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SLOVO STAROSTY

Mlhavé podzimní ráno u Ohrazení

Autorka fotografie Jitka Svobodová

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Zastupitelstva městyse Ledenice
ze dne 21. 10. 2020

 zadání výběrového řízení na akci „Obnova
části kanalizace v Zalinách“.

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
 zprávu starosty o jednání Rady městyse ze
dne 23. 9. 2020 a o aktuálních záležitostech
městyse Ledenice.

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
 Výroční zprávu ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
za školní rok 2018/2019 ve znění přílohy
zápisu.

Zastupitelstvo městyse projednalo
a schválilo:
 výsledek výběrového řízení na akci „Odbahnění rybníka Kačerovec“ a doporučuje starostovi městyse s vybranou firmou
HYDRO&KOV s. r. o. Třeboň, uzavřít
smlouvu.
 výsledek výběrového řízení na akci „Asfaltace místní komunikace Ohrazení“ a doporučuje starostovi městyse s vybranou firmou
WINGS CZ s. r. o. České Budějovice, uzavřít smlouvu.
 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Stezka Ledenice, úsek Ohrazeníčko – U Císaře –
ČSPH Ledenice“.

Pozemky
Zastupitelstvo městyse projednalo
a schválilo:
 nabídku na koupi pozemku parc. č. 1969/4
2
o výměře 112 m (trvalý travní porost) a
2
1969/7 o výměře 32 m (trvalý travní porost) v k. ú. Ledenice za smluvní cenu.
 uzavření Smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro městys Ledenice na stavbu
„Ledenice, Zaliny – kanalizace a ČOV“ na
pozemcích parc. č. 396, 402, 403/1, 553,
554/1, 555/1, 555/2, 555/3, 556, 557/1,
557/2, 558/1, 558/2, 560/2, 1442/6, 1451/1
a 1450 v k. ú. Zaliny. Na základě těchto

Vážení spoluobčané,
Ledenice dlouho odolávaly nákaze
COVID 19. V týdenních hlášeních, které
jako starosta dostávám, svítila u Ledenic
nula, a to i když v okolních obcích a městech počty nakažených narůstaly. To se bohužel změnilo kolem poloviny října, kdy
byly hlášené první dva případy v Ledenicích. Od té doby se počty zvýšily na 26 nakažených k 26. 10. 2020.
Stejně tak jako na jaře chci občany vyzvat k respektování a dodržování vládních
nařízení při boji proti koronaviru, ať již
s nimi souhlasíte, či nikoliv. Buďte prosím
ohleduplní ke svému okolí. I když si myslíte, že vás virus neohrozí, pro toho, kdo
stojí například ve frontě u pokladny před
vámi, může mít nákaza fatální důsledky.
Život přesto běží dál. Snažíme se, aby
služby, které pro vás zajišťuje Úřad městyse Ledenice, byly stále dostupné, aby pokračovaly stavební práce na investičních
akcích, aby i přes omezení vše stále fungovalo tak, jak má. To ale nemůžeme říct
o kultuře a sportu. Bohužel to však nyní jinak nejde. Přesto se pořady připravují, a jakmile to bude možné a především bezpečné,
jejich konání obnovíme.
Vážení spoluobčané, přeji všem nemocným lehký průběh, brzké uzdravení a vás
ostatní ještě jednou prosím o dodržování
nařízení vlády.
Děkuji.
Váš starosta Jiří Beneda

smluv se zřizuje ve prospěch oprávněného
městyse Ledenice právo odpovídající služebnosti, a to právo uložení kanalizace a
dále chůze a jízdy za účelem kontroly, údržby, oprav, obnovy, výměny, modernizace a
případného odstranění kanalizace na výše
uvedených pozemcích dle geometrického
plánu č. 218-20/2020 a č. 217-19/2020.
Zastupitelstvo městyse projednalo
a neschválilo:
 prodej pozemku par. č. 2608/3 o výměře
2
252 m (ostatní plocha / jiná plocha) v k. ú.
Ledenice.
 nabídku od ÚZSVM na koupi pozemku
2
parc. č. 340/23 o výměře 912 m (ostatní
plocha/manipulační plocha) a 340/24 o vý2
měře 809 m v k. ú. Ledenice za nabídkovou
kupní cenu 1.979.000 Kč (pozemek parc. č.
340/23 za cenu 1.062.000 Kč a pozemek
parc. č. 340/24 za cenu 917.000 Kč), tj. za
2
cenu cca 1.150 Kč/m .
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Milí spoluobčané,

