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

tel. č.: 387 995 357
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Zdarma

Zapište si do diáře …
Sobota 24. 10. 2020
24. ROČNÍK TRADIČNÍHO
VÝLOVU RYBNÍKA
PAZDERNICKÝ – ZALINY
Středa 28. 10. 2020 od 18 h
O 14 DNÍ DŘÍVE aneb
SVOBODA NADVAKRÁT
Hudební komedie, která s nadhledem dává nahlédnout na písecké
události kolem vzniku Československa.
Divadelní sál Ledenice

Místní organizace Českého rybářské svazu v Ledenicích oslavila v září 50 let trvání rybářského
kroužku. O tom, jak tento slavnostní den probíhal si můžete přečíst na str. 4 a 5

Sobota 31. 10. 2020
TRADIČNÍ VÝLOV
RYBNÍKA PARČÁK –
LEDENICE
Více informací uvnitř

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
A RADY MĚSTYSE LEDENICE
Z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ledenice
ze dne 9. 9. 2020
Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo:
 výsledek výběrového řízení na zakázku „ZTV Ledenice – lokalita Za
školou“ a doporučuje starostovi městyse s vybranou firmou Stavitelství Matourek s. r. o. dopravní a inženýrské stavby, Rudolfov, uzavřít
smlouvu o dílo s cenou 5.618.093 Kč bez DPH, tj. 6.797.892,53 Kč
s DPH.
Zastupitelstvo městyse projednalo a neschválilo:
 žádost o prodej podílu 7/8 pozemku parc. č. 193/22 o výměře 921 m2
(trvalý travní porost) v k. ú. Ledenice.
 žádost o prodej pozemku parc. č. 2608/3 o výměře 252 m2 (ostatní
plocha/jiná plocha) v k. ú. Ledenice.
Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo:
 nabídku prodeje pozemku parc. č. 1888/1 o výměře 12007 m2,
2
2
1893/1 o výměře 4742 m , 1928 o výměře 10945 m (lesní pozemky)
2
a 1957 o výměře 5505 m (trvalý travní porost) v k. ú. Kaliště u Českých Budějovice. Za smluvní cenu.
Ze zasedání Rady městyse Ledenice ze dne 23. 9. 2020
Rada městyse projednala a schválila:
 žádost o souhlas s uspořádáním neziskové akce v sále U Králů na
uspořádání manželských setkání v termínech 5. 10., 12. 10., 19. 10.,
26. 10., 9. 11., 16. 11., 23. 11., 30. 11. 2020 od 19 h do 21.30 h.
 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. CB –
001040018788/002 - PRO2 na pozemek parc. č. 2436/2 v k. ú. Zbopokračování na str. 2

Od 1. 10. 2020 došlo v pobočce Ledenice
k úpravě hodinpro veřejnost:
Pondělí
Úterý

13.00 – 18.00
8.00 – 12.00

Středa

13.00 – 14.00
13.00 – 18.00

Čtvrtek

8.00 – 12.00

13.00 – 14.00

Pátek

8.00 – 12.00

13.00 – 14.00

MUDr. Josef KROULÍK
Praktický lékař Ledenice
oznamuje:

od pondělí 5. října 2020
vzhledem k epidemiologické situaci zahajujeme provoz

ordinace pouze na objednání.
Dosavadní objednání zůstávají v platnosti.
Požadavky na léky vhazujte do schránky.
V akutních případech zvoňte.
Tel. č. 387 995 127, e-mail: kroulikjo@centrum.cz
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
A RADY MĚSTYSE LEDENICE
pokračování ze str. 1
rov s E.ON Distribuce a. s. pro stavbu „Zborov K/225/4 – obnova
NN“ za cenu 1.800 Kč bez DPH.
 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. CB –
001040018788/003 – PRO2 na podíl 2/12 pozemku parc. č. 225/6
v k. ú. Zborov s E.ON Distribuce a. s. pro stavbu „ Zborov K/225/4 –
obnova NN“ za cenu 167 Kč bez DPH.
 žádost o vyjádření k projektovému návrhu na stavbu „Ledenice TS
Zalinská“, jejímž investorem je E.ON Distribuce a. s.
 smlouvu o nájmu nebytového prostoru s Andreou Bouzovou na pronájem sálu U Králů za účelem cvičení – kruhový trénink a box aero-
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bic v době každé úterý 20–21 na dobu určitou od 1. října 2020 do
30. 6. 2021.
 smlouvu o nájmu nebytového prostoru s Děti feel – fit, z. s. na pronájem sálu U Králů za účelem pohybové přípravy dětí od tří do šesti let
v rámci projektu Děti na startu v době každé úterý 16.30–17.30 hodin
na dobu určitou od 1. října 2020 do 30. června 2021.
 smlouvu o nájmu nebytového prostoru s Jitkou Svobodovou na
pronájem sálu U Králů za účelem cvičení Čchi-kung v době každé úterý 17.30–19.00 hodin na dobu určitou od 1. října 2020 do
31. srpna 2021.
Rada městyse projednala:
 žádost od Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o. p. s.
České Budějovice o finanční příspěvky pro rok 2020 a schválila finanční podporu na nákup kompenzačních pomůcek ve výši 2.000 Kč.
 žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2021 Hospici sv.
Jana N. Neumanna, Prachatice ve výši 5.000 Kč.

PRVŇÁČCI VE ŠKOLE
V úterý 1. září 2020 panoval již od rána
před pavilonem ZŠ Ledenice i uvnitř nevídaný
ruch. Směřovali sem hlavně ti nejmenší v doprovodu svých rodičů při školním poprvé…
Do lavic v krásně vyzdobených třídách 1. A
a 1. B se úplně poprvé posadilo 29 prvňáčků.
Vše bylo předem nachystáno a v mezích současných pravidel upraveno. Pedagogičtí i ne-

pedagogičtí pracovníci se totiž již v předcházejících dnech snažili, aby tento slavnostní
den mohl proběhnout tak, jako v době předkoronavirové.
Tentokrát byly dychtivě zvědavé a plné očekávání nejen tváře prvňáčků, kteří se sem vypravili v mnoha případech opravdu poprvé, (zápis
na jaře probíhal ze známých důvodů bez nich)
ale natěšeně a nedočkavě vypadali i o něco
starší spolužáci. Pro mnohé z nich to totiž byla
taková „obnovená premiéra“, kdy se téměř po
půl roce mohli setkat se všemi svými spolužáky. Na všech bez rozdílu bylo vidět, že se do
školy již opravdu těší.
Na prvňáčky jako obvykle čekaly usměvavé
paní učitelky. Se všemi školáky se osobně přivítaly a předaly jim drobné dárky – motýlky
s překvapením, námořnické čepice, balónky,
pamětní listy, desky na sešity od firmy BOVYS
a samozřejmě pracovní sešity. Radost ve většině dětských očí byla veliká. I rodiče dostali
mnoho přehledně uspořádaných pokynů a rad,
které si mohli v písemné podobě odnést k prostudování a večernímu vyplňování.
Prvňáčky a jejich rodiče přišel osobně
přivítat pan ředitel Mgr. V. Šesták, paní zástupkyně Mgr. I. Šestáková a vedoucí školní družiny paní M. Špulková. Pan ředitel
popřál všem prvňáčkům, aby jejich nástup
do školy byl radostný a pohodový, aby měli

