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Zdarma

ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
Z veřejného zasedání Zastupitelstva
městyse Ledenice ze dne 29. 5. 2019
Zastupitelstvo městyse projednalo
a schválilo:
 výběrové řízení, které pro městys Ledenice
provedl zástupce zadavatele G – PROJEKT
s. r. o., Radniční 133/1, České Budějovice.
- Na akci „Adaptace kotelny na učebny ZŠ
– vybavení – část A“. Jako nejvhodnější
nabídka byla podle hodnotících kritérií
vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 95.225Kč bez DPH od firmy Santal spol. s.r.o., Jiráskova 738/II,
379 01 Třeboň.
- Na akci „Adaptace kotelny na učebny ZŠ
– vybavení – část B“. Jako nejvhodnější
nabídka byla podle hodnotících kritérií
vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 349.231 Kč bez DPH od firmy
Santal spol. s.r.o., Jiráskova 738/II,
379 01 Třeboň.
A pověřuje starostu podpisem smluv na tuto
zakázku.
 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Ledenice –
ul. Na Oborách, 1. etapa“.
 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské č. SÚS JčK: BVB/080/
19/CB/Šo se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje pro stavbu „Zborov ZTV par.
č. 309/20“. A pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
 výběrové řízení na „Ledenice – vodovod a
kanalizace pro průmyslovou zónu. Jako
nejvhodnější nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou 4.320.671,74 Kč bez
DPH, tj. 5.228.012,81 Kč s DPH od firmy
STRABAG a. s., provozní jednotka Soběslav, Na Švadlačkách 478, 392 01 Soběslav.
A pověřuje starostu podpisem smlouvy na
tuto zakázku.
 zadání vyhotovení projektové dokumentace
na zkapacitnění školní jídelny ze současné
kapacity 72 míst na 152 míst.
Zastupitelstvo městyse projednalo
a neschválilo:
 prodej pozemku par. č. 2608/3 o výměře
2
252 m (ostatní plocha/jiná plocha) v k. ú.
Ledenice.
 prodej části pozemku par. č. 12 o výměře
2
cca 51 m (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú.
Ledenice.

tel. č.: 387 995 357

Zastupitelstvo městyse projednalo:
 žádost o prodej pozemků par. č. 1625/3
2
o výměře 41 m (lesní pozemek, na kterém
2
je budova) a par. č. 1625/7 o výměře 168 m
(lesní pozemek) vzniklý oddělením z pozemku par. č. 1625/4 dle geometrického plánu
č. 505-47/2017 v k. ú. Zborov.
A souhlasí s prodejem pozemků par. č.
1625/3 a par. č. 1625/7.
 žádost odloženou z minulého zasedání zastupitelstva o prodej části pozemku par. č.
327/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace)
2
o výměře cca 82 m , která sousedí s pozemky par. č. 4753, 93/2 a 308/1 v k. ú. Ledenice. A souhlasí s prodejem části pozemku
par. č. 327/1.
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 20. 6. 2019
Rada městyse projednala:
 upozornění podané Společenstvím vlastníků domu č. p. 412 na nebezpečný přístup ke
schodům na levé straně domu č. p. 412 po
rekonstrukci ulice Na Oborách v Ledenicích. A na základě žádosti pověřuje starostu
sepsáním odpovědi.
 žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z. s., Klub přátel
RADOST ze dne 27. 5. 2019 a neschválila
uzavření darovací smlouvy s žadatelem
o poskytnutí finančního daru z rozpočtu
městyse Ledenice.
 žádost Svazu měst a obcí ČR na podporu
pozůstalých po panu místostarostovi obce
Dražůvky, který byl zastřelen při výkonu
své veřejné funkce a schválila poskytnutí
finančního příspěvku do sbírky ve výši
5.000 Kč.
Rada městyse projednala a schválila:
 Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene č. 1030046325/001
pro stavbu „Zborov ZTV – kabel NN“.
Z důvodu změny technického řešení stavby bude nově věcným břemenem dotčen i
pozemek par. č. 309/18 v k. ú. Zborov.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za
jednorázovou cenu v celkové výši 2.500 Kč
bez DPH.
 žádost o souhlas s plánovanou výstavbou
RD s garáží na pozemku par. č. 1280 v k. ú.
Ledenice dle předložené projektové dokumentace stavby.

Zapište si do diáře …
SO

20. července
YAUWAIS CUP 2019 13 h
KAPELA PRÄSIDENT 18 h
Ledenický sportovní areál

SO

20. července
LEDENICKÝ SPECIÁL 13 h
– netradiční požární útok
ROCKOVÁ ZÁBAVA 18 h
Ledenice – pod hrází
rybníka Lazna

LETNÍ PROMÍTÁNÍ FILMŮ
Začátky ve 21 h,
terasa Hospůdky Na hřišti, Ledenice
17. 7. Co jsme komu zase udělali?
24. 7. Favoritka
7. 8. Léto s gentlemanem
14. 8. Ženy v běhu
21. 8. Teroristka
Více informací uvnitř

Starosta městyse svolává

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

24. července od 18 hodin
v zasedací místnosti
Úřadu městyse Ledenice
 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030052227/002 s E.ON
Distribuce a. s. na pozemcích par. č. 3852/3,
3901/4, 3898/5, 4628/2, 3920/138 a 3920/136
v k. ú. Ledenice pro stavbu „Ledenice lihovar a výrobní hala – NN“ za cenu 136.800 Kč
bez DPH.
 pronájem sálu „U Králů“ v Ledenicích na
soukromou akci v termínu 27. 7. 2019.
 výsledek výběrového řízení na dodavatele
na zakázku malého rozsahu „Ledenice,
Ohrazeníčko – asfaltace místní komunikace“ ze dne 20. 5. 2019 a doporučuje starostovi s vybranou firmou WINGS CZ s.r.o.
uzavřít smlouvu o dílo s cenou ve výši
393.179 Kč bez DPH (tj. nejnižší nabídková
cena).
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Atletický
stadion
projde modernizací

V červnu byla zahájena výstavba chodníku v ulici 5. května k sokolovně

Už na podzim bude dokončena modernizace více než třicet let starého atletického
stadionu v Ledenicích. Modernizace se vyžádá více než dvanáct milionů korun.
„Stadion byl postaven v 80. letech minulého století a tomu také odpovídá jeho
technický stav. Na běžeckém oválu se drolí
stará nerovná škvára a rozpadají se betonové
obrubníky. Uvnitř oválu je přírodní trávník,
který je zavlažován jen nárazově zahradnickou hadicí,“ uvádí důvody modernizace starosta městyse Jiří Beneda.
V rámci modernizace dojde k rekonstrukci povrchu běžeckého oválu, instalaci
automatické závlahy travnaté plochy uvnitř
stadionu, vybudování víceúčelového hřiště
pro volejbal, nohejbal, malou kopanou, badminton či streetbal. „Realizátorem projektu
je Tělovýchovná jednota Slavoj Ledenice,
které byla na investici schválena dotace
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši téměř devíti milionů korun,“ uvádí Šárka Hanušová ze společnosti
G-PROJECT, která pro tělovýchovnou
jednotu dotaci sehnala.
Žadatel: TJ Slavoj Ledenice
Celkový rozpočet projektu: 12,4 mil. Kč
Z toho dotace: 8,7 mil. Kč
Kontakt: Mgr. Barbora Benešová
mobil: 774 434 501
e-mail: benesova@g-project.cz
Zpracováváme žádosti o dotace z evropských a státních fondů. Připravili jsme
přes 400 úspěšných projektů a pro naše zákazníky získali přes 4 miliardy korun. Sledujte zajímavé výzvy na našem Facebooku.
www.g-project.cz

Probíhá rekonstrukce hlavního vstupu sokolovny. V rámci těchto úprav bude ještě dokončena
bezbariérová rampa včetně zábradlí, finální obložení opěrných stěn kamenným kobercem, úprava chodníku jako místo pro přecházení vozovky, také včetně bezbariérových úprav. V poslední
etapě rekonstrukce bude vstupní prostor a jeho okolí doplněno zelení a lavičkami
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I Zaliny se dočkají
V červnu zde byla zahájena výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod.

