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Zdarma

P.F. 2012
Vážení spoluobčané,
přeji Vám pevné zdraví, mnoho štěstí
a rodinné pohody.
Ať se Vám v tomto novém roce splní
všechna pracovní i osobní předsevzetí
tak, abyste za rok mohli konstatovat, že
rok 2012 byl pro Vás i Vaše nejbližší
šťastný a úspěšný.
Za všechny členy Zastupitelstva městyse Ledenice a zaměstnance Úřadu městyse Ledenice
Mgr. Miroslav Franěk, starosta

Zápis do 1. třídy
ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice

ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse ze dne 7. 12. 2011
Rada městyse schválila:
 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 22/2010 ze
dne 3. 5. 2011, kterým se mění cena díla
„Hydrogeologický průzkumný vrt“ v k. ú.
Zborov na částku 432.012 Kč vč. DPH.
 cenovou nabídku Ing. Vladimíra Šlechty na
projektové práce pro stavbu „Ledenice –
ulice 5. května – vodovod a kanalizace“ část
ulice za Sokolovnou. Projektové práce budou provedeny v rozsahu potřebném pro
územní řízení a stavební povolení za celkovou částku 131.000 Kč vč. DPH.
 vnitřní „Směrnici pro provedení inventarizace majetku městyse Ledenice“ s účinností
od 1. 10. 2011.
 odpis nedobytných pohledávek na pokutách
a náhradách nákladů řízení přestupků řešených do r. 2001 po ukončení promlčecích
lhůt a přestupků soudně zastavených pro
nevymožitelnost v celkové výši:
pokuty………………….. 49.000 Kč
náhrady nákladů řízení …. 3.500 Kč
 pronájem části pozemku parc. č. 3845/4
2
o výměře cca 300 m ve sportovním areálu
v k. ú. Ledenice Softbalovému klubu Žraloci Ledenice za účelem budoucí výstavby šaten se zázemím pro softbalový klub Žraloci
Ledenice. Rada městyse schválila pronájem









za úplatu ve výši 100 Kč/rok na dobu určitou 15 let.
v souladu s usnesením č. 53 ze dne 16. 3. 2011
prodloužení části nájmu nebytových prostor v Domě s pečovatelskou službou v Ledenicích firmě Ledax, o. p. s. na dobu
určitou do 31. 12. 2011 a zároveň také
schválila změnu doby pronájmu nebytových prostor v Domě s pečovatelskou službou v Ledenicích firmě Ledax, o. p. s., od
1. 1. 2012 na dobu neurčitou s dvouměsíční
výpovědní lhůtou.
odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ,
ZUŠ a MŠ Ledenice (školní jídelna) na r.
2011 v souladu s §102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
smlouvu o zřízení bezúplatného věcného
břemene pro stavbu veřejného osvětlení na
soukromých pozemcích v k. ú. Ledenice,
parc. č. 430/8 a 430/10 manželů Ing. Lubomíra Šimka, Ing. Ivety Šimkové a pozemcích parc.č. 430/9 a 430/16 p. Petra
Jindry.
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu na pozemku parc.č.
1422/1 v k.ú. Zaliny pro stavbu „Zaliny 28 –
přeložka NN“ dle smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 30. 8. 2010.

Zápis dětí do 1. třídy proběhne
v pátek 20. ledna 2012
od 14.00 hod. do 17.00 hod.
a v sobotu 21. ledna 2012
od 9.00 hod. do 12.00 hod.
v pavilonu školy
Rodiče při zápisu předloží vyplněný
Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ.
Měli by být už také rozhodnuti,
zda budou pro své dítě žádat odklad
školní docházky.
 mimořádný příspěvek ve výši 5.900 Kč
z rozpočtu městyse Ledenice na r. 2011
pro sportovní oddíl Sharks Cheerleaders
při TJ Sokol Ledenice za výsledky dosažené na Mistrovství ČR SPIRIT CUP v Praze
dne 12. 11. 2011.
 uzavření smlouvy pro zajištění pojízdné
prodejny v r. 2012 pouze pro osadu Ohrazení s paní Evou Bartuškovou za smluvní
cenu 6.240 Kč/rok.
 navýšení čtenářského poplatku v místní
knihovně v Ledenicích
od 1. 1. 2012 takto:
děti do 15 let..……..20 Kč
dospělí ……….……50 Kč
Čtenářské poplatky budou použity na nákup nových knih.
pokračování na str. 2
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ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LEDENICE
pokračování ze str. 1
 výpověď z nájmu bytu č. 54/C v Domě
s pečovatelskou službou Ledenice podanou nájemcem paní Jaroslavou Duchoňovou. Ukončení nájmu bytu dohodou ke dni
31. 12. 2011.
Z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse
Ledenice ze dne 14. prosince 2011



Zastupitelstvo schválilo:
 Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011 o
místním poplatku za provoz systému, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů s účinností od 1. 1.
2012.
 sazbu místního poplatku za provoz systému
shromaždování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2012 přílohou č. 1 OZV č.
5/2011 ve výši 370 Kč/poplatníka /rok.
 sazbu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele na rok 2012 takto:
sběrná nádoba 110 litrů poplatek
(FO – podnikatel bez zaměstnance) 370 Kč








sběrná nádoba 110 litrů poplatek
(FO – podnikatel) . . . . . . . . 1.850 Kč
sběrná nádoba 240 litrů poplatek
(FO – podnikatel) . . . . . . . . 3.700 Kč
sběrná nádoba 600 litrů poplatek
(FO – podnikatel) . . . . . . . . 9.250 Kč
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.
rozpočtový výhled městyse Ledenice do
roku 2014.
a vyhlásilo rozpočtové provizórium městyse Ledenice od 1. 1. 2012 do doby schválení
rozpočtu městyse Ledenice pro rok 2012.
na návrh inventarizačních komisí vyřazení
majetku z inventarizace městyse Ledenice.
navýšení rozpočtu ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
v roce 2011 o tyto částky:
– 87.000 Kč na provozní výdaje základní
školy na r. 2011, což představuje cca
50 % částky skutečně vynaložené na neplánované, ale nezbytné provozní výdaje školy.
– 15.892 Kč pojistné plnění škodních
událostí v budovách školy v r. 2011.
smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí od ČR Zemědělské vodohospodářské
správy do vlastnictví městyse Ledenice.
Jedná se o převod pozemků pod stavbou

