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Zdarma

Zapište si do diáře…
LETNÍ PROMÍTÁNÍ FILMŮ
Terasa Hospůdky Na Hřišti Ledenice
13. 7. ve 21 h
Tenkrát podruhé
21. 7. ve 21 h
Casting na lásku
4. 8. ve 20,30 h Ibiza
18. 8. ve 20,30 h Mia a bílý lev

LEDENICKÝ SPECIÁL
A ROCKOVÁ ZÁBAVA

V týdnu od 21. do 26. 6. se v Ledenicích konalo Mistrovství Evropy v softbalu mužů, jehož hlavním pořadatelem byl Softbalový klub Žraloci Ledenice. O této velmi výjimečné akci si můžete
více přečíst na str. 8

Vážení spoluobčané,
myslím, že v Ledenicích není obyvatele,
který by nevěděl, že se u nás v červnu konalo
Mistrovství Evropy v softbale mužů. Tento
turnaj u nás měl proběhnout již v loňském
roce, ale z důvodu koronavirové pandemie byl
o rok posunut. O tom, jak složité a náročné
bylo zorganizovat celý turnaj, by vám mohla
jeho hlavní pořadatelka paní Hana Korčáková
určitě hodně dlouho vyprávět. Ve zpravodaji
si můžete alespoň prohlédnout pár fotografií
a přečíst si článek. Já bych však rád především paní Korčákové poděkoval za to, jak
profesionálně se se Softbalovým klubem Žraloci Ledenice a téměř stovkou nadšených

dobrovolníků pořadatelství ujala. Jak jsem
mohl turnaj sledovat, celý proběhl bez závažnějšího problému a na velmi vysoké úrovni.
Pořadatelé se skvěle vyrovnali i s pandemickými opatřeními. Kvůli nim si sice turnaj nemohli
naplno užít početní ledeničtí fanoušci, ale i s tím
se v naší Žraločí zátoce dokázali poprat. Navíc
zápasy české reprezentace přenášela Česká televize. Byly to historicky první přímé přenosy
z Ledenic. A bylo víc než příjemné sledovat
zápasy na obrazovce, vidět důvěrně známý
areál a k tomu i spoustu známých tváří.
V minulých letech proběhly turnaje mistrovství Evropy například v italském Milánu a
Montegrananu, v Praze nebo v Havlíčkově

ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 2. 6. 2021
Rada městyse projednala a schválila:
 účetní závěrku ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice za
rok 2020 na základě doporučení Finančního
výboru městyse Ledenice, který projednal
účetní závěrku ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice.
 smlouvu o zřízení věcného břemene č. CB –
014330058739/001-DVK na pozemek parc.
č. 4638/1 v k. ú. Ledenice s EG.D a. s., pro
stavbu „Ledenice, K 1618/9 – úprava NN“
za cenu 10.800 Kč bez DPH.
 smlouvu o zřízení věcného břemene č.
CB – 014330055080/001-DVK na pozemek
1150/20, 1150/65, 2466/27, 2466/3, 2473/59,

2521/1 k k. ú. Zborov d EG.D a. s., pro stavbu „Zborov, K 1150/67 – kabel NN“ za cenu
10.000 Kč bez DPH.
 žádost ředitele školy ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice o zapojení školy do výzvy Šablony III.
 výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Interaktivní tabule pro ZŠ
Ledenice“ a doporučuje starostovi městyse
s vybranou firmou HESPERIA s. r. o.,
uzavřít smlouvu o dílo.
 zadání výběrového řízení na akci „Asfaltace MK – prodloužení ul. Školní, Ledenice“.
Rada městyse projednala a vzala na vědomí:
 oznámení o změně oceňování věcných břemen od firmy EG.D a. s.

24. 7. od 13 h,
pod hrází Rybníka Lazna Ledenice
Netradiční soutěž v požárním útoku.
Po soutěži zábava.

YAUWAIS CUP
Sobota 31. 7.
Sportovní areál Ledenice
Více informací uvnitř zpravodaje
Brodě. A letos? Ledenice se 2.500 obyvateli,
malá obec ve srovnání s ostatními. Jako starostu mne velmi těší, že se nyní v plné míře
ukázalo, že finanční prostředky, které celé
roky investujeme do sportovního areálu, nejsou zbytečné. Náš areál splňuje veškeré
požadavky na konání i takhle významných
mezinárodních turnajů. Od zázemí pro hráče, hygienu, hrací plochy, osvětlení atd…
Budeme se těšit na další podobné akce u nás.
Děkuji
Jiří Beneda, starosta městyse Ledenice

 možnosti podpory sociálního družstva Diakonie Broumov.
Z veřejného zasedání Zastupitelstva
městyse Ledenice ze dne 14. 6. 2021
Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo:
 účetní závěrku městyse Ledenice 2020 na
základě doporučení a zápisu Finančního výboru zastupitelstva městyse Ledenice o provedené kontrole a ověření účetní závěrky
městyse Ledenice za rok 2020.
 zadání výběrového řízení na akci „Oprava
povrchu ul. F. Sládka Ledenice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“.
 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Ledenice –
lokalita Za Školou“.
 výsledek výběrového řízení na akci „k.ú. Ledenice – tůně na p.č. 3920/136 a 3920/100“.
Jako nejvhodnější nabídka byla podle
pokračování na str. 2
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY
MĚSTYSE LEDENICE
pokračování ze str. 1
hodnotících kritérií vyhodnocena nabídka
s nejnižší nabídkovou od firmy HYDRO &
KOV s.r.o., Pražská 1333, 379 01 Třeboň a
doporučuje starostovi městyse s vybranou
firmou uzavřít smlouvu o dílo.
Zastupitelstvo městyse odsouhlasilo:
 závěrečný účet městyse Ledenice za rok
2020 bez výhrad.
Zastupitelstvo městyse bylo seznámeno:
 s Příkazní smlouvou č. 04 –21–38 na akci
„Novostavba ZŠ Ledenice“ a navrhlo odložit hlasování na příští zasedání do doby kdy
budeme znát přibližné náklady na stavbu
nové budovy ZŠ.
Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo:
 pořízení změny č. 3 územního plánu Ledenice dle § 6 odst. 5 písm. f) a § 55a odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, z vlastního podnětu a z návrhu
vlastníka nemovitosti – jelikož je pořízení
změny výhradní potřebou navrhovatele, je
podmínkou pořízení změny částečné uhrazení navrhovatelem dle § 55a odst. 6 stavebního zákona v návaznosti na § 45 odst. 4
stavebního zákona. Starostu městyse Jiřího
Benedu schválilo dle § 6 odst. 5 písm. f)
stavebního zákona, jako zastupitele, který
bude spolupracovat s pořizovatelem v oblasti územního plánování (např. § 47 odst. 1
a odst. 4, § 53 odst. 14 stavebního zákona)
během pořizování změny.
 zadání výběrového řízení na pořízení dopravního automobilu pro hasiče JPO III
Ledenice.
Majetkoprávní záležitosti:
Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo:
 kupní smlouvu č. 108/21-UZSVM/C/27/
2006-FS. Předmětem převodu je pozemek
2
parc. č. 192/3 o výměře 5 m (ostatní plocha
/ jiná plocha) v k. ú. Ledenice, na kterém se
nachází autobusová zastávka.
 smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 105/21-UZSVM/C/27/2006-FS.
Předmětem převodu jsou pozemky parc. č.
2
340/25 o výměře 14 m (ostatní plocha/manipulační plocha) dle GP č. 1718-4/2021 a parc.
2
č. 340/26 o výměře 10 m (ostatní plocha/manipulační plocha) dle GP č. 1718-4/2021
v k. ú. Ledenice, na kterých se nachází místní komunikace III. třídy.
 žádost o koupi pozemku parc. č. 378/2 o vý2
měře 161 m (trvalý travní porost) s podmínkou zřízení věcného břemene vstupu a vjezdu
na pozemek par. č. 379/1 a 378/2 v k. ú. Ledenice, které bude vyznačeno geometrickým plánem pro oprávněného městys Ledenice.
Zastupitelstvo městyse se seznámilo:
 se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Ledenice za rok 2020 od
Krajského úřadu České Budějovice, oddělení přezkumu hospodaření.
Při přezkoumání hospodaření městyse Le-