PROVOZ ÚŘADU
MĚSTYSE LEDENICE
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.
Neodkladné záležitosti je možno vyřídit
v úředních hodinách:
Pondělí
7.30 – 12.30 hodin
Středa
12.00 – 17.00 hodin
Kontakty: 387 995 357 sekretariát
389 604 754 sekretariát
389 604 752 účtárna
389 604 753 účtárna
389 604 751 matrika
387 995 058 stavební úřad
podatelna@ou.ledenice.cz
radnice@ou.ledenice.cz
DS: dh9b7k7
Děkujeme za pochopení

INFORMACE K OMEZENÍ
AUTOBUSOVÝCH SPOJŮ
Vážení cestující,
z důvodu zrušení výuky na všech školách
z rozhodnutí Vlády ČR v rámci mimořádných
protiepidemických opatřeních souvisejících
s šířením onemocnění COVID-19 a na základě projednání v Krizovém štábu Jihočeského
kraje dne 20. října 2020 Vám oznamujeme, že
s platností od 26. října 2020 bude rozsah provozu linek a spojů upraven a omezen do prázdninového provozu (tj. bez školních spojů).
Jízdní řády platné od 26. října 2020 naleznete v internetovém vyhledávači IDOS
(www.idos.cz) – aktualizace dat probíhá průběžně.
Pro ověření spojení je možné využít telefonní infolinky dopravců.
Opatření se týká následujících autobusových dopravců:
GW BUS a. s.
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.
ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.
ČSAD STTRANS a.s.
COMETT PLUS, spol. s r.o.
Štefl-tour Dačice s.r.o.
Dopravní podnik Města Vlachovo Březí, s.r.o.
ICOM transport a.s.
JIKORD a. s. (Jihočeský koordinátor dopravy)

Nedávno jsem mluvil se svým bratrem,
kterému je 72 let. Říkal, že je těžká doba, skoro ta nejtěžší. Po chvíli rozhovoru jsme došli
ve vzpomínkách na své babičky a dědečky,
kteří prošli dvěma světovými válkami. Své
děti posílali po nocích na venkov, aby přivezli
základní potraviny od vesničanů, protože na
přídělové lístky nebylo co dostat k jídlu. Nesměl je přitom nikdo chytit. Náš strýc skončil
svůj život v koncentračním táboře, protože ho
udaly školní děti jako svého učitele. Utěšovat
se, že v dějinách bylo ještě hůř, není asi tou
nejlepší cestou k prožívání současnosti. Přesto
je třeba svou současnou situaci zařadit do širší
perspektivy. Tím nechci současnou pandemickou situaci vůbec zlehčovat. Ani nemám chuť
rozebírat její příčiny a dopady. O tom se můžete dočíst v mnoha mediích. Jen bych vás rád povzbudil v té nelehké době, kde těžko hledáme
světlo na konci tunelu. Mimo chorobu, která
nás stále více obkličuje, na nás doléhá sociální
izolace od druhých lidí a v neposlední straně
katastrofické informace v médiích. Co z toho je
horší, těžko říct.

A tak přidávám pár slov od člověka, který
prošel utrpením dlouhé těžké nemoci:
Nebojte se!
Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl a musel mít
strach.
Nebojte se toho, co jste vytvořili ani všeho, co
člověk vyrobil a čím je den ode dne více ohrožován.
A konečně nebojte se ani sami sebe.
Kristus řekl po svém zmrtvýchvstáním apoštolům a ženám: „Nebojte se!“
Tato slova potřebujeme v dnešní době možná
více než kdy jindy.
Věřte, že existuje ten, kdo drží v ruce osudy tohoto pomíjivého světa, kdo má klíče od smrti a
podsvětí, kdo je alfou a omegou.
A ten někdo je Láska.
Jen on se může plně zaručit za slova: Nebojte se!
sv. Jan Pavel II.
Na závěr vám všem přeji pochopitelně hodně zdraví, ale především to, abychom se nedali
spoutat strachem. Za několik týdnů začne advent, který je dobou naděje. Nechť v letošním
roce přinese opravdu dobrou změnu do našich
životů.
Poláček Pavel, jáhen
Webové stránky farnosti:
https://www.farnostborovany.cz/
Najdete zde aktuální informace k bohoslužbám, ohlášky a farní listy.
Sledovat nás můžete i na Facebooku:
Římskokatolická farnost Ledenice.