CO VÁS ZAJÍMÁ?
Pane starosto, již tradiční lednové otázky, můžete v krátkosti shrnout
rok 2011? Kam směřovaly finanční prostředky?
Mohu jednoznačně říci, že rok 2011 byl pro mě jako pro starostu, tak
i pro celé zastupitelstvo finančně nejnáročnější za celé období, po které
vykonávám funkci starosty městyse Ledenice. Téměř veškeré investice
byly směřovány do zkvalitnění a posílení vodohospodářského majetku
Ledenic.
Finančně nejnáročnější stavbou byla výstavba kanalizace a čistírny
odpadních vod v osadě Zborov. Finanční náklady na tuto stavbu dosáhly částky 45 mil. Kč a byly financovány následovně:
28 mil. Kč dotace MZ ČR
6,5 mil. Kč z rozpočtu městyse Ledenice
6,5 mil. Kč formou tzv. předplaceného nájemného od budoucího
provozovatele ČEVAK a. s.
4 mil. Kč
finanční záruka (tzv. zádržné) od zhotovitele stavby firmy Zvánovec a. s. na odstranění případných závad.
Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.
Jak jistě mnoho spoluobčanů ví, mají Ledenice společný vodohospodářský majetek (vodovod) s městem Borovany. Z toho důvodu jsme
se v roce 2011 podíleli na rekonstrukci úpravny vody v Borovanech.
Celkové náklady si vyžádaly částku téměř 15 mil. Kč. Finanční podíl
městyse Ledenice činil 2,5 mil. Kč bez DPH.
Ve Zborově byl vystrojen náhradní vrt pitné vody, který bude sloužit všem občanům Zborova, Ohrazení, Ohrazeníčka a Zalin.
Náklady na stavbu si vyžádaly:
623 000 Kč dotace ze Státního fondu životního prostředí
190 000 Kč financováno z vlastních zdrojů městyse Ledenice.
Prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu v Mysletínské ulici
v Ledenicích. Náklady vyšly zhruba na 5 870 000 Kč a byly plně hrazeny z rozpočtu městyse Ledenice.
A jaké jsou plány v roce 2012?
V plánu jsou finančně méně náročné akce, které byly doposud odloženy. Podrobněji budeme čtenáře informovat po schválení rozpočtu.
Pane starosto, děkuji Vám za rozhovor.
jk

„Odlehčovací kanál Ledenice“ parc. č.
2
2634/58 orná půda o výměře 127 m
– parc.č. 2634/59 orná půda o výměře
2
133 m
– parc.č. 2634/60 trvalý travní porost
2
o výměře 153 m
– parc.č. 2634/64 trvalý travní porost
2
o výměře 43 m
2
– Celkem výměra 456 m
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
 Výroční zprávu ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
školní rok 2010/2011.
Zastupitelstvo městyse odložilo:
 rozhodnutí o prodeji pozemků v k. ú. Ledenice:
– parc.č. 1190/1 trvalý travní porost
2
o výměře 2.390 m
– parc.č. 1222 ost.plocha/ost.komunika2
ce o výměře 303 m
– parc.č. 1221/2 ost.plocha/ost.komuni2
kace.. o výměře 533 m
 rozhodnutí o prodeji části pozemku v k. ú.
Zborov parc. č. PK 1630/1 žadateli Zdeňkovi Robenhauptovi na základě stanoviska
osadního výboru Zborov.

Kanalizace a ČOV Zborov
V předvánočním čase proběhly poslední práce na stavbě kanalizace a čistírny odpadních vod ve Zborově. Generální zhotovitel
stavby firma Zvánovec a. s. předala stavbu. Stále ale pokračovaly
drobné úpravy technologie samotné čistírny i čerpací stanice dle požadavků firmy ČEVAK a. s. a městyse Ledenice. Tyto požadavky
plynou z letitých zkušeností, které projekt neřeší, ale do budoucna
ušetří práci, čas i provozní peníze.
V tuto chvíli, začátkem ledna, je vydáno rozhodnutí o povolení
zkušebního provozu ČOV. Lidé tak mohli začít s napojováním domovních splaškových kanalizačních přípojek. Počasí tomu přeje a
řada z nich toho využívá. Musíme ale upozornit na to, že každý
vlastník napojované nemovitosti musí postupovat dle obdržených
podmínek pro připojení ze strany společnosti ČEVAK a. s. a městyse Ledenice, jinak můžou dotčeným vlastníkům nemovitostí hrozit
sankce. Zejména musí oddělovat dešťové a splaškové odpadní vody.
Bylo uděleno rozhodnutí pro udělení zkušebního provozu magistrátem města České Budějovice odborem ochrany životního prostředí. Zkušební provoz poběží až do května příštího roku, přičemž
během této doby se bude technologie ČOV sledovat a případně
dolaďovat.
Je dohodnuto s firmou Zvánovec a. s., že v jarních měsících dojde ještě dalším činnostem – dosev trav, úprava terénu, případně další práce či úpravy komunikací. Musí také proběhnout osazení
ochranných svodidel podél místní komunikace u ČOV a nad ní směrem do Zborova, jak si žádá odbor dopravy. Její rozsah, ale určí
zodpovědný projektant, když poslední slovo bude mít bohužel
úředník. Dodavatel stavby čeká jen na určení rozsahu, aby mohl
osazení provést.
Celá stavba má samozřejmě i svou záruku, po kterou můžeme
uplatňovat nedostatky či závady.
Slavností otevření a veřejná prohlídka proběhne v jarních měsících a budete o ní včas informováni.
Ing. Michal Vazač, místostarosta městyse Ledenice
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CENY VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1. 1. 2012
Kapacita
vodoměru
3
(m /hod.)