denice za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona
420/2004 Sb., byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků
uvedených v § 10 odst. 3 písm. b) zákona č.
420/2004 Sb.
Zastupitelstvo městyse projednalo:
 řešení přestavku rodinného domu č. p. 225
2
o výměře 0,30 m na pozemek 4656/2 v k. ú.
Ledenice, který vznikl přístavbou k RD
v roce 1991 a navrhuje prodej.
 a neschválilo žádost o koupi části pozemku
2
parc. č. 4656/2 o výměře cca 30 m (ostatní
plocha/ silnice) a parc. č. 1627/9 o výměře
2
cca 30 m (ostatní plocha/neplodná půda
v k. ú. Ledenice.
 a neschválilo žádost o koupi pozemku parc.
2
č. 2608/3 o výměře 252 m (ostatní plocha/jiná plocha) v k. ú. Ledenice.
 a odložilo žádost o koupi části pozemku
2
parc. č. 3920/197 o výměře cca 60 m (ostatní plocha/ostatní komunikace) a uložilo starostovi městyse oslovit zbývající obyvatele
ulice 5. května, kteří mají oplocenou část na
pozemku par. č. 3920/197 a 3920/269 ve
vlastnictví městyse Ledenice k odkupu a
narovnání vlastnických práv.
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 23. 6. 2021
Rada městyse projednala:
 žádost o vydání vyjádření/stanoviska k projektové dokumentaci dřevostavby – včelín
(sklad krmiva, včelařského nářadí a ochranných pomůcek), retenčního jezírka a oplocení a nesouhlasí. Žádost je v rozporu s ÚP
Ledenice.
 žádost o vyjádření k napojení sjezdu na komunikaci ve vlastnictví městyse Ledenice a
vydává nesouhlasné stanovisko. Pozemek
je volně přístupný z přilehlé komunikace.
Rada městyse projednala a schválila:
 uzavření nové smlouvy o využití obecního
systému odpadového hospodářství a zajiš-











tění zpětného odběru elektrozařízení s firmou ELEKTROWIN a. s., která nahrazuje
dřívější smlouvu uzavřenou dne 9. 8. 2010
s obdobným předmětem plnění, avšak dle
dřívější právní úpravy, zejména dle zákona
č. 185/2001 Sb. o odpadech, který byl účinný do 1. 1. 2021. Účelem nové smlouvy je
mimo jiné přizpůsobit právní vztah mezi
obcí a ELEKTROWIN a. s. nové právní
úpravě odpadové legislativy, zejména zákonu o VUŽ. Účinností nové smlouvy se ve
smyslu § 1902 občanského zákoníku zcela
ruší dřívější smlouva a nahrazuje se právy a
povinnostmi dle této nové smlouvy.
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. CB – 001030066184/002 –
PRO2 na pozemek par. č. 1487/19, 1788/1,
1810/119, 1461/12, 2466/3, 2527/1, 2527/2,
616/1, 616/4 v k. ú. Zborov s firmou EG.D
a. s., pro stavbu „Zborov č.p. 53 a 93 – VN,
TS a NN“ za cenu 72.000 Kč bez DPH.
žádosti o pronájem sálu „U Králů“ v Ledenicích na soukromé akce v termínech 3. 7. a
16. 7. 2021.
žádost o souhlas se stavbou rodinného domu
na parc. č. 759/3 a 2551 v k. ú. Zborov dle
předloženého situačního výkresu.
žádost o souhlas se stavbou rodinného domu
na parc. č. 759/2, 760, 761/1 a st. 35/1 v k. ú.
Zborov dle předloženého situačního výkresu.
výběrové řízení na zakázku malého rozsahu
„Asfaltace MK – prodloužení ul. Školní,
Ledenice“ a doporučuje starostovi městyse
s vybranou firmou Stavitelství Matourek s.
r. o., Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov uzavřít smlouvu o dílo.

Rada městyse projednala:
 možnost o zavedení služby door-to-door
(svoz nádob od domu k domu) a uvažuje se
zavedením služby od roku 2023.
 žádosti o přidělení volného bytu č. 33/A
v Domě s pečovatelskou službou v Ledenicích a schválila přidělení bytu č. 33/A
v DPS, za předpokladu, že vybraný nájemce
bytu bude schválen magistrátem města České Budějovice, odborem sociálních věcí.

SOS MORAVA
Jak můžete pomoci i vy?

800 129 921 linka zřízená Jihomoravským krajem pro všechny,
kteří chtějí nabídnout svoji pomoc.

FINANČNÍ POMOC bankovním převodem

Adra, číslo účtu: 66888866/0300 variabilní symbol: 390
Český červený kříž, číslo účtu: 333999/2700 variabilní symbol: 2101
Člověk v tísni (SOS Morava), číslo účtu: 713271329/0300
Diakonie CČE, číslo účtu: 2100691426/2010
Diecézní charita Brno, číslo účtu: 4211325188/6800 variabilní symbol: 2002
Nadace Via, číslo účtu: 200900222/0800

Dárcovská SMS – Diecézní charita Brno

1. Zvolte částku, kterou chcete darovat: 30, 60 nebo 90 korun
2. Napište SMS ve tvaru „DMS DCHB 30“, „DMS DCHB 60“ nebo „DMS DCHB 90“
3. Odešlete na číslo 87 777
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KDE ZASAHOVALI LEDENIČTÍ HASIČI

Městys Ledenice přijme pracovníka na místo

TECHNICKÝ PRACOVNÍK
ÚDRŽBY OBCE
Požadavky:
¡ řidičský průkaz skupiny C (traktor)
¡ schopnost vykonávat práci s motorovou pilou, křovinořezem,
sekačkou apod.
¡ údržbářská zručnost
¡ bezúhonnost
¡ samostatnost
¡ časová flexibilita
Místo výkonu práce: katastr obce Ledenice

Nabízíme:
¡
¡
¡
¡

5. platová třída
stabilní zaměstnání
smlouva na dobu neurčitou
nástup dle dohody

Písemné přihlášky zašlete nebo osobně předejte do pondělí
9. srpna 2021: Úřad městyse, Náměstí 89, 373 11 Ledenice
Další informace Helena Paulová, tel. č. 389 604 752.
E-mail: pam@ou.ledenice.cz.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Naposledy jsme se rozloučili:
t s paní Magdalenou Vitouškovou
z Ledenic, zemřela dne 31. 5. 2021
ve věku 73 let,
t s panem Josefem Fyrbachem
z Ledenic, zemřel dne 22. 6. 2021
ve věku nedožitých 79 let,
t s panem Janem Mouzkem z Ledenic,
zemřel dne 27. 6. 2021
ve věku nedožitých 90 let.
Významné životní jubileum 80 let oslavil v měsíci červnu pan Alois Pitra ze Zalin.
Jubilanta s gratulací a drobným dárkem
navštívil starosta městyse Jiří Beneda.

¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

6. 11. 2020
28. 11. 2020
6. 1. 2021
7. 1. 2021
8. 1. 2021
19. 1. 2021
7. 2. 2021
13. 2. 2021
13. 3.2021
4. 4. 2021
24. 4. 2021
9. 6. 2021
10. 6. 2021
22. 6. 2021

požár domu Borovany
požár autodílny v Jílovicích
padlý strom Libín
část stromu na silnici Ledenice
pátrání po pohřešované osobě Nová Ves
transport pacienta Ledenice
padlý strom Ledenice
požár domu Radostice
strom na silnici Ortvínovice
požár v kotelně domu Ohrazení
záchrana osoby Ledenice
požár domu Ledenice
strom na silnici, Ledenice
asistence IZS, Slavošovice

INFORMACE

MUDr. Josef Kroulík
praktický lékař, Ledenice
Vzhledem k velkému množství telefonátů a špatné disciplinovanosti některých pacientů rušíme objednávání a vracíme se k běžnému
režimu.
Využijte poštovní schránku u ordinace na požadavky na léky,
případně e-mail: kroulikjo@centrum.cz.
Omezte prosím telefonování.
Opravdu nelze zároveň ordinovat, provádět odběry krve, EKG a
přijímat telefony.
Platí od 28. 6. 2021.
Děkujeme za pochopení
MUDr. Josef Kroulík

VETERINÁRNÍ
ORDINACE
MVDr. PAVEL KOLÁŘ
Vážení přátelé pejsků, kočiček a králíků, nezapomeňte na povinné roční očkování psů a koček proti vzteklině a ostatním
život ohrožujícím nemocem, které se provádí v ordinačních hodinách úterý od 16 h
do 17 h, ve čtvrtek od 17 h do 18 h.
Také králíci všech velikostí bez ohledu
na zaměření chovu, tedy i Pet králíčci jsou
vystaveni dvěma také život ohrožujícím virovým nemocem. Proti myxomatóze a moru
králíků existují české velmi kvalitní vakcíny, které však vyžadují preventivní použití.
O pomoc se obraťte ve výše uvedených ordinačních hodinách.

Telefon: 728 876 330
Akutní případy kdykoliv

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým,
kteří se dne 1. července přišli rozloučit na poslední cestě s panem Josefem
Fyrbachem.
Děkujeme za projevenou soustrast a květinové dary.
rodina Fyrbachova

ACH TY NEDĚLE!
UŽ JE TO TU ZASE!
Ledenice se prezentují jako klidné místo na
jihu Čech. Ale bohužel zrovna neděle, která by
měla být dnem klidu a odpočinku, tomuto tvrzení za pravdu moc nedává. Řev křovinořezů,
sekaček, motorových pil, cirkulárek nebo rozbrusů často provází celou neděli. Každou chvíli
se ozve z jiné části Ledenic a nemyslím si, že
v osadách je tomu jinak.
Bohužel je to dlouholetý problém. Zkusme
se každý zamyslet sám nad sebou, zda by nešlo hlučné práce zorganizovat tak, abychom
v neděli nerušili své okolí. Proč? Protože
třeba zrovna příští neděli budete chtít v klidu
odpočívat i vy. Trocha ohleduplnosti jenom
prospěje dobrým sousedských vztahům.
Děkuji
Jiří Beneda, starosta městyse Ledenice
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DVACET LET OD GENERÁLNÍ
REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ
Jen krátce si prostřednictvím několika fotografií připomeňme, jak v roce 2001 probíhala rekonstrukce horního ledenického náměstí.
Zcela změnila jeho podobu a vtiskla mu moderní „městský“ vzhled. Došlo také na renovaci kašny, pranýře a pomníku padlým.
Slavnostní otevření se odehrálo přesně před
dvaceti lety – 1. července 2001. Na podzim
potom pokračovala rekonstrukce prostranství
před tehdejší prodejnou VOJA a na dolním náměstí před hospodou.
text a foto jic
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ZÁVĚREČNÉ
UČŇOVSKÉ ZKOUŠKY
Ve dnech 7. 6 – 8. 6. 2021 se konaly závěrečné učňovské zkoušky
oboru tesař.
Žáci mají praktickou část na učilišti v Ledenicích, teorii vyučuje
Střední polytechnická škola Nerudova České Budějovice.
V letošním roce učňovský obor tesař zdárně ukončilo 8 žáků, bohužel žádný nebude pokračovat v nástavbovém studiu.
Dva absolventi již mají svou budoucnost zaměstnání zajištěnou
v rodinných firmách, někteří chlapci si zaměstnání vybrali při absolvování letních brigád.
Bc. Jaroslav Šimek, vedoucí SPV

ZE ŠKOLY
ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Výuka za „kovidu“
Jestliže jsem psal o minulém školním roku
jako o specifickém, tak pro ten současný to
platilo dvojnásob. S oporou danou zákonem
se vyučovalo distančním způsobem, všichni
jsme strávili před obrazovkou počítače spoustu
času. Vzhledem k efektivní dotaci od MŠMT
měla škola k dispozici notebooky k zapůjčení
žákům a po zajištění licencí byl sjednocen i
komunikační kanál. Vzhledem k přetíženosti
byla přesunuta webová aplikace na cloud.
Dále bylo nutné vyřešit zápis do ZŠ i MŠ, proto škola aktivovala aplikaci Zápisy Online,
kde si zákonný zástupce může v určitém časovém okně zaregistrovat své dítě.

Výuka po „kovidu“
Pokud se podaří udržet epidemii na uzdě a
my ve škole nebudeme muset učit distančně ve
školním roce 2021/2022, pak by již nic nemělo
bránit naplnění plánu o co nejrychlejší zmírnění
dopadů výpadků výuky na naše žáky. Myšlenkou je, aby byly třídy s co nejmenším počtem
dětí a učitel tak měl více času na každého jednotlivce. Na prvním stupni se podařilo rozdělit
všechny ročníky na dvě třídy. Na druhém stupni jsou pak děleny předměty zejména v počet-

ném šestém a matematika spolu s českým jazykem v devátém ročníku.

Úprava vzdělávacího programu
Nyní pracujeme na úpravě školního vzdělávacího programu tak, aby vyhovoval změnám rámcového vzdělávacího programu
ohledně přidání hodin informatiky od 3. do
9. ročníku, což se dotkne vybraných oblastí a
jejich předmětů hlavně na druhém stupni. První stupeň nezaznamená žádnou změnu ve
skladbě předmětů, tam již IT vyučujeme od
roku 2018 právě od třetího ročníku. Celkově
se však změní koncepce výuky s využitím nových pomůcek a techniky. Proto jsem také inicioval zapojení školy do programu Průša pro
školy, kde se budou žáci učit pracovat s 3D tiskem a pokud vymyslí a zrealizují svůj projekt,
firmou zapůjčená 3D tiskárna pak škole může
zůstat.

Granty a projekty
Ve spolupráci a s podporou zřizovatele
Městyse Ledenice jsme se stali úspěšnými žadateli o grant u JčK na pořízení pěti interaktivních tabulí. Poté všechny třídy na základní
škole budou vybaveny velkými keramickými
tabulemi popisovatelnými tekutou křídou a
zároveň budou interaktivní.

Vstoupili jsme do třetí vlny projektu
OPVV – Šablony III. Bylo zažádáno o finanční podporu v oblastech personální (školní asistent), výjezdů za poznáním mimo Ledenice i
možnosti pozvání odborníků sem k nám, dále o
podporu zájmových činností dětí a doučování.
Zažádáno bylo pro MŠ i ZŠ. Zatím vše nasvědčuje tomu, že budeme v žádosti úspěšní.

Závěrem
Letošní školní rok nebyl standardním školním rokem a všechny nějakým způsobem poznamenal. Ve škole, tedy ve všech částech
školy, se budeme snažit s využitím všech dostupných možností – dělením tříd, skupinovou
výukou, pomůckami a i pomocí moderních
technologií atd. – umožnit žákům kvalitní
vzdělávání a solidní zázemí.
Mgr. Vladislav Šesták, ředitel školy

Statistika školního roku 2020/2021
počet zaměstnanců
58
žáků ZŠ
231
počet tříd
13
žáků ZUŠ
145
dětí MŠ
106
počet tříd
4
dětí ŠD
101
počet oddělení
4
zápis do ZŠ
k zápisu
35
přijatých
28
odklady
6
do jiné školy
1
zápis do MŠ
k zápisu
41
přijatých
29
(umístit se podařilo všechny žadatele až do tří
let věku k 31. 8. 2021)

Školní rok 2021/2022

Jak je již letitým zvykem, předání posledního vysvědčení žákům 9. třídy probíhá v Ledenicích
slavnostně a to v sále kulturního zařízení U Králů. Nejinak tomu bylo i letos.
Kromě rodičů, sourozenců a kamarádů se přišli se svými žáky rozloučit třídní učitelka Mgr.
Helena Jaloševská, současní i bývalí členové učitelského sboru, ředitel školy Mgr. Vladislav
Šesták i starosta městyse Jiří Beneda.

předpokládaný počet žáků 245
počet tříd
14
(rozdělení 1., 2., 3., 4., 5. ročníku)
počet žáků ZUŠ
145
počet dětí MŠ
106
počet tříd
4
počet dětí ŠD
105
počet oddělení
4
Změny v obsazení
odcházející pracovníci: ZŠ – 3x, ZUŠ – 1x, ŠJ – 1x
noví zaměstnanci: ZŠ – 5x, ZUŠ – 1x, ŠJ – 1x
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Rozvoj čtenářství ve škole
Konec školního roku přinesl ve třídě 4. B dlouho očekávaný výsledek celoroční soutěže o nejlepší čtenáře roku. Žáci byli motivováni ke
čtení a rozvoji čtenářství již od září, seznamovali se průběžně nejen
s různými žánrovými strukturami, ale také s mnoha autory. Celkem přečetli a zapsali do čtenářských deníků neuvěřitelných 163 knih. Vybraní
žáci (na fotce stojící) byli odměněni knihou. Nezbývá, než popřát, aby
jim čtení i nadále přinášelo potěšení. Krásné prázdniny!
Mgr. Alena Hesová

Výprava za lovci mamutů
V polovině června se 4. B třída v rámci projektového vyučování zajímala o život pravěkých lidí. Během týdne si žáci mohli vyzkoušet
mnoho zajímavých činností souvisejících s pravěkým způsobem života. Zajímali jsme se především o praktickou stránku života – způsob obživy, dělbu práce, oblékání, rozdělávání ohně, jeskynní malby, tvorbu
hliněných nádob atd. Největšímu zájmu se těšila malá replika sošky
Věstonické venuše, kterou žáci mohli obdivovat.
Projektům zdar!
Mgr. Alena Hesová

Školní družina

Školní rok 2020/2021 je za námi
Byl to rok plný uzavření, omezení, nařízení. Nás v družině to s části postihlo také, ale to
nevadí! Nic nás nezastavilo, abychom si společná odpoledne užili naplno! Každé oddělení
mělo svou celoroční hru, která byla doprovázena dalšími mini soutěžemi, hrami. Nejvíce se
nám líbil družinový karneval. Vyráběli jsme krásné věci, naučili jsme se nové hry, máme
spoustu zajímavých poznatků, získali jsme nové kamarády a venku jsme se vyřádili, jak jen
to šlo. Toto považuji za krásný školní rok. Jako odměna pro nás bylo divadlo – Divadlo
z Bedny, výlet na Slověnický mlýn (viz foto) a odpoledne plné vodních hrátek. Tímto
děkujeme dětem za tento krásný rok.
Všem přejeme krásné a pohodové prázdniny a těšíme se na setkání v novém školním roce.
Za vychovatelky Tereza Hajná (Mládková)

červenec–srpen 2021
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Skončil další školní rok. I když jeho průběh nebyl
zcela standardní, závěr se povedl. Zrekapitulujme si
krátce, co mu předcházelo.
Od 1. 3. do 11. 4. byla mateřská škola uzavřena z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v souvislosti
s onemocněním Covid-19. Během této doby byla zajištěna pro předškoláky distanční výuka na webových stránkách školy. Od 12. 4. byl zahájen provoz pro předškolní
děti a děti zaměstnanců IZS ve všech třídách s omezením počtu a testováním 2x týdně. V tomto režimu jsme
oslavili čarodějnice – na třídách, a děti vyrobily pro maminky dárek k jejich svátku.
Od 10. 5. jsme opět v plném provozu – děti bez testů
a bez podmínek. Navázali jsme tam, kde jsme byli nuceni skončit, a podařilo se nám v některých ohledech přiblížit se tomu, co bylo běžné před covidem. Děti se
vyfotografovaly společně na konec školního roku. Oslavily svůj svátek dopoledním programem na zahradě MŠ,
upekly si sladkou dobrotu a nechyběl ani výlet za zvířátky na Mysletín. Budoucí školáci se rozloučili s ostatními
dětmi, s p. učitelkami a školkou. Na památku si odnášeli
knihu s pastelkou, perníčkem, pamětním listem a šerpu
s pozdravem „Ahoj školko!“. Navštívili ostatní třídy
s písničkou a na zahradě si všichni slupli nanuky.
Poděkovat bychom chtěli panu Jelenovi za poskytnutí
dopravy mladším dětem na farmu Mysletín. Panu Lamáčkovi za ochotu a čas, které nám věnoval při provázení a
ukázkách zvířat na farmě. Děkujeme všem našim podporovatelům a rodičům za sponzorské dary, důvěru a
ochotu k dialogu. Přejeme pohodové prázdniny a těšíme
se v novém školním roce „Na shledanou!“
Za kolektiv mateřské školy Vlasta Plchová

Loučení u Sluníček

Ježci na výletě

Pečení u Koťátek

Přípitek u Pejsků

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ PRO DĚTSKÉ RYBÁŘE PŘI MO LEDENICE
Dne 27.–29. 8. 2021 se uskuteční třetí ročník dětského
rybářského soustředění u Lipenské nádrže (Přední Výtoň).
Soustředění svým charakterem naváže na předešlé ročníky.
I letos bude odpočinkovým a zároveň zábavně vzdělávacím
pobytem v přírodě. Na děti čeká program plný her, soutěží a
samozřejmě spousta rybaření. Teorie i praktické dovednosti
rybolovu budou přirozenou formou vysvětleny a prověřeny
v praxi. Zkušení rybáři a vedoucí dětského kroužku při
MO Ledenice se postarají o příjemné zakončení letních
prázdnin se spoustou zážitků. Pro zájemce o více informací
je na webu www.rybari-ledenice.cz ke stažení leták, který
slouží zároveň jako přihláška. Nejzazší termín pro podání
přihlášky je 30. 7. 2021. Budeme se na vás těšit.
Petrův zdar! MO ČRS Ledenice

8

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

červenec–srpen 2021

PARÁDNÍ TURNAJ, SKVĚLÁ ATMOSFÉRA,
NEZAPOMENUTELNÉ ZÁŽITKY
V ledenickém sportovním areálu proběhlo Mistrovství Evropy mužů
v softbale. Turnaj vyhrála česká reprezentace, která ve finále po velkém
boji porazila Dánsko.
Většina obyvatel Ledenic zaznamenala, že v termínu 21. – 26. června proběhlo v městysu něco netradičního. Kolem sportovního areálu totiž bylo hodně rušno. A aby ne, když se zde konalo 15. mistrovství
Evropy mužů.
Proto si veřejnost mohla říkat, proč má tolik lidí po Ledenicích
(i okolí) designově jednotná zelená trička, proč se večer v areálu svítí
nebo proč je v okolí Sokolské ulice tak zvětšená doprava.
Vše souviselo s turnajem. Zelená trička obléklo velké množství dobrovolníků, pod světly se hrály večerní zápasy. Vzhledem k omezením
kolem COVID-19, kdy se týmy nesměly vzájemně potkávat, musely
přijíždět jen na zápasy a po nich zase hned odjíždět.

O turnaji by se dalo napsat mnoho a mnoho…
… proto se podívejte spíše na přiložené fotky s dodáním, že mistrovství (které se z části hrálo i v Sezimově Ústí) vyhrála Česká republika.
Ve finále sice prohrávala s Dánskem 0:2, ale skvělým závěrem a za
bouřlivého fandění diváků, kteří konečně mohli do areálu vyrazit,
otočila stav na konečných 4:2.

Výrazná ledenická stopa v národním týmu (zleva): Jakub Hajný, Viktor
Chuchma, Jiří Korčák, Martin Turek, Jonáš Hajný, Patrik Kopečný,
Jaroslav Korčák

Pár zajímavostí k turnaji:
- turnaje se zúčastnilo devět týmů – ČR, Dánsko, Francie, Izrael,
Švédsko, Slovensko, Chorvatsko, Litva, Nizozemsko
- všechny zápasy z ledenického stadionu vysílaly internetové televize
- zápasy českého týmu vysílala navíc i Česká televize (živě,
ctsport.cz nebo HbbTV)
- do organizace se zapojilo přes 100 dobrovolníků
- odehrálo se 42 zápasů
- turnaj měl i charitativní podtext „Každý homerun pomáhá“. Pořadatelé vybrali pro Centrum Bazalka 10 775 Kč
Více k turnaji je na webu ledenice2021.cz a oficiálním FB účtu turnaje facebook.com/softbal2021
Autor článku: mhe, fotografie na stránce: realizační tým

Oslava titulu v podání českého týmu

Předání šeku pro Centrum Bazalku

Slavnostní nadhoz turnaje obstaral hejtman Martin Kuba

PODĚKOVÁNÍ

Část organizačního týmu

Děkuji všem dobrovolníkům, kteří se podíleli
na zdárném průběhu Mistrovství Evropy mužů
v softbale. Zvládli jsme uspořádat skvělou mezinárodní akci a tak reprezentovat naše Ledenice.
Děkuji městysu Ledenice za finanční podporu
celé akce. A děkuji také všem občanům Ledenic, kteří trpělivě přestáli celý týden svícení na
hřišti a hluku až do noci. Ale stálo to za to!
Hana Korčáková

červenec–srpen 2021
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DEVATENÁCTÁ RŮŽE
BYLA ÚSPĚŠNÁ
Jízdu pro Růži jsme v předchozích letech pořádali již osmnáctkrát.
V minulém roce nás celostátní karanténa donutila jízdu vynechat a s pořádáním jízdy v letošním roce to málem dopadlo stejně, pokud bychom
drželi tradiční termín v první dekádě května. Proto při plánování termínu jsme prozíravě zvolili až konec května s náhradním termínem
v červnu což se vyplatilo. Abychom nepřekročili celostátně platná pravidla, museli jsme vypustit dosavadní zvyklosti s razítkováním pamětních listů v obcích a svačinku v restauraci pro všechny. Ukázalo se, že
ani tato omezení neomezila nadšení našich věrných příznivců Růže a
v sobotu po ránu 12. června bylo před radnicí v Borovanech opět živo.
Každý účastník jízdy obdržel informace pro účastníky jízdy včetně
mapy s trasou jízdy, které opět ochotně vytiskla paní Němcová ze zámku. Díky! Dále byl připojen propagační leták na akci „Cyklo tour pro
ARCHU“ na 15. 9. až 15. 10. 2021 jako sponzorskou akci pro ARCHU.
Turistické sdružení Novohradsko – Doudlebsko darovalo pro účastníky
jízdy pamětní odznak na Jízdu pro Růži, které ale vyráběly pracovnice
borovanského infocentra. Také jim patří naše díky!
V děkování chci pokračovat všem účastníkům jízdy jednak za účast,
ale také za dodržení povolených pravidel pro shromažďování na veřejnosti. Vzhledem ke známé celostátní situaci jsme měli velké obavy, zda
někdo na jízdu přijede. O to větší potěšení jsme měli, když z místa startu v Borovanech odjelo na svých kolech 157 cyklistů. Jak je vidět na
přiložené fotografii ze startu rodiny Hlavatých, pedály nešlapala pouze
jejich téměř roční dcera Anežka, která není uvedena v počtu cyklistů.
Další skupina 26 cyklistů se tradičně připojila v Ledenicích, takže
celkový letošní počet účastníků jízdy byl krásných 183!
Také letošní počasí bylo pro jízdu výborné, stejně jako spokojenost
na trase. Proto se dá očekávat, že všichni přijedou i v příštím roce na jubilejní dvacátý ročník cykloturistické akce Jízda pro Růži.
Josef Malík

K POUČENÍ I ZÁBAVĚ
Hledejte rozdíly
Najděte 5 rozdílů na zdánlivě stejných fotografiích (řešení je na
s.11). Vidíme na nich sochaře Ivana Tláška a tehdejšího senátora Jiřího
Pospíšila při křtu ledenické kašny dne 1. července 2001, kdy se slavnostně otevíralo zrekonstruované náměstí. Kašna byla v průběhu rekonstrukce rozložena na 27 částí a následně sestavena o malý kus dál
v ose vchodu do školní budovy. Byla nově osazena fontánou a po
odborném ošetření se do ní po desetiletích vrátila voda.
připravuje jic

TJ SLAVOJ LEDENICE
Výkonný výbor TJ Slavoj Ledenice
oznamuje svým členům, že

v sobotu 11. 9. 2021
od 18.30 se koná
volební valná hromada.

Podrobnosti budou zveřejněny
během srpna.

Ivo JAHELKA a Písničky zpod taláru
Koncert se uskuteční na Wellness hotelu
Rezidence v Nových Hradech. Návštěvníci
koncertu mohou přijít již dříve a navštívit
restauraci s širokou nabídkou pokrmů a
kvalitních vín.
Předprodej CBsystem, omezeně i na
místě. Cena vstupenky 350 Kč a začátek koncertu je v 19 hodin.
Více informací na tel. 724 086 157.
Komorní koncerty přinášejí jedinečnou příležitost jak užít si hudební
vystoupení, tak s umělci přímo pohovořit a vyfotit se. Budeme se na Vás těšit v úžasném
prostředí romantického hotelu Rezidence na Nových Hradech v srdci Novohradských hor.
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NOVÉ ZPRÁVY OD HASIČŮ
Mladí hasiči
Hurá! Po více než půl roce jsme se konečně
mohli zase sejít na hasičském kroužku. Po takové době jsme jako vedoucí měli obavy, kolik dětí se nám po dlouhé pauze vůbec vrátí.
A byli jsme mile překvapeni. Přišly naše „stálice“, ale také se dostavilo spoustu nových
tváří. Tudíž na prvním tréninku následovalo
seznamování nových členů s hasičským sportem a od druhého tréninku jsme do toho mohli
šlápnout. Měsíc po prvním tréninku nás čekaly
narychlo oznámené závody a my jsme tam
s dětmi šli hlavně proto, aby si je užily a po
dlouhé době si připomněly, jaký je stres před
startem. Soutěž se konala kvůli vládním opatřením na dvou místech zároveň, začínali jsme
v Borovanech (zde se běžela štafeta dvojic a
štafeta CTIF), poté jsme přejížděli do Ledenic (zde se běhal požární útok a štafeta
4x60). Na to, že jsme měli opravdu málo
času na to trénovat a spoustu dětí drželo hadici poprvé v ruce, musím děti moc pochválit.
Nakonec jsme se umístili přesně v půlce, celkové 9. místo z 18 družstev. Takže za nás jako
vedoucí obrovský úspěch a víme na čem teď
pracovat. Na konci června nás čeká další soutěž v Nových Homolích. Tímto děkuji všem
trenérům (Venovi Trtílkovi, Matesovi Janovskému, Jitce Žahourové, Filipovi Jindrovi a
Veronice Konopové) za pomoc, maminkám
a především našim dětem.

nepřekonal a co to znamenalo? Holky postoupily na Mistrovství České republiky
v požárním útoku, které se bude konat 8. 8.
v Hradci Králové!
Ještě ten den odpoledne se konalo první
kolo Jihočeské hasičské ligy v Chlumu u Křemže, kam se vydala obě družstva. Kluci šli na
start hned zhurta jako první, bohužel po chybě
na koši šla pozdě voda, ale kluci na proudech
zvládli nastříkat celkem rychle a byl z toho finální čas okolo 22 vteřin a celkové 8. místo a
body do celkového bodování.
Ženy šly na plato jako páté a přivezly si
s sebou vítěznou vlnu z Lišova. Sice měly
menší problémy na sacím, ale holky vepředu
je podržely a naplnily terče ve skvělém čase
okolo 21 vteřin a od té doby už je žádné družstvo nepředběhlo. Takže z toho bylo druhé
vítězství v jeden den.
Co se týče soutěží dospělých, máme tento
rok opravdu nabito. V rámci Jihočeské hasičské ligy nás čeká 13 soutěží během 14 víkendů. Další soutěž se bude konat 3. 7. na Srubci a
4. 7. v Lišově. Tak nám na ně držte palce a můžete se přijet podívat, je to kousek.

Mockrát chci poděkovat za ženské družstvo našim klukům za pomoc při trénincích,
balení na soutěže, samotných soutěžích i vybalování. Bez vás bychom to přece nezvládly
(ale vy bez nás taky ne).
Za ledenické hasiče Lucie Koblasová

Dospěláci
Nejen dětem, ale i dospělým se rozjela hasičská sezóna! Už od začátku pilně trénuje jak
družstvo mužů, tak žen. První soutěž čekala
obě družstva 5. 6. v Dolním Bukovsku, a to
okresní kolo dospělých s postupem do kola
krajského. Kluci si zaběhli skvělý čas, ale bohužel to nestačilo na strážkovické kluky a
skončili tedy na druhém místě. Holky nepředvedly úplně ukázkový výkon, ale stejně jim to
na první místo stačilo, a tak postupují na kraj.
Ten se konal hned za dva týdny, a to 19. 6.
v Lišově. Zde měly na požární útok 2 pokusy,
první zvládly na jistotu a po prvních pokusech
byly na prvním místě, takže do druhého nastupovaly s klidnou hlavou. Bohužel druhý pokus nevyšel, ale čas z prvního pokusu nikdo
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
HUBERT LEDENICE
Jako každoročně, tak i letos pro vás
připravujeme:

MYSLIVECKÉ HODY
Sobota 6. 11. 2021
Kulturní dům U Králů od 18 h
Program:
k poslechu živá hudba
myslivecká tombola
speciality myslivecké gastronomie
Předprodej vstupenek od 1. 9. 2021,
v cukrárně u Fabiánů,
Náměstí 207 Ledenice
Přijďte se dobře najíst, napít,
popovídat a zatančit
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MÍSTNÍ KNIHOVNA LEDENICE
Uzavření knihovny během letních prázdnin:
19. 7. – 12. 8. 2021
Revize knihovního fondu a čerpání dovolené.

Literární novinky
Pro děti a mládež:
J.K. Rowlingová
Marcela Kotová
Henriette Wichová
Ruth Quayleová
Jindřiška Kratschmarová
Rennie Brown
Elin Ferner
Gail Carson Levinová
Pilar Campos
Walt Disney

Ikabog
Adam detektivem
Příhody pejska Chloupka
Alice uličnice a králík nezbedník
Max a chlupatí přátelé
Jak vycvičit draka
Statečná autíčka - Hanička má volno
Vílí prach a zázračná vejce
Pohádky o čarodějnicích
Odvážný zajíc Trap
Letadla 2 – Hasiči a záchranáři
Kouzelné pohádky – Tarzan
Auta – Příběhy ze závodní dráhy
Zvonilka a kouzlo přátelství
Nejkrásnější pohádky o princeznách

Pro dospělé čtenáře:
Když se vosy vyrojí
Nevidím ani tmu
Budějovický poutník
Matkou na půl úvazku
Alžběta a Nina
Nalakuj to narůžovo
Slyšet jeleny zpívat
Za pět let
Dívka pod hladinou
Mizející dívky
Dívka beze jména
Leila Meachamová
Vážka
Kerry Lonsdaleová
Všechny vlny oceánu
Wilbur Smith, Tom Harper Tajemný oheň
Roxane van Iperenová
Sestry z Osvětimi
Petr Eidler
Případ Aleny Struskové
Marie Rejfová
Aleš Palán
Daniel Kovář
Věra Řeháčková
Jana Poncarová
Martina Formanová
František Šmehlík
Rebecca Serleová
Andrew Mayne
Lisa Reganová

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
HUBERT LEDENICE

Myslivecký den pro děti
V neděli 19. června 2021 proběhl v areálu
bažantnice myslivecký den pro děti. Akci
připravili myslivci MS Hubert Ledenice za
finančního přispění městyse Ledenice. Děti
soutěžily v pohybových dovednostech, střílely ze vzduchovky, prověřily si své znalosti
z oblasti zoologie, botaniky, kynologie, dále
pak malovaly obrázky a dozvěděly se něco
o práci loveckých psů, o trofejích, zbraních a
o nás myslivcích. Celkem se zaregistrovalo
13 dětí všech věkových kategorií ze všech
koutů Ledenic a blízkého okolí. Po celý den
bylo zajištěné občerstvení.
Děkuji radnici za finanční příspěvek. Děkuji i všem rodinným příslušníkům nás myslivců, kteří nám pravidelně pomáhají.
Věřím, že se akce líbila a vy, co jste se nezúčastnili letos, nezoufejte, příští rok opět
uspořádáme další myslivecký den pro děti.
Rádi vás všechny uvidíme.
Ing. František Borovka,
předseda MS Hubert Ledenice

K POUČENÍ u
I ZÁBAVĚ
ROZLUŠTĚNÍ
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ZO SPCCH BOROVANY – LEDENICE
V měsíci červenci oslaví své životní jubileum členky naší ZO paní
Marie Zegermacherová krásné 70. narozeniny, paní Vladimíra Bláhová
krásné 65. narozeniny.
V červenci by oslavila své 80. narozeniny i dlouholetá členka ZO a
členka výboru paní Jaroslava Koktová. Věnujme jí krátkou vzpomínku.
V srpnu oslaví paní Danuše Benedová krásné 70. narozeniny.
Děvčatům oslavenkyním přejeme:
Zdraví pevné jako lano, to ostatní přijde samo.
Pro každého přijde v roce den jediný, kdy slavíme své narozeniny.
Je důvod k oslavě, i když vám někdy připadá, že čas se vleče loudavě. Přesto pravidelně rok k roku se přidává a jen krásné vzpomínky
tady nechává.
¡ 25. srpna máme zamluvené vstupenky na divadlo do Týna n. Vltavou na činoherní představení Rusalka. Ochotnické divadlo má krásně vyrobené svoje kostýmy. Zájemci, možno i nečlenové, se mohou
přihlásit u paní Himlové. Cena vstupenky 200 Kč. Autobus odjíždí
z Borovan v 19 h, dále pak z Ledenic.
¡ Na čtvrtek 9. září připravujeme pro členy 1denní zájezd do ZOO
Hluboká n. Vltavou, dále přesun autobusem do Týna n. Vltavou a
odtud projížďka lodí k Hněvkovické elektrárně a zpět do Týna n. Vltavou na oběd. Odjezd z Borovan v 7 h, dále Ledenice. Předběžná
cena 400 Kč (doprava, vstup do ZOO, plavba lodí). Přihlášky u paní
Himlové a Votrubové.
¡ Do Gmündu zkusíme vyjet až po prázdninách. Zatím mají bazény
jen pro ubytované hosty a slevy pro důchodce také nejsou.
¡ Týdenní pobyt v Podhájské jsme letos nedomlouvali, počkáme na
příští rok, květen, červen. Snad bude situace lepší.
¡ V prosinci je zamluvený týdenní pobyt v Sezimově Ústí, p. Navrátil
ještě upřesní termín po domluvě se seniory z ČB. Na vědomí dám
termín i cenu zájezdu v průběhu září, října.
Za ZO předsedkyně Jarmila Himlová
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SOUTĚŽNÍ SEZÓNA LODNÍCH
MODELÁŘŮ JE V PLNÉM PROUDU
Bakov nad Jizerou
Získali jsme první medaile a zápočet v soutěžích o titul Mistra ČR.
Jakub Svoboda a Derek Pinc obsadili druhá
místa a Petr Kadlec a Richard Kadlec třetí místa.
V naší kategorii se účastnilo 15 modelářů,
z toho z Ledenic čtyři. V silné konkurenci
s Jabloncem nad Nisou je naše umístění velice
úspěšné.

Domácí voda nás prověřila
Je pátek 9. června 11 hodin a nad vodami
Lazny se linou zvuky české hymny. Starosta
Jiří Beneda spolu s předsedou klubu lodních
modelářů Ledenice Tomášem Hlachem zahajují Mistrovství ČR lodních modelářů sekce
NS. Sjelo se sice méně vrcholových soutěžících, ale za to zde v Ledenicích byla o to větší
kvalita a na některé makety a parníky byla
opravdu pěkná podívaná.
V naší juniorské kategorii byla však konkurence veliká, o čemž svědčil i veliký počet soutěžících a do toho všeho povětrnostní
podmínky nebyly zrovna příznivé. Silný vítr
mnohé z nás pěkně potrápil. Problémy měly
obzvláště menší lehké modely. Zkušení borci
se však nenechali vytlačit a svojí letitou zkušeností dokázali překonat i početně silnou a zkušenou konkurenci z Jablonce nad Nisou.
Matěj Sedmík dokázal s plným počtem bodů
vyhrát obě soutěže a nyní by mu již stačilo pouze
jedno vítězství v září v Duchcově a Ledenice
by mohly být Mistrem ČR pro rok 2021. Stane
se tak? V září se uvidí.
Velice dobře si vedou i Jakub Svoboda,
Derek Pinc, Marek Fyrbach a další. COVID
nás tedy příliš z formy nevytlačil. Potvrdili to i
ti nejmenší svými novými modely lodiček a i
výsledky. Mezi nimi i nejmladší účastník David Hruška. Dobře si vedl i Martin Hruška, Matyáš Homer, Šárka Petrášová a Tomáš Tůma.
Dobře nás reprezentovali i senioři Tomáš
Hlach a Petr Sedmík. Mě těší, že jméno Ledenice je opět psáno v čele stránek modelářského
sportu.
Tuto vrcholovou soutěž jsme po všech
stránkách zvládli velice dobře za pomoci kolegů z modelářského klubu Maják Borovany,
veliké pracovitosti našich starších členů a po
finanční stránce veliké pomoci městyse Ledenice a sponzorů MP JET – Milan Porkristl,
MOSLED – Pavel Šíma, BETON Josef Hronek a Truhlářství Václav Fencl. Všem moc
děkujeme.
Kdo se přišel podívat v pravou chvíli, mohl
vidět skutečné modelářské unikáty, jako je třeba i model miliardářské jachty PELORUS. Ta
skutečná v současnosti čeří vody světových
moří.
pokračování na str. 13

Tým ledenického klubu lodních modelářů

Ledeničtí modeláři na soutěži v Dolním Žlebu

2. místo – Marek Fyrbach (1. zleva)

červenec–srpen 2021
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SOUTĚŽNÍ SEZÓNA LODNÍCH MODELÁŘŮ...

(pokračování ze str. 12)

Morava nás učila
Vzhledem ke COVIDU přeložil svaz modelářů žákovské mistrovství ČR o měsíc dále a z Lučiny do Dolního Žlebu u Šternberka, a tak se třináct našich juniorů věkem do 16 let vydalo ve
čtvrtek 24. června do 300 km vzdáleného místa soutěže, která se uskutečnila v pátek 25. června
s následným dvoudenním moravským pohárem. Ubytování v solidním kempu a hned kousek
nad ním soutěžní vody. Prvním překvapením byla vysoká účast. V Ledenicích při velikých
vlnách a silném větru jsme dosáhli velmi pěkných výsledků a zde pod horami na klidné hladině to nějak nešlo. Ti nejmenší se stále ještě učili, ale i letití modeláři měli co dělat, aby dosáhli na vyšší body jak v kategorii neřízených modelů Ex 500, tak i u řízených modelů F4A.
Jestliže v Čechách přijede na soutěž 30 až 50 modelářů vyšší úrovně, je to už maximum. Na
Moravě to bylo kolem 60 a další den dokonce kolem sta soutěžících. Zvláštností bylo, že jsme se
dostali i do rozjížděk v čele tabulky, ale všechny pro nás končily neúspěchem. Zřejmě silně zapracovala i nervozita z naprosto nového neznámého místa a velikého počtu účastníků.
Žádný titul jsme sice nepřivezli, ale našemu Markovi Fyrbachovi se nakonec přece jenom
s plným soustředěním zadařilo a vybojoval pohár a medaili za druhé místo.
Těšilo nás, že nejedeme domů s prázdnou a dokonce došlo k vzájemnému poznání nejmenších se staršími modeláři a navázalo se pěkné kamarádství, soudržnost a spolupráce s velikým
podílem i přítomných rodičů. Všichni poznali, že tyto hodnoty v kolektivu mají velikou cenu.
Za KLoM Ledenice Jiří Hinterhölz
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Připravujeme pro Vás

VÝLETY DO
NOVOHRADSKÝCH
HOR S MILANEM
KOŽELUHEM
¡ Sobota 18. 9.

Doppler Rapotice
Na mohutný Doppler (959 m) se většinou
chodívá z Malont. Krajina na opačné straně hory ale ukrývá skály, výjimečné balvany, zapomenuté křížky a kapličky a
téměř zaniklé Rapotice s ruinami mlýna.
Trasa asi 16 km, místy mokrými lukami,
při horku repelenty

¡ Sobota 16. 10.

Hřeben Tischbergu
Přejdeme nejvýraznější hřeben na rakouské straně hor. Schafriedel (1021 m), Eichelberg (1054 m), Tischberg (1063 m)
a Ahornstein (1019 m), zaniklou vesnici
Christinaberg, klauzuru Kapelunk a
v lese ukrytý neobvyklý skalní útvar.
Trasa asi 15 km je středně náročná,
dobré boty! Na trase není možnost občerstvení.

Více informací najdete v zářijovém
Ledenickém zpravodaji

Maketa jachty PELORUS

PŘEHLED ČINNOSTI SPOLKU BORŮVKA,
BOROVANY ZA ROK 2020
Část 2 – pokračování z červnového čísla
V našem zařízení dále nabízíme fakultativní služby Školku pro seniory a Denní služby
pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Ty jsou určeny nejen pro odlehčení
rodinám, které se o své blízké chtějí starat a
nechtějí je umístit do sociálních zařízení, jsou
ale i pro klienty, kteří jsou sami a chtějí si zpříjemnit den a využít tak různých aktivit v kolektivu svých vrstevníků v našem zařízení.
Pro uživatele těchto fakultativních služeb
jsme připravovali denní programy a různé aktivizační činnosti přímo v naší budově. Zde měli
k dispozici společenskou místnost s počítačem
a internetem, jídelnu s občerstvením, zrekonstruované pokoje pro odpočinek a relaxaci.
Klienti zde trénovali paměť a jemnou motoriku, nacvičovali zvládání běžných úkonů, hráli
hry, vyráběli sezónní dekorace.
Na jaře a na podzim minulého roku byly ale
fakultativní služby z nařízení vlády z důvodu
pandemie přerušeny a uživatelé tyto služby
nemohli po dobu nouzového stavu navštěvovat. Tento čas jsme tedy využili ke kompletnímu úklidu a dezinfekci veškerých prostor a
k drobným opravám v budově, k údržbě zahrady a k vytvoření nových webových stránek
našeho spolku.

Zároveň pečovatelka fakultativních služeb,
v době nařízeného přerušení jejich provozu,
posílila tým pečovatelek v terénní pečovatelské službě.
V době, kdy už bylo zase možné fakultativní služby klientům poskytnout a oni mohli
opět naše zařízení navštěvovat – letní měsíce, září a říjen, byly služby zaměřeny především na pobyt klientů v přírodě s ohledem na
hygienická opatření. Klientům jsme tak nabídli řadu výletů do okolí a především aktivit v přírodě. Nemuseli tak sedět o samotě
doma a jejich nové zážitky z výletů předčily naše očekávání. Některým jsme tak, jak
sami řekli, splnili sny…
Za pěkného počasí měli klienti také možnost trávit čas v zahradě našeho zařízení, kde
mohli využívat krytý altán se zahradním sezením a grilem. Také se mohli starat o květiny a
bylinky ve vyvýšených záhonech.
Ani v tomto roce nechybělo společné
vánoční posezení s klienty, které jsme pro
ně, opět za dodržení veškerých hygienických
opatření, připravili, abychom jim alespoň trochu zpříjemnili poslední dny tohoto těžkého
roku.
Pro uživatele fakultativních služeb byla zajištěna celodenní strava a doprava do našeho
zařízení a zpět domů.

Fakultativní služby byly v provozu od pondělí do pátku, v době od 7.00 do 15.00 hodin a
byly poskytnuty klientům s mentálním postižením, s epilepsií, s demencí, klientce částečně
nevidomé, klientce s roztroušenou sklerózou a
seniorům, kde je většinou kombinace více postižení.
Tyto služby mohly fungovat pouze a jen
díky finanční podpoře našich sponzorů, partnerů a nadací. Srdečně jim velmi děkujeme a
vážíme si jejich významné pomoci a projevené důvěry.
Náklady celého zařízení za minulý rok činily 2 941 546,20 Kč.
Více ve Výroční zprávě za rok 2020, která je dostupná na stránkách našeho zařízení:
www.boruvka-borovany.cz/o-nas
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem,
kteří nám v roce 2020 pomáhali, za vyjádřenou podporu a pomoc, které si moc vážíme.
Jim všem přejeme hlavně pevné zdraví.
I v tomto roce se nadále snažíme zajistit
klientům stabilní služby na stejné úrovni jako
doposud, dál podávat pomocnou ruku lidem,
kteří se bez pomoci druhých neobejdou.
Klienti jsou u nás vždy na prvním místě.
Borůvka, Borovany spolek
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Ach ten Alzheimer…
Stále častěji podporujeme rodiny, které pečují o člověka postiženého některým typem demence. Nemusí se vždy jednat jen o nejznámější
Alzheimerovu chorobu. Demence vznikají i jako
poúrazový stav, kdy postupně odumírají buňky
některých mozkových center. Jiný typ se může
objevit u lidí nad osmdesát let - tzv. dezorientace. Ta pramení nejvíce z křehkosti organismu způsobené vysokým
věkem a nemožností vyrovnávat se s každodenními starostmi.
První příznaky, které můžeme pozorovat, jsou špatná paměť a zapomínání. O vážnějším onemocnění uvažujeme tehdy, kdy člověk už nevnímá, že něco zapomněl. Přestane rozlišovat hodnotu peněz. Nerozumí,
k čemu „ty papírky“ jsou. Když před něj postavíte talíř s jídlem, jakoby
neví co dělat. Vytrácí se denní režim (ráno se obléknu, nasnídám, jdu nakoupit, večer uléhám do postele…). Dochází ke zmatení, člověk jakoby
byl v neznámém, novém prostředí, i když u sebe doma. Objevují se deprese, úzkost a na první pohled neobvyklé jednání. Podrážděnost bez zjevné
příčiny, slovní agresivita, vulgarita vůči blízkým osobám.
Někdo z nás se může pohoršovat nad tím, že jeho soused vyšel ven
jen v trenýrkách a po nocích chodí po bytě a mluví sám se sebou. Málokoho ale napadne, že jde vlastně o vážně nemocného člověka a jeho
projevy jsou reakcí na situace, kterým už nerozumí, je v nich ztracen.
Co s tím? Jak nemoc diagnostikovat, na koho se obrátit pro pomoc?
Diagnostiku může provést a další postup léčby nastaví nejlépe neurolog
nebo psychiatr. Diagnóza je důležitá pro pochopení toho jak se člověk
chová. Naopak, jak my máme reagovat na vzniklá nedorozumění apod.
Pro nemocného může včasná diagnostika umožnit naplánovat si svůj
budoucí život tak, aby jej prožil plnohodnotně a důstojně. Při dobře nastavené léčbě a péči může člověk dlouhodobě zůstat soběstačný a
prožívat co možná nejvíce kvalitní život.
Bližší informace online můžete získat na stránkách České Alzheimerovské společnosti. http://www.alzheimer.cz/pro-rodinne-pecujici
My v Arše také pomáháme lidem s Alzheimerovou chorobou. Podporujeme je v péči – zejména v hygieně, pravidelném stravování anebo
v různých aktivitách. Jednoduše se snažíme udržet pravidelný denní režim, který přispívá k nezhoršování se nemoci. Rodinám se snažíme
poskytnout maximální množství informací, aby byli připraveni na to,
co by mohlo přijít a jak s tím vším naložit.
Situace spojené s demencí nejsou vůbec jednoduché, proto na ně nezůstávejte sami, obraťte se pro pomoc na některého z poskytovatelů
péče. Pečovatelská služba je dostupná každý den. Zkontaktovat nás
můžete na telefonu 399 499 936 či e-mailu info@archaborovany.cz
Tereza Umlaufová

Městys Ledenice a Softbalový klub Žraloci Ledenice
Vás srdečně zvou na

LETNÍ
PROMÍTÁNÍ FILMŮ
Terasa Hospůdky Na Hřišti, Ledenice
Vstupné zdarma
¡

TENKRÁT PODRUHÉ

¡

CASTING NA LÁSKU

¡

IBIZA

¡

MIA A BÍLÝ LEV

INFORMACE Z NAZARETU

OBCHŮDEK V PODZÁMČÍ
PRÁZDNINOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA

(Trocnovská 102, Borovany)
O prázdninách pro Vás prodlužujeme otevírací
dobu v Obchůdku v Podzámčí. Nově máme
otevřeno i v sobotu, takže pokud budete mít
cestu okolo, určitě se u nás zastavte! Náš sortiment stále rozšiřujeme, takže vždy najdete
něco nového.
Nová otevírací doba:
pondělí – pátek
9,00 – 17,00 hod.
(červenec, srpen)
sobota
9,00 – 13,00 hod.

KDE SE S NÁMI MŮŽETE POTKAT?
¡ 10. 7. 2021 – Borůvkobraníčko
V den konání budeme mít otevřen Obchůdek v Podzámčí, kde najdete nejen výrobky stylově s motivem borůvek, ale i plno dalších
krásných věcí ?
¡ 24. 7. 2021 – Dřevorubecké slavnosti Hojná Voda
Pro účastníky a vítěze vyrábíme dřevorubecké medaile a budeme
zde mít stánek s našimi výrobky ?
Těšíme se na Vás!!!

červenec–srpen 2021

Úterý 13. 7. ve 21 h
Victorovi, rozčarovanému šedesátníkovi, se změní život ve chvíli, kdy mu
šikovný podnikatel Antoine nabídne
nový zážitek. Jeho společnost nabízí
klientům možnost vrátit se v čase do
chvíle dle vlastního výběru. Victor
chce znovu zažít nejdůležitější týden
svého života, kdy před čtyřiceti lety
potkal svou velkou lásku.
(premiéra 2020)

Středa 21. 7. ve 21 h
Ústřední postavou romantické komedie Casting na lásku je neúspěšná herečka Stela Nebeská, která s blížící se
čtyřicítkou zjišťuje, že velkou díru do
světa už asi neudělá. Ztrácí angažmá
v divadle, kde stejně hrála jen nevýznamné role. Po kariérním neúspěchu
přichází i osobní – manžel jí začne
podvádět a ani se to nijak moc nesnaží
skrývat. S porážkou od života se ale
Stela nemíní smířit a rozhodně se nevzdá bez boje. (premiéra 2020)

Středa 4. 8. ve 20,30 h
Philippe a Carole se před nedávnem
potkali. Oba jsou rozvedení. Zamilovali se do sebe až po uši a Phillipe
udělá cokoliv, aby si na svou stranu
získal Caroliny děti, které z něj nejsou
zrovna odvařené. Navrhne jejímu synovi, že pokud udělá maturitu, může
vybrat letní dovolenou. A… hurá na
Ibizu! Phillipova představa o venkovské rodinné idylce se rychle rozplynula a nastal čas nabrat síly na
nejdivočejší jízdu jeho života.
(premiéra 2019)

Středa 18. 8. ve 20,30 h
Když se jedenáctiletá Mia přestěhuje
s rodinou do Afriky, není z toho zprvu
příliš nadšená. Vše se změní, když se
na jejich farmě narodí bílý lev. Mia
naváže s vzácnou šelmou jedinečný
vztah, společně rostou a dospívají. Ve
čtrnácti se však Mia dozví, že ho její
otec prodal lovcům trofejí, a tak se
rozhodne milovanou šelmu zachránit.
Dobrodružný příběh z africké savany,
natáčený po dobu tří let.
(premiéra 2019)

červenec–srpen 2021
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! PROSBA !
Hledáme volné prostory,
nejlépe Borovany a okolí,
kde bychom si mohli uskladnit věci.
Kontaktní osoba:
Olga Hejpetrová, tel.: 774 988 031
Zuzana Dvořáková, tel.: 739 009 212
Budeme rádi za každou nabídku

Chcete pracovat v úspěšné společnosti, která je jedním z nejvýznamnějších
výrobců razítek na světě? Láká Vás představa dlouhodobého zaměstnání
na HPP v moderním a čistém prostředí? Přidejte se k nám – hledáme pracovité
a spolehlivé kolegy či kolegyně na pozici

MONTÁŽNÍ DĚLNÍK/
DĚLNICE VE VÝROBĚ
v jednosměnném a dvousměnném provozu
Náplň práce
¡ kompletace a balení hotových výrobků
¡ vizuální kontrola výrobků
Požadujeme
¡ vzdělání nerozhoduje
¡ samostatnost, spolehlivost
¡ manuální zručnost

Nabízíme
¡ zázemí silné mezinárodní společnosti
¡ dlouhodobé a stabilní zaměstnání na HPP
¡ zajímavé mzdové ohodnocení
¡ výkonnostní a osobní měsíční prémie
¡ příplatek za přesčas + další bonusy
¡ příplatek za odpolední směnu
¡ 13. plat
¡ odměny za zlepšovací návrhy
¡ příspěvek na dopravu do zaměstnání
¡ příspěvek na stravování
¡ vstřícný osobní přístup ke každému
našemu zaměstnanci

Zaujala Vás naše nabídka? Neváhejte a zašlete nám Váš životopis
Kontakt: Martin Franěk, e-mail: mfranek@colop.cz, tel.: 720 059 502
Michaela Lhotková, e-mail: mlhotkova@colop.cz, tel.: 383 570 173

PAVEL SLÁMA

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

16

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

červenec–srpen 2021

AUTODOPRAVA
PETR KRČMÁŘ
BOROVANY
Přijme:
řidiče nákladních vozidel
na technologickou přepravu
- návoz lomového kamene,
řidiče na sklápěcí návěs
opraváře nákladních vozidel

V případě zájmu volejte na

777 046 415

červenec–srpen 2021
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POZOR

Další vydání Ledenického zpravodaje
vyjde v září 2021
Uzávěrka pro zářijové vydání je 25. srpna

Ing. Miroslav K a d l e č e k
Martin Š t ě ch

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

KDO INZERUJE,
TEN PROSPERUJE
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LASSELSBERGER, s.r.o.,
výrobce dlažby
přijme pro náš závod v Borovanech tyto profese:

¢ Provozní zámečník
požadované vzdělání – vyučen v oboru

¢ Provozní elektrikář

požadované vzdělání – vyučen v oboru, vyhl. 50

Nástup m
ožný ihne
d!

¢ Pracovník přípravny hmot
požadované vzdělání – vyučen

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

LASSELSBERGER, s.r.o.,
výrobce dlažby
přijme pro náš závod v Borovanech

¢ MISTRA ÚDRŽBY
Požadujeme:
¡ odborné středoškolské vzdělání s maturitou, obor strojírenství
¡ minimálně 5 let praxe v oboru
¡ orientace v technické dokumentaci
¡ zkušenosti s vedením kolektivu
¡ znalost anglického, nebo německého jazyka výhodou
¡ zkušenosti s účetním systémem SAP výhodou

Kontakty pro zájemce:
LASSELSBERGER, s.r.o., Tovární 137, 373 12 Borovany
Jaroslava Nováková
tel. 387 925 373
e-mail: Jaroslava.Novakova@rako.cz

Zdeňka Prskavcová
mobil: 703 438 583
e-mail: Zdenka.Prskavcova@rako.cz
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