Když roušku, tak všichni. To si zřejmě myslel tvůrce „módního doplňku“ sochy sv. Jana Nepomuckého na náměstí v Ledenicích
Autor fotografie jic
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LÉKAŘSKÉ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY LEDENICE
Vzhledem k přetrvávající epidemické situaci
je provoz ordinací pouze na objednání.

MUDr. Josef KROULÍK

Praktický lékař pro dospělé, Ledenice
Tel. č. 387 995 127
E-mail: kroulikjo@centrum.cz
Ordinace je pouze na objednání.
Požadavky na recepty a objednání na telefonu, vhazujte do schránky
nebo pište na e-mail.
V akutních případech zvoňte.
……………………………………………………………………

MUDr. Jana KADEROVÁ

Praktická lékařka pro děti a dorost, Ledenice
Tel. č.: 387 995 325 – ordinace Ledenice
387 981 415 – ordinace Borovany
E-mail: jana@kaderova.com
Do odvolání jsou na dětském oddělení zrušeny odpolední ordinace.
V akutních případech telefonujte.
……………………………………………………………………

PILULKA lékárna Ledenice
Tel. č. 778 888 539
Otevírací doba:
Pondělí 7.00–12.30 13.00–16.00
Úterý 7.00–12.30 13.00–17.30
Středa 7.00–12.30 13.00–14.00
Čtvrtek 7.00–12.30
Pátek 7.00–12.30

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Mimo ordinační dobu ledenických lékařů lze kontaktovat:
¡ lékařskou službu první pomoci pro dospělé v Č. Budějovicích
(pavilon G – dolní areál Nemocnice České Budějovice,
přístup z ulice generála Svobody)
tel. č. 387 878 001
všední dny 18–22 h, soboty, neděle, svátky 9–21 h
¡ lékařskou službu první pomoci v Trhových Svinech
tel. č. 386 322 509
všední dny 18–22 h, soboty, neděle, svátky 8–20 h
¡ lékařskou službu první pomoci pro děti v Č. Budějovicích
(pavilon D – dětské oddělení, přístup z ulice L. B. Schneidera,
horní areál Nemocnice České Budějovice)
tel. č. 387 876 307
všední dny 17–22 h, soboty, neděle, svátky 9–21 h
V případě zdravotního stavu ohrožujícího život volejte linku 155

KORONAVIRUS
– Informační linka hygienické služby ČR
je k dispozici v pracovních dnech od 8–19 h
a o víkendu 9–16.30 h
Operátoři vám dají odpovědi na otázky z oblasti:
¡ cestování
¡ výsledky testů, zdravotní obtíže
¡ rizikové kontakty
¡ karanténa
¡ aktuální platnost mimořádných opatření

tel. 1221
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VÝSTAVBA STEZKY PRO
CYKLISTY A PĚŠÍ SE BLÍŽÍ K CÍLI
Práce na výstavbě stezky pro cyklisty a pěší Ledenice – Ohrazeníčko pokračovaly i měsíci
říjnu. Stavba se chýlí ke konci. V říjnu byla celá stezka vyasfaltována. Zbývající práce, jako je
zhotovení vjezdů pro technická vozidla na přilehlá pole, nebo nástřiky značení, se právě dokončují. Jak je vidět z fotografií, hned po položení asfaltového povrchu si stezku vyzkoušeli první
uživatelé jak na kolech, tak i pěší.
Zároveň městys Ledenice obnovil odpočinkové místo u stezky (odbočka na Mysletín), které
v minulém roce zničili vandalové a zbyla zde pouze lavička a boží muka. Dnes jsou zde nainstalované panely s informacemi o Ledenicích a mapa našeho regionu. O pár metrů dále, na polní
cestě k Ohrazeníčku, jsme využili jedno z nejvýše položených míst u Ledenic (cca 540 m n. m. –
zdroj www.mapy.cz) a nainstalovali jsme zde panoramatické fotky, které popisují viditelné
vrcholy Novohradských hor od Kraví hory až po Kleť v Blanském lese.
O výstavbě a významu této stavby jsem vás již v Ledenickém zpravodaji několikrát informoval. I tak si dovolím ještě připomenout, že nejvýznamnější funkcí, kterou od stezky očekáváme,
je podpora udržitelné formy dopravy při cestách do zaměstnání, za službami, sportem či vzděláváním a v neposlední řadě i bezpečný pohyb cyklistů a pěších mimo velmi frekventovanou a nebezpečnou komunikaci.
Jiří Beneda, starosta městyse Ledenice
autor fotografií jic
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ZE ŠKOLY
Sběr hliníku na základní škole