3

Celkem

Vodné

Pevná složka (Kč/vodoměr/rok)
Stočné

2,5
6,0
10,0

60,81

33,77

15,0

27,04

Celkem

Vodné

Stočné

842

552

290

4071

2991

1080

10342

8015

2326

21807

17530

4277

Cena stočného pro odpadní vody z jiných zdrojů (srážkové vody, studna)
3
3
Cena za 1 m celkem 29,93 Kč/m z toho:
3

pevná složka 2,89 Kč/m , pohyblivá složka 27,04 Kč/m

Místní poplatky
v roce 2012 ve zkratce

Schválené dvousložkové ceny vodného a stočného od 1. 1. 2012
Pohyblivá složka (Kč/m )

3

3

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH 14 %.

¢ Poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
(odvoz odpadu)
Výše poplatku: 370 Kč / osobu a rok
nebo za objekt určený nebo sloužící k individuální rekreaci, ve kterém není nikdo hlášen.
Splatnost poplatku: do 30. 6. 2012.
¢ Poplatek ze psa
Výše poplatku:
100 Kč
za prvního psa chovaného v rodinném
domě nebo na oploceném pozemku.
50 Kč
za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmu, nebo poživatel sirotčího důchodu.
300 Kč
za prvního psa chovaného v ostatních
případech.
200 Kč
za druhého a každého dalšího psa (téhož
majitele) chovaného v rodinných domech nebo na oploceném pozemku

I v Ledenicích zcela spontánně vzniklo pietní místo, kde občané zapalovali svíčky, aby tak uctili
památku exprezidenta Václava Havla, který zemřel 18. prosince 2011

Vyhlášení příspěvků z rozpočtu
městyse na rok 2012
Příspěvky jsou účelové finanční prostředky, poskytované z rozpočtu městyse Ledenice především na podporu aktivit konaných na území městyse Ledenice, na reprezentaci městyse Ledenice při mezinárodních akcích a republikových soutěžích pořádaných na území ČR nebo
v zahraničí a akce zaměřené na přeshraniční spolupráci. Celková výše příspěvků na kalendářní
rok 2012 bude stanovena schváleným rozpočtem městyse Ledenice. Na poskytnutí příspěvku
není právní nárok a nemusí být poskytnut v plné výši.
Tématické určení příspěvků
1. Podpora celoroční činnosti zájmových kulturních a sportovních spolků a sdružení.
2. Podpora jednorázových akcí.
Žádosti o příspěvky budou přijímány v podatelně městyse:
1. Na celoroční činnost a na jednorázové akce budou přijímány v prvním pololetí kalendářního
roku nejpozději do 31. ledna 2012.
2. Na jednorázové akce konané ve druhém pololetí budou přijímány nejpozději
do 29. června 2012.
Formuláře jsou k dispozici v sekretariátu starosty městyse Ledenice a na webových stránkách
www.ledenice.cz (formuláře úřadu). O výsledku posouzení žádosti budou žadatelé vyrozuměni
písemně do 30 dnů po projednání v radě městyse. Při vyplňování příloh vyplní žadatel pouze
údaje, které odpovídají příslušné akci.

100 Kč
za druhého a každého dalšího psa (téhož
majitele) jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, nebo poživatel sirotčího důchodu.
600 Kč
v ostatních případech
Splatnost poplatku: do 30. 6. 2012.
Možnosti úhrady obou poplatků:
– prostřednictvím SIPO – nutno sdělit
spojovací číslo
– v hotovosti, přímo na pokladně úřadu
(bez dalších poplatků)
– bezhotovostním převodem z účtu – zde
je nutno požádat úřad o sdělení variabilního a specifického symbolu z důvodu následné identifikace platby
– úhradou na poště - na základě zaslané
poštovní poukázky (zpoplatněno dle
sazebníku České pošty)
Veškeré informace na tel. 389 604 753
nebo na e-mailu: uctarna@ou.ledenice.cz
Vítězslav David, účetní městyse Ledenice
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ZE ŠKOLY…
Mikuláš
K nepsanému privilegiu každých deváťáků ledenické základní školy patří Mikuláš. Každoročně se celá třída převlékne do čertovských a andělských kostýmů, demokraticky si zvolí Mikuláše a 5. prosince vyrazí na obchůzku. Nevynechají jedinou třídu. Všude se vyřádí čerti
s uhlím, metlami a pytli na zlobily. Hodní andílci nadělují sladkosti a Mikuláš si rád poslechne
pěknou básničku. S obavami jsou očekáváni v mateřské školce, kde ti strašidelní čerti musejí zůstat v šatně, aby neděsili malé děti. Čerti a jejich metly nahánějí strach i dospělým. Mikuláše ta
cháska pekelná moc neposlouchala, a tak se
básničkou vyplatily i kuchařky ze školní jídelny a ušetřeni nezůstali ani zaměstnaci radnice,
kteří přidali malou sladkost.
jk