chuť poznávat vše nové a aby se jim ve škole
dařilo a líbilo.
Nezbývá doufat, že školní rok bude probíhat bez nutnosti větších zásahů a dalších
opatření. Snad bude možné uspořádat alespoň
některé naše tradiční akce probíhající během
celého školního roku. Pomůže vzájemná slušnost a ohleduplnost, abychom všichni společně zvládli následující měsíce bez vážnějších
zdravotních i jiných komplikací.
Držíme všem palce. Ať se vám ve škole líbí
– právě vyplouváme!
Mgr. Markéta Hanzlíková
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Z MATEŘSKÉ
ŠKOLY
Nový školní rok přivítal ve školce nové kamarády. Slziček bylo pomálu, je vidět, že se
děti do skupinky vrstevníků moc těšily a připravovaly.
Krásné počasí pozdního léta nám dovolilo
užívat si pobytu venku ať už na školní zahradě
nebo na tématických vycházkách, které nám
na jaře velice chyběly.
Těšíme se na nové zážitky v průběhu nadcházejícího roku a věříme, že budou sdíleny i
v rodinách. Jsou naplánována divadelní představení, např. z repertoáru divadélka KOS, LUK,
V. Pirošuka a jiných. Určitě si společně upečeme
něco dobrého. Pokud nám situace nedovolí se
setkat s rodiči ve školce, vymyslíme, když to
bude možné, nějakou venkovní variantu.
Za kolektiv mateřské školy Vlasta Plchová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Naposledy jsme se rozloučili:
t s paní Marií Tůmovou z Ledenic,
zemřela dne 19. 9. ve věku 87 let.
Významná životní jubilea oslavili v měsíci září:
¡ pan Václav Uhlíř z Ledenic 80 let,
¡ paní Helena Fyrbachová z Ledenic 90 let,
¡ pan Miroslav Duda z Ledenic 90 let.
Zlatou svatbu – padesátileté výročí společného života oslavili
v září manželé Ludmila a Miloslav Votýpkovi z Ledenic.
Tak, jak je v Ledenicích zvykem, navštívil společně s matrikářkou Zdeňkou Herdovou starosta obce Jiří Beneda všechny jubilanty
s drobným dárkem a gratulací.

Helena Fyrbachová

Miroslav Duda

KDE ZASAHOVALI LEDENIČTÍ HASIČI
¡ 30. 8. – dopravní nehoda tří vozidel
u VD Ledenický nábytek (17.26 h)
¡ 30. 8. – 31. 8. – pátrání po nezvěstných osobách
(23.44 – 2.15 h)

Václav Uhlíř
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DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
MO LEDENICE 2020
Dne 19. 9. proběhly na rybnících Parčák a Parčáček každoroční dětské závody. Letošní ročník bohužel nebyl úplně spojen s MDD jako ročníky předešlé, ale plně ho nahrazoval. I přes všudypřítomný mediální tlak byla účast více než uspokojivá a k zápisu se před startem lovení
dostavilo 52 dětských závodníků s doprovodem. V 7 hodin bylo mávnuto pomyslným praporem
a ranní mlha, prozářená paprsky slunce, nad klidnou hladinou rybníků slibovala všem zúčastněným pohodové dopoledne.
Každý z lovců si vylosoval dvě čísla lovných míst a v 9.00 byla provedena výměna. Už
v průběhu první dvouhodinové sekce se pomalu odhalovali adepti na umístění v popředí výsledkové listiny. Ani výměna lovných míst
favoritům příliš neuškodila a pouze v závěru
závodů byl uloven pěkný kapr „60“ a cena za
největší rybu změnila budoucího majitele.
V 11 h se závody skončily a závodníci byli
sezváni k vyhlášení výsledků. První místo s počtem získaných bodů (1 cm ulovené ryby = 1 bod)
215 byl Z. Buřič. Druhé místo obsadil s počtem
185 bodů M. Smetana a na třetím místě se
umístil se 147 body M. Zajíček. Opomenout
nelze ani slušný výkon K. Benedikta, který se
umístil na čtvrté pozici se 133 body. Souboj
o největší ulovenou rybu suverénně vyhrál Pro vítěze i všechny zůčastněné byly připravené lákavé ceny, které věnoval dlouholetý sponzor
J. Liška s uloveným kaprem lyscem 60 cm.
našich rybářských závodů RYBÁŘSKÝ SPORT J.TŮMA
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OSLAVA 50. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ DĚTSKÉHO KROUŽKU
Sobota 19. 9. byla v Ledenicích určena dětským rybářům. Od brzkého rána probíhaly
dětské rybářské závody a po zaslouženém poledním odpočinku na děti čekal zábavní program na rybníce Lazna. Snaha členů výboru
MO Ledenice s přispěním dalších dobrovolníků dala vzniknout celodennímu programu, který jak doufáme, naplnil děti radostí z pohybu a
dne stráveného na čerstvém vzduchu. Na děti
čekaly úkoly a aktivity, po jejichž splnění si

každý mohl ulovit pod dohledem zkušených
rybářů rybu (pstruh, siven). Výčet aktivit není
tak důležitý jako fakt, že se všichni zúčastnění
dobře bavili a s úsměvem strávili příjemné odpoledne. Celý program byl zakončen ohňostrojem, který byl odpálen se setměním. Touto
akcí rybáři MO Ledenice slavnostně vzpomněli
na založení rybářského kroužku a mimo to i na
65. výročí založení samotné organizace.
MO ČRS Ledenice