Ve středu 30. 9. jsme uspořádali sbírku hliníku. Ráno před vyučováním žáci za pomocí rodičů předávali hliník panu školníkovi. Všechen sběr jsme převážili a zaznamenali odevzdané
množství. Nikdo nečekal, že ho naši žáci přinesou takové množství. Celkem se vybralo 511 kg.
Děkujeme všem rodičům a žákům, kteří jste se zapojili. Obdržené peníze z odevzdaného hliníku
budou použity na nákup odměn pro děti na konci projektu Den Země.

Když ještě škola pro žáky otevřená byla
Současná situace a všechna ta covidová opatření nám na základní škole od začátku školního
roku ovlivňovala výuku. Je to zvláštní pocit, prohlédnout si fotky ze dnů, kdy jsme se ještě setkávali ve škole a nemuseli komunikovat on-line. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem
žákům a jejich rodičům za spolupráci při distanční výuce.
Helena Jaloševská a učitelé ZŠ

Žáci 7. A cestovali při výtvarné výchově do Afriky a jako suvenýr si přivezli tetování přírodní hennou #$

Žáci 6. A zkoumali lidské orgánové soustavy v životní velikosti

Sběr hliníku na základní škole

O tom, že je v rybníce živo jsme se přesvědčili s žáky 4. A. Pomocí akvarijních sítěk jsme lovili vodní bezobratlé živočichy

O řece – od pramene až k ústí do moře a o rybích pásmech jsme si povídali v 5. A
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Naposledy jsme se rozloučili:
t s paní Annou Kopalovou z Ledenic,
zemřela dne 18. 10. ve věku 91 let,
t s paní Jaroslavou Koktovou z Ledenic,
zemřela dne 20. 10. ve věku 79 let,
t s panem Karlem Jílkem z Ledenic,
zemřel dne 24. 10. ve věku 90 let.
t s paní Růženou Nechanickou z Ledenic,
zemřela dne 28. 10. ve věku 93 let.
Zlatou svatbu – padesátileté výročí společného života oslavili v říjnu manželé Marcela a Václav Sípalovi
Významné životní jubileum 80 let oslavila
v měsíci říjnu paní Ludmila Tomášková
z Ledenic.

Ludmila Tomášková
Tak, jak je v Ledenicích zvykem, navštívil společně s matrikářkou Zdeňkou Herdovou starosta obce Jiří Beneda všechny
jubilanty s drobným dárkem a gratulací.

Děkujeme všem,
kteří jste se dne 29. 9. 2020 přišli naposledy rozloučit s naší maminkou, babičkou a prababičkou Marií Tůmovou.
Zároveň děkujeme za květinové dary
i projevenou soustrast.
Zarmoucená rodina
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VÝSLEDKY VOLEB
DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
ZE DNE 2. 10. – 3. 10. 2020
Obec: Ledenice
Okrsky
celkem

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

100,00

1 950

837

42,92

837

823

98,33

zpr.

4 4

Kandidátní listina

Platné hlasy

číslo

název

celkem

v%

5

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

13

Strana zelených

16

Svoboda a př. demokracie (SPD)

19

Česká pirátská strana

23

VIZE - národní socialisté

33

Občanská demokratická strana

38

Dělnic.str.sociální spravedl.

43

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

45

Česká str. sociálně demokrat.