INFORMACE
Z LEDENICKÉ KNIHOVNY
O PRÁZDNINÁCH
STŘEDY ZAVŘENO
DOVOLENÁ
12. – 22. srpna 2019
Pro děti a mládež:
Martin Vopěnka Spící město
Petra Braunová Dům doktora Fišera
Steve Bunghall Hodný dinosaurus
Lucie Křesťanová Zachumlané pohádky
James Patterson Superhrdina ze základky
James Patterson – Chris Grabenstein
Já, srandista na třetí
Pro dospělé čtenáře:
Vlastimil Vondruška
Křišťálový klíč – Falknovská huť I
Oldřiška Ciprová
Drahomíra důstojná sokyně
kněžny Ludmily
Hana Marie Körnerová
Znamení hada
Žaneta Mašková Krásná kuchařka

KDE ZASAHOVALI
LEDENIČTÍ HASIČI
¡ 23. 4. větev přes vozovku Ledenice
¡ 23. 4. větve na vozovce
– Ostrolovský Újezd

¡ 29. 4 strom s prasklým kmenem hrozící
padnout na vozovku – Slavošovice

¡ 26. 5. požár sila na piliny – Sosní
¡ 15. 6. požár skládky – Lišov

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ
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ZE ŠKOLY

KONEC
ŠKOLNÍHO ROKU
Zde na stránkách zpravodaje jste se mohli
během tohoto školního roku dočíst, co všechno se událo ve škole. Každá součást školy měla
svůj program, který je závazný, ale spousta
věcí, akcí a nápadů byla uskutečněna nad rámec povinností. Tímto chci poděkovat všem
učitelkám, učitelům, vychovatelkám a všem
pracovníkům školy za jejich přístup a odvedenou práci.
Nyní bych chtěl také jménem školy poděkovat Mgr. Petru Špatnému a Mgr. Aleně
Špatné za jejich dlouholetou práci, úsilí a
péči o své žáky v ZUŠ, popřát jim do nové
etapy života to nejlepší a mnoho šťastných dní.
Mgr. Vladislav Šesták, ředitel školy

Statistika školního roku 2018/2019
počet zaměstnanců 51
žáků ZŠ
219
počet tříd
11
žáků ZUŠ
115
dětí MŠ
106
počet tříd
4
dětí ŠD
94
počet oddělení
4
Zápis do ZŠ
k zápisu
přijatých
odklady
do jiné školy

38
31
5
2

Zápis do MŠ
k zápisu
42
přijatých
30
(umístit se podařilo všechny žadatele až do tří
let věku k 31. 8. 2019, hranice přijetí se již posunula až na úroveň měsíce listopadu)

Školní rok 2019/2020
předpokládaný počet žáků: 228
počet tříd 13 (rozdělení 1.– 4. ročníku)
počet žáků ZUŠ
145
počet dětí MŠ
108
počet tříd
4
počet dětí ŠD
105
počet oddělení
4
Změny v obsazení
odcházející pracovníci
ŠJ – 1x, ZŠ – 1x, ZUŠ – 4x
noví zaměstnanci
ŠJ –1x, ZŠ – 4x, ZUŠ – 5x

Čtvrtek 27. června byl posledním školním dnem pro žáky deváté třídy základní školy. Jak
je již letitým zvykem, předání posledního vysvědčení probíhalo slavnostně v obřadní síni
ledenické radnice.
Kromě rodičů, sourozenců a kamarádů se přišli se svými žáky rozloučit třídní učitelka
Mgr. Jana Dastichová, členové učitelského sboru, ředitel školy Mgr. Vladislav Šesták i místostarosta městyse Ing. Michal Vazač.

Exkurze druhých tříd
do Planetária v Českých Budějovicích
Dne 21. května jsme se vypravili na exkurzi do českobudějovického planetária. Nejprve
nás pustili do vybavené tmavé místnosti, kde jsme se usadili na pohodlná křesla a hned nato
nám pustili z projekce noční oblohu, kde jsme obdivovali mnohá souhvězdí. Tady jsme během asi hodinového programu měli také čas na zvědavé dotazy od dětí. Paní uvaděčka však
byla trpělivá a na veškeré dotazy odpovídala.
Poté jsme se přesunuli do poměrně velkého kinosálu, kde byl připraven film o astronautech a jejich cestách do vesmíru. Viděli jsme opravdové astronautské skafandry, přípravnou
fázi i cvičení, kterou astronauté absolvují, než se skutečně vypraví do vesmíru. Součástí filmu
byl také pohled na naší zeměkouli z vesmírné stanice. Kompletně jsme naší exkurzi završili
piknikem na Sokolském ostrově, kde jsme ještě jednou hodnotili celu tuto exkurzi – a to velmi přínosně.
Mgr. Alena Hesová, Mgr. Kateřina Šimková
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…JÉ! KRÁSNÝ! ÚŽASNÝ!
Byl nejen náš 1. školní výlet do ZOO Hluboká nad Vltavou, ale hlavně náš čáp marabu z Afriky!
Třída 1. B ZŠ Ledenice se stala 7. června 2019 jeho adoptivním rodičem. Na důkaz přátelství
jsme mu přivezli keramického kamaráda a to skoro v životní velikosti! Teď mu nebude ve
výběhu smutno…
V místním divadle hráli vtipnou pohádku O svišti, který neuměl
pískat. V 10 hodin nás očekávala paní manažerka a dovedla nás
k výběhu až na samý konec ZOO. Tam nás čekalo překvapení!
I když jsme se zpočátku trochu báli velkých zoubků, krmení lam a
poníků byl nezapomenutelný zážitek.
Lama Standa byl hodný a poníci se strkali, aby na ně vyšla řada
na kousky mrkve, kterou jsme jim přivezli.
Počasí nám přálo, sluníčko vykukovalo mezi mraky a my jsme si
prohlíželi jednotlivé výběhy se zvířátky. Po svačině a odpočinku
jsme si v místním obchodě U Surikat procvičili znalosti z předmětu
finanční gramotnost. Každý si mohl koupit na památku suvenýr a
malou dobrotu. Kvíz znalostí o zvířatech jsme hravě zvládli a budeme čekat na vyhodnocení. Nakonec jsme ještě jednou zašli k našemu čápovi. Na rozloučenou nám zamával křídly. Pak už nás čekala
cesta domů modrým minibusem.
Náš 1. školní výlet se nám moc vydařil. Chtěli bychom tímto velmi poděkovat paní Liškové – mamince Honzíka, za pomoc při organizaci adopce v ZOO,
Krásné léto a prima prázdniny přejí žáci 1. B ZŠ Ledenice

Školní výlet 1. A
Dlouho jsme se těšili na náš výlet. Děti
ani netušily, co by je mohlo všechno čekat.
Nejprve jsme si nabatikovali trička, aby nás
všude poznali a hlavně našli. Ve čtvrtek
jsme obdrželi dopis od vládce Novohradských hor a mohlo se jet. Turistický výlet
s osmi kilometry v příšerném horku zvládli
všichni báječně. Neslyšela jsem žádné hekání ani vzdychání. Velká motivace, dorazit do
cíle, nás hnala stále vpřed. Děti plnily úkoly,
se kterými se mohou potkat kdykoli v životě: ptali se na cestu, orientovaly se podle
mapy, žádaly o vodu, kovaly řetěz, pekly
housky… Na konci cesty nás čekalo koupání
na koupališti. Samozřejmě bych si to s tak
malými dětmi nemohla dovolit, ale v cíli nás
čekali rodiče dětí. Dokonce jsme naplánovali společné nocování v kempu.
V sobotu nás čekal výšlap na Kraví horu.
Všichni vylezli až na vrchol a většina i na rozhlednu.
Mám ze své třídy radost. Rodiče, kteří neměli stan, si jej kvůli našemu výletu pořídili a
docela se obětovali. Ze začátku se rodičům
možná úplně nechtělo, ale pak jeli všichni a
výlet hodnotili velmi pozitivně. Co se všechno
odehrálo, nejde popsat v pár řádcích. Bylo
toho moc a vše dopadlo tak, jak si moji malí
turisté přáli, setkali se dokonce i s vládcem
Novohradských hor.
Celý rok jsem měla poslušné a hodné děti,
báječné a usměvavé rodiče, kteří mne podporovali, a nikdy nehledali mouchy na mé práci.
Odpustili nějaké to zpoždění nebo drobné niance, proto já měla motivaci uskutečnit tento
výlet.
Mgr. Marie Petrášová

My na začátku cesty

Naše výprava
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ČESKO-ANGLICKÉ DIVADELNÍ
PŘEDSTAVENÍ – THE LAST WISH
Divadelní centrum

V dnešní době není bezpochyby problém,
aby žák či náctiletý, prahnoucí po mluveném
slově v angličtině, zhlédl jakýkoliv film v původním znění. Ale příležitost slyšet anglický
jazyk na prknech, co znamenají svět, se jen tak
nenaskýtá.
Proto jsme přivítali nabídku Divadelního
centra, jež hrají svá představení převážně
v anglickém jazyce. Představení jsou inscenována jako učební pomůcka. Jejich letošní premiéra se jmenuje The Last Wish.
A tak se dne 15. května žáci 6.–9. ročníku,
spolu s doprovodem Mgr. Jany Dastichové

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Druhé pololetí jsme začali družinovým karnevalem. Byl to náš první karneval, proto jsme
se na něj velice těšili. A nebyli jsme zklamáni.
Všichni jsme se patřičně vystrojili, p. Bárta nám
pouštěl skvělou muziku k tanci a děti si zasoutěžily v různých disciplínách.
V dalších měsících si děti poměřily síly ve
stolním hokeji, v dámě, ve fotbálku, kuličkách
a kuželkách. Vedle Sportovního kroužku a
kroužku Háčkem a jehlou, začal v druhém pololetí pracovat i Čtenářský kroužek. Také jsme
navštívili místní knihovnu, kde proběhla soutěž v rychločtení. Úspěšný byl i letošní Milionář, ve kterém dokázal na všechny otázky
správně odpovědět J. Šimčík. Gratulujeme.
Nestrádali jsme ani po kulturní stránce.
V únoru nás navštívilo Divadlo Navětvi a
v květnu náš oblíbený Pan Pohoda. V březnu
jsme se učili bubnovat v kruhu.
Všechna oddělení měla svého maskota, plyšovou hračku, kterého jsme vysílali s dětmi na
výlety. Vždy na víkend si někdo vzal Družináčka domů a vyvezl ho na výlet, nebo s ním
trávil čas doma. Každý Družináček má svůj deník, kam děti zapisovaly zážitky s ním a vkládaly fotografie. Družináček Vločka se dostal
do Maďarska, Německa a dokonce byl až
v Egyptě.
A než jsme se nadáli, je tu konec školního
roku a s ním závěr celoroční hry Stroj času.
A teď již hurá na prázdniny!
Marie Špulková

a Mgr. Jany Míkové stali účastníky zájezdu
s cílem navštívit v Kulturním a spolkovém
domě Slavie v Českých Budějovicích zmíněné představení.
Divadelní představení The Last Wish –
Poslední přání je, i přes pesimisticky znějící
název, velmi humornou hrou. Příběh byl inspirován Werichovou pohádkou o králi a jeho
třech synech. Pan Král (Mr. King) měl jedno
velké přání, a to získat zpět své staré sandály,
které kdysi nechal jako zástavu v malé české
hospůdce. Tento úkol svěří svým dvěma synům a dceři, odměnou jim má být vítězný los
z Národní loterie. Nejlépe se s celou situací

vypořádá, jak to v pohádkách bývá, nejmladší
dobrosrdečný Johny.
Hra byla zajímavá a vtipně pojatá, prolínaly se v ní prvky klasických příběhů s těmi moderními. Žáci se mohli přesvědčit, že mluvené
angličtině docela dobře rozumí. Zároveň si
také rozšířili slovní zásobu, i díky tištěným
materiálům, jež byly pro žáky připraveny
k prostudování před zhlédnutím samotného
představení.
Těšíme se, jakou premiéru si pro nás Divadelní centrum připraví na příští školní rok!
Mgr. Jana Míková
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Milí příznivci hudby
a ZUŠ Ledenice,
v novém školním roce 2019/2020 nabízíme
také nové hudební obory. Jedná se o housle,
violu (která se vyučuje až od deseti let věku) a
Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba (jedná se o obor, který obsahuje tři moduly –
ovládání hudebních softwarových programů,
skladba, hra na klávesový nástroj pro ovládání
počítače). Tento poslední obor je možné otevřít
pouze tehdy, pokud se přihlásí min. čtyři zájemci. Vyučující tohoto předmětu by byl v budoucnu učitel bicí třídy, kterou bychom rádi
v následujících letech otevřeli. Prosíme proto
zájemce z řad žáků, aby se závazně přihlásili na
emailové adrese zusled@zs.ledenice.cz a to
do konce července 2019.
Otevřeme také PHV (přípravná hudební výchova) pro nejmenší děti z mateřské školy, které se budou moci seznámit s nástroji, rytmikou,
zpěvem, improvizací a to vše formou hry.
Pedagogický sbor budou tvořit kvalifikovaní umělci a vaše děti si mohou vybrat nástroje a pedagoga.
Mrázová – PHV, zpěv, sbor
Nestřebová – klavír
Pešková – klavír
Gruberová – lesní roh, trubka,
zobcová flétna, hudební nauky
Menšík – housle, viola, kytara
Jech – příčná flétna, zobcová flétna
Doskočil – saxofon, klarinet
Sedlecká – zpěv, sbor
Všechny dotazy a přihlášky rádi zodpovíme na emailové adrese výše.
Za ZŠ, ZUŠ a MŠ
Eliška Mrázová

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Naposledy jsme se rozloučili:
t s panem Romanem Dastichem z Ledenic,
zemřel 31. května ve věku 54 let,
t s panem Martinem Peterkou ze Zborova,
zemřel 11. června ve věku 48 let.

Děkujeme všem známým a přátelům,
kdo se přišli rozloučit s paní Karlou Kodadovou na její poslední cestě dne 28. 5.
2019. Rovněž děkujeme za květinové dary.
Zarmoucená rodina
Děkujeme všem ledenickým přátelům a
známým, kteří se přišli rozloučit s paní Hanou Mejdrechovou, rozenou Pirglovou na
její poslední cestě dne 25. června 2019.
Děkujeme za účast a květinové dary.
Zarmoucená rodina
Děkujeme všem přátelům a známým
za účast na posledním rozloučení s panem Františkem Šimkem, které se konalo
dne 29. května 2019. Rovněž děkujeme
za květinové dary. Zarmoucená rodina
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Zpráva z SPV truhlářů Ledenice
Bylo jich pět, ano pět nových absolventů oboru tesař, kteří úspěšně absolvovali závěrečné učňovské zkoušky.
v Ledenicích. Možná je to málo, ale za současného stavu učňovského
školství, to vidím jako úspěch. Často slýchávám otázku „Kolik máš učňů?“.
Co na ni odpovědět, že už ne 150, jako před 25 lety, kdy jsem v učňovském
školství začínal nebo jen tolik, kolik mi dnešní doba dovolí. Buďme hrdí na to,
že v našem malém městečku s truhlářskou tradicí se vyučilo 5 nových tesařů.
Přeji jim hodně štěstí do života s výučním listem v oboru tesař.
Jaroslav Šimek, SPV Truhlářů Ledenice

ZLATÁ SVATBA
Dne 6. června 2019 oslavili manželé Věra a František Jelínkovi z Ledenic výročí zlaté svatby. S přáním všeho nejlepšího, spokojenosti a především pevného zdraví zavítal k Jelínkům i starosta Jiří Beneda společně
s matrikářkou Zdeňkou Herdovou.

ZO SPCCH
BOROVANY - LEDENICE

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V úterý 18. června se v obřadní síni ledenické radnice konalo vítání malých občánků.
Slavnostního obřadu se zúčastnila čtyři miminka spolu s rodiči a dalšími jim blízkými hosty.
Nové občánky přivítala zastupitelka městyse paní Jaroslava Žaludová. Hudební vystoupení si připravili žáci ZUŠ Ledenice pod vedením paní učitelky Aleny Špatné a pana učitele
Petra Špatného.

Na fotografii zleva: Daniel Strunz Ledenice, Jonáš Svoboda Ledenice, Jindřich Kadleček
Ledenice, Ema Heralová Ledenice

V měsíci červenci oslaví své životní jubileum naše členky – paní Zdena Pavelcová
z Vrcova, paní Anna Kaucká a paní Marie
Husková z Ledenic.
V srpnu oslaví své jubileum paní Helena
Bušková a pan Václav Dvořák z Ledenic.
Členové vám přejí:
Samé růže, plno kvítí, spokojenost, dlouhé žití,
k tomu pevné zdravíčko, přejeme vám:
Zdeničko, Aničko, Maruško, Václave a Helenko,
ať své narozeniny oslavíte,
dobrou náladu si naladíte.
V duchu s vámi zvedáme vína skleničku
a přejeme i štěstí trošičku.
¡ Máme vstupenky na otáčivé divadlo do
Týna n. Vltavou. 24. 7. Lucerna,
28. 8. Naši furianti.
¡ 12. září uskutečníme 1denní zájezd na
Vysočinu – Žďár nad Sázavou. Odjezd
z Borovan v 6.15 hod., dále Ledenice.
Zajištěna je návštěva Hasičského muzea
v Přibyslavi s průvodcem (40 Kč), návštěva
Zelené hory – památka UNESCO s průvodcem (50 Kč), návštěva zámku Žďár
nad Sázavou – prohlídka „Pocta Santinimu“
s průvodcem (70 Kč). Rozchod ve Žďáru,
oběd, prohlídka města, zpáteční cesta kolem
tvrze v Novém Veselí a rybníka.
Cena zájezdu je 400 Kč včetně vstupů
(v případě doplnění nečleny + 100 Kč na
dopravu).
¡ Příští koupání v Gmündu plánujeme
na říjen, terním upřesním v září.
¡ 20. 11. – 26. 11. máme zamluven pobyt
v Sezimově Ústí – ubytování, plná penze,
10 procedur, kulturní program, 1/2denní
výlet s prohlídkou Tábora, poutní místo
Klokoty, doprava zajištěna z Borovan,
z Ledenic, popř. z Českých Budějovic
dle zájemců (150 Kč obě cesty).
Cena pobytu 4 990 Kč + 50 Kč poplatek ZO.
Veškeré informace podá paní Himlová, tel.
724 771 343.
Členům přeji hezké a teplé prožití letních
prázdnin se svými vnoučaty či pravnoučaty.
Za ZO SPCCH
Jarmila Himlová, předsedkyně
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Rožmberský úředník Jan Ledenický
Koncem letošního července uplyne 420 let
od smrti ledenického rodáka, který se vypracoval na vlivného rožmberského úředníka.
Proč byl ale závěr jeho života neveselý a skončil popravou na šibenici?
Jan pocházel z Ledenic, a proto používal
přízvisko Ledenický. V městečku, kde tehdy
žilo necelých 300 obyvatel, se narodil okolo
roku 1550. O Janově původu, rodičích, sourozencích nebo nabytém vzdělání nic nevíme.
V sedmdesátých letech 16. století se objevuje
v Českém Krumlově, rezidenčním městě mocných Rožmberků, které tehdy představovalo
jedno z významných českých center renesanční kultury. Stal se zde měšťanem, vlastníkem
domu na Latráně v dnešní Formanské ulici,
dvoru s pozemky u Horní brány (jihovýchodní
okraj města) a zejména hostince čp. 7 na hlavním náměstí, který se nazýval u Podlahů podle
předchozích provozovatelů (dnes zde sídlí Restaurace U Hroznu). Jednalo se o největší hostinec v Krumlově (10 lůžek, stáj pro 40 koní),
kde nocovaly významné rožmberské návštěvy,
které ne vždy přespávaly na zámku. Ledenický
tak měl možnost osobně se setkat s různými
diplomaty ze zahraničí, úředníky, umělci nebo
alchymisty.
Posun v jeho kariéře znamenala spolupráce
s Jakubem Krčínem v různých hospodářských
a finančních otázkách (Krčín nestavěl pouze
rybníky, z funkce regenta měl na starosti veškeré hospodářské záležitosti rožmberských
panství). Následně začal Jan Ledenický cestovat po okolních zemích a zejména do Prahy za
účelem dojednávání výhodných úvěrů a půjček pro rožmberské vladaře, protože náklady
na jejich životy byly vysoké. V roce 1593 se
připomíná jako pomocný písař a o rok později
se jako úřednický „asistent“ Petra Voka zúčastnil českého tažení do Uher proti Turkům.
V dubnu 1596 se ledenický rodák přesunul
do Prahy, kde se stal správcem rožmberského
paláce na Pražském hradě. Mezi jeho povinnosti plynoucí z funkce patřila správa veškerého rožmberského majetku v Praze a blízkém
okolí, dále vyřizování potřebných dokumentů,
účast na různých jednání, starost o zásobování
nebo zprostředkovávání spojení mezi Prahou
a Českým Krumlovem. Prací v Praze se mu
otevřel zcela jiný svět, který byl velmi vzdálen
klidnému venkovskému životu rodných Ledenic. Nebudeme daleko od pravdy, když uvedeme, že mu moc a sláva stouply do hlavy a začal
se chovat velkopansky. Jistě ho lákala vidina
zisku predikátu (přídomku) a povýšení do
šlechtického stavu.
Okázalý způsob života v hlavním městě
byl finančně nákladný a vyžadoval mnoho peněz. Protože měl Ledenický nad sebou pouze
minimální kontrolu a dohled, uchýlil se k nekalým praktikám, jak peníze získat. Přivydělával si prodejem vrchnostenského zboží (obilí,
smetana, koně), čerpal za vrchnost úvěry a
zfingoval loupežné přepadení rožmberských

Plán Českého Krumlova ze 17. století s výraznou kresbou šibenice, na níž byl pověšen Jan Ledenický (vlevo, označena šipkou). Stávala východně od historického centra vpravo od současné silnice do Kaplice (plán má opačnou orientaci, jih je dole)
peněz, které ale sám za asistence svého kumpána Kryštofa Kříže zcizil. Jak konkrétně peníze
utrácel? Zakoupil si v Praze dům a luxusně ho
vybavil, oblékal sebe a svou manželku do nejlepších šatů a zdobili se drahými šperky, pořádal bujaré pitky apod. Velkou část utratil za
služby prostitutky Kateřiny, její několikaměsíční vydržování, nákupy různého zboží a společné vyjížďky. Za 2,5 roku jen do Kateřiny,
kterou oženil s přítelem Křížem, investoval
zhruba 300 kop míšeňských grošů, přičemž
jeho měsíční služné činilo cca 5 kop.
I když zpronevěřené peníze dosahovaly
velkých částek, pravidelně předkládané účty
vrchnostenské pokladně byly v pořádku. Papír
snese všechno a vždy se to „nějak“ udělalo. Až
jednou kontrola odkryla Ledenického chování
a on byl donucen k 28. 2. 1599 úřad v Praze
opustit. Jeho nepoctivé počínání (včetně vydržování prostitutky, i když byl ženatý) nebylo
v 16. století ničím výjimečným a setkáváme se
s ním u jeho předchůdců, následovníků i úředníků jiných šlechtických rodů. Po provalení
mohl zjištěný podvodník dožít v ústraní, měl
většinou povinnost dluhy splatit, příp. došlo
k zabavení majetku. Případ našeho rodáka
byl však jiný a svým vyústěním se vymykal
tehdejší praxi. V červnu 1599 byl nejprve
Ledenický i s Křížem uvězněn v kobkách
krumlovského zámku a ve dnech 12. a 14. července podroben mučení (tortuře). Z výpovědí,
ke kterým byl útrpným právem donucen, vyplynulo, že defraudoval rožmberské finance
v celkové výši 2 500 kop míšeňských grošů.
Ortel, který městská rada vypracovala, a Petr
Vok potvrdil, byl krutý – pro cizoložství, podvody, zpronevěru vrchnostenských peněz a
urážku vrchnosti dostal šibenici. Rozsudek byl

vykonán 27. července 1599 na šibenici
v Krumlově, která byla speciálně pro tuto popravu nově vystavěna. Stejný osud potkal jeho
společníka Kříže, který předtím při mučení
mj. doslova vypověděl, že Ledenický „zbytečně a daremně utrácel, a tak sobě počínal, jako
by znamenitým pánem byl“ a že „z domu panskýho sobě hampejz udělal.“
Osudy Jana Ledenického jsou zajímavým
dokladem o kariéře rožmberského úředníka,
který se díky svým kvalitám, horlivosti a vrchnostenské náklonosti vypracoval mezi úřednickou elitu. Konec života mu nepřinesla ani
tak touha po prestiži a rozmařilý život, ale především lidská závist a konkurenční boj jeho
úřednických kolegů, kteří v pozadí čekali na
vhodnou chvíli, jak se Ledenického zbavit, a
jeho popravu si vymohli. Podle svědectví sám
Petr Vok, který nátlaku úředníků na likvidaci
podlehl, svého rozhodnutí „potom několikrát
litoval.“
Osobě Jana Ledenického a jeho osudům je
částečně věnována expozice o rožmberských
úřednících v baště žumberské tvrze. Podrobnější informace lze nalézt v článku Vzestup
a pád rožmberského úředníka od Aleše Stejskala a Milana Bastla v časopise Historický
obzor, 5–6, 1995, s. 118–123 a v článku Mezi
hlavní městskou a venkovskou rezidencí od
Jiřího Kubeše v časopise Scientific Papers of
the University of Pardubice, Series C, Faculty
of Humanities, 9, 2003, s. 43–53. Autoři vycházeli z archiválií dochovaných v českokrumlovském oddělení Státního oblastního archivu v Třeboni ve fondu Velkostatek Český
Krumlov.
PhDr. Jiří Cukr
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DĚTSKÝ DEN
Tak jako každý rok, tak i letos jsme pro děti
připravili Dětský den. Stejně jako loni byl i ten
letošní připravený pod hrází rybníka Lazna.
Ve dvě hodiny začal moderovaný program,
při kterém se děti mohly dosyta vyřádit. Byl
plný zábavy, soutěží, písniček a odměn. Kromě sladkostí dostalo každé dítko i pikador a
limonádu. Velký zájem byl také o malování
na obličej.
Obří skákací hrad, na kterém děti celé odpoledne řádily, pro ně zajistil Jan Junek, Prodej zmrzliny - Ledenice. Velké díky!
jk

V Ohrazení si děti Dětský den užily na pohádkové stezce

Žraločí stezka
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ARCHA BOROVANY
Neznáte také někoho,
kdo by stál o návštěvu?
Příběhy pečovatelské služby jsou možná
obyčejné, ale takový život často je. Paní Marie
dlouhodobě zvládala svůj život doma, za podpory
pečovatelek. Pak se její stav náhle zhoršil, přicházely
často pády. Jediným řešením pro paní Marii bylo přestěhování do domova pro seniory. Jsme spolu stále v kontaktu a před několika dny nám
poslala krásnou zprávu:
„I když mám vše, co potřebuji, jsou na mne hodní a slušní, chybí mi
tu služba, kterou jsem u vás tak ráda využívala. Odvoz kamkoliv dle domluvy. Zatím mi pomohl švagr s odvozem k doktorovi, nebo jsem použila taxi. U vás jsem byla jako pod dohledem anděla strážného a
současně ve vaší příjemné společnosti.“
Naše klienty v domovech pro seniory často navštěvujeme. Vzpomínáme na prožité a těšíme se ze společného setkání. Pro paní Marii i ostatní je nesmírně cenná možnost, být stále v kontaktu s těmi, které
potkávali doma. Přestěhování do zařízení sociální péče by nemělo znamenat zpřetrhání dosavadních vztahů člověka.
Terénní pečovatelská služba ARCHA pomáhá a podporuje klienty na
Trhosvinensku a v Českých Velenicích v běžných úkonech péče o sebe a
domácnost. Podporuje uživatele při pohybu venku, organizuje volnočasové aktivity a jiné. Více info naleznete na www.archaborovany.cz
anebo telefonním čísle: 399 499 936.
Tereza Umlaufová – koordinátorka projektů

Trénování paměti
s Archou o prázdninách…
Naše skupinové kurzy trénování paměti se již staly velmi oblíbenou
aktivitou seniorů nejen v Borovanech, ale i v dalších obcích. Kurz má
zpravidla 10 lekcí a je pro omezený počet zájemců (10–12 osob). Jde
nám hlavně o kvalitu tréninku, proto probíhá v malé skupince.
V kurzu odhalujeme fantastické možnosti lidské mysli. Učíme se
techniky, které nám pomáhají zapamatovat si čísla, data, obličeje, či
jména. Dozvídáme se tipy na trénování paměti a zjišťujeme, jak svou
paměť rychle a trvale zlepšit. S lepší pamětí můžete zvýšit své IQ, rozvíjet představivost a kreativitu a dosáhnout tak většího úspěchu ve
všech oblastech života.
Protože je mnoho osob, které by měly o kurz zájem, ale jsou z nějakého zdravotního důvodu indisponováni a potřebují individuální přístup, připravili jsme stejně jako v loňském roce individuální setkání.
Trenérka paměti má již seznam osob, které bude během prázdnin navštěvovat, a společnými silami zapracují na rozvíjení řeči, kreativity a
fantazie pomocí povídání, her, křížovek a rozličných podpůrných pomůcek. Trenérka citlivě rozpozná, kde jsou ještě rezervy a kde je třeba
zvolnit, proto není třeba mít jakékoliv obavy, že nebudete stačit. Vše
probíhá v individuálním tempu.
Těšíme se na všechny, které tento individuální program zajímá.
Jana Pražáková – trenérka paměti

ŽRALOČÍ STEZKA
V úterý 11. června uspořádal přírodovědný oddíl Žraloci Ledenice
již 23. ročník soutěže nazvané Žraločí stezka. Je to soutěž, ve které
týmy (mohou být až pětičlenné) plní různé znalostní a dovednostní úkoly. Na tříkilometrové trase v okolí Ledenic jsou umístěná stanoviště, na
kterých děti prokazují svoje znalosti například z vázání uzlů, poznávání
rostlin a zvířat, zdravovědy, vyzkouší si morseovku, ale také šplh po
provaze a další úkoly. Do Ledenic každoročně za touto soutěží přijíždí
až dvacet týmů z okolních škol a oddílů. Konkurence je tedy veliká.
Každoročně se soutěží v mladší a starší kategorii.
Letošními vítězi se stali žáci ze ZŠ Srubec v mladší kategorii a ve
starší kategorii obhájil první místo tým ledenických Žraloků, který tak
pro svůj klub získal putovního Žraloka.
Hana Korčáková

Tento projekt s názvem Volnočasové aktivity jako
prevence sociálního vyloučení je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje částkou 50 000 Kč,
z celkového rozpočtu 53 345 Kč.
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Žraloci se zapsali
do historie
Ve dnech 13. až 23. června se v Praze a
Havlíčkově Brodě konalo mistrovství světa
v softbalu. Byl to první světový šampionát,
který se konal na starém kontinentu. Náš národní tým se utkal v základní skupině s obhájci
titulu z Nového Zélandu, dále s Mexikem, Japonskem, Argentinou, Botswanou, Filipínami.
Po rozhodujícím utkání s Kubou česká reprezentace postoupila do čtvrtfinále, v němž po
velmi dobrém výkonu podlehli Kanadě čtyři
nula. Je nutné říci, že Kanada patřila k největším favoritům turnaje.
Co je pro nás ovšem nejpodstatnější a vyvolává to velkou hrdost je skutečnost, že klub
Žraloci Ledenice dodal do reprezentačního
výběru největší počet hráčů. Jedná se o Patrika
Kopečného, Patrika Kolkuse, Jaroslava Breníka a Jirku Korčáka. Nesmíme také zapomenout na trenéra pálkařů Jaroslava Korčáka.
Žraloci se ve většině utkání prezentovali velmi
zajímavými výkony. Patrik Kopečný patřil
mezi spolehlivé zloděje met, chvíli celou tuto
statistiku dokonce vedl. Jiří Korčák si slušně
počínal na pálce a především v poli. Jaroslav
Breník jako nadhazovač měl v týmu velkou
konkurenci v podobě především Michala Holobrádka (Hroši Havlíčkuv Brod) a na hřiště
nastupoval většinou v těžkých chvílích. Patrikovi Kolkusovi se na pálce na začátku turnaje
příliš nedařilo, ale jeho výkony se zlepšovaly.
Tento borec také ukončil na domácím mistrovství světa reprezentační kariéru. Je také
dobré zdůraznit, že zápasy domácího týmu
v hojném počtu navštěvovali ledeničtí fandové. Na zápase proti Kubě bylo kolem šedesáti
příznivců z naší obce a na finálový den jich
vyrazil celý autobus. Ukázalo se, že nemáme
jen skvělé hráče, ale také úžasné fanoušky.
Celý šampionát ovládli Argentinci, kteří
sehráli generální zápas právě v Ledenicích
a ukázali i velký charakter, když pomáhali
vysoušet hřiště po přívalovém dešti, aby se
utkání vůbec mohlo odehrát. Jsem si jistý, že
titul mistrů světa je v dobrých rukou.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem zde
zmiňovaným hráčům a trenérovi za skvělou
reprezentaci klubu a obce Ledenice.
Tomáš Lacina

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

červenec–srpen 2019

Ledenický minivolejbal
Dne 20. 6. 2019 jsme na hřišti v Ledenicích ukončili sezonu turnajem v minivolejbalu.
Zúčastnili se ho všichni, kteří pravidelně každý čtvrtek trénují, od první třídy až po juniorky.
Zastoupen byl žlutý, oranžový a modrý minivolejbal. Turnaj odehrálo celkem 19 budoucích
volejbalistů.
Za svůj výkon obdrželi hráči cenu a diplom, kromě toho také zmrzlinu, která přišla v krásném počasí vhod. Zafandit přišli rodiče i babičky a myslím, že všichni odcházeli spokojeni.
Budeme se těšit na další tréninky, které začnou hned v říjnu.
MS

Fotografie jsou z přípravného zápasu s argentinskou reprezentací, který byl odehrán v Žraločí zátoce v Ledenicích
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V červnu natočila Jihočeská televize společně s Kateřinou Neumannovou medailonek
ledenického softbalového klubu Žraloci.
Zhlédnout ho můžete na: https://www.jihoceskatelevize.cz/archiv/sport/2177.html

FOTBALOVÁ
MLÁDEŽ
V sezóně 2018/2019 měl fotbalový oddíl
Slavoje Ledenice v soutěžích tři mládežnická
družstva:
1) Okresní přebor mladší přípravky
VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDEK!
Ledenice obsadily 1. místo (16 výher, 1 remíza, 1 prohra) skóre 209:92
Nejlepší střelci: 66 Jenda Bicera, 42 Kája
Musil, 31 David Prokop, 31, Sebastian Mckeon, 16 David Pavlík, 9 Nicolas Čech, 5 Honza
Šlehovr. Trenér Adam Stránský
2) Okresní přebor starší přípravky:
Zde se tolik nedařilo, je to náročnější soutěž a nemáme tolik hráčů ročníku 2008 a 2009.
Proto jsme hodně využívali ročník 2010 z mladší přípravky. Ledenice obsadily 8. místo z deseti (4 výhry, 13 proher) skóre 68:155
Nejlepší střelci: 20 Jenda Bicera, 10 Kája
Musil, 6 Radek Briš, 6 Nicolas Čech, 5 Sebastian Mckeon, 5 Adam Novák, 4 David Prokop.
Trenér Martin Štěch

Mladší přípravka roč. 2011 a ml.
Ondra Krofika, Vašek Strouha, Matěj Brůha, Matyáš Homer, Vojta Vitoušek, Kuba Ulrich, Ondra
Vokálek, Daniel Jarůšek, Martin Hruška, Tonda Demut. Trenéři: Miroslav Strouha, Adam Stránský

3) Okresní přebor mladší žáci:
Ledenice byly v této soutěži nováčkem a
v náročné soutěži s kvalitními týmy obsadily
8. místo z devíti. (2 výhry, 14 proher) skóre
18:96
Nejlepší střelci: 4 Matouš Ochozka, 4 Radek Briš, 3 Honza Hinterhölz, 2 Honza Panuš,
2 Tomáš Kučera. Trenér Petr Salák
4) Minipřípravka
Tito kluci ročníků 2013 a 2014 sice soutěž Starší přípravka roč. 2009 a ml.
nehráli, ale pilně celou sezónu trénovali pod Honza Šlehovr, Jenda Bicera, Ondra Chadima, Sebastian Mckeon, Fanda Průka, Matěj Papoušek,
vedením trenérů Martina Štěcha a Miroslava David Prokop, Ondra Štěch, Markéta Papoušková, Nicolas Čech, David Pavlík, Kája Musil.
Strouhy, aby v následující sezóně naběhli do Chybí: Tomáš Fencl, Adam Novák, Ondra Skácel, Štěpán Fuka. Trenér: Martin Štěch
soutěže.
Poděkování zaslouží všichni uvedení trenéři, kteří obětují svůj volDo sezóny 2019/2020 vstupujeme opět se třemi mládežnickými
týmy ve stejných kategoriích. Rozšíření o další kategorii, tzn. o starší ný čas, aby se v Ledenicích kluci i dívky mohli věnovat fotbalu. Jestli
má někdo zájem zapojit se do trenérského hnutí, je vítán!
žáky, plánujeme až na sezónu 2020/21.
Na fotkách jsou hráči, kteří budou za Slavoj Ledenice nastupovat
Zároveň rádi uvítáme další kluky i dívky od 5 let, kteří mají zájem
v příští sezóně.
hrát fotbal.
Hráči roč. 2007 a ml.: Jakub Salák, Jan Hinterhölz, Vilém MachaRodičové volejte na níže uvedená tel. čísla:
louš, Matouš Ochozka, Tomáš Kučera, Matouš Jindra, Dominik KobliMartin Štěch, tel. 775 665 035, Petr Salák, tel. 777 663 644
ha, Radek Briš, Tomáš Fencl, Filip Brabec, Daniel Stropek.
Více informací o fotbale v Ledenicích a o celém Slavoji najdete na
Do této kategorie chceme prolínat hráče ze starší přípravky, aby si
www.tjslavojledenice.cz
zvykali na větší rozměry hřiště a kvalitnější soupeře.
Mladší žáky povede nadále trenér Petr Salák.
Martin Štěch, TJ Slavoj Ledenice
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Klub lodních modelářů
Mistrovství ČR mládeže
Strážnice – Tvarožná Lhota, 15. 6. – 16. 6. 2019
Vzhledem k tomu, že mnozí členové KLoM
se účastnili soutěží v sofbale, který v Ledenicích má skutečně vysokou prioritu, přišli o zážitky, které se stanou v našem odvětví zhruba
jednou za dvacet let. Perfektně připravené Mistrovství ČR lodních modelářů – mládeže. Překrásný areál přehrady Lučina u Strážnice – na
slovenských hranicích s ubytováním ve čtyřmístných chatách s plným vybavením. Účast
vrcholových manažerů a bylo vidno, že svaz tentokráte na mládeži nešetřil. Silná účast z celé
republiky a hned zahájení hymnou ČR naznačilo vysokou úroveň. Boj to byl veliký, nikdo
nechtěl dát nikomu nic zadarmo. Do toho foukal docela silný nárazový vítr tak, že každý jedinec musel skutečně maximálně vynaložit plné úsilí a svůj um. Někteří dokonce ve velikých
vlnách model utopili a v osmimetrové hloubce ani potápěč neměl šanci. Byl to závod s tvrdou
realitou. V neděli byl naprostý klid, a jak my říkáme „olejová voda“.
Zážitek, který já pamatuji asi tak před dvaceti léty na stejném místě. Lučina je prostě kouzelná. Vše se odehrávalo za účasti nejvyšších manažerů SMČR našich sekcí a vše zaštiťoval a
řídil ředitel církevního gymnázia v Tvarožné Lhotě. Ledenice měli za odměnu moc pěknou
exkurzi do vinařství Tři vinaři s pěkným výkladem, sklípkem a procházkou po vinicích. I si
něco dobrého dovezli domů. Možnost koupání v přehradě s využitím atrakcí byla moc dobrá
a osvěžení perfektní. Přivezli jsme domů tři první místa a dva tituly Mistra ČR – Matěj Sedmík
a Jakub Svoboda. Tentokráte to byla malá výprava s velikým výsledkem. Já jako vedoucí
z toho mám nezapomenutelný zážitek a věřím, že tomu tak bude i u dětí. Jiří Hinterhölz

Mistrovství ČR lodních modelářů
Ledenice, 21. – 23. 6. 2019
Ve středu se stavěla mola, ve čtvrtek tratě a potom už to vše jelo naplno. Ve čtvrtek večer
pořádně zapršelo, voda na Lazně se pročistila, v pátek se sjeli lodní modeláři od Aše až po
slovenské hranice. Bylo jich těch nejlepších přes šedesát a tím mohlo vše začít. V pátek
21. června v 11,00 hodin zazněla u rybářské chaty státní hymna, bylo proneseno přivítání a
pokyny a rybník Lazna ožil tak, jako nikdy jindy. Poprvé se zde konalo Mistrovství ČR lodních modelářů.Ve slalomu soutěžily jak jednoduché modely, tak i přesné makety, nádherné
parníky a dokonce přijel i model PRESIDENT MASARIK, který je 2 m dlouhý a v ČR pouze
jeden. Prostě podívaná. Televizní zpráva na JČ televizním kanále přilákala dost diváků, ale
sobotní dopolední déšť jich také asi hodně odradil. Voda však byla klidná a všem se jezdilo
moc dobře. Odpovídají tomu i výsledky. Ledeničtí junioři mají v obou soutěžích první a třetí
místo. Nastal veliký boj mezi Ledenicemi a Jabloncem nad Nisou. V září se v Duchcově rozhodne úplně o všem. Pravdou je, že v Ledenicích si každý najezdil pěkné body pro reprezentaci v roce 2020 k účasti na Mistrovství Evropy. Vyhlášení výsledků proběhlo v neděli přesně
v pravé poledne za zvuků zvonů z ledenického kostela.
Všem se tady líbilo překrásné prostředí. Potřebujeme v Ledenicích pouze více míst na ubytování. Již nyní se nejvyšší
manažeři SMČR dotazují, zda by takovéto mistrovství bylo
možné v Ledenicích uspořádat v roce 2021. Čas, situace a
možnosti jistě ukáží.
Veliké poděkování patří místní rybářské organizaci za
zapůjčení chaty a zajištění vodní plochy, sponzorům Tomáši Fenclovi – Truhlářství, Josefu Hronkovi – Beton Hronek,
Michalu Hruškovi – AL-SYSTEM EXPO, Petru Kubešovi
TK Colsunting s. r. o., Pavlu Šímovi – Mosled s. r. o., Milanu Petrášovi – autoservis, Milanu Porkristlovi – MP JET
Ledenice, Jiřímu Homerovi – Truhlářství, Janu Kadlečkovi
– autodoprava a zemní práce, Jaroslavu Šimkovi – truhlářské
učiliště a městysu Ledenice, MAS Sdružení Růže. Místostarostovi Michalu Vazačovi a starostovi Jiřímu Benedovi za
krásné přivítání všech soutěžících z celé ČR a v závěru za dekorování těch nejlepších závodníků a poděkování za účast.
Udělali jsme si tu nejlepší vizitku.
Za KLoM Ledenice Jiří Hinterhölz

Opět o pouti
Jak již naše veřejnost ví, lodičkáři slaví 50 let
svého trvání pod jedním vedoucím a dalším bodem v oslavovacím programu bude veliká výstava v sále U Králů ve dnech 10. a 11. srpna –
tedy o ledenické pouti. Vystavíme nejenom
svoje nejlepší modely, které by jistě zaplnily
celý sál, ale místo připravíme i okolním přátelským klubům z Borovan a z Českých Budějovic.
Chystáme i dvě veliká překvapení. Pan
Fyrbach připravil fotografickou prezentaci
ledenické historie lodního modelářství, kde
se dnešní tatínkové možná ani nepoznají. Budeme ji promítat na plátno a jistě se bude na
co dívat.
Druhým překvapením ze zlatého fondu lodních modelů bude maketa válečné lodi Bismarck, kterou za několik roků vyhotovil náš
člen. Maketa je 125 cm dlouhá, naprosto přesná a v sobotu 10. srpna v 17.00 hodin k této
válečné lodi bude i hezké povídání. Třeba i
o tom, kde, co a jak na skutečné lodi bylo a jak
měla celkově ovlivnit a zvrátit druhou světovou válku. Vyprávět bude pan Ing. Milan Prokeš z Velešína.
Touto cestou se také obracíme na bývalé
členy lodních modelářů o zapůjčení svých modelů z dávných let. Volejte na tel. 728 334 289.
Návštěvník jistě ocení i skvělé práce našich
dětí.
Za KLoM Ledenice Jiří Hinterhölz
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pokračování ze str. 14

Téměř dvoumetrový model lodi President Masaryk

Vítězové seriálu MČR v Ledenicích
Budina Vojtěch – Jablonec nad Nisou, Karel Fyrbach – Ledenice,
Matěj Sedmík – Ledenice

VÍTĚZOVÉ KRAJE
Tak nám zase skončila volejbalová sezóna
2018/2019 a byla velice úspěšná. Soutěž v Ledenicích hrají celkově čtyři týmy, a to dva
mužské a dva ženské. Muži „A“ a ženy „A“
hrají krajský přebor a muži „B“ a ženy „B“
hrají okresní přebor. Ženy „A“ skončily na 6. a
ženy „B“ na medailovém 3. místě. Co se týká
mužů, tak zde se povedl unikátní výsledek,
kdy mužstvo „A“ vyhrálo svou soutěž a stalo
se tak krajským přeborníkem! Mužstvo „B“
též skončilo na medailové pozici, a sice na
3. místě. Když vezmeme v úvahu, že všechny
naše týmy hrají v konkurenci družstev především z Českých Budějovic a dalších větších
měst, je to skutečně krásný počin.
Na závěr letošní sezóny se uskutečnil 22. 6.
2019 tradiční volejbalový turnaj „tzv. Doplácná“ pro všechny volejbalisty a volejbalistky
Ledenic. Sešlo se nás 22 a všichni jsme odcházeli z turnaje velmi spokojeni.
Volejbalu zdar! Krásné léto všem!

Při ukončení mistrovství převzal pan Jiří Hinterhölz z rukou starosty městyse Ledenice Jiřího Benedy pamětní medaili a poděkování členů
zastupitelstva městyse. Toto ocenění mu bylo
uděleno při příležitosti 50. výročí založení Klubu lodních modelářů a za dlouholeté a obětavé
vedení Klubu lodních modelářů a výbornou
reprezentaci městyse Ledenice na modelářských soutěžích republikového i mezinárodního významu.
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ROZHOVOR: Trenér Jindra hodnotí
sezonu 2018/2019 a nastiňuje výhled
Fotbalisté TJ Slavoj Ledenice skončili
v sezoně 2018/2019 na slušném 5. místě v I. B
třídě (skupina D). Do nové sezony plánuje vedení Slavoje posílení týmu. A jak to vypadá se
současným kádrem? O všem hovoří trenér
Stanislav Jindra.
Trenére, v Ledenicích máte za sebou první rok trénování. Jaká to byla sezona?
V součtu podzimu a jara musím říct, že
jsme splnili cíle, které jsme si před sezonou
dali. Skončili jsme v horní polovině tabulky, i
když se nám nepovedla podzimní část. Ta byla
z naší strany slabší. Herně ani tak ne, ale z pohledu proměňování šancí ano. Jaro bylo víceméně až na pár výjimek v pořádku. Osobně
jsem cítil, že tým má na to, aby byl do pátého
nebo šestého místa. A to se nám povedlo.
Vraťte se ještě k podzimní části. Kromě neproměňování šancí jste měli mezery i jinde?
Na podzim jsme nehráli špatně, ale problém byl opravdu ve finální fázi. Dokázali jsme
hrát vyrovnaný fotbal nebo jsme byli dokonce
lepší, ale body brali soupeři. Dávali jsme málo
gólů a chybu vidím i v chybách v obraně.
Tam jsme také měli během podzimu nějaké
rezervy, které se nám na jaře podařilo hodně
eliminovat.

I přes slabší podzim jsou ale Ledenice
s 62 góly tým, co vstřelil v soutěži nejvíce
branek.
To nás samozřejmě těší a hodně nám to vylepšil poslední zápas se Slavonicemi, které
jsme porazili 8:0. Budu se ale trochu opakovat. Těch branek mohlo a hlavně mělo být
více. Kluci moc dobře ví, že góly dávat umí a
když hrají v pohodě, tak se prosadí.
V ofenzivě vám hodně pomohl devítigólový Michal Bez, který před sezonou oficiálně
ukončil kariéru. V průběhu soutěže se ale
vrátil, aby mohl oslabenému týmu v době velkých zranění. Bude pokračovat?
Jeho návrat vliv na tým samozřejmě měl.
Michal je i bez tréninku pořád hráč, který má
velký přehled, dokáže podržet a rozdat balon a
pořád má i výbornou střelu. Vstřelil několik
důležitých gólů a jsem rád, že nám přišel pomoct. Měli jsme domluvu, že když nás bude
málo, můžu mu zavolat. Teď po sezoně řekl, že
už to je jeho definitivní konec. Trénuje mládež
v Roudném, má rodinu. Chápu to a věřím, že
další sezona už proběhne kompletně v naší
režii.
Plánujete po sezoně, ve které jste měl problémy se skládáním sestavy, větší posilování?
S vedením plánujeme přitáhnout čtyři hráče, kteří by kvalitou neměli tým doplnit, ale
rovnou posílit. Dva hráči jsou hodně mladí,
třetímu je 28 let a čtvrtému přes třicet. Dokud
vše administrativně nedořešíme, tak jména ale
zatím ještě zveřejňovat nebudeme.
A co hráči, kteří studují v jiných krajích a
v Ledenicích jsou minimálně?
Naši vysokoškoláci jsou vždycky vítaní,
ale sami ví, že bez tréninku se I. B třída hrát
nedá. Minimum je jeden trénink týdně, ale i
tak je to málo. Párkrát na zápasech byli a budu
rád, pokud se i v nové sezoně domluvíme, že
budou chodit. Uvidíme, jaké budou mít vytížení ve školách. Očekávám ale, že v létě do
přípravy nastoupí.
Důležitá otázka je setrvání nejlepšího hráče Slavoje a s 17 góly nejlepšího střelce soutěže Miroslava Kadlece…
Míra Kadlec je zkušený fotbalista, na kterém tým stojí. I přes jeho už mírně pokročilý

věk má obdivuhodný fyzický fond. Míra pokračuje a bude to základní stavební kámen naší
zálohy. Kolem něj se pokusíme vytvořit tým,
který bude hrát opět o první třetinu soutěže.
Pokud mu zdraví a chuť vydrží, může hrát I. B
třídu ještě několik sezon. Míra je příklad pro
mladé kluky, kteří se od něj mohou hodně
naučit. Doufám, že nám z nich jednou doroste
nový špílmachr.
Kdy začne příprava?
Ve čtvrtek 18. července, abychom měli
měsíc na tréninky. Soutěž by měla začít o víkendu 17. a 18. srpna. Mým přáním je, abychom se scházeli v co největším počtu. Jsou
dovolené, prázdniny a plno kluků je pryč. Po
loňském podzimu ale chceme vstoupit do
nové sezony lépe a mít klidnou podzimní část.
Nyní domlouváme i nějaké přípravné zápasy.
Soustředění v létě vynecháme a pokusíme se
nějaké zorganizovat v zimě.
Podzim bude letos pro vás těžší i kvůli nutnému azylu, že?
Nejsme z toho nadšení, ale chápeme to a
těšíme se na návrat do krásného a zrekonstruovaného areálu. Budeme mít kolem hřiště místo
škváry tartan a hřiště bude mít nově také závlahu. Pro mimofotbalové tréninky budeme
mít vlastní prostor, což je super. V azylu ale
budeme muset odehrát asi celý podzim a
z pohledu výhody domácího prostředí je to
ztráta.
(ls)

SHARKS CHEERLEADERS

I v letošní sezóně jsme měli
zastoupení v Českém národním týmu
V juniorské reprezentaci nás zastupovala Eliška Uhlířová a Klára Hajná a v seniorské reprezentaci Adéla Hynková a Verča Váchová.
Z Mistrovství světa ICU WORLD Orlando Florida si juniorský tým přivezl parádní 5. místo.
Seniorský národní tým skončil ve finále a obsadil krásné 6. místo.
Gratulujeme a děkujeme sportovkyním za skvělou reprezentaci.
Jsme na vás pyšní.
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Letošní soutěžní sezónu máme za sebou!
Byla to sezóna plná úžasných výkonů, dřiny, odříkání, radosti, smutku a emocí.
Podařilo se nám opět uspět na několika medailových pozicích a obhájit tak postavení našeho týmu mezi těmi nejlepšími kluby v ČR.
Děkuji všem sportovcům z týmu SHARKS za
jejich vytrvalost a týmovou soudržnost. Všichni, kteří měli možnost poznat cheerleadingový
sport, ví, že tento sport je náročný na fyzičku,
kondici, týmovou spolupráci a nekonečně mnoho hodin vyčerpávajících tréninků.
Každým rokem se naše výkony zlepšují,
soutěžní prvky se stávají náročnějšími a cheersport se posunuje k vyšším laťkám. To vše
nám dodává energii k lepším výkonům a touze
vítězit.
Rodičům děkuji za jejich obětavost, vzájemnou podporu, důvěru a skvělá přátelství.
Děkuji všem našim fanouškům a všem těm,
kteří nás podporují a motivují. Moc si toho vážíme.
Přeji všem krásné prázdniny a těším se na
zahájení nové sezóny, která startuje každoročním soustředěním 25. 8. 2019 ve Sportovním
areálu v Hluboké nad Vltavou.
Veronika Pokorná

Sharks měli možnost
natáčet s Jihočeskou televizí
Setkání s olympijskou medailistkou Katkou Neumannovou bylo pro nás velmi osvěžující a motivační.
Moc jsme si to všichni užili.

Sobota 20. července 2019 od 13 do 18 h

YAUWAIS CUP 2019 – PŘIJĎTE FANDIT
Ledenický sportovní areál
Ledenická sportovní pořádá 6. ročník
turnaje v kolektivních sportech a silové disciplíně.
V pěti sportech se utká o putovní pohár 8 týmů.
Hrát se bude fotbal, volejbal, nohejbal, tenis a na přihlášené čeká
i speciální disciplína stání na kloubnících.
Po turnaji zahraje kapela Präsident.
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HASIČSKÁ SEZÓNA
Na sezónu 2019 se připravovalo družstvo žen i mužů již v zimě v tělocvičně, kde zlepšovali kondici a snažili se o udržení vztahu s hadicemi a dalším nářadím.
Družstvo žen, pod vedením Lucky Koblasové, se skládá ze Simony
na koši, Lucky na středech savic, Niky na stroji, Haničky, co běhá béčka, Kristy na trojáku a dvou skvělých proudařek Káji a Páji. Jejich sezóna začala již na soutěži v Českých Budějovicích, kde hned braly první
místo, další soutěží byla ta domácí, opět se ukázaly kvality tohoto družstva a tak putovní pohár zůstává doma. To by na zahřátí stačilo, a tak
s další soutěží počkaly až na první kolo Jihočeské hasičské ligy, která se
konala na Srubci. Zde holky zaběhly famózní útok, který vyrazil dech
snad úplně všem přihlížejícím. S časem 16:85 berou první místo a mají
našlápnuto na skvělou sezónu. Další kolo JČHL se konalo v Budilově,
kde se proti sobě utkal JIH a ZÁPAD. Zde bohužel holkám chybělo
štěstí a po chybě na rozdělovači berou NP. To se snaží napravit na dalších dvou soutěžích, kde jsou ale nástřikové terče. První se konala
v Holubově a zde holky se zaváháním berou místo šesté, další soutěž
byla hned druhý den. Ta se povedla o trochu lépe a holky s časem 22:50
vezou čtvrté místo. Poslední soutěž, které se mohly holky zatím účastnit bylo 5. kolo JČHL, ale zde nemohly ze zdravotních důvodů nastoupit.
Ale ženy nejsou v soutěžení sami. Na JČHL máme zastoupení i
v kategorii mužů. Tento tým vede už několik let Matouš Janovský.
V sestavě je Kája Veselý na koši, Véna Trtílek na středech savic,
Mates u stroje, Aleš Duda tahá béčka, Hanz Žahour rozdělovač a
proudaři Míša Pašek a Fíďa Jindrů. Stejně jako u žen i jejich sezóna

začala na soutěži v Českých Budějovicích, kde se klukům vůbec nedařilo a domů se vrátili s neplatným
pokusem. Nicméně hned na následující soutěži ukázali, že umí, a
z Mydlovar přivezli druhé místo.
Jako další soutěž si vybrali tu na Rudolfově s nástřikovými terči a
proudaři předvedli nádherné nástřiky a vyfoukli první místo. Na domácí soutěž byli tedy připravení a svůj um mohli ukázat svým fanouškům
v Ledenicích. Na startu se ukázali až jako poslední, ale celkově skončili
na místě prvním. Další soutěž byla na Srubci a zde začala ta pravá zábava a to JČHL. První kolo úplně nevyšlo a po zaváhání na koši kluci
skončili až desátí. Do Budilova odjížděli tedy s jasným cílem a to přivést nějaké body do celkového hodnocení. A to se i podařilo, kluci
skončili s časem 17:69 na druhém místě a bodů přivezli hned sedmnáct.
Na nástřikovém víkendu, který se běžel v Holubově a Třísově se kluci
také drželi na předních příčkách. V Holubově s časem 22:55 třetí místo
a v Třísově s časem 21:88 místo druhé. Po těchto soutěžích se zatím
drží na samotném vrcholu Jihočeské hasičské ligy. Zatím poslední soutěž v Žernovicích nevyšla podle představ a po zaváhání na levém
proudu kluci odjíždějí s prázdnou.
Uvidíme, jak si povedou obě tato družstva do budoucna a budeme
rádi, když nás budete všichni podporovat, držet nám palce a sledovat na
sociálních sítích (Instagram,facebook).
Za ledenické hasiče Václav Trtílek

TIP NA VÝLET
13. 7. 2019, 20.00 hod.

26. 7. 2019, 20.00 hod.

Koncert k 25. výročí BSP
O. Balage, K. Střihavka
a M. Pavlíček

Matěj Ptaszek & St. Johny Stehlík

After party:
Jiří Schelinger Memory Band
Penzion Kamínek, Byňov
Pořádá: Penzion Kamínek, Byňov,
tel.: 387 981 164, 724 977 094,
info@penzion-kaminek.cz,
www.penzion-kaminek.cz
19. 7. 2019, 20.30 hod.

Divadlo pod širým nebem
v Trocnově
(Návštěva mladé dámy)
Místo konání: Památník Jana Žižky
z Trocnova (Trocnov, 373 12 Borovany)
Oblíbené letní divadlo pod širým nebem
v Trocnově je zpět! Marešova divadelní společnost představuje komedii Zdeňka Podskalského – Návštěva mladé dámy. Představení se
koná v pátek 19. července 2019 od 20.30 hodin v areálu Památníku Jana Žižky (Trocnov,
373 12 Borovany).
Předprodej vstupenek
Muzejní budova Památníku Jana Žižky z Trocnova, IC Borovany, KIC Trhové Sviny, Hlavní
historická budova Jihočeského muzea v Českých
Budějovicích
Počet míst je omezen, sedadla nejsou číslována. Cena: 120 Kč. Délka představení: cca 90 minut bez přestávky.)

Kde: Borůvková zahrada (areál kláštera), Borovany
Harmonikář, zpěvák, fotograf a spisovatel Matěj Ptaszek patří právem mezi evropskou bluesovou špičku. Nejen jako mistrovský hráč na foukací harmoniky (fanoušky časopisu His blues byl vyhodnocen jako 15. nejlepší hráč světa), ale také jako interpret, který je autorem
hudby k filmu Občanský průkaz. Matěj Ptaszek rozvíjí originálním a syrovým způsobem tradici autentického blues z delty Mississippi, které on sám nazývá BluesGrass. Doprovázet ho
bude výjimečný plzeňský kytarista s autentickým zvukem, skladatel a zpěvák Jan Stehlík,
který je „odkojen“ bílou kalifornskou bluesovou scénou tzv. Jump Blues a přímočarými písněmi Johnyho Cashe. Oba hudebníci spolu vedou na scéně obdivuhodný dialog, který mrazivě rozvibruje i morek vašich kostí.
Vstupné: v předprodeji 80 Kč (předprodej www.cbsystem.cz, Infocentrum Borovany), na
místě 120 Kč, místa k sezení.
27. – 31. 7. 2019, vždy od 20 hod.

Hudební festival Jihočeské Nové Hrady, 4. roč.
¡ 27. 7. 2019 – Kostel Nové Hrady
Jaroslav Svěcený – housle, Miloslav Klaus – klasická kytara
Program: M. Giuliani, N. Paganini, J. Svěcený, F. Gragnani, J. S. Bach, B. Smetana, G. Fauré

¡ 28. 7. 2019 – Kostel Trhové Sviny
Jaroslav Svěcený – housle, Žofie Vokálková – flétna, Jitka Navrátilová – cembalo
Program: G. F. Händel, J. S. Bach, J. Svěcený, A. Vivaldi, M. Roesgen- Champion, J. Benda,
A. Corelli, Jean-Marie Leclair, C. Debussy, F. Benda

¡ 29. 7. 2019 – Kostel Dobrá Voda
Jaroslav Svěcený – housle, Michaela Káčerková – varhany, virginal
Program: J. S. Bach, G. P. Telemann, G. F. Händel, J. Svěcený, B. Marcello, A. Corelli

¡ 30. 7. 2019 – Kostel Altweitra
Jaroslav Svěcený – viola, Markéta Fassati – soprán, Michaela Káčerková – virginal
Program: J. S. Bach, G. F. Händel, A. Vivaldi, W. A. Mozart, A. Corelli, J. Svěcený, G. Caccini, F. Benda

¡ 31. 7. 2019 – Zámek Nové Hrady
Jaroslav Svěcený – housle, Martina Včeláková – housle, Václav Mácha – klavír
Program: L. van Beethoven, L. Fišer, A. Dvořák, A. Piazzolla, S. Rachmaninov, J. Massenet,
B. Smetana, D. Šostakovič

Vstupné: 350 Kč, předprodej vstupenek (od 1.6.2019) na www.cbsystem.cz
nebo KIC Nové Hrady, tel.: 386 362 195, www.kicnovehrady.cz
https://www.facebook.com/events/416502419191800/
Pořádá: Město Nové Hrady a Jaroslav Svěcený
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MYSLIVECKÉ
HODY
Sobota 2. 11. 2019

Kulturní dům U Králů v 19.00
Program:
¡ k poslechu živá hudba
¡ myslivecká tombola
¡ speciality myslivecké gastronomie
Předprodej vstupenek od 2. 9. 2019
v cukrárně u Fabiánů,
Náměstí 207 Ledenice.
Přijďte se dobře najíst, napít, popovídat
a zatančit

VÝKUP BORŮVEK
v Ledenicích

Tel. č. 724 687 690

VYKUPUJI
K muzejním účelům tesař., bednář.,
kolář., truhlářské staré ruční nářadí.
I celou pozůstalost.
Tel.: 607 299 533

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

PAVEL SLÁMA

malířství – natěračství
Nabídka veškerých malířských
a natěračských prací
373 73 Libín 66,
mobil +420 728 866 586
e-mail: slamamalir@seznam.cz
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LETNÍ PROMÍTÁNÍ FILMŮ
TJ Sokol Ledenice ve spolupráci s městysem Ledenice si vás dovolují pozvat na letní promítání filmů.
Těšit se můžete na:
17. 7.
Co jsme komu zase udělali?
24. 7.
Favoritka
7. 8.
Léto s gentlemanem
14. 8.
Ženy v běhu
21. 8.
Teroristka
Začátek promítání ve 21 h
Místo: terasa Hospůdky Na hřišti.

Prodám dětskou koloběžku (do cca 12 let)
Tel. č.: 777 951 308

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
Ledenický zpravodaj. Vydává městys Ledenice, Náměstí 89, 373 11 Ledenice, IČ 245 135. Periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází 11x v roce zdarma. Registrační značka MK ČR E 10890. Odpovědný redaktor Jaroslava Křížová. Příspěvky zasílejte na adresu: kultura@ledenice.cz nebo doručte osobně na úřad městyse. Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatele a nemusí být totožné
s názory redakce. Předem nevyžádané materiály se nevrací. Anonymy nebudou otištěny. Za všechny příspěvky děkujeme. Redakce si vyhrazuje
právo krátit příspěvky. Náklad 1010 výtisků. Uzávěrka příštího čísla 25.8.2019, vyjde 9.9.2019. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