TERMÍNY PODZIMNÍCH VÝLOVŮ
¢ LEDENICE
¡ Dne 24. 10. od 7 h v pořadí D. Hradský, Slavíček,
H. Hradský, pro lovící rybáře bude rozeslána SMS.
¡ Dne 31. 10. od 7 h budou loveny v pořadí Šváňů, Mikolášů,
Parčáček a lovení bude zakončeno tradičním výlovem
rybníka Parčák s prodejem živých ryb a občerstvením
(zahájení v 9 h).
Na viděnou na hrázi. Petrův zdar!
MO ČRS Ledenice
¢ ZALINY
¡ 24. ročník výlovu Pazdernického rybníka
Sobota 24. října, začátek výlovu v 10 h, prodej ryb od 11 h
Po celý den dechová hudba, rybí speciality a občerstvení.
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BUŘTY PRO KRÁLE
Nedělní odpoledne 6. září patřilo dětem a všem, kteří se zapojují do Tříkrálové sbírky v Ledenicích a okolí. O zábavu nebyla nouze. Stejně jako loni měl velký úspěch fotbalový zápas rodičů
proti dětem a přetahování lanem, v němž letos jednoznačně zvítězily holky. Po společných
hrách, následovalo opékání buřtů, zpívání a povídání u ohýnku a k večeru se pak všichni v dobré
náladě se rozešli domů.
Díky všem, kdo jste přišli a těšíme se na další setkání při tříkrálovém koledování!
Adéla Pixová
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PSALO SE VE ZPRAVODAJI
PŘED 20 LETY
Do konce tohoto roku se budete na stránkách Ledenického zpravodaje setkávat s krátkými úryvky z příspěvků, které byly ve Zpravodaji publikovány v roce 2000. Výběrově si
připomeneme to, co nás tehdy v Ledenicích
těšilo a co naopak trápilo, jakou proměnou
tehdy městečko procházelo, jaké akce se konaly apod. U mnoha textů si jistě nejeden
čtenář řekne, že snad ani není možné, aby
se to či ono odehrálo před dvaceti lety. Inu
i události roku 2000 už jsou (ne)dávnou
minulostí a patří nenávratně dějinám.
Připravil Jiří Cukr,
kronikář městyse Ledenice

Ledenice na internetu

Svatováclavská pouť v Zalinech
Předposlední zářijový prosluněný víkend
jsme prožili v duchu kultury, zábavy a tradice.
V sobotu 19. září zalinští hasiči uspořádali
soutěž v požárním sportu u rybníka Pazdernického. Celou soutěž zahájila zalinská přípravka, děti ve věku 3 až 6 let. Za velmi
pěkného počasí zde dále soutěžilo ve čtyřech kategoriích 17 družstev dospělých a ve
dvou kategoriích šest družstev dětí. V neděli
20. září byla sloužena mše svatá v zalinské
kapličce za doprovodu Ševětínského pěveckého sboru. V odpoledních hodinách na návsi
před hospůdkou vyhrávala dechová kapela Veselí muzikanti a jako zpestření vystoupila taneční skupina Babičky. Na návsi byly pouťové
atrakce.
Celý víkend se náramně vyvedl a byl i přes
dobu kovidovou hojně navštíven. Bylo velmi
náročné tento kulturní víkend zorganizovat.
Rád bych touto cestou poděkoval všem těm,
kteří se podíleli na přípravách, výzdobách, obsluze, organizaci i úklidu. Zvláštní poděkování zaslouží dva hlavní organizátoři a tahouni
tohoto víkendu pan Stanislav Bláha mladší a
pan Václav Bláha. Dále bych poděkoval městysi Ledenice a firmě DANSEN a. s. za finanční příspěvky a zvláštní poděkování patří Petře
Floriánové a Janě Kocábkové za pomoc při
hasičském srandamači.
Pavel Viktora,
předseda Osadního výboru Zaliny

Obecní úřad ve spolupráci s agenturou
Nebe připravuje prezentaci obce Ledenice
na internetu. Na stránkách obce Ledenice
budou zveřejněny všechny statistické údaje (počty obyvatel, infrastruktura, zdravotnická zařízení, úřady, úřední hodiny,
obchody apod.) a ve smyslu zákonu 106
Sb. z roku 1999 O volném přístupu k informacím, zde budou zveřejňovány usnesení
obecní rady a obecního zastupitelstva, vyhlášky obce a dostupný zde bude i Ledenický zpravodaj a množství dalších informací
o Ledenicích.
(sdělení, červenec 2000)

Kroužek plastikového
modelářství
Po tříměsíční odmlce opět začal 27. 9.
2000 probíhat kroužek plastikového modelářství. Schůzky jsou v budově základní
školy, jenom čas je přesunut na 16 hodinu.
Tímto zveme nové i stálé členy k návštěvám
kroužku. Tento kroužek pracoval v loňském
školním roce poprvé. Nikdo z nás neměl
s vedením podobných aktivit žádné zkušenosti. Jestliže jsme ale nechtěli, aby se tento
krásný koníček stal pro další generace tabu,
za našich mladších let jsme neznali počítače, zato každý něco lepil, museli jsme se
i přes určitou obavu pustit do díla.
(Jiří Kolář, listopad 2000)
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Místní knihovna Ledenice
nabízí čtenářům
literární novinky
Pro děti a mládež:
Jana Olivová
Statečný čáp
Simon Furman Jak vycvičit draky
David Walliams Kluk v sukních
Nancy Delvaux Kamilka a její rodina
Kamilka a zvířátka
Kamilka a její kamarádi
Ina Brandtová
Soví kouzlo. Záchrana Stříbrné tlapky
Soví kouzlo. Báječné přátelství
Monika Golasovská
Bylinkář
Věra Hudáčková-Barochová
Hanko, zachraň štěně!
Ivona Březinová Táta to motá
Alena Čálková
Do průvanu za uši tatínci se nevěší
Jaroslav Otčenášek
Kouzelné pohádky
Zvířecí pohádky a bajky
Povinná četba
adaptace světových literárních děl
pro malé čtenáře:
Daniel Defoe
Robinson Crusoe
Jules Verne
Děti kapitána Granta
Emily Brontëová Na větrné hůrce
Pro dospělé čtenáře:
Barbora Vajsejtlová
Bokovka
Jakuba Katalpa Zuzanin dech
Alena Jakoubková
Oko za oko, manžel za manžela
Katarína Millerová
Jen trochu lásky
Alena Jakoubková
Přišla třetí blondýna
Michaela Klevisová
Drak spí
Halina Pawlowská
Zážitky z karantény
Robert Šlachta
Třicet let pod přísahou
Jana Zatloukalová
Kuchařka pro dceru
Samantha Tonge Řecký sen
Maggie Brookes Vězňova žena
Marie Lamballe Maják na útesech
Marie Lacrosse
Vinařství. V bouřlivých časech
Joy Fieldingová Na špatném místě
Mandy Baggot Poslední řecké léto

KNIHOVNA

DOVOLENÁ
Čtvrtek 29. 10. 2020

Místní knihovna nabízí k zapůjčení kompletní nabídku publikací ručních prací od nakladatelství
Marie Brahová

POMOZTE KNIZE
NA SVĚT
Khory
Milan Koželuh
Pomozte vydat autorskou knihu fotografií,
příběhů a veršů o krajině a lidech Novohradských hor. „Taková kniha o našich horách ještě
nikdy nevyšla, je v ní to nejsilnější, co mi hory
daly. Kniha je připravena k tisku. Děkuji za
pomoc s jejím vydáním.“
Milan Koželuh
Více o projektu na:
https://www.hithit.com/cs/project/8474/vydani-knihy-khory-novohradske-hory