80

9,72

50

ANO 2011

127

15,43

53

TOP 09 a KDU-ČSL - Spol. pro JČ

107

13,00

63

Komunistická str. Čech a Moravy

28

3,40

67

Volte Pravý Blok www.cibulka.net

70

Trikolóra hnutí občanů

71

Svobodní

72
80
82
84

6

0,72

65

7,89

5

0,60

43

5,22

116

14,09

4

0,48

160

19,44

1

0,12

0

0,00

3

0,36

17

2,06

9

1,09

Změna 2020

12

1,45

JIHOČEŠI 2012

38

4,61

ROZUMNÍ - Petr Hannig

2

0,24

Moravské zemské hnutí

0

0,00

ZO SPCCH
BOROVANY- LEDENICE
V měsíci listopadu slaví své životní jubileum náš člen pan Jan Míka z Ledenic krásné
80. narozeniny.
Členové mu v této nepředvídané situaci přejí:
Není přece ničí vinou,
že nám roky tak rychle plynou,
mějte úsměv na tváři,
jež vám to neblahé v životě vyváží.
Vše nejlepší, žádné stesky,
život je tak hezký,
zdraví ať máte náruč plnou,
radosti, ať se k vám hrnou.
Protože se nemůžeme scházet, jak jsme
byli zvyklí, chtěla bych vám všem touto cestou popřát hodně zdraví, psychických sil a
víru, že se brzy naše životy vrátí do normálních kolejí.
Dávejte na sebe pozor, ať se v pořádku shledáme. za ZO předsedkyně Jarmila Himlová

Autor fotografie jic
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Vytápíte peletami? Norma nestačí,
požadujte certifikaci
S nadcházející zimní sezónou je opět aktuální otázka vytápění. Stále větší oblibě českých
domácností se těší dřevní pelety. S poptávkou
roste i nabídka a pelety nabízí celá řada výrobců. Spotřebitel by měl být ovšem při koupi pelet ostražitý a vědět, že norma ČSN EN ISO
17 225-2 je pro výrobce pouze technickým doporučením a není právně závazná. Osvědčení
o kvalitě je navíc vydáno pouze na základě
vzorku, který výrobce na počátku výroby dodá
do laboratoře.
Rozhodujícím ukazatelem kvality pelet
je mezinárodní certifikace ENplus®, kterou
v současné době vyžaduje značná část výrobců peletových spalovacích zdrojů. V tomto
případě certifikační orgán kontroluje celý proces – od kvality vstupní suroviny přes výrobu,
skladování, manipulaci, obchodní procesy a
periodicky 1 x ročně kontrolu kvality pelet.
Certifikované pelety jsou na obalu řádně označeny logem certifikace, třídou kvality a číslem
licence. Pokud jsou pelety volně ložené, je tato
certifikace uvedena v dodacím listu. Zatímco
tuzemská výroba se z 96 % může pochlubit
certifikací s nejvyšší jakostí A1, ze zahraničních výrobců má certifikaci ENplus® jen 77
%. Nekvalitní pelety mohou poškodit kotel,
snížit jeho životnost a mít negativní dopad na
životní prostředí. Nákup levných pelet proto
nemusí být ve finále tím nejlepším a nejlevnějším řešením.

Pokud si nejste jisti, čím se při volbě vhodného zdroje vytápění pro váš dům nebo výběru
kvalitního paliva řídit, využijte bezplatnou
a komerčně nezávislou poradnu! Na bezplatnou konzultaci (na téma vytápění, zateplení a
rekonstrukce domů, dotace pro energeticky
úsporná opatření apod.) se do Energy Centre
České Budějovice (ECČB) můžete objednat
na tel. čísle 387 312 580 nebo emailem na
eccb@eccb.cz, bezplatná linka (záznamník):
800 38 38 38.
Činnost Energy Centre České Budějovice
je spolufinancována z rozpočtu Jihočeského kraje.

VOLEJBALOVÝ PODZIM
Dne 27. 9. 2020 jsme v Ledenicích uspořádali tradiční podzimní doplácnou. Začalo se netradičně v jednu hodinu odpoledne, a jelikož bylo počasí objednané dlouho dopředu, mohli jsme
všechny zápasy odehrát venku na dvou kurtech. Sešli jsme se zase ve vysokém počtu 25 hráčů,
z toho 12 žen a 13 mužů. Výkony všech týmů byly velmi vyrovnané, takže jsme dohrávali desátý
zápas skoro potmě. Všem se líbilo a moc se těšíme na Vánoční turnaj, pokud situace dovolí.
TJ Slavoj Ledenice
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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

Proč byly vymontovány lavičky
ze zastávky ČSAD v Ledenicích?
Na zastávce se shromažďovala mládež,
která obsadila lavičky a znečišťovala vnitřek i okolí zastávky. Mládež se přes všechnu snahu nepodařilo ukáznit a i když je
pracovník obce vykázal, byli za chvíli zpět.
Poslední dobou si občané z náměstí stěžovali, že zastávka je obsazená i v nočních
hodinách a ozývá se odtud hluk. Bohužel
nám v tom nepomohli ani rodiče, ale naopak se svých dětí zastávali. A tak bylo
běžné, že ti, kteří čekali na autobus, stáli
mimo čekárnu pod deštníkem. Poslouchat
výrazy, jaké dotyčná mládež běžně používá, se nikomu nechtělo. Zaměstnanci obce
uklízeli rozbité lahve a jiné odpadky.
(odpovídal František Jelínek, srpen 2000)

Zdraví Vás ZOO
Koncem února letošního roku vznikl
dětský kolektiv hasičů pod jménem ZOO.
Proč právě tento název? Jsou to počáteční
písmena tří obcí – Zborov, Ohrazení,
Ohrazeníčko – v jejichž hasičských sborech jsou děti registrovány a které se podílejí na chodu našeho dětského oddílu.
Všechno to začalo velikým nadšením
dětí a jejich obrovskou chutí oživit tradici mladých hasičů v uvedených obcích.
Podařilo se jim rozhýbat nás dospělé,
kteří se tak rádi vymlouváme na nedostatek času. Oslovili jsme proto všechny
„vesnické“ děti a v současné době registrujeme 30 členů.
(P. Hronek, J. Tůma, J. Vlášek,
červenec 2000)

Zpěvačky a loutkáři slavili
V záři oslavil 10 let činnosti ženský pěvecký sbor a 25 let loutkářský soubor Krajánek. Oba soubory mají jedno společné.
Snaží se potěšit diváky a posluchače, ale
nezapomínají ani na sebe. Činnost souboru
přináší všem členům radost z výkonu, děti
se učí pocitu odpovědnosti ke společné
práci a hlavně se všichni dobře baví.
(František Jelínek, říjen 2000)
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ŽRALOCI LEDENICE – SOFTBALOVÁ SEZÓNA 2020
Softbal je pravděpodobně jediným kolektivním sportem v ČR, kterému se oficiálně
podařilo v roce 2020 odehrát celou soutěžní
sezónu a získat tak tituly Mistra ČR téměř ve
všech věkových kategoriích.
Pro dospělé začala oficiální herní sezóna
již v červnu a pro mládež až v srpnu. Během
června a července, ale proběhla řada mládežnických turnajů, takže děti také hrály již od
června.
Během letních prázdnin pak proběhla v Ledenicích řada softbalových kempů, jak pro naše
hráče, tak hráče a hráčky z celé ČR.
A jak si Žraloci letos vedli?

MLÁDEŽ
Naši nejmladší – kategorie U7 skončili
v soutěži Jihozápad na krásném 2. místě.
Kategorie U11 – žáci: s přehledem vyhráli
svou divizi a měli si začátkem října změřit síly
s vítězi ostatních 4 divizí. Bohužel se tento turnaj, který byl také zároveň mistrovstvím ČR
(díle jen MČR), neodehrál kvůli covidu.
Kategorie U13 – žáci a žákyně: hráli letos
2 celostátní soutěže (superligu žáků – tým A
a ligu žáků – tým B). Tým B vyhrál svou divizi, ale na MČR nakonec nejel.
Tým A končí ve své divizi nejvyšší české
soutěže žáků na 2. místě a postupuje na MČR.
Toto MČR se odehrálo letos v Ledenicích
2.–4. 10., tedy těsně před covidovým uzavřením sportu. Celé MČR propršelo a jen díky
skvělému pořadatelskému týmu rodičů a hráčů se vše podařilo za vypětí všech sil zrealizovat. Nakonec Žraloci končí na 2. místě v ČR.
Kategorie Kadeti U16 – hráli letos celostátní superligu kadetů – ve své divizi končí na
2. místě a MČR se již bohužel neodehrálo.
Kategorie Kadetky U16 – hrály letos ligu
kadetek a ve své divizi vyhrály. Na MČR, které
se odehrálo v Plzni, skončily na 3. místě v ČR.
Kategorie juniorky U20 – zde si hráčky kadetského týmu odbyly svůj křest a škončily
v lize juniorek na 5. místě.
Kategorie junioři U20 – hráli letos poprvé
nejvyšší celostátní soutěž superligu a končí na
děleném 7.–8. místě. Do příští sezóny bude teprve rozhodnuto, zda nikdo nesestoupí anebo
se na jaře odehraje turnaj, kde se o 2. místa superligy týmy poperou s dalšími týmy z nižší
soutěže.

DOSPĚLÍ
Ženy B – letos nově vzniklý tým odehrál
celostátní 3. ligu žen a skončil ve své divizi na
3. místě. Bohužel finálový turnaj divizí o postup do 2. ligy žen se neodehrál.
Muži B – hrají 2. celostátní ligu mužů a letos si vedli znamenitě. Dařilo se jim hrát celou
sezónu na vrcholu tabulky a také ve finálové
sérii play off, do které postoupili se Slávií Plzeň, hráli velice vyrovnaně. Nakonec však
brali 2. místo.
Ženy A – extraliga žen. Naše ženy po odchodu Veroniky Peckové do profesionální ligy
žen v Japonsku byly znatelně oslabené. Do
týmu však nastoupily 4 juniorské posily, které
se velice rychle zapracovaly. Nakonec ženy
A končí v extralize na 3. místě a bronzová
medaile je velkým úspěchem.
Muži A – po skvělé loňské sezóně pro naše
muže přišla v extralize sezóna plná očekávání.
Letos však 4–6 předních týmů hrálo velmi vyrovnaně a záleželo na každém odehraném zápase a na
každém detailu hry. Pro Žraloky byla klíčová semifinálová série s týmem Hroši H. Brod, která se
odehrávala ve všední dny pod umělými světly.
Za stavu série 2:2 byl poslední nervy drásající
zápas dohráván v prodloužení a vítězný bod a
postup do finále pak bohužel získal tým soupeře.
Naši muži nakonec odehráli jednoznačnou sérii o 3. místo a letos berou BRONZ!

Ženy i muži tedy po loňském triumfu mají
letos bronzové medaile z extraligy! Pro oba
týmy je to již 5. medaile v řadě, takže Žraloci
stále patří na vrchol českého softbalu!
Na závěr je třeba říci, že to, co dělá skvělé
výsledky, nejsou pouze výborní hráči, ale také
výborní trenéři, skvělá podpora rodičů a přátel,
skvělé zázemí a podpora městyse Ledenice.
Okolo činnosti v klubu se točí 13 proškolených
trenérů a řada pomocníků. Díky jim za jejich
úsilí a obětavost, někteří letos dokonce strávili
na softbale až 8 víkendů za sebou bez přestávky. Všem ještě jednou moc děkuji, že jsme letos zvládli tuto obzvlášť náročnou intenzivní
sezónu. Bylo to skvělé – ať žije sezóna 2021.
Hana Korčáková,
softbalový klub Žraloci Ledenice
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KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE!
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
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LASSELSBERGER, s.r.o.,
výrobce dlažby
přijme pro náš závod v Borovanech tyto profese:

¢

Mistr údržby

¢

Skladník

¢
¢
¢

požadované vzdělání SŠ s maturitou, výhodou obor strojírenství

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

Pracovník přípravny hmot
požadované vzdělání vyučen

Provozní zámečník
Nástup m
ožný ihne
Elektrikář
d

požadované vzdělání vyučen v oboru

požadované vzdělání vyučen v oboru, vyhl. 50

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

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. listopadu

Své příspěvky můžete zasílat
na e-mail: kultura@ledenice.cz
2

Cena inzerce je 3,75 Kč/cm + DPH
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