Sloupek pro rodiče
(a nejen pro ně)
Dnešní sloupek je na téma
„Předškolák“
Podle PhDr. L. Pekařové by měl
zralý předškolák vypadat takto:
– chce znát odpovědi na své otázky
– umí se ráno vypravit dle nacvičeného
rituálu
– zvládá večerní zakončení dne
– šaty si ukládá na jedno místo, připravuje si je na ráno
– umí si věci připravit do aktovky podle
obrázkového seznamu
– doma vydrží hodinu u stolečku malovat, kreslit nebo lepit a práci dokončí
– v přítomnosti rodičů umí mluvit
s dospělými, odpovídat na otázky
a podat ruku
– hraje si sám i s dětmi, nejen vedle
nich, dodržuje orientačně pravidla hry
– je zvladatelný v obchodě, umí s rodiči
nakupovat a pracovat
– zná základní bezpečnostní pravidla
a umí je dodržovat.
Dítě, které zatím do školy nepatří,
mívá tyto projevy:
– poslouchá s nadšením pohádku,
ale nepamatuje si ji, neumí ji vyprávět
– pracuje doma u stolečku, ale práci
nedokončí
– klade mnoho otázek, ale nečeká na odpověď
– pravidla ve hře přehlíží, neumí čekat,
až na něj dojde řada
– utíká od stolu, neumí si po sobě uklidit
nádobí, samo se neobléká a neobouvá
– neví, jaké má doma povinnosti, ke všemu se musí vodit za ručičku
– nechce si uklízet hračky, utíká a vzdoruje, vše jen rozhází.
Vidíte, že je s našimi dětmi mnoho starostí a přivést je k samostatnosti a naučit je
všemu potřebnému dá mnoho práce. Přesto
na to nejsme sami a kniha „Jak žít a nezbláznit se“, o níž se již potřetí ve sloupku
zmiňuji, nám může dát návod na to, jak postupovat a čeho se vyvarovat ve výchově
svých nejdražších. Přeji všem mnoho sil a
trpělivosti s ratolestmi, které nade vše milujeme.
jd

Z mateřské školy
„Už se zase těšíme na Jéžiška, copak nám asi nadělí? Mě asi nic, protože jsem zlobil a naši
šetřej’ na automobil.“
Tuto kdysi populární píseň dnešní děti neznají a asi ani jejich rodiče. Věřím, že všechna anebo aspoň většina dětských přání byla o Vánocích splněna. Elektronické meče, roboti, Gormiti,
Pokémoni a jiné příšery spolehlivě vítězí i nad našimi krásnými, poetickými a chytrými večerníčky. Také i my v mateřské škole si připadáme někdy, jako bychom bojovali s větrnými mlýny.
Snažíme se dětem vštěpovat lásku k přírodě, i k těm nejmenším tvorečkům, kamarádství
mezi sebou, hrajeme si a pracujeme společně, seznamujeme děti s klasickými pohádkami a dávno zapomenutými výrazy v nich. Síla všudypřítomné reklamy a přetechnizované společnosti
okolo nás je však obrovská.
Nicméně Vánoce jsou tady hlavně pro děti a radost v jejich očích je pro nás tou největší odměnou. Nedopusťme však, aby se poetika Vánoc a vůbec v životě úplně vytratila.
A nyní již k realitě všedního dne. Příprava na školní rok 2011/2012 byla jednodušší, že jsme
již byli zabydleni „ve svém“ a nemuseli se nikam stěhovat.
Obsazení tříd zůstalo stejné:
1. oddělení Koťátka - děti 3leté, paní učitelky Plchová a Sihelníková.
2. oddělení Ježci - děti 4 až 5leté, paní učitelky Fyrbachová a Kačírková.
3. oddělení Pejsci - děti 5 až 6leté, paní učitelky Kleinová a Zlochová.
Třídy jsou zcela kapacitně naplněny.
V září k nám přijely Bambiny s hudebním pořadem Statečný dráček Arnošt. V říjnu divadélko KOS s pohádkou Poslední loupežník. V listopadu divadélko KOS zahrálo pohádku Princezna
a kouzelná píšťalka a divadélko OKÝNKO pohádku Pyšná princezna.
1. prosince se děti vyfotografovaly na Vánoce a pár dnů na to se seznámily s papoušky ze
Dvorce. Pátého k nám zavítal Mikuláš se svou družinou andělů a čertů, dokonce letos dorazil i
Lucifer, pán pekel. Děti přednesly naučené básničky a písničky a byly za to obdarovány sladkostmi. Domů si odnesly ještě vlastnoručně vyrobené čertíky i čertovská znamení, někdo i uhlí.
Divadélko LUK přivezlo klasiku, která nikdy nezklame, pohádku O perníkové chaloupce. Na
vánoční nadílku se děti vždy velmi těší, i když se opakovaně diví (hlavně ty menší), že si hračky
nadělené ve školce nemohou vzít domů. Zazpívali jsme si koledy u vánočního stromku a dárky
rozdělili do jednotlivých tříd. Ježíšek nám nadělil dřevěné puzzle, konstruktivní stavebnice, společenské hry, nářadí, míče a figurky dinosaurů. Zvláštní poděkování patří panu Šimonovi Janovskému za multifunkční herní stůl (kulečník, fotbal, hokej a jiné), který nám věnoval jako
sponzorský dar.
Předškoláky čeká v lednu návštěva první třídy a zápis do ZŠ. Přeji jim mnoho úspěchů a nám
všem, abychom byli rádi spolu a to nejen o Vánocích.
za kolektiv učitelek MŠ Vlasta Plchová
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Jak slavíme Vánoce
Myslíte si, že se Vánoce ve škole neslaví? Tak dobře čtěte a dívejte se.
Vánoční atmosféra se připravuje několik týdnů dopředu. Čteme si
o vánočních zvycích, vyrábíme vánoční ozdoby, betlémy, zdobíme si
třídy, nacvičujeme koledy…
Některé třídy chystají i vánoční překvapení pro své mladší spolužáky. Děti z 5. B letos nacvičily pohádku Kouzelná píšťalka, vyrobily
k ní kulisy a kostýmy a zahrály ji v 1.-4. třídě. Pohádka měla velký
úspěch.
Poslední den před vánočními prázdninami pořádají jednotlivé třídy
vánoční besídky, na kterých si mohou smlsnout i něco dobrého.
Š. K., I. T.

Vánoční besídka (6. třída)

Vánoční pohádka (5.B)

Vánoční betlémy z 5. A

PODĚKOVÁNÍ
Koncem roku 2011 ukončila svou činnost
geriatrická sestra paní Jana Kopáčková.
Nejenže se dlouhá léta pečlivě a obětavě starala o seniory v Ledenicích a přilehlých osadách, ale dojížděla za nimi i
do Strážkovic, Lomce, Komařic, Sedla,
Strádova a Střížova.
Za její dlouholetou činnost jménem
svým a jistě i jménem všech občanů mnohokrát dík.
Mgr. Miroslav Franěk,
starosta městyse Ledenice

Diecézní centrum
pro rodinu
České Budějovice
zve …

Ohlédnutí za Štědrým dnem
Možná jste si všimli, že se v podvečer Štědrého dne nesl Ledenicemi zvuk trubky.
To pan Štěpán Doležel st. vyšel před sváteční večeří do ulic Ledenic podělit se s ostatními
o kouzelnou atmosféru vánočních koled. V prosincovém podivném počasí, které vánoční dobu
ani trochu nepřipomínalo, to byl kouzelný okamžik, který dojal a slavnostně naladil snad
každého, kdo koledy slyšel.
Díky pane Doležele.
Mgr. Miroslav Franěk, starosta městyse Ledenice

DCR a Akademický
klub třetího věku Aktiv, o. s. konají přednášku s názvem „Past
nebo dar?“ o mezigeneračních vztazích v rodině. Manželé Poláčkovi
přednášejí na toto téma 25. 1. 2012 v 16 h
v kavárně Horká vana v České ul. v Českých Budějovicích.
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Ve středu 21. prosince 2011 byl most v ulici Dr. Stejskala předán do
předčasného užívání.
Kolaudace a slavnostní předání do užívání proběhne v květnu.

Historie ledenického mostu
V souvislosti s dokončením a zprovozněním nového mostu nebude na škodu připomenout si 170letou historii toho starého, který byl
v průběhu loňského srpna zcela demolován.
Součástí celé stavby byl a opět je vlastní most
nad Spolským potokem, dále menší propustek
nad výpustí z rybníka Lazna a mohutná silniční
hráz (německy Strassendamm – tak je nazývána už v dobových dokumentech). Jejím účelem
patrně bylo při případném protržení rybniční
hráze Lazny vytvořit zábranu, zadržet vodu a
tím uchránit „dolní konec“ městečka od záplav.
Právě tato silniční hráz patřila k jedinečným
technickým památkám, a i když nová podoba
mostu zachovala původní dispozici, tak historická hodnota byla zcela setřena.
Most postavil Matěj Kužel z Dunajovic za
9999 zlatých v roce 1840, kdy se přes Ledenice budovala silnice spojující sídlo panství Třeboň (odbočkou u Vranína) a Holkov, který byl
významnou dopravní křižovatkou (spojení
Třeboň – Český Krumlov, České Budějovice –
Dolní Dvořiště) a zastávkou koněspřežní železnice. Silnice se v našem městysi stala oproti
ostatním, připomínajícím spíše polní cesty,
první a na dlouhou dobu jedinou řádnou
moderní komunikací.
Původně lidé cestující z Ledenic směrem
na Třeboň zřejmě museli jet z náměstí do Lazenské ulice, na jejímž začátku zdolali první
brod přes potok vytékající z Dolního Hradského rybníka (mostek zde vznikl až roku 1905),
za kterým se cesta stáčela vlevo (vpravo vede
úvoz na Hrad). Spolský potok bylo třeba pře-

konat dalším brodem mezi statky čp. 22 a 23,
proto se celému místu říkalo „Na Brodech“ a
jeden ze zdejších usedlíků dokonce nosil příjmení Brod. Je třeba si uvědomit, že až se stavbou mostu byl odkopán svah („vrchy“)
táhnoucí se od Lazny a spadající dříve příkře
k potoku. Jeho částečným odstraněním byl
jednak získán prostor pro novou silnici, ale i
domovní zástavbu, která se tady začala od padesátých let 19. století objevovat.
Samotná výstavba mostu se neobešla bez
nutného záboru několika pozemků a následných menších sporů, které vyvstaly při jednání stavební komise s majiteli šesti domů
(včetně mlýna) existujících přímo pod hrází
rybníka Lazna (postupně byly bořeny v průběhu 20. století). Domkáři se totiž oprávněně
obávali zvýšení povodňového nebezpečí a
zamezení přístupu světla. Jak jsme již uvedli,
silniční hráz měla v případě povodní zadržet
vodu, což by v případě takové situace znamenalo úplné zatopení dotčených domů. Záležitost týkající se zhoršení světelných podmínek
se podařilo eliminovat domluvou o výši tělesa hráze. Podmínky však nebyly dodrženy a
nakonec vznikla hráz vysoká dle původních
plánů, čímž došlo k citelné izolaci oné šestice
domů. Chalupníci si vymohli alespoň úpravu
nájezdů na most (dosavadní přístupové cesty
byly mostem přerušeny) a možnost v případě
nízkého stavu vody projíždět s povozy pod
mostním obloukem. Ten se později stane
místem her pro řadu dětských generací z této
části Ledenic…

Zakreslení původní cesty na Třeboň (vyznačena černými body) v současném leteckém snímku
Ledenic (zdroj: www.mapy.cz)

foto mostu z 50. let 20. století
Necelé dva roky po dostavbě mostu, v roce
1842, se objevily první statické problémy s kameny, jimiž byla silniční hráz obezděna kvůli
zpevnění. Jižní strana byla tak poškozena, že
údajně hrozilo její sesutí, avšak vše se naštěstí
podařilo včas opravit. Další menší rekonstrukce následovala v roce 1869, kdy se zároveň zřizovaly nové dřevěné „mýtné šraňky neb
stanice“. Mýto se za přejezd mostu vybíralo
v letech 1840–1882. Další stavební úpravy
byly již drobnějšího charakteru (dláždění kostkami, asfaltování, výměna svodidel a zábradlí,
regulace potoka), takže celá stavba sloužila až
do poloviny roku 2011 v téměř původním provedení. Těžkými zkouškami pro ni jistě byly
přejezdy tanků vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 a extrémní navýšení kamionové dopravy na přelomu 20. a 21. století…
Nedílnou součástí mostu se v březnu 1843
staly socha sv. Jana Nepomuckého (dnes
před radnicí) a litinový kříž. Obojí darovala
vdova Alžběta Soukupová (1801–1892), jejíž manžel zemřel v roce 1836 na tuberkulózu
(souchotiny). Sochu v roce 1938 nahradila
skulptura nová (dnes na radničním dvoře) a od
roku 2002 se zde nachází její kopie (bude opět
instalována na jaře 2012).
K místu se vztahuje i jedna pověst, podle
níž byl do základů mostu v roce 1840 před zahájením stavby zakopán hrnec plný zlaťáků.
Při nedávno skončených pracích se tady ale
nic nenašlo… Pokud má někdo z Vás další zajímavou vzpomínku nebo informaci (písemnou, fotografickou, ústně tradovanou aj.)
vztahující se k ledenickému mostu a dopravě,
prosím, neváhejte a ozvěte se.
Mgr. Jiří Cukr, kronikář městyse Ledenice
jiricukr@seznam.cz
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Ledenická farnost připravuje
Ó 14. 1. v 17 h koncert kapely P. Vavřince MIRIAM v kostele sv. Vavřince
Ó 18. 1. v 17,30 h Ekumenická bohoslužba s kázáním farářky Miroslavy Zítové
z Československé církve husitské, hostem bude rovněž její manžel Lubomír Zíta, farář
Ó 1. 2. v 17,30 h vigilie ze Slavnosti Uvedení Páně do chrámu
Hromnice, Uvedení Páně do chrámu
Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu... (Z liturgie Hromnic)
Svátek Uvedení Páně do chrámu se lidově nazývá Hromnice. Dříve jím končívala doba vánoční. Dnes končí doba vánoční nedělí, kdy se připomíná Křest Ježíše Krista. Svátek Hromnic
připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského
chrámu, aby ho odevzdali Bohu. Tento svátek je obohacen symbolem žehnání svící, které mají
významnou symbolickou úlohu. Svíce, která sama sebe stravuje, dává jiným světlo...
Děkujeme všem, kteří se aktivně podíleli na Tříkrálovém koledování ve dnech 7. a 8. 1. 2012 i
všem, kteří do sbírky přispěli. O výsledcích sbírky a kolednících budeme informovat v příštím čísle.
Aktuální informace najdete na stránkách www.farnost-ledenice.cz

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
SVAZU ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH
CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
Borovany – Ledenice

KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci lednu oslaví své jubileum:
75 let
Jarmila Dvořáková
80 let
Jiří Kopáček
85 let
Karel Růžička
87 let
Vojtěch Tůma

Žádáme jubilanty, kteří nechtějí být zveřejněni v rubrice Kronika života, aby
svůj požadavek sdělili osobně na Úřad
městyse Ledenice nebo telefonicky na
tel. č. 387 995 437, 606 443 518, případně e-mailem na kultura@ledenice.cz.
Děkujeme
redakce
Naposledy jsme se rozloučili:
t s paní Marií Čupitovou z Ledenic,
zemřela 4. ledna ve věku nedožitých 55 let.
t s panem Josefem Lieblem z Ledenic,
zemřel 9. ledna ve věku nedožitých 77 let.

– Vánoční výstava společná s RC Ledňáček se vydařila ke spokojenosti návštěvníků i pořadatelů.
– Poděkování patří členům, kteří ochotně
pomohli při přípravě a členkám za upečení různého druhu pečiva. Nejhezčí zážitek byl v pondělí odpoledne při čekání
na Mikuláše, kdy nám Honzík Mareš
zahrál na harmoniku, takže čekání rychle uběhlo při písničkách, dobrém pečivu a grogu.
Těšíme se na příští setkání!
– Na plavání do Gmündu pojedeme
18. ledna 2012. Zájemci se mohou hlásit u paní Koktové a paní Havelové.
– Rovněž kdo byl seznámen se zájezdem
v Podhajské, má možnost se ještě přihlásit na doplnění autobusu, přímo u paní
Himlové, tel. 724 771 343.
– Poděkování patří i městysu Ledenice za
dobrou spolupráci během celého roku.
Za ZO SPCCH
Jarmila Himlová, předsedkyně

foto z Vánoční výstavy ZO SPCCH a RC Ledňáček
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Hodně zdraví, štěstí a božího požehnání do
nového roku 2012 přejí všem svým spoluobčanům ledeničtí baráčníci.

INFORMACE ČTENÁŘŮM
Místní knihovna Ledenice oznamuje
čtenářům zvýšení ročních poplatků:
děti do 15 let 20 Kč
dospělí 50 Kč

Místní knihovna
Ledenice nabízí svým
čtenářům literární novinky
Pro děti a mládež:
Enid Blyton
Záhada tajného dopisu
Tajemství opuštěného domu
Tajemství neviditelného lupiče
Joachim Friedrich Amanda
a detektivové
Petra Klabouchová
Upíří kronika – Prokletí upírů
Cesta do minulosti
Robert Muchamore
Zvíře
Anthony Horowitz
Orlí úder
Nekropole
Temnota
Zlověstná hvězda
Krkavčí brána
Marianne Curley
Strážci času – Vyvolený
Temnota
Klíč
Thomas Brezina
Pod maskou černého mnicha
Pro dospělé čtenáře:
Jiří Černý
Obrázky z československých dějin
Luboš Forejt
Hozená rukavice
René Edgar Tressler Únik osudu
Barbara Erskinová Stíny na ostrově
Javier Moro
Indická princezna
Colin Falconer
Aztécká perla
Shana Abé
Příslib deště
Ilona Maria Hilliges
Hvězdy nad Afrikou
Christopher W. Gortner
Poslední královna
Eileen Dreyer
Hříšníci a světci
Lewis DeSoto
Jako stébla trav
Trevor Ravenscroft Kopí osudu
Lisa Jackson
Hrobař
Sandra Brown
Skandál
Bill Floyd
Sběratel očí
Jeffery Deaver
Neklid
Jonathan Kellerman Záhada
Krevní test
Únos
Robert Crais
První pravidlo
Ochránce
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PROGRAM NA LEDEN
Od ledna 2012 máme nové prostory!!!
Najdete nás na adrese Náměstí 70 nad poštou
ve 2. patře – bývalá ordinace MUDr. Píchy.
Během ledna ještě probíhají dokončovací práce a úpravy spojené s přestěhováním, kurzy
keramiky už ale budou probíhat.
¢ Keramika
Od ledna bude keramika probíhat v nových
prostorách. Vede Zdeňka Hlaváčová,
tel. 723 406 232.
¢ Logopedie
Logopedickou péči poskytuje Mgr. Miluška
Ochozková dle telefonické objednávky v prostorách loutkárny (budova radnice).
Kontakt: 775 336 739.
Vánoční prodejní výstava
Akce se konala dne 4.–5. 12. 2011. K prodeji byly různé moučníky, cukroví a teplé nápoje. Dále vlastnoručně zhotovené výrobky
členkami RC Ledňáček, např. ozdoby na stromek, bižuterie, keramika aj. K dispozici byl
koutek pro posezení i hrací prostor pro malé
děti.
Novinkou byla tvořivá dílnička Andělská a
Čertovská. U andělů si mohly děti vyrobit malého andílka a odvážné děti u čertů mrkajícího
čertíka. V krásné andělské družině nechyběl
ani psí andílek! Dětem se psí pomocník velmi
líbil. Ovšem ani čerti opravdu nespali. Jeden
nejmohutnější čert stál hned u vchodových
dveří a hlídal, zda nepřijdou také zlobivé děti.
Hřejivý úsměv, čisté srdce a všechno dobré
do roku 2012 přeje Rodinné centrum
Ledňáček!

1

Vánoční čas v osadách
OHRAZENÍ
Na první adventní neděli 27. 11. se obyvatelé Ohrazení sešli, aby rozsvícením stromečku oslavili příchod nejkrásnějších svátků
v roce. Svátků vánočních.
Děti si stromeček nazdobily vlastnoručně
vyrobenými ozdobami. K příjemné náladě
nám zazpívala koledy Gábina Pomijová a na
trubku zahrál Viktor Svoboda.
Pro zahřátí bylo zajištěné občerstvení stylově vánočním punčem.
Budeme rádi, když se letos opět sejdeme
u ohrazenského stromku na první adventní neděli v tak hojném počtu jako v roce 2011.
Hodě zdraví všem!
foto 1
17. 12. se děti s rodiči opět sešly v místním
pohostinství, kde proběhla každoroční vánoční
nadílka spojená s tvořením nejdelšího papírového řetězu, vánočních přáníček a ozdob. Fantazie dětí nemá hranic. Přáníčka se opravdu
povedla! Odměnou za skvěle odvedenou práci
byla nadílka vánočních laskomin. Děkujeme
městysu Ledenice za finanční příspěvek.
Mnoho štěstí v novém roce přeje osadní
výbor Ohrazení.
foto 2

2

ZALINY
Zpívaní u vánočního stromu
V sobotu 3. prosince jsme se sešli na návsi,
abychom rozsvítili vánoční strom a společně
si zazpívali všechny známé koledy. Pro zahřátí se z rukou čertic podával vánoční punč a dětem moc chutnal punč dětský.
V této hektické předvánoční době to bylo
velmi milé, klidné a příjemné zastavení a vychutnání si předvánoční atmosféry.
foto 3
Vánoční besídka v Zalinech
V pátek 16. prosince jsme uspořádali pro
děti Vánoční besídku. Studio Dell´arte nám
zahrálo pohádku O Zlatovlásce. Děti se zapojily do děje tím, že si zahrály mravence, krkavce nebo rybu. Své herecké umění projevilo
také 12 princezen.
Po pohádce měly děti připravené krásné
básničky nebo písničky pro anděla a za to od
něho všechny dostaly sladkou odměnu. Nejodvážnější děti si na závěr vyzkoušely zazpívat karaoke, čímž byla letos vánoční besídka
netradičně zpestřena.
foto 4
Markéta Viktorová

3
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IV. Novoroční královská jízda traktorů ve Zborově
První leden nového roku ve Zborově už po čtvrté patřil Novoroční královské jízdě traktorů. Nikdo mezi námi organizátory si
nemyslel, že se z této jízdy může stát tradice, ale ona se jí stala.
Přestože nebyla tato akce mediálně nikterak zmiňována, velký
počet návštěvníků, větší počet zúčastněných strojů a jezdců a
opět výborné a kladné reakce přihlížejících diváků této skutečnosti dávají za pravdu. Pro Zborov neznamená 1. leden jen nový
rok, ale hlavně odpolední zábavu zapáchající po vůni spáleného
benzínu a nafty v podobě jízdy na starých strojích.
Loňská účast 26 strojů byla letos překonána o 11 strojů! Jelo
celkem 37 strojů. Z toho 25 traktorů, 1 rikša, 8 samohybů, 1 terénní auto a 2 multikáry. Silniční dopravu pro nás opět řídili
ozbrojení regulovčíci v dobových kostýmech československé armády. Ti pro svůj převoz využívali motocykly značky Jawa.
Zvládli svou roli výborně, zajistit uzavírku pro klidný přejezd
frekventované silnice v dlouhé koloně 37 strojů plus doprovod,
dá dost zabrat.
Opět jsme vyrazili na naši trasu Zborov – Jesení – Ohrazení –
Ohraníčko a zpět do Zborova. Ačkoliv se to nezdá, tato trasa dosahuje necelých 10 km. Během jízdy se pohybujeme malou rychlostí do cca 15 km/hod. Necháváme tak přihlížejícím dostatek
času na prohlídku stroje v činnosti a pak také čas při zastávce
v každé obci. Tady je nutné zdůraznit a poděkovat lidem za jejich
vstřícnost a laskavost. Lidé pro nás připravují drobné občerstvení s něčím dobrým a teplým do žaludku. V Ohrazení je to rodina Padrtů a Šimků, v Ohrazeníčku zase místní hasiči. Doma ve Zborově zase rodina
Voharčíků, která nám poskytuje azyl v hospodě, kde dostáváme připravené maso od šéfkuchaře Fandy Kadleců. Všem děkujeme, protože díky
nim je tato akce pestřejší a zábavnější.
Letos opět jela s námi jedna žena – řidička a to paní Růžena Vacková
z Ohrazeníčka. Rád bych jí poděkoval za její účast. Přestože zmožena chřipkou, neváhala ani chvilku a vyrazila opět po roce s námi. Sama si tentokráte
připravila svůj stroj Zetor 3011. Na chlapy prý není spolehnutí, jak nám večer při jejím ocenění řekla.
Na čem jsme se všichni shodli bylo to, že nám počasí opět přálo, po
celou cestu bylo přívětivé počasí na leden a pršet začalo, až když jsme
dorazili zpět do Zborova.
Ve Zborově jsme zasedli do hospody, počkali na ty, kteří odvezli své
stroje, najedli se a zhlédli jsme loňské video z III. Novoroční jízdy králů.
Poté nás čekala volná zábava provázená hudbou country kapely Veselé
kalíšky a bujarými debatami o traktorech.
Škoda pro ty, kteří nechali své stroje pod stodolou a nevyjeli s námi.
Napočítali jsme jich opět několik, ale snad jim dojde, že přichází o dobrou zábavu a příště vyrazí s námi. Hlavně nezapomeňte za rok – 1. ledna
2013 přijet do Zborova s traktorem.
Michal Vazač

Růžena Vacková z Ohrazeníčka na stroji ZETOR 3011
KRUH PŘÁTEL HUDBY
PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE
V TRHOVÝCH SVINECH
37. KONCERTNÍ SEZÓNA
2011 - 2012

25. leden

BÖHMIA TRIO
Jakub Junek - housle
Ivan Vokáč - violoncello
Veronika Böhmová - klavír

4

Koncerty začínají v 19 hodin
v Kulturním domě v Trhových Svinech .
Pro zájemce z Ledenic
(odjezd z autobus. nádraží v 18.15 h).
Informace v ZUŠ T. Sviny,
tel. 380 120 540, e-mail info@zustsviny.cz
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Žraloci – přírodovědci
slaví 20 let své existence
Před 20 lety začal v Ledenicích fungovat přírodovědný oddíl Žraloci. Mou hlavní motivací pro založení oddílu bylo (a vlastně i zůstalo)
vytvořit partu dětí, které ví o přírodě víc než jejich vrstevníci, často jezdí do přírody na výlety, umí hrát řadu her a smysluplně trávit volný čas.
Během let se v oddílu vystřídaly desítky dětí z Ledenic a okolí a několik
let vedle sebe existovaly