O knize Khory
Podařilo se mi vydat čtyři autorské knihy o Novohradských horách. Byly to podporované projekty a proto vymezené svým zadáním. Vždy jsem ale chtěl udělat knihu „jen“ o horách a jejich lidech. Dvacet let jsem na ni pořizoval fotky a čtyřicet let sbíral a psal příběhy. Před třemi roky, už
bez naděje na veřejnou podporu, jsme knihu vlastním nákladem vydali v počtu pěti kusů jako Khory. Nejdřív je četli naši přátelé, pak přátelé hor, nakonec neznámí lidé, jeden výtisk se dostal třeba i
do knihovny v Chebu, jiný do Orlických hor, další do Brna a jeden se dokonce ztratil.
A protože většina čtenářů chtěla knihu koupit a někteří za ten nedokonalý ruční výtisk nabízeli opravdu hodně, rozhodli jsme se pokusit sehnat peníze na její skutečné vydání.
Kniha obsahuje deset příběhů. Kniha má teď 252 stran formátu 230 x 210 mm, vytištěna bude
na křídovém papíře, provedením navazuje na tři předcházející knihy. Text a fotografie jsou zhruba půl na půl, knížka je tak nejen čtenářská, ale i dárková.
Pokud získáme peníze a nic mimořádného se nestane, bude kniha do Vánoc.
Částka je určena jen na tisk knihy. V případě překročení částky bychom knihu rozšířili o další
stránky s fotografiemi.
Kniha je z větší části hotová, čeká jen na finální úpravu grafiky a sazbu.
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Týden pro hospic nabídne bazar bižuterie, běh i kulturu
V týdnu od 5. do 10. října se
můžeme společně setkat na celé
řadě benefičních akcí, které
již tradičně podpoří Hospicovou péči sv. Kleofáše. Patronem
celého Týdne se stál známý herec a moderátor Pavel Liška.
Pondělí 5. října bazar bižuterie v městské knihovně v Třeboni, od
18 hodin cvičením jógy nejen pro bolavá záda v třeboňském Studiu
Háta.
V úterý 6. října v 19,30 h divadelní představení ochotnického spolku
Kajetán Setkávání ve společenském sále Lázní Aurora.
Ve středu 7. října Papučový den. Přijďte i vy do práce či do školy
v papučích a podpořte možnost těžce nemocných pacientů zůstat doma
v kruhu svých blízkých až do konce. Fotografie v papučích můžete sdílet na sociálních sítích pod hashtagem #papucovyden.
Středa 7. října od 16.30 přednáška psycholožky hospice Terezy Maříkové o významu společného času – Knihovna Jindřichův Hradec.
V 17.30 v Třeboni – Dům Štěpánka Netolického promítání filmu
Projekt babička.
Ve čtvrtek 8. října Jindřichův Hradec den otevřených dveří v kontaktním místě hospice na adrese Husova 156 v čase od 9 do 15 hodin.

Pátek 9. října bude od 18 hodin patřit vystoupení souboru KoS
v Kostele sv. Václava v Lomnici nad Lužnicí. Když si přijdete v sobotu
10. října od 9 do 11 hodin zacvičit jógu a pilates pro zdravá záda do jindřichohradeckého Fitka Eden, přímo tím podpoříte sv. Kleofáše. Na sobotním trhu na Masarykově náměstí podpoříte hospic zakoupením
oblečení v Hadrárně. Sobotní večer zakončíme v Kulturním domě
Střelnice v Jindřichově Hradci, od 19 hodin zde vystoupí soubor Swinging Saxophones z místní ZUŠ. Vstupenky budou ke koupi na místě za
jednotné vstupné 200 Kč.
Letos se nám podařilo k Týdnu pro hospic připojit ještě další divadelní představení, které se uskuteční Divadle J. K. Tyla v Třeboni v úterý 13. října od 18 hodin. Těšit se můžete na představení Šťastný princ,
které v režii Matěje Formana nastudovalo kladenské Divadlo Lampion.
Všechny akce se uskuteční v souladu s epidemiologickým nařízením Vlády ČR.
Pro aktuální informace sledujte web Hospicové péče sv. Kleofáše
(www.kleofas.cz) nebo náš facebookový profil
(www.facebook.com/hospictrebon).
Děkujeme partnerům akce, kterými jsou Česká spořitelna, Meyra a
kukacka.cz. Těšíme se na setkání s vámi!
Petra Pfeiferová, Hospicová péče sv. Kleofáše
petra.pfeiferova@kleofas.cz, Tel. 776 082 460

ZO SPCCH
BOROVANY
LEDENICE

V měsíci říjnu oslaví naše členka Vlasta Funjeková z Ledenic své životní jubileum 70 let.
členové ZO přejí:
Ať Vás radost bez nesnází
v dalších letech doprovází.
Dobré a pevné zdraví, žádné stesky,
vždyť na světě je přece hezky.
Kdo se na svět usmívá,
ten trápení nemívá.
Když Vás bude těšit svět,
budete tu do sta let.

Vzhledem ke zhoršující se situaci související s koronavirem a protože většina z nás patříme do nejvíce ohrožené skupiny, jsme bohužel
zrušili i zájezd do Znojma. Ač je zamluvený autobus na koupání do Gmündu, zjistili jsme, že
lázně nejsou v provozu. Proto i toto je zrušeno.
Musíme doufat, že bude zase dobře, ale vše
záleží na nás, obyvatelích měst a vesnic, jak se
budeme k této situaci stavět a dodržovat stanovená doporučení.
Ve čtvrtek 22. října od 14 hod. se bude konat členská schůze v Ledenicích „U Králů“.
Prosíme, nezapomeňte s sebou roušky!
Na schůzi bude zdravotní přednáška o první pomoci a v diskuzi bude možno vznést
dotazy na paní přednášející ohledně různých zdravotních problémů.
Těšíme se popřát jubilantům k životnímu
jubileu, na posezení u kávy s pečivem i popovídání mezi sebou.
Za ZO předsedkyně Jarmila Himlová
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VÍTĚZKOU PRESTIŽNÍHO OCENĚNÍ
ŽENA REGIONU SE STALA HANA KORČÁKOVÁ
Kdo je Hana Korčáková?
RNDr. Hana Korčáková, CSc., rodačka
z nedalekých Borovan, nyní již dlouholetá
ledenická občanka, ředitelka českobudějovického Domu dětí a mládeže, zakladatelka a
prezidentka softbalového klubu Žraloci Ledenice, zakladatelka přírodovědného oddílu Žraloci Ledenice, iniciátorka akcí, jako jsou například
turistické výlety do hor, sjíždění řek, letní promítání filmů v Ledenicích a mnoha dalších. Pracovně
velmi vytížená žena, pro kterou je povolání koníčkem. Svůj volný čas tráví obklopena dětmi i
dospělými, pro něž připravuje volnočasové aktivity. Pro spoustu z nás to ale není paní ředitelka ani paní doktorka, ale prostě Hanka.
Letos se hlasovalo již v 11. ročníku veřejně prospěšné soutěže Žena regionu a v jižních Čechách byla soutěž vyhlášena po páté.
Už samotná nominace Hanku překvapila a

