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e-mail: radnice@ou.ledenice.cz, kultura@ledenice.cz

Květen 2020

tel. č.: 387 995 357
Zdarma

ÚŘAD MĚSTYSE LEDENICE

Letošní Velikonoce měly úplně jiný průběh, než na jaký jsme celá léta zvyklí. Ale i v této složité situaci si na ledenické faře našli způsob, jak případné koledníky obdarovat

V rámci preventivních opatření před šířením koronaviru (COVID-19) žádáme občany,
aby před návštěvou našeho úřadu zvážili nutnost této své osobní návštěvy. V případě, že
Vaše osobní přítomnost není nezbytně nutná, připomínáme, že se na městys Ledenice
(úřad městyse) můžete obrátit i jinými způsoby a to telefonicky, e-mailem, či prostřednictvím datové schránky.
KONTAKTY
387 995 357
¡ sekretariát
389 604 754
¡ sekretariát
389 604 752
¡ účtárna
389 604 753
¡ účtárna
¡ matrika
389 604 751
¡ stavební úřad 387 995 058
¡ podatelna@ou.ledenice.cz
¡ radnice@ou.ledenice.cz
¡ datová schránka: dh9b7k7
OTEVŘENO PRO VEŘEJNOST
Pondělí a středa 8–11 a 14–17 h
Děkujeme za pochopení

OPATŘENÍ MĚSTYSE
LEDENICE PRO OBČANY
Vážení spoluobčané,
naší snahou je informovat Vás o dalších postupech a nových situacích
vyplývajících z výskytu koronaviru na našem území a následného vyhlášení a prodloužení nouzového stavu. Zde naleznete důležité informace a kontakty související s cílem minimalizovat možnou infekci.
Další důležité informace naleznete na www.ledenice.cz

¢ Důležité kontakty
Seniorská linka Jihočeského kraje

800 203 210

Hygienická stanice Jihočeského kraje
(volat v případě podezření na nákazu)

387 712 210

Pohotovostní linka Krajské hygienické stanice

736 514 386

Informační linka v souvislosti s koronavirem

1212

Infolinka státního zdravotního ústavu
(rady v souvislosti s aktuálním
výskytem koronaviru)

725 191 370

Moje rouška chrání tebe,
tvoje rouška chrání mě!

¢ Lékařské služby

Žádáme pacienty, aby omezili návštěvy ordinace jen na akutní
případy. V případě, že máte podezření na nákazu koronavirem,
obraťte se telefonicky na lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
MUDr. Jana Kaderová, tel. č. 387 981 415
– nouzový provoz ordinace pouze v Borovanech.
MUDr. Josef Kroulík, tel. č. 387 995 127
(odpolední ordinace v úterý je zrušena)
V žádném případě se bez předchozího telefonického kontaktu
nevydávejte do ordinace!

¢ Prostředky prevence

V případě naléhavé potřeby roušek nebo dezinfekce volejte na
Úřad městyse Ledenice tel. č. 387 995 357.

¢ Pomoc seniorům

Prostřednictvím tel. č. 387 995 357 si mohou zájemci starší 70 let
objednat pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně
nákupu potravin a léků.

Noste roušky, má to smysl!

Buďte zodpovědní vůči
svým spoluobčanům
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MÍSTNÍ KNIHOVNA LEDENICE

UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE
Knihovna je otevřena od pondělí 4. 5. 2020!
Výpůjční hodiny: Pondělí 10 – 16 hod.
Čtvrtek 12 – 18 hod.

Do odvolání budou služby knihovny omezeny
pouze na vracení a půjčování knih
Přístup k počítačové technice nebude možný
Využijte možnosti objednávky knih přes telefon nebo e-mail
Tel. č. 389 604 756,
E-mail: knihovna@ledenice.cz
Vše za přísných hygienických podmínek stanovených
vládou. Pohyb po knihovně není povolen. Knihovna
je součástí Domu s pečovatelskou službou, prosíme proto
její uživatele, aby knihy vyzvedával vždy jeden člen rodiny
a zdržoval se ve společných prostorách DPS co nejméně
Seniorům v Ledenicích můžeme knihy doručit domů
Děkujeme za pochopení!

Ledeničáci, děkujeme
vám za plná břicha
Je to již 15 let co jsme změnili adresu trvalého bydliště a rozhodli se začít budovat Zoologickou zahradu ve Dvorci. Řadu z vás známe,
ale některé vaše tváře nebo jména jsou nám neznámé, protože jste se narodili v době, kdy už
jsme v Ledenicích nebydleli nebo jste se sem
přistěhovali. Přes to všechno jste na nás nezapomněli a v době největší krize nám poskytli
pomocnou ruku.
Pandemie spojená s koronavirovou krizí
zasáhla každého z nás. Omezení a nařízení,
která postupně přicházela, uzavírala většinu
provozoven a nikdo to neměl a stále nemá
lehké. Uzavření neminula ani zoologické
zahrady a pro provozovatele nastala doba
naprosté nejistoty. Pomoc začala přicházet od obyčejných lidí.
Patří vám všem obrovský dík za zapojení do potravinové a finanční sbírky, kterou si vzali na starost mladí hasiči. Pomohli
jste nám tak naplnit misky, mísy, krmelce,…
našich zvířat. Díky vám nikdo z nich nezaznamenal probíhající krizi a tak by to mělo být. Těší
nás také fakt, že i přes velký nápor pomoci a obrovského množství dovážených surovin, které
bychom nedokázali ukrmit v krátké době, se
nám povedlo trvanlivé potraviny uskladnit a
všechny ostatní uchovat po dobu než mohly být
zkrmeny. Nic nebylo vyhozeno a vše našlo využití. Díky finanční podpoře jsme zvládli zabezpečit i specializovaná granulátová krmiva pro
hrocha, antilopy, primáty a ptáky. Z vašeho
skutku si vzaly příklad další obce a lidé. Nyní
jsme schopni v úsporném režimu přežít další
dny. Na našem webu jsme zřídili prodej online vstupenek a zážitkových programů s roční
platností a prostředky získané tímto způsobem
jsou použity k udržení celého provozu.
Boj s koronavirem je záležitostí lidí a neměl by omezit život zvířat v lidské péči ani ve
volné přírodě.
Vaší pomoci si nesmírně vážíme a mockrát
za ni děkujeme.
Viktor a Jana Ambrožovi

květen 2020

ZE ZASEDÁNÍ
RADY MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice ze dne 15. 4. 2020
Rada městyse projednala a schválila:
 výsledek výběrového řízení na zakázku „Ledenice, novostavba
základní školy – projektová a inženýrská činnost“ a doporučuje
starostovi městyse s vybranou firmou INTAR a. s., Brno uzavřít
smlouvu o dílo.
 výsledek výběrového řízení na zakázku „Ledenice – ulice Dr. Stejskala – stavební úpravy“ a doporučuje starostovi městyse s vybranou firmou STRABAC a. s, Soběslav uzavřít smlouvu o dílo.
 přidělení uvolněného bytu č. 45/B v DPS žadatelce za předpokladu, že vybraný nájemce bytu bude schválen magistrátem České
Budějovice, odborem sociálních věcí.
 výsledek výběrového řízení na zakázku „Stavební úpravy a přístavba kuchyně a jídelny objektu MŠ Ledenice – projektová dokumentace“ ze dne 4. 3. 2020 a doporučuje starostovi městyse
s vybranou firmou JPS J. Hradec s.r.o. uzavřít smlouvu o dílo.
 Rada městyse projednala a schválila Dodatek k dohodě o zimní údržbě místních komunikací v k. ú. Zaliny dle předloženého návrhu.
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ZE ŠKOLY
VZPOMÍNÁME
Epidemie nového viru změnila životy všech, školní děti nevyjímaje. Někteří žáci
zatoužili po návratu do lavic již po dvou týdnech, jiní později, ale každému se určitě
zastesklo po obyčejné lidské družnosti a sounáležitosti, prostě po chvílích strávených se svými vrstevníky. Dovolím si dokonce doufat, že mnohým chybí i školní
vyučování. A tak se vraťme do školy alespoň ve vzpomínkách. V prosinci žáci
9. ročníku obcházeli třídy s mikulášskou nadílkou. V pondělí 27. ledna se v rámci
tělesné výchovy vydali osmáci a deváťáci na polotajný výšlap. Cílem byla blízká
Kleť. Nahoru to šlo některým ztuha, ale zpátky to běželo téměř samo. Počasí nám
přálo, utužili jsme kondici a ztratili jsme možná nějaké přebytečné deko. Proč píši
v první osobě? Protože jsem byla jedním z účastníků a chtěla bych tak poděkovat
nejen kolegyním, Mgr. Šestákové a Mgr. Juříček-Janošové, ale i žákům za to, že mě
na tento výstup přizvali. Po dlouhé době to bylo pro mě fajn protažení.
A do třetice opět devítka. Tentokrát s druháky a „áčka“ i „béčka“. Poslední únorový týden se setkávali při společném čtení, jehož námětem byly
příběhy o obrovi, víle a ohnivci zasazené do současnosti. Malým se tento
projekt velice líbil a na deváťáky se těšili. Je mi jen líto, že letošní prvňáčky nebudou moci ti nejstarší pasovat na čtenáře, snad v září…
Mgr. Jana Dastichová

Mikuláš

Společné čtení

Kleť

Lesní mateřská škola
na dosah dětem z Ledenic!
Spolek DOMA V LESE otevřel v září 2018 svou druhou pobočku
lesní školky a nabízí místa pro nové lesní dobrodruhy! Školka se nachází na pomezí Dobré Vody a Srubce v lokalitě Švajcy, tedy pár minut jízdy autem z Ledenic. „Rozhodující pro nás byla okolní příroda a dobrá
dostupnost pro rodiče. Jsme rádi, že po Třísově, kde naše první lesní
školka funguje již osmým rokem, padla volba právě na Srubec,“ vysvětluje ředitelka školky Žaneta Tesařová. Zázemí se nachází přímo
u lesa a je dostupné ze Srubce i z Dobré Vody. Srubecká pobočka lesní
školky je určena dětem již od dvou let, které tak mohou celoročně
využívat možnost předškolního vzdělávání ve věkově smíšené třídě
(2–6 let) uprostřed přírody, hrát si, objevovat a radovat se z pohybu na
čerstvém vzduchu. Školka je v rejstříku MŠMT a předškoláci si tak zde
mohou splnit svůj povinný předškolní rok. Přihlašování dětí je možné
v průběhu celého školního roku dle volné kapacity, a sice na 5, 3 (po-st)
nebo 2 dny (čt-pá) v týdnu. „Nejen pro lesoškolkařské odchovance, ale
i pro další zájemce, jsme v září 2018 otevřeli také Svobodnou základní
školu v obci Libníč, která v mnohém navazuje na naše pedagogické
principy a odráží to, co ve vzdělávání vnímáme jako klíčové,“ shrnuje
Tesařová. Během července a srpna spolek také nabízí využití lesních
příměstských táborů v Třísově. Letos proběhne sedm turnusů a každý
má originální téma – děti tak prožijí nejen dobrodružný týden v lese, ale
navíc je čeká třeba cesta do pravěku, týden s pokusy nebo cesta kolem
světa! Podrobné informace nejen o lesní školce na Srubci, ale i ostatních aktivitách spolku, naleznete na webu www.domavlese.cz nebo na
facebooku.

Že se děti doma nudí, když nechodí do školy? Není to tak úplně pravda. Krásná velikonoční přáníčka vyrobilo několik ledenických dětí,
jen tak pro radost, a před Velikonocemi s mimi potěšily seniory
z domu s pečovatelskou službou.
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KONEC VÁLKY V KRONIKÁCH OBCÍ NA LEDENICKU
Letos v květnu si připomínáme 75. výročí konce druhé světové války a osvobození
českých zemí od nacismu. Jarní měsíce roku
1945 se staly očekávaným okamžikem, který každý přivítal s neskrývaným nadšením. V tomto duchu se nesou také všechny
zápisy v obecních kronikách. Nahlédněme
tedy do některých z nich a přibližme si události z května 1945, kdy přes Ledenicko procházeli nejen němečtí a sovětští vojáci, ale
také vlasovci, kdy občané horlivě sledovali
průběh pražského povstání, kdy se správy
obcí ujímaly české národní výbory a kdy se
válečný život začal měnit na poválečný.
Z autentických zpráv, nejednou překvapivých, zřetelně vystupuje celková atmosféra
tehdejší doby. Samotné Ledenice tentokrát
opomíjíme, protože jsme se jim výhradně
věnovali v Ledenickém zpravodaji v roce
2015.
Z kronik vybral a řipravil PhDr. Jiří Cukr,
kronikář městyse Ledenice

Zborov
Na Boží hod vánoční v r. 1944 svrhly americké bombardéry do lesa u Jesení u Zborova
praděpodobně v úmyslu odlehčení asi 4 bomby, jež nezpůsobily škod. Na jaře 1945 svedli
3 američtí hloubkaři s 10 německými stíhačkami nad zborovskými Šoupněmi mezi Zborovem a Srubcem souboj, za něhož sestřelen
jeden americký hloubkař (uhořel v letadle)
a 1 německá stíhačka (pilot se zachránil seskokem pomocí padáku).

KULTURA
Ani v měsíci květnu
se neuskuteční plánované pořady:
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

Půlhodinka s kronikářem
Koncert ke Dni matek
Rybářské závody Memoriál J. Cukra
Hasičské soutěže Ledenický dvojboj
a Memoriál Fr. Janáčka
Krajský přebor lodních modelářů
Rybářský dětský den
Dětský den Ledenice
Jízda pro Růži
Absolventský koncert žáků ZŠ, ZUŠ
a MŠ ZUŠ

Ve Zborově dleli v době vzniku pražské revoluce „národní hosté“ – Maďaři. Byli ihned
odzbrojeni místním obyvatelstvem a ze Zborova vypuzeni. Jejich zbraně byly pak odevzdány
v Č. Budějovicích. Na Mysletíně byl, neznámo
kým, zastřelen jeden vlasovec. V Mezníku –
rybník mezi Zborovem a Malým Ohrazením –
se v zoufalství z očekávaného „účtování“ sebevražedně utopili dva Němci (manželé). Přímých bojů s Němci tu nebylo, proto ani ne
rovů padlých či ubitých českých hrdinů! Němců ve Zborově – kromě vypuzených „národních hostů“ – nebylo, proto tu nebyl nikdo
zajištěn. Někteří z těch, kteří zradili češství,
utekli sami, ostatní byli takovými ubožáky, že
nebyl zájem „mazat“ se s nimi! Majetek tu neměli ani praví Němci, ani čeští zrádci, proto tu
nenastala povinnost jeho zajišťování.
Ze spojeneckých vojsk objevila se ve Zborově jen Rudá armáda SSSR, která však jen
obcí prošla. Jako repatrianti byli tu dva Rusové, kteří vyskočili při transportu ještě za války
z vlaku a skrývali se po dobu asi 1 měsíce na
Mysletíně u deputátníka Schiezsla. Ze židů se
vrátil domů jen inženýr Leopold Velemínský
z Mysletína.

Zaliny
Dne 2. května 1945 as o 3. hod. odpolední
přijel do Zalin i do okolních obcí transport
uprchlíků, kteří prchali do vnitrozemí před nepřítelem. Uprchlíci byli povětšinou rumunští
Němci. Rudá armáda tlačila mocně tyto nacistické vlastence. Nabytováni byli v každém stavení, v některém i několik rodin. Měli s sebou

voly, vozy do vrchu naložené tažené koňskými potahy. Vezli šatstvo, peřiny, věci denní
potřeby, obilí a jiné. Záhy zdomácněli. Nadešla sobota dne 5. května. Rozhlas volá o pomoc, volá americkou armádu, volá hloubkové
letce, volá vojsko na pomoc Praze. Český národ se osvobozuje sám. V Praze je zle. Naši se
bijí s Němci. A co my? Okamžitě strhuje se
z německého praporu lomený kříž, přešívá se
protektorátní vlajka na vlajku s modrým klínem. Uprchlíci staví se velmi blbě k tomuto
počínání. Lidé stojí v hloučkách. Prapory se
rozvěšují. Němci uprchlíci pobíhají jako zmatení. K večeru jsou vyzváni, aby na obecním
úřadě odevzdali zbraně a střelivo. Odevzdávají bez výhrady do rukou četnické asistence
z Dobré Vody. Dne 6. května hlásí rozhlas
česko-budějovický, by byli uprchlíkům zbraně
vráceny, prapory odstraněny, leč nikdo toho již
nedbá. Uprchlíci asi k 11. hod. opouštějí naši
obec a odjíždí směrem k Trhovým Svinům.
Dne 9. května již zde projížděla Rudá armáda. V těchto dnech to skutečně vypadalo
jako stěhování národů. I přes naší ves přešlo
mnoho lidí, různými směry. Telefonisté Rudé
armády byli ubytování v naší obci celkem asi
10 dní. Velmi rádi pili kořalku a v náhradu dávali různé věci, byli velmi veselí. Tuto dobu
bylo mnoho rozkazů a nařízení, jedno usnesení poráželo druhé, jak to bývá po každé válce.

Slavošovice
Kolem obce bylo v lesích vojsko německé,
sovětské a zbytky armády generála Vlasova –
pokračování na str. 5

Jízda pro Růži 2020
Při plánování hlavních letošních akcí pro veřejnost, které se uskutečnilo již v lednu, jsme
zvolili pro cykloturistickou akci „Jízda pro Růži“ termín 30. května. Nastala však nová situace,
která nám přinesla karanténu a mimo jiné zákaz shromažďování i pořádání sportovních akcí.
Podle vyjádření vlády z 14. 4. 2020 budou za příznivého vývoje povoleny sportovní akce s účastí
do 50 osob až od 8. 6. 2020. Z těchto důvodů jsme nuceni odložit 19. ročník Jízdy pro Růži až na
rok 2021. Díky za pochopení!
Josef Malík

Vlastenecko-dobročinné
sdružení obce Baráčnické
„Vitoraz“ v Ledenicích
Z důvodu koronavirové infekce a nařízených bezpečnostních opatření jsme byli nuceni odložit plánovanou oslavu výročí 90 let
našeho spolku, která se měla uskutečnit v neděli 14. června.
Stále však věříme, že o oslavu nepřijdete
vy ani my. Náhradní termín je předběžně stanoven na červen roku 2021.
Děkujeme za pochopení
vaši baráčníci

Fotografie z oslav 85. výročí založení baráčnického spolku v Ledenicích v roce 2015
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KONEC VÁLKY...
(pokračování ze str. 4)
toto šlo od Třeboně směrem na Kaplici k Američanům na demarkační čáru. Dne 9. května
roku 1945 přišlo první ruské vojsko do zdejší
obce. Prošlo všechny tyto lesy a během dvou
dní byly lesy úplně čisté. Lehké střety-boje
byly kolem stoky z rybníka Výskok. Pobylo ve
zdejší obci 6 dnů, bylo zde znovu veselo. Ruští
vojáci měli svou harmoniku, hráli na návsi a
děvčata tancovala. Byl to jejich první tanec po
pěti letech.

Petrovice
Dne 5. května v poledních hodinách ozval
se v českém rozhlase zoufalý hlas, volající o
pomoc. To byl signál pro všechny, kteří již nedočkavě očekávali převrat. Český člověk po
šestiletém otroctví zas volně vydechl ve své
vlasti. I u nás v Petrovicích prožívali jsme ten
den plný nejistoty a vzrušení. Situace byla zde
trochu zpletitá, neboť v nejbližším okolí tábořilo tisíce vlasovců, v Mladošovicích a ve Lhotě
byla německá posádka, školy byly plné německých uprchlíků a na nádraží v Borovanech byl
německý transport vyzbrojený těžkými zbraněmi a tanky. Lid jásal a v projevech radosti nevadil mu ani drobný májový déšť. Rázem byly
strhány všechny německé nápisy. Před pátou
hodinou odpolední zavlály na všech domech
československé prapory. Večer jelo osazenstvo továrny Calofrig v čele s ředitelem podniku s traktorem do Mladošovic, lstí odzbrojilo
německou posádku, osvobodilo ruské zajatce
a odvezlo množství pušek, nábojů, pancéřových pěstí a několik kulometů. 6. května přijela kolona Němců od Lhoty, která se bez
odporu nechala odzbrojit. O odpoledních hodinách docházely zprávy, že v okolí docházelo
v polích k přestřelkám s jednotlivými uprchlíky a bandami přepadajacími samoty. Pondělí
7. května projížděly stále proudy vojska. Od-

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Naposledy jsme se rozloučili:
t s panem Jiřím Viktorou ze Zalin,
zemřel 5. 4. 2020 ve věku 44 let,
t s paní Marií Babkovou z Ledenic,
zemřela dne 9. 4. 2020 ve věku 85 let.

OPRAVA - OMLUVA
V dubnovém vydání Ledenického zpravodaje byl v rubrice Společenská kronika chybně
uveden údaj trvalého pobytu zemřelého pana
Miloslava Bočka.
Níže uvádíme správné znění a pozůstalým
se tímto velice omlouváme.
redakce Ledenického zpravodaje
Naposledy jsme se rozloučili:
t s panem Miloslavem Bočkem ze Zalin,
zemřel 4. 3. 2020 ve věku 91 let.
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poledne se tu utábořilo asi 500 vlasovců. Vlasovci tu pobyli do středy a jednotlivě se rozprchli, když došly zprávy, že Rudá armáda
se blíží k nám. 9. května již od ranních hodin
valily se proudy vlasovců od Vlachnovic a
okolních lesů přes Petrovice, následovány
ustupujícími kolonami německé armády. Od
dopoledních hodin do večera tu projíždělo
zběsilým tempem od Třeboně prchající německé vojsko. Cesty byly lemovány odhozenými zbraněmi, vozidly, neschopné jízdy,
vojenské koně bez jezdců pobíhali v polích.
Němci velice spěchali a při vyptávání se na cestu měli jen velké starosti, kde je Rudá armáda.
Ten den byl u kojákovské silnice zastřelen
mladošovický občan Josef Řídký z neznámých důvodů. A když se rozbřesklo slunce
ráno 10. května, probouzely se Petrovice už
zcela svobodné k novému životu.

Radostice
Nadešel den 5. května 1945. Někteří zdejší
občané zaslechli volání matičky Prahy o pomoc, neboť tam vzniklo ozbrojené povstání
proti Němcům. S úzkostí jsme očekávali další
zprávy. Mnozí vydrželi seděti u radia celou
noc a přístroje rozžhaveny do nemožnosti.
Osud Prahy byl osudem nás všech. Toho dne
zavlály u nás prapory protektorátní i republikánské. S horlivostí odstraňovány německé
nápisy. Hospodyně v těchto vzrušujcích dnech
ani nevařily, nepracovalo se a snad ani nejedlo. V lesích zdržovali se prchající Němci a
proto nikdo se neodvažoval do lesa, vždyť
bylo slyšeti, že Němci i zastřelí, aby se zmocnili civilních šatů. V noci se hlídalo se zbraněmi loveckými i vojenskými, které opatřeny
z Borovan. Hlídky organisovány po způsobu
vojenském. Kdo spal, spal neklidně, neboť se
očekával přepad od Němců. Dne 8. května
ozbrojení hasiči zajímali zdejší Němce, odváděli je do školy a umístili ve II. třídě. Stráž je
hlídala. Bylo jich celkem deset. V neděli dne
Děkujeme všem přátelům a známým
za účast na posledním rozloučení s panem Miloslavem Bočkem, které se konalo dne 13. 3. 2020. Rovněž děkujeme za
projevenou soustrast a květinové dary.
Zarmoucená rodina

Děkujeme všem přátelům a známým
za tichou vzpomínku a projevení upřímné
soustrasti k úmrtí naší drahé maminky a
babičky paní Marie Babkové.
Zarmoucená rodina

Blahopřání
V měsíci dubnu oslavili významné životní jubileum 80 let občané Ledenic paní
Karin Kohoutová a pan Jaroslav Tůma.
Oběma jubilantům, po předchozí dohodě
a za dodržení všech stanovených ochranných opatření, pogratuloval a drobný dárek
předal starosta městyse Jiří Beneda.
S přáním všeho nejlepšího a především
pevného zdraví se připojuje i redakce Ledenického zpravodaje.

5
13. května 1945 přišli k nám Rusové a ubytováni po celé vesnici. Na vsi tvořily se skupiny
velkých i malých, rozmlouvaly s našimi osvoboditeli a případně vyměňovaly. Kuřáci dostávali tabák, hospodyně látky, čaj, cukr atd.

Borovany
U nás v Borovanech byl již dne 5. května
vyhlášen Národní výbor (za obecní zastupitelstvo), který okamžitě zorganizoval strážní
služby a rozestavil je na silnici k Vrcovu a
k Ledenicím, neboť od této strany ustupující
německá armáda a vlasovci od Třeboně mohli
ohroziti nepřipravené občanstvo hlavně na náměstí. Bylo 6., 7., 8. května. Již jen nějaký
opozdilec plaše se rozhlížející cestoval na svůj
vrub. Lid náš obecný netoužil po nějaké pomstě a těmto lidem poradil vždy správně, nač
dotyčný se tázal. Bylo to dne 9. května 1945.
Asi ve dvě hodiny odpoledne bylo viděti se
zvedající mraky prachu od Dvorce. To bylo
neklamným znamením, že ti, na něž náš lid čekal, přijíždějí. Lid náš v ulicích s květinami
v ruce jásal a vítal přijíždějící. V prvním voze
(osobní, velký) seděl rudoarmějec, dle náramníků velící důstojník, s ovázanou hlavou. Rozjasněná tvář vojáka zapomněla na bolest a
utrpení. Pravá jeho ruka mávala nám všem
k pozdravu a levá ruka přidržovala si na klíně
kluka, stejně šťastného jako jsme byli my
všichni v ulici. Tato autokolona na náměstí na
chvilku zastavila, aby pak pokračovala v jízdě
směrem na Ledenice. Najela pak další a další
kolona, vozatajstvo s velkým počtem koní.
K večeru přijel pěší oddíl se vším příslušensvím. Ubytovatelé dům od domu žádali o umístění rudoarmějců též i vozů. Po pravdě nutno
říci, že drobný a střední náš zemědělec rád otvíral dům sovětským vojákům nebo věděl, že
je konec strachu. Vojska vítězných sovětských maršálů zdrželi se u nás v Borovanech
jen do října a vrátili se nazpět do své vlasti.
Nám nastal úplně nový život.

ZO SPCCH
BOROVANY – LEDENICE
V měsíci květnu oslaví své životní jubileum
členové naší ZO, paní Marta Maierová z Borovan své 60. narozeniny, pan Emil Bjel z Českých
Velenic 70 let a pan Jaroslav Žahour z Ledenic
75 let. Všem přejeme v této mimořádné situaci
hlavně pevné zdravíčko, bude určitě zase dobře
a budeme se zase spolu scházet při našich akcích – prosím vydržme a bude lépe.
Byly naplánované akce pro členy, ale bohužel muselo být vše odloženo na neurčito.
Pak to společně všechno dohoníme.
Všechny členy moc zdravím, myslím na vás.
Za ZO SPCCH Jarmila Himlová, předsedkyně

Jubilant Jaroslav Tůma
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Před Slavojem je velká výzva. Klub prochází obměnou
Fotbalisté TJ Slavoj Ledenice mají vinou pandemie po sezoně. Svaz rozhodl o
anulování ročníku, což znamená, že se klub
vyhnul tuhým bojům o záchranu. Po sezoně
oznámil konec trenér nebo i brankář. Co se
dále kolem klubu děje?
Hlavní zpráva nejen jara, ale celé sezony
2019/2020 je, že Ledenice udržely krajskou
soutěž. I když klub měl zcela jiné ambice,
skončil po podzimu na posledním místě a na
jaře měl bojovat v domácím rekonstruovaném
areálu o udržení.
Kvůli, nebo v tomto případě spíš „díky“
pandemii se Slavoj zachránil automaticky.
Fotbalový svaz totiž ročník anuloval a na
Ledenice čeká další rok v krajské soutěži
(I. B třída). Do jaké skupiny bude Slavoj nasazen, kdy se vůbec začne hrát a zda bude mít
současná situace vliv na další změny v soutěži,
se zatím neví.
Jisté je, že Ledenice půjdou do dalšího
ročníku v obměněné podobě. Po anulování
soutěže skončili v klubu z vlastní iniciativy
trenér Stanislav Jindra, brankář Josef Svoboda a univerzál František Benhák.
„O konci Standy Jindry i Pepíka Svobodů
jsme věděli. Oba to vedení řekli během zimní přestávky. Nešlo tedy o nějakou překvapivou věc,“ uvedl předseda fotbalového Slavoje
Zdeněk Vitoušek. „Mrzí nás naopak odchod
Franty Benháka, který zamířil do konkurenčního Boršova nad Vltavou. Doufali jsme, že i
přes jeho touhu odejít u nás setrvá a dotáhneme k němu i jeho bráchy a další hráče. Tento
plán nám nevyšel. Všem odchozím klukům
ale patří veliké poděkování za jejich působení
v klubu. V budoucnu se nebráníme další spolupráci.“

Kdo bude trenér?
Klub proto aktuálně řeší doplnění nejen
kádru. Před uzávěrkou zpravodaje proběhlo na téma trenér několik jednání a jestli
nyní už je s některým z adeptů uzavřená
dohoda, se můžete dozvědět na stránkách
klubu (tjslavojledenice-fotbal.cz).
„Kromě toho jsme začali jednat o třech posilách z SKP České Budějovice. Jde o velmi
kvalitní hráče, o které je pochopitelně zájem i
z vyšších soutěží. Vzájemně jsme si řekli, že si
gentlemansky dáme čas na rozmyšlenou do
května. Snad se nám podaří jednání dotáhnout
do úspěšného konce,“ řekl Michal Hladík,
který má kádr v gesci.
Jisté je, že z SKP se vrátil do Ledenic Viktor Svoboda, který patří mezi budoucí naděje
ledenického fotbalu. „Musíme kádr omlazovat, máme v týmu dost starších hráčů. Proto se
snažíme s SKP vzájemně hledat propojení.

Hlavní úkol v létě je obsadit post
brankářské jedničky. Pokud by
se nám jejich gólmana nakonec
nepovedlo dořešit, budeme hledat od nuly nebo zkusíme ještě
jednu variantu z vlastních zdrojů,“ dodal dále Hladík. „Důležité
je udržet partu v kabině, proto se
díváme i po hráčích s vazbou na
Ledenice. Chceme vytvořit silný tým, který bude hrát o přední
pozice.“
Slavoj Ledenice dále využil jarní pauzu
k rozšíření svých mediálních výstupů. Klub
nově založil facebookový (/tjslavojledenice) i
instagramový (/tj.slavoj.ledenice) profil a jedná, jestli do další sezony nevstoupí i s dalšími
PR aktivitami. „Líbilo by se nám, kdyby naše
domácí zápasy byly k vidění živě. Video asi na
youtube a textový přenos na onlajny.com. Je
to ale dost náročné na technické i personální
zabezpečení. Budeme hledat mezi fanoušky
nadšence, co by nám pomohli,“ dodal dále
Vitoušek.
Během léta klub do areálu nainstaluje nové
bannery a ve spolupráci s městysem i nové
vlajky. „Po rekonstrukci tartanu a instalaci nového zavlažovacího systému chceme areál i
nadále zvelebovat a toto nám pomůže. Dále
například po dlouhých letech přebarvíme žlutomodré zábradlí u střídaček, protože ve stejné
barvě jsou i nové branky a sloupy na sítě. Děkujeme vedení městyse i partnerům, kteří nám
výrazně pomáhají,“ řekl dále Vitoušek s tím,
že městys zajistil také profesionální údržbu
poškozeného trávníku. „Trávník má teď dost

Ani v letošním roce nezůstalo čapí hnízdo v Ledenicích za restaurací na náměstí opuštěné.
Letos přiletěl čáp již 8. dubna, což je o týden dříve než v loňském roce. Za několik dní za ním
přilétla i samice, která nyní sedí na vejcích. Dle ledenických pozorovatelů je letošní čapí pár ten
samý, jaký se na hnízdě usadil i v loňském roce. Loni se mu podařilo odchovat jedno mládě.
Doufejme, že i letošní rok bude pro ledenickou čapí rodinku úspěšný.
Co se děje v čapím hnízdě, můžete sledovat on-line na webové kameře
(www.ledenice.cz, pohled na Ledenice)

času, aby se dostal do kondice. Poděkování si kromě odcházejících
kluků zaslouží také správci Pavel
Blažek, který se nám o areál dlouhé roky staral, a Karel Havelka,
který tuto roli převzal.“

Hráči stále nejsou
zdravotně v pořádku
Dlouhá zimní pauza a následné
ukončení soutěží přináší alespoň
malé pozitivum pro zraněné hráče Slavoje.
Během podzimní části laborovalo s různými
problémy až sedm hráčů. Z rozsáhlé marodky
aktuálně ohlásili přetrvávající problémy s koleny kapitán Jan Pavlík a stoper Adam Stránský. „Bohužel to s nimi nevypadá dobře. Ani
dlouhá pauza jim zatím nepomohla,“ prozradil
Hladík.
Pozitivní je naopak stav u ostatních hráčů.
Zprávy od Jakuba Čermáka (zlomená ruka),
Lukáše Winklera (svalové zranění), Tomáše
Hrubého (koleno) a Miroslava Kadlece (koleno) obsahovali téměř stoprocentní vyléčení.
(mhe)
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Poděkování
Děkuji zaměstnankyním ledenické prodejny
Trefa za nalezení a vrácení kompenzační
pomůcky lupy.
Olga Frantesová

PRODEJ
SLEPIČEK
Červený Hrádek
prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy,
Green Shell-typu Araukana
a Dark Shell-typu Maranska.
Stáří 15–19 týdnů, 169–219 Kč/ks.

Prodej: Ledenice
u restaurace Na plácku
Úterý 12. 5. 2020 od 15.45 hod.
Výkup králičích kožek
cena dle poptávky
Info: Po–Pá 9–16 hod,
Tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

KOUPÍM
MOTORKU
do lesa a na blbnutí
i vrak na náhradní díly

Tel. č. 724 834 639
HLEDÁM

BRIGÁDU

pro syna (15 let) na letní prázdniny
nejlépe Ledenice a okolí

Tel. č. 721 209 413

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

UZÁVĚRKA
příštího vydání zpravodaje

je 25. května
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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

ZAHRADY OUPIC
Kompletní realizace zahrad
a mnoho dalších činností v zahradnických pracích
(kvalita a dobrá cena)

Tel.: 604 231 577, www.zahradyoupic.cz

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
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