornštajnová Tiché roky
Helena Kratochvílová Vítejte v klubu
Janina Černá
Cukrfree
Louise Hay
Důvěřuj životu
Diana Gabaldon
Ledový dech
Anne Jacobs
Venkovské sídlo

Ledenice – první občerstvovací zastávka
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HROŠÍ DIVADLO V LEDENICÍCH
Po dvou letech Ledenice opět navštívili borovanští divadelníci. Tentokrát nastudovali divadelní hru Rychlé šípy a jak už je zvykem, zájem
diváků byl veliký. Představení jsme naplánovali na dva květnové večery a i přes velkou konkurenci právě probíhajícího mistrovství světa v hokeji, byly oba večery vyprodané. Snad se diváci při hře bavili a doufejme,
že se nového představení dočkáme dříve než za dva roky.
jk

Známé árie
zněly ledenickým sálem

POPRVÉ V LEDENICÍCH
Za padesát let, co vedu v Ledenicích lodní modeláře, jsme toho hodně děti manuálně naučili,
hodně veřejnosti ukázali a předvedli a hodně soutěží uspořádali, ale vždy to byly akce jednodenní.
Ráno soutěžící přijeli a v pozdním odpoledni odjížděli domů. To vše nebylo nikdy až tak příliš náročné a za pomoci rodičů v posledních létech
lehce zvládnutelné. Nyní se odehraje v Ledenicích něco úplně jiného.
V sobotu 8. června si uděláme takový malý trénink, kdy na rybníce Lazna uspořádáme pro juniory do osmnácti let přebor Jč kraje. Potom to ale
přijde. Celé tři dny od pátku 21. června do neděle 23. června se opět na
Lazně bude odehrávat seriál dvou soutěží těch nejlepších modelářů
z ČR v kategoriích juniorů i dospělých. Očekává se účast kolem sedmdesáti modelářů. K vidění budou pro nás takové rarity, jako jsou makety
modelů na parní pohon a makety skutečných jachet, rybářských lodí, ale i
bitevníků, které brázdily, nebo ještě brázdí mořské a oceánské vody. Bude
to opravdu podívaná. Přivítáním účastníků a zahájením v pátek 21. června
v pravé poledne ve 12.00 hodin byl pověřen místostarosta pan Michal
Vazač.
Přípravy jsou velice náročné. Postavit hlavní veliké molo a startoviště před rybářskou chatou, zajistit výpočetní středisko, stravování
v Ledenicích pro tolik lidí na dobu tří dnů, také ubytování a hlavně peníze na pokrytí nákladů. Dnes již můžeme být ale trochu klidnější, jelikož vstřícnost místní rybářské organizace, sponzorů, Majáku Borovany
a městyse Ledenice je tak veliká, že nyní víme, že pokazit to může již
pouze počasí.
Kdo chcete vidět skutečné modelářské lahůdky na suchu i na vodě,
dovoluji si upozornit, že to nejlepší bude k vidění na startovišti číslo
jedna před rybářskou chatou v pátek odpoledne, v sobotu po celý den a
v neděli dopoledne.

Letošní květen byl plný kultury, nejen že v Ledenicích vystoupilo Hroší divadlo Borovany, ale k výročí Dne osvobození jsme
uspořádali pěvecký koncert, na kterém se představily ledenické
zpěvačky Sylvie Sedlecká a Zuzana Zaimlová. Klavírní doprovod
jako vždy zazněl v podání Ivany Sedlecké. Na programu byly skladby světových autorů a ukázky z árií známých oper.
jk

Nemalý boj se bude odehrávat i na druhém startovišti na obvyklém
místě u modelářské loděnice. Tam čeká boj o body i všechny naše modeláře. U všech těchto soutěžích se bude právě bojovat o titul Mistra
ČR ve všech zúčastněných kategoriích a zároveň o pět prvních míst
v reprezentaci a účasti na Mistrovství Evropy v roce 2020. Vyhlášení
výsledků podle propozic by mělo být mezi třináctou až čtrnáctou
hodinou.
Držte nám palce, ať to vše dobře zvládneme a zároveň vybojujeme
co nejvíce bodů do zápočtu reprezentace. Kdo se přijde podívat, nebude
určitě litovat.
Co dalšího chystáme v našem výročí padesáti let trvání lodních modelářů v Ledenicích, prozradíme v příštím vydání zpravodaje.

BOJE O TITUL MISTRA ČR ZAČALY
První a druhé kolo ze šesti, soutěže o titul o mistra ČR se uskutečnilo
v Bakově nad Jizerou ve dnech 24.–26. května. Vítězové těchto seriálových soutěží také získají místo v pětičlenném reprezentačním družstvu
na Mistrovství Evropy v roce 2020. V kategorii F4 A junior soutěžilo
21 modelářů a nám se podařilo v první soutěži obsadit první až šesté
místo. Ve druhé kategorii to bylo téměř stejné, pouze s tím rozdílem, že
třetí místo vybojoval Jablonec nad Nisou.
Třetí a čtvrtá soutěž se uskuteční právě u nás v Ledenicích. Bude pro
nás místní zázemí a voda rybníku Lazna stejně příznivá? Na to si budeme umět odpovědět až 23. června odpoledne.
Za KLoM Ledenice Jiří Hinterhölz
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ČESKÝ SOFTBAL NA OLYMPIÁDĚ V JAPONSKU? SNAD TO VYJDE …
Ženský softbal byl uveden mezi olympijské sporty v roce 1996, ale na programu se
udržel pouze na čtyřech olympijských hrách.
V letech 2012 a 2016 byl z olympijských
sportů vyřazen. V srpnu 2016 schválil Mezinárodní olympijský výbor znovupřijetí softbalu mezi olympijské sporty (i když pouze pro
LOH 2020 v Tokiu). Od té chvíle začaly přípravy na to, aby se český reprezentační tým
mohl zúčastnit olympijských zápasů.
Jednou ze stálic české reprezentace je i
nadhazovačka ledenických Žraloků Veronika
Pecková. Členkou juniorské reprezentace byla
již od roku 2012 a v národním týmu žen je od
roku 2014.
A jak šance ČR vidí právě ona? Věří, že
česká reprezentace má šanci poprvé postoupit

na olympijské hry. Boj o Tokio 2020 softbalistkám začne 30. června, kdy v Ostravě a
Frýdku-Místku začne mistrovství Evropy. Na
něm však musí skončit nejhůře do šestého místa, a pokud o dva týdny později vyhrají olympijskou kvalifikaci v nizozemském Utrechtu,
má český národní tým cestu na olympiádu otevřenou.
Veronika je v současnosti v pozici české
jedničky, ale je i jednou z nejlepších nadhazovaček v Evropě. Její nadhozy létají až rychlostí 114 km/h. Nejen rychlost nadhozu je pro hru
důležitá, velkou roli hraje i technika a druh
nadhozu. Na výkonu se podílí psychická odolnost ve vypjatých situacích, zkušenosti a samozřejmě umění zúročit několikaletou tvrdou
práci z tréninků, posiloven apod. A to všechno, jak říkají trenéři reprezentace, Veronika
má. Navíc v minulých letech sbírala zkušenosti i v zahraničí. Dvakrát už hrála ligu na
Tchaj-wanu a na Novém Zélandu. To vše jí
pomohlo vypilovat styl nadhozu.
Nejen sport však zaujímá místo v jejím životě. V současné době dokončila bakalářské
studium na Univerzitě Karlově (UK) obor
sportovní managment, na který měla vypsaný
individuální plán a proto mohla odjet hrát dlouhodobě softbal na Tchaj-wan nebo Nový Zé-

land. V příštím roce bude na UK pokračovat
v magisterském studiu.
V této chvíli ale řídí její život opravdu jenom
softbal. Titulek článku VERONIKA PECKOVÁ
– SNÍ SVŮJ OLYMPIJSKÝ SEN, který vyšel
v Ledenickém zpravodaji v dubnu 2018, se totiž
právě teď začíná naplňovat.
Hodně štěstí!
jk

SOFTBAL

Do bojů o titul mistra světa zasáhnou i čtyři ledeničtí Žraloci
Již 13. června začne v České republice Mistrovství světa mužů v softbale. Hrát se bude v Praze a v Havlíčkově Brodě. Místo v reprezentačním týmu si vydobyli i čtyři členové ledenických Žraloků.
Patrik Kopečný – vnější polař, Patrik Kolkus – vnitřní polař, Jaroslav Breník – nadhazovač, Jiří Korčák – vnitřní polař. O kvalitách ledenického klubu svědčí i to, že v sedmnáctičlenném reprezentačním týmu
jsou čtyři Žraloci. O rozhovor před turnajem jsme požádali Jiřího Korčáka.
Jde pro tebe o největší vrchol?
Ano. Turnaj bude hodně sledovaný a i lidmi mimo softbal. Pro hodně hráčů půjde o vrchol jejich kariéry.
A co mistrovství Evropy, které bude za rok v Ledenicích?
Pochopitelně se budu chtít udržet v nominaci a zahrát si v domácím
prostředí. Je to pro mě velké lákadlo a jak na letošní mistrovství světa,
tak i na příští rok se hodně těším.
Letos máte v základní skupině i žebříčkově první, třetí a pátý nejlepší tým světa. Do play-off půjdou čtyři týmy. Cíl je postoupit do vyřazovací části?
Přesně tak a myslím si, že postup nemusí být jediný úspěch. Na turnaj se dlouhodobě připravujeme a věřím, že máme tým, který dokáže
zabojovat o český rekord. Nejlepší české umístění na mistrovství světa
je šesté místo, které bych osobně chtěl vylepšit. Pokud se nám to nepovede, budu nespokojený. Hodně bude záležet na detailech v každém
zápase. Jakákoliv chyba nás může stát vítězství.
Jak hrát s nejlepšími týmy světa? Čekají vás Nový Zéland, Japonsko a Argentina.
Dobré je, že jsme je všechny už někdy dokázali porazit. Nový Zéland a Japonsko jsme přehráli sice jen v přípravě, ale i to se počítá.
Týmy známe, jsme na ně připravení a víme, co asi budou hrát. Soustředíme se však na sebe, a pokud zahrajeme tak, jak umíme, máme šanci
uspět. Musíme se vyvarovat zbytečných chyb. Přípravu jsme měli
hodně kvalitní.
Na co jste se nejvíce zaměřili?
Obecně jsme zlepšili téměř vše. Od pálky, přes hru v poli i nadhozy.

Na turnaji vás čeká i Mexiko, se kterým byste měli hrát papírově
o postup. A pak také Botswana, Kuba a Filipíny. Co říct k těmto soupeřům?
Kromě Kuby máme týmy přečtené. Pořídili jsme si i videa, takže tušíme, co kdo hraje. Navíc naši skauti budou soupeře sledovat i během
turnaje, takže budeme mít informace o jejich aktuálním stavu. Mexiko
bude nepříjemný soupeř, který může porazit Zéland, ale také prohrát se
slabšími týmy. Mají nejisté výkony. Kuba je úplně nový tým a jelikož
na zámořském turnaji porazila Kanadu, Ameriku i Argentinu, půjde
o silný tým. Botswana je nepříjemný soupeř, který nás na minulém
mistrovství porazil. Mají šikovné nadhazovače. A Filipíny věřím,
porazíme díky naší hře.
Před turnajem vás čekají ještě přípravné zápasy a jeden z nich se
odehraje i v Ledenicích. Prozraď, kdo přijede.
Doma sehrajeme přípravu 6. června od 18 hodin s Argentinou.
Půjde o lákavý zápas a tímto zvu širokou veřejnost, aby se na nás přišla podívat.
jk

10

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

červen 2019

MYSLIVECKÝ DEN PRO DĚTI
Talent v MASce
2018/2019
MAS Sdružení Růže připravuje další kolo
ocenění v programu „Talent v MASce 2018/19“.
Chceme ocenit a prezentovat talentované děti a mládež ve věku 7–19 let a to
v kategorii humanitní, technické, sportovní, umělecké, přírodovědné.
Nepůjde jen o finanční a morální ocenění dětí, jejich rodin a učitelů, trenérů či
vedoucích. Chceme jejich úspěchy více
zviditelnit, chceme, aby věděli, že nám na
jejich úspěchu záleží a že i oni přispívají
k dobrému obrazu našeho regionu.
Obracíme se tedy na obce, spolky, školy i
širokou veřejnost s žádostí o nominaci dětí ve
věku 7–19 let v uvedených oborech, kteří
dosáhly vynikajících úspěchů v krajských a
vyšších soutěžích. Mladší děti, doufáme, že
podchytíme zejména prostřednictvím základních škol a základních uměleckých 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 apod.
Technická – technické soutěže – soutěž
v programování, radiotechnice, modelářské soutěže apod.
Sportovní – nejlepší výsledky dosažené
v různých sportech
Umělecké – soutěže hudebních škol, concertino 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 31.10.2019, slavnostní vyhlášení bude koncem ledna 2020.
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

PAVEL SLÁMA

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

V sobotu 15. června 2019 od 10.00 do 15.00 hod.
pořádá MS Hubert Ledenice
za finančního přispění městyse Ledenice myslivecký den pro děti.
Místo: bažantnice MS Hubert (za ČOV doprava a dojdete až tam)
Z programu: výstava trofejí, zbraní a povídání o nich, střelba ze vzduchovky
na pohyblivý terč, soutěž o nejhezčí obrázek,
plnění vědomostních a dovednostních soutěží z oboru zoologie,
botaniky, kynologie, pohybové soutěže.
Již tradičně krásné ceny pro každého. Občerstvení pro děti i dospělé zajištěno.
Všichni jsou srdečně zváni. Bližší info: 601 291 343, p. Borovka František

POZVÁNKA NA

II. ABSOLVENTSKÝ
KONCERT
Žáků ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
Pátek 7. 6. v 17 h
Divadelní sál Ledenice,
Vstupné dobrovolné

POZVNÁNKA NA

DĚTSKÝ DEN
VE ZBOROVĚ
Neděle 9. 6. ve 14 h
Antukové hřiště ve Zborově

BORŮVKOBRANÍ 2019
Přichází léto a všichni se už těšíme na
prázdniny, dovolenou, slunce a teplé letní večery. Nastává doba letních festivalů a kulturních
akcí, mezi nimiž nemůže chybět borovanské
Borůvkobraní. Letos nás čeká již neuvěřitelný
15. ročník borovanských borůvkových hodů
v prostorách bývalého augustiniánského kláštera. Pojďme se podívat, na co se letos 13. a
14. července můžete těšit.
Nejprve si pojďme představit novinky pro
letošní rok.
První letošní novinkou je navázání spolupráce s kavárnou POTMĚ projektu Světluška.
Kavárna v letošním roce zavítá pouze do
10 vybraných míst v České republice a jedním
z nich jsou právě Borovany. V kavárně vás v absolutní tmě obslouží nevidomí kavárníci. Je to
jedinečné místo, kde se role vidících a nevidomých na chvíli vymění. V úplně zatemněném
prostoru se vašima očima stanou nevidomí. Kavárna POTMĚ bude mít své stanoviště na Žižkově náměstí přímo před klášterem.
Další novinkou je vystoupení dětského
folklórního souboru Armor Argoat až z daleké
Francie. Dalším souborem, který je třeba zmínit, je folklórní soubor Kohútek Bánov, který
k nám přijede téměř od slovenských hranic,
z podhůří Bílých Karpat.
V letošním roce se budeme snažit o větší
oživení Borůvkové zahrady. Do programu
jsme začlenili několik workshopů, které se zde
budou konat. Mimo přednášek borůvkového
zahradníka Ing. Pavla Chlouby se tak dozvíte
něco o tom, jak si správně umíchat borůvkový
sypaný čaj, či uvařit borůvkový džem.
A co nás čeká dalšího? Nebude chybět veliký výběr borůvkových dobrot, dobrého jídla a
pití, protože právě to dělá Borůvkobraní takovým, jakým ho všichni známe. Připraven bude
i řemeslný jarmark, borůvkové tvořivé dílny
pro děti i dospělé a další doprovodný program.

Kdo vyhledává spíše klid a pohodu, ten si
může odpočinout od shonu u hlavního podia
v zámeckém parku. Zde totiž vládnou děti a
skvělá nálada. Jídla a pití bude zde také dostatek, navíc můžete zrelaxovat na našem trávníku, či na dece. Připravena bude historická pouť,
pohádka loutkářského souboru Jiskra Borovany, divadelní spolek Koňmo, Rybníkáři, klaun
Pupa, Divadlo potulného čajovníka, Balónková
pohádka, klaun Hugo, Kejklíři na cestách, borůvkový fotokoutek a mnoho dalšího. Dětský
program zakončí koncert party „usmrkánků“
z Divadla rozmanitostí v Mostě, které možná
už znáte. Kapela Nedloubej se v nose, hraje
pro všechny malé i velké „smrkáče“ a jejich
černobílá podívaná je určena pro všechny, kteří nemají nos nahoru.
A co program ve Stodole v zahradě? V sobotu zde vystoupí Jihočeští rodáci, těšit se můžete na přehlídku folklórních souborů a kapelu
Láďa Latka trio. Vrcholem večera pak bude
koncert dívčí rockové kapely The Apples,
známé například ze soutěže Československo
má talent. Sobotní večer zakončí zoopunková
pařba kapely Peshata.
Neděle bude patřit kapelám různých žánrů,
kde si každý vybere to své. Zmínit můžeme například folkovou kapelu Valo, akustické Seeking Horizon, popovou kapelu Platonic, funky
Batáty a Love Gangsters v čele s moderátorem
Rock rádia Marothou. Pro ty, kteří v minulém
roce v Borovanech propásli koncert kapely
Th!s s hercem Vojtou Kotkem, jsme na mnohá
přání jejich koncert zařadili do letošního programu Borůvkobraní. Těšit se na ni můžete
v neděli od 20 hodin.
Program je tedy kompletně připraven, tak
doufejme, že to modré zlato našich lesů v letošním počasí zdárně dozraje a my si 13. a
14. července nacpeme břicha borůvkami. Více
informací a podrobný program najdete na
www.boruvkobrani.cz.
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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
e-mail: info@gkl-ledenice.cz § mobil: 602 662 693
Na Zahradách 630, Ledenice

AHOJ LÉTO, AHOJ PRÁZDNINY
Pátek 28. 6. od 18 h
Hraje Country Foters
Srdečně zve Hospůdka Na hřišti

otevřeno
PO–ČT 9.00–17.00
PÁ 9.00–15.00
¡ pánské stříhání KAŽDÝ DEN
¡ dárkové poukázky v prodeji
v případě nepřítomnosti v provozovně,
zvoňte na domovní zvonek
objednávky na tel. čísle 607 930 786
Ivana Brůhová,
Náměstí 145, Ledenice
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