tak telefonátu výkonné ředitelky projektu
Žena regionu Marie Heřmánkové a její gratulaci k vítězství v Jihočeském kole ani nechtěla uvěřit.
Předání ceny Žena regionu se uskutečnilo
v pondělí 7. září na Krajském úřadu v Českých
Budějovicích. Slavnosti se zúčastnilo i deset finalistek Jihočeského kraje a vítězka loňského
ročníku.
Tím ale soutěž ještě neskončila. Protože se
koná pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky a Asociace krajů ČR odehraje se vyhlášení celorepublikové vítězky 12. října právě v Senátu. Prvenství získá ta žena, která
v hlasování veřejnosti obdržela absolutně nejvyšší počet hlasů.
Hanko, gratulujeme a držíme Ti palce!
jk

DĚTSKÁ OLYMPIÁDA
SLAVILA 18. NAROZENINY!
Dětská olympiáda slavila letos 18. narozeniny. Již tradičně se konala druhou zářijovou neděli v ledenickém sportovním areálu. Děti soutěžily ve sportovním víceboji a jako vždy si mohly vyzkoušet běh, skok
do dálky, skoky v pytlích, hod gumákem, hod na basketbalový koš, válečky a střílení na hokejovou branku. Soutěžilo se v 5 kategoriích dle
věku a zvlášť chlapci a zvlášť děvčata.
Letos bylo ale přece jen něco jiné a nové. Poprvé si děti mohly vyzkoušet nový tartanový ovál. Běhaly na krásném, měkkém a hlavně čistém povrchu. To se to běželo! Bez prachu a s čistými botami. Nádhera!
Kvůli rekonstrukci oválu se loňský ročník neuskutečnil, ale čekání
stálo za to!
Účast nebyla sice tak hojná jako v jiných letech, ale vzhledem
k okolnostem a aktuálnímu dění nemůžeme být nespokojeni.
Počasí nám opět přálo a děti bojovaly jako lvi. Není se čemu divit. Čekaly na ně krásné ceny,
medaile a diplomy. Ti, kteří se neumístili do 5. místa, si odnesli sladkou cenu útěchy. Odměnou
pro všechny hladovce bylo malé občerstvení v podobě pikadoru.
Samozřejmě nechyběli ani fanoušci z řad rodičů, babiček a dědečků, kteří povzbuzovali a
fandili. To ke sportu přece patří!
Nálada byla skvělá a vše proběhlo ve sportovním duchu fair play, ve zdraví a bez zranění.
Určitě se sluší poděkovat všem, kteří pomáhali s přípravou a organizací – díky všem!
Velké díky patří i sponzorům – městys Ledenice, Marius Pedersen.
Těšíme se opět za rok na viděnou s heslem: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!
Sportu zdar!
Slavoj Ledenice

Výsledky 18. ročníku Dětské olympiády
v Ledenicích (13. 9. 2020):
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Novohradsko-Doudlebsko podporuje
produkty, které jsou Opravdu od nás
Opravdu od nás je značka, kterou od roku 2019 destinační společnost
Novohradsko-Doudlebsko dává řemeslným, potravinovým a uměleckým
výrobkům, které vznikají díky šikovným rukám výrobců z turistické oblasti Novohradsko-Doudlebsko.
Na začátku stálo přesvědčení členů tohoto spolku, že ve městech a
obcích naší turistické oblasti existuje řada šikovných lidí, kteří dělají zajímavé, užitečné, chutné a pěkné věci a že těmto lidem je dobré pomáhat
tak, aby se zvýšil odbyt jejich výrobků. Proto jsme vytvořili značku a
kritéria pro její udělování a v srpnu 2019 proběhlo první kolo certifikace lokálních výrobků.
Značka Opravdu od nás byla tehdy udělena prvním čtrnácti výrobkům. Jejich přehled lze najít
na www.novohradsko-doudlebsko.cz
V letošním roce se seznam certifikovaných lokálních produktů z turistické oblasti
Novohradsko-Doudlebsko opět rozšířil. Certifikační komise 26.8.2020 posoudila celkem
17 potravinových, řemeslných i uměleckých produktů a udělila všem značku Opravdu od nás.
Každý produkt komise posuzovala v pěti kritériích. Hodnotila to, jestli se produkt vyrábí přímo
v regionu z místních surovin, jestli je výroba přátelská k životnímu prostředí a jestli má výrobek
v regionu tradici, či jde o nový produkt. Dále komise sledovala míru ruční práce na výrobě a
originalitu či jedinečnost v rámci regionu.
Seznam nově certifikovaných výrobků uvádíme
v následující tabulce
Žadatel
Lukášová Romana
Ing. Tereza Fenclová
Milan Deveter
Foitl řeznictví a uzenářství v.o.s.
Ing. Petr Lechner
Ing. Petr Lechner
Ing. Vendula Lechnerová
ZD Netřebice
Pivovar Zevlův mlýn
Pivovar Zevlův mlýn
Pivovar Zevlův mlýn
Pivovar Zevlův mlýn
Pivovar Zevlův mlýn
František Rouha
František Stodolovský
Andrea Vachová
Ekofarma Zálinský dvůr

Produkt
Látkové dekorativní předměty
Pečivo, zákusky, dorty
Borovanský med
Fermentované klobásy
Sušené ovoce
Sušené byliny
Kváskové pečivo
Mák
Pivo Zewl 100 dvourmutové
Zevlova dunajská klobása
Zevlův lovecký salám
Zevlův šunkový salám
Pivo Zewl 120 dvourmutové
Kmín
Borovanské borůvkové víno
Kroužkované šperky a módní doplňky
Hovězí maso BIO

VITORAZSKO
mezi romantickým zájmem a politickým tématem
100 let od změny státních hranic

4. října – 3. ledna 2021
Dům Štěpánka Netolického, Třeboň
Výstava představí vývoj zájmu o Vitorazsko a průběh jeho
připojení v roce 1920. Před 100 lety bylo k Československu připojeno 13 obcí z dolnorakouského Waldviertelu. Pro tuto oblast
se v našem prostředí zažil název Vitorazsko, který odkazuje na
jedno z center oblasti, rakouskou Weitru, česky nazývanou Vitoraz. Výstava připomene romantický zájem českých dějepisců a etnografů o příhraniční rakouské obce s česky mluvícími obyvateli a
slovansky znějícími názvy sídel. Stěžejní část výstavy bude věnována okolnostem a průběhu připojení oblasti k Československu,
tedy akci spojenou spíše s politickými ambicemi nové republiky.
V sobotu 10. října ve 14.00 nabídneme návštěvníkům komentovanou prohlídku výstavy s kurátorem Michalem Morawetzem.

Opravdu od nás – Cukrárna Fabián

Opravdu od nás – Pekárna Lechnerová

Destinační společnost Novohradsko-Doudlebsko bude všem producentům certifikovaných výrobků pomáhat v marketingu a současně
bude hledat či sama vytvářet odbytové příležitosti. Všechny certifikované výrobky si totiž zaslouží, aby se dostaly k co největšímu okruhu
zákazníků. V dalších číslech zpravodaje budeme proto jednotlivé výrobky a jejich výrobce představovat podrobněji.
Mgr. Michal Jarolímek, jednatel Novohradsko-Doudlebsko, z. s.

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB

NOVÝ DESIGN!
Na přelomu srpna a září proběhla v Nazaretu rekonstrukce prostor
Centra denních služeb, které slouží zároveň jako společenská místnost a jídelna pro klienty a zaměstnance Nazaretu. Takže, máme
nové podlahy, okna, je vymalováno a staré blikající zářivky nahradilo nové designové osvětlení. Stará nefunkční kuchyňka byla demontována a část prostoru je připravena na nový bezbariérový kuchyňský
kout, na který v současné době sháníme sponzory.
Provoz sociálních služeb byl sice kvůli rekonstrukci na 2 týdny
omezen, ale výsledek působí čistě a útulně.
Děkujeme městu Borovany – celou rekonstrukci zaplatilo!
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ZBOROVSKÁ
PLÁCANÁ
Jako již tradičně, tak i letos jsme se sešli na
konci srpna na naší Zborovské volejbalové
plácané. Byť se to nezdá, byl to už její šestý
ročník, který se letos odehrál za krásného počasí. Chtěl bych všem poděkovat za příjemné
odpoledne se super lidičkami. Po vzájemných
tuhých bojích nakonec někdo musel zvítězit a
někdo skončit poražený. Když jsem ale na konci odpoledne viděl úsměvy na tvářích všech
zúčastněných, bylo jasné, že to až tak důležité
nebylo.
Ještě jednou všem díky a snad za rok na
stejném místě na viděnou.
Jiří Holeček

SOFTBALOVÉ
SOUTĚŽE VRCHOLÍ!
Softbalová extraliga zažívá svůj letošní
vrchol a Žraloci Ledenice jsou opět v play off
v mužích i v ženách, což je opět naprosto výjimečné, po loňském triumfu v obou kategoriích.
Ženy se zatím probojovaly do semifinále,
když nejprve porazily venku Kunovice 3:1 a
pak v neděli na domácím hřišti stejného soupeře 4:2. Semifinále softballové extraligy se
hraje na 3 vítězství a začíná o víkendu 26. 9.
v Krči v Praze s týmem Eagles Praha,
Muži Žraloci již mají semifinále rozehrané.
Zahájili ho prohrou na domácím hřišti s Hrochy H. Brod 1:6, poté na hřišti soupeře zvítězili 9:0 a srovnali tak sérii na 1:1. V sobotu 26. 9.
se odehrály tyto zápasy:
Muži A pouze jeden semifinálový zápas
v H. Brodě – prohra Žraloků 3:4, série je teď
tedy 2:1 pro Havláčkův Brod. Rozhodující zápasy se odehrají 29. a 30. 9. v Ledenicích.
Ženy o víkendu odehrály první semifinálový zápas s Eagles Praha doma vítězně (7:3) a
druhý v Praze prohra (8:3), série je tedy 1:1 a
pokračuje příští víkend.
Také všechny mládežnické soutěže vrcholí
a jak všechno dopadne, vás bude informovat
v příštím zpravodaji.
HK
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ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN
V SOKOLOVNĚ 2020-2021
PONDĚLÍ
7.55–15.15
17.00–18.30
18.30–21.00

říjen 2020

TJ SLAVOJ LEDENICE
Výkonný výbor TJ Slavoj Ledenice
oznamuje svým členům:
Plánovaná výroční členská

schůze v sobotu 10. října 2020
škola
softball
roztleskávačky

ÚTERÝ
7.55–15.15
15.30–17.00
17.00–18.30
18.30–20.00
20.00–22.00

škola
fotbal
teeball
hasiči
odbíjená

STŘEDA
7.55–15.15
15.15–16.30
16.30–18.00
18.00–19.30
19.30–22.00

žáci

Ižof
Pokorná

se z důvodu bezpečnostních
opatření proti COVID-19

NEUSKUTEČNÍ
Nový termín schůze
bude včas oznámen.
Děkujeme za pochopení

žáci

muži

Salák
Vaněk
Janovský
Kučera

škola
badminton
softball
softball
odbíjená

ml. žáci
kadeti
ženy

Votrubová
Ižof
Míka
Čouzová

ČTVRTEK
7.55–15.15
15,30–18.30
18.30–20.00
20.00–22.00

škola
odbíjená
odbíjená
fotbal A

žáci
muži
muži

Straková
Kučera
Jindra

PÁTEK
7.55–15.30
15.30–16.30
16.30–18.30
18.30–20.30
20.30–22.00

škola
teeball
softball
softball
florbal Zb., Ohr., Ohr.,

kadeti
muži, ženy

Vaněk
Míka
Korčák
Hronek

SOBOTA
9.00–15.30
15.30–16.30
16.30–18.00
18.00–20.00
20.00–22.00

roztleskávačky
badminton
odbíjená
fotbal Zborov
florbal

ženy

Pokorná
Saska
Čouzová
Vazač
Dolejší

NEDĚLE
8.30–10.30
10.30–12.00
12.00–13.30
13.30–15.30
15.30–17.30
17.30–19.00
19.00–21.00

Fotbal
softball
roztleskávačky
nohejbal
fotbal
softball
badminton

přípravka
nadhoz
Joudové
Joudové
muži, ženy
dospělí

Štěch
Korčák
Pokorná
Koblasa
Tichý
Pavel
Koblasová

Pravidelná cvičení v Kulturním domě U Králů
ÚTERÝ
16.30–17.30
17.30–19.00
19.00–20.00
20.00–21.00

pohybová příprava dětí
cvičení QIGONG (Čchi-kung)
cvičení žen – jóga
cvičení žen – kruhový trénink

Řehovská
Svobodová
Šimková
Bouzová

ČTVRTEK
19.00–20.00

cvičení žen – jóga

Šimková

PRÁZDNINOVÁ
PŘÍPRAVA
ROZTLESKÁVAČEK
Ledenický tým Sharks cheerleaders zahájil
svou novou sezónu, jako každým rokem, soustředěním ve Sportovně relaxačním areálu na
Hluboké nad Vltavou.
První polovina posledního týdne z prázdnin patřila naší mladší skupině peewee. Mezi
intenzivní tréninkovou kúrou stihly děti i plno
teambuildingových her a aktivit. Vypíchnout
asi můžeme vesmírné promítání nebo noční
stezku s návštěvou místního zámku, během
které bylo potřeba zachránit jednu strašidelnou
rodinu. Bojovali jsme tedy nejen s unavenými
svaly, ale také se strachem ze tmy. Všechny
tyto body a ještě mnohem víc zvládly holky
(a dva kluci) naprosto bravurně.
Ve druhé polovině týdne nastoupily starší
děti junior a senior. Jejich soustředění začalo
v areálu na Hluboké a pokračovalo ještě víkendem v ledenické sokolovně.
Všechny zúčastněné bych za celý trenérský
tým chtěla pochválit za skvělou práci a těším
se, až budeme moct ukázat, co dokážeme v sezóně 2020/2021!
Kvůli současné situaci se naše první letošní
soutěž konala online. Reprezentovala nás Eleonorka Mikynová a vybojovala krásné 3. místo.
Bc. Tereza Hajná
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CHVALITEBNĚ
Vzhledem k onemocnění vedoucího se neuskutečnila žádná modelářská schůzka v dílnách od Vánoc až do konce měsíce března. A do
toho ještě přišel ten nešťastný Covid 19. Kdo mohl, nezbylo mu nic jiného, než rozpracované modely lodí dokončovat doma. Bylo nutné
se na budoucí soutěže nějak připravit. Ale ani jejich jarní část se
neuskutečnila a to už opravdu nevypadalo dobře. O letních prázdninách se však situace začala měnit a Svaz lodních modelářů rozhodnul většinu plánovaných akcí přesunout do druhé poloviny roku.
První výjezd do Plzně na soutěž O pohár starosty městyse Letkova
pro nás byl opravdu vítaný a velice uspokojivý hlavně tím, že náš Karel
Fyrbach za Ledenice pohár vezl domů. S tímto vítězstvím přišla i potřebná chuť. Nikdo si však v té chvíli neuvědomil, že by mohlo platit staré
pořekadlo, že první vyhrání z kapsy vyhání. Karel již přestoupil do seniorů a následující junioři měli před sebou dost těžký úkol. To se ukázalo hned první víkend v září na soutěžích Jablonecká kotva a Modrá
stuha v Jablonci nad Nisou. Za juniory Matěj Sedmík v obou soutěžích
druhý a to i v plachetničkách Footy. Stejně si vedl i Karel Fyrbach za
seniory. Za to Jakub Svoboda v noční soutěži přesvědčivě vyjezdil první místo. U juniorů letos bylo jediné. Náš klub uspořádal v Ledenicích
druhý víkend v září v sobotu žákovskou a juniorskou soutěž o přeborníka Jihočeského kraje. V neděli pak naši tradiční soutěž Ledenická
50 o živou posvícenskou husu, mnoho krásných cen od našich příznivců a zdejších podnikatelů a také o Piráta roku. Husu vyhrál místní závodník Derek Pinc (ten ji však odprodal chovateli a tak si husa může
užít další léta života mezi chovnými husami). Kategorii dálkově ovládaných modelů vyhrál David Pokorný a Pirátem roku je opět Karel Fyrbach. Senioři obsadili druhé místo.
Na nejdůležitější soutěže roku o titul mistra ČR jsme vyjeli na čtyři
dny do Jinolic u Jičína. Krásné prostředí a pěkné počasí nasvědčovalo
tomu, že v silné konkurenci nás čeká opravdový boj s modely lodí na vodě. Jak junioři, tak i
naši senioři zde soutěžili pouze s dálkově řízenými modely. Boj skutečně nastal takový, jak
se dalo očekávat. Utkali se z celé ČR ti nejlepší z nejlepších a sebemenší nepatrná chybička
v rozjížďkách znamenala pád dolů. Tak dopadly i naše dvě naděje na první místa. V první
polovině soutěží byli junioři v F4A třetí a senioři obsadili první a druhé místo. Ve druhé části

Prázdninová příprava roztleskávaček !
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soutěží náš Jakub Svoboda obsadil
druhé místo, Matěj Sedmík čtvrté a Jáchym Kubín páté místo a u seniorů
v F4B se umístil Tomáš Hlach (pravděpodobně budoucí předseda klubu)
druhý a Karel Fyrbach a Petr Zbořil
čtvrtí.
V celkovém součtu umístění jsme
druzí. Do reprezentace u juniorů se
probojoval jako druhý Jakub Svoboda
a jako čtvrtý Matěj Sedmík z třináctimístné tabulky. U seniorů jsou v reprezentaci Tomáš Hlach, Petr Zbořil a Karel Fyrbach z 29 zúčastněných. Do
reprezentace ČR se v každé kategorii zařazuje prvních pět soutěžících.
Letos to bylo o hodně silném adrenalinu.
Finančně byla účast na soutěžích tentokráte velice náročná. Všude
se silně zvýšily ceny a tak děkujeme městysu Ledenice za podporu.
První je letos Jablonec nad Nisou. Naše druhé místo je v současné
konkurenci velice pěkné. Na vysvědčení se hodnotí jako chvalitebně
a s tím jsme spokojeni.
Při poradě s vedoucím Svazu lodních modelářů České republiky
jsme byli pověřeni uspořádáním dvou seriálových soutěží, z celkového
počtu šesti, a to o titul mistra ČR právě zde v Ledenicích. Je to dáno
dobrými výsledky, možnostmi a jak jsme se také dozvěděli, všem se
zde zúčastněným v roce 2019 prý moc líbilo. Pokud vůči nám bude ze
strany městyse, místní organizace rybářů, podnikatelů a našich příznivců taková vstřícnost, jako tomu bylo doposud, mohli bychom tak náročnou akci opět zvládnout. Vždyť je to i pro veřejnost pěkné kulturní
vyžití.
Příště o našem klubu něco trochu jinak, než o soutěžích.
Jiří Hinterhölz
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KRÁTKÁ ZPRÁVA
O DLOUHÉM TURNAJI
aneb O sportu v Ohrazení v době coronavirové
Není nic snadnějšího, než podlehnout lenosti, či vnějším tlakům a na
organizování čehokoli rezignovat. Zvláště letos, kdy všichni denně
z medií slyšíme čísla nově zjištěných nakažených atd. Musím se přiznat, že i já jsem měl obrovské dilema a dlouze jsem rozvažoval, zda
tradiční volejbalový turnaj „STAŘÍ PARDÁLOVÉ“ v Ohrazení konat
či nikoli. Nekonat by bylo bez práce, starostí, shánění a běhání, při tom
by mne nikdo neodsuzoval, ani nepomlouval a vlastní pohodlí bych
snadno zdůvodnil objektivními příčinami. Všichni by to pochopili, hlavou moudře pokývali, protože riskovat přeci není na pořadu dne, neb
bezpečnost a dalších nejméně tisíc závažných důvodů, proč turnaj neuskutečnit.
Na druhou stranu jsou však i zásadní důvody, které mne nakonec dotlačili k uspořádání již 19. ročníku „Pardálů“. Především to je dlouhá
tradice tohoto turnaje, kamarádi, kteří k nám rádi jezdí, moje problémová, vzpurná povaha s odporem vůči manipulaci a mediální masáži, snaha jí nepodlehnout, ukázat, že to jde, když se chce atd. Poslední kapkou,
která o konání turnaje rozhodla, bylo setkání s letitým účastníkem a
jeho dotaz, zda Pardálové budou. Že letos to sportovní vyžití stálo za
bačkoru a on spolu s dalšími se do Ohrazení vždy strašně těší. No
řekněte, dokázali byste mu říci NE?
A tak jsme se 22. srpna ráno na devátou sešli v neskutečně hojném
počtu – 34 hráčů a hráček. Z nich jsem vylosoval 6 smíšených týmů,
které hrály systémem každý s každým na 2 vítězné sety do 20 bodů. Počasí jsem u nejvyšší instance objednal a jako stálému zákazníkovi mi
bylo vyhověno dokonale. Ač předpověď hlásala třicítky, tak jsme měli
jen 25 stupňů, bezvětří a v době oběda bonus v podobě zakropení kurtu
– prostě volejbalový ideál. Hra byla úporná, volejbalově zdařilá a dlou-

há. Hvizd rozhodčího turnaj ukončil přesně v 19.30 hod. Pak následoval úklid kurtu, inventáře, vyhlášení výsledků a konečně dekorování
zúčastněných Pardálími medailemi. Dobrou náladu a volejbalovou pohodu na štěstí nezkazil žádný úraz, ale naopak ji podpořila dobrá kuchyně a kvalitní nápoje v místní hospodě. Již nejsme žádní mladíci a tak
jsme i zpívánky při kytaře zabalili a domů se rozjeli, brzy po desáté
večer.
A co dodat závěrem? Snad jen to, že se těším na příští – jubilejní
20. ročník. To snad i v Ledenicích už dozrají hráči a najdou čas i odvahu
si k nám přijet zahrát. Věřím, že se jich, po asi deseti letech, opět dočkám. Na Pardály pravidelně jezdí Ledenické hráčky, které tímto pozdravuji, neb svou účastí nabourávají pravdivost přísloví: „Doma není
nikdo prorokem“. Tož na shledanou za rok.
Sportu ZDAR a volejbalu zvlášť!!
FL

NULTÝ ROČNÍK PODZIMNÍHO TURNAJE VE STOLNÍM TENISE
Dne 19. 9. se konal v ledenické sokolovně
turnaj v ping-pongu pro neregistrované muže
a ženy.
Malá účast byla ovlivněna mnoha akcemi
v okolí (hasiči, modeláři, rybáři), proto přišli jen
Ledeňáci, kteří i přesto urputně bojovali a mnohokrát o pořadí rozhodoval jeden jediný set.
Výsledky:
Na prvním místě se bez ztráty setu umístil Jan Johny Fencl, druhý byl Milan Holomel, třetí Míra Strouha o pouhý jediný set
před Pepou Koblasou, pátý Maty Volf, šestý
jeho bratr Marďa.
Mezi ženami kralovala Marcela Míková
před Jitkou Volfovou, třetí byla Alena Dudová a čtvrtá Káťa Sládková.
Nultý zkušební ročník turnaje byl úspěšný
a doufám, že nám situace umožní sejít se
v blízké době na dalším turnaji, který bychom
rádi rozšířili i o kategorii pro mládež.
Franta Turek a Matěj Volf
FOTO Michal Heřman
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ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny a Kruh přátel hudby
při Základní umělecké škole F. Pišingera Trhové Sviny
Vás srdečně zve na koncert

Pražské kytarové kvarteto
16. října 2020 od 18 h
Kulturně-spolkový dům Nové Hrady
Vstupné 150 Kč (senioři 100 Kč, děti do 15 let a žáci ZUŠ F. Pišingera zdarma)
Koncerty finančně podporuje Jihočeský kraj, Nadace Český
hudební fond, město Trhové Sviny, městys Ledenice,
městys Besednice, město Nové Hrady a obec Benešov nad Černou.

je tradiční čínské umění práce s energií, tělem a myslí, které pomocí jednoduchých, ale velmi účinných technik, harmonizuje tělo i
duši. Odedávna je na Východě praktikován za účelem dosažení pevného zdraví a dlouhověkosti.
Benefity cvičení QIGONG
¡ Zlepšuje činnost orgánů
¡ Odstraňuje bolesti zad
¡ Odstraňuje únavu
¡ Zlepšuje spánek

¡
¡
¡
¡

Zlepšuje cirkulaci krve
Upravuje krevní tlak
Zvyšuje vitalitu
Zbavuje stresu

Místo Konání: Ledenice U Králů
Čas konání: úterý 17.30–19 h
Kontakt: Jitka Svobodová
e-mail: jitka.freedom@volny.cz, tel.: 601 537 507

PAVEL SLÁMA

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

otevřeno i bez objednání

PO–ČT 9.00–17.00
PÁ 9.00–15.00

CENÍK:
střih dámský: od 240,střih pánský: 80,- (každý den)
barvení: od 240,melír: od 300,trvalá: od 350,Cena se může změnit dle délky vlasů
a spotřeby materiálu.
Ivana Brůhová, Náměstí 145, Ledenice

tel. číslo 607 930 786

UZÁVĚRKA
příštího
vydání
zpravodaje

je 25. října

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny bavy, Green Shell-typu Araukana
a Dark Shell-typu Maranska.
Stáří 15–19 týdnů, cena 169-229 Kč/ks

Své příspěvky
můžete zasílat
na e-mail:
kultura@ledenice.cz

Prodej: 22. 10. 2020
Před Ledenickou hospodou v 15.45 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky

Cena inzerce je
2
3,75 Kč/cm + DPH

Info: Po-Pá 9.00-16.00 h, tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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LASSELSBERGER, s.r.o.,
výrobce dlažby
přijme pro náš závod v Borovanech tyto profese:

¢

Provozní zámečník

¢

Mistr údržby

¢

požadované vzdělání vyučen v oboru

požadované vzdělání SŠ s maturitou
výhodou obor strojírenství

Skladník

Nást
up m
o

požadované vzdělání SŠ s maturitou, obor strojírenství
vhodné i pro absolventy škol

ž ný i
hned

Podrobné informace, včetně prohlídky závodu, budou poskytnuty při osobním pohovoru.
Zájemci se mohou hlásit na telefonu 387 925 370,
nebo přímo na závodě LASSELSBERGER, s.r.o., Tovární 137, Borovany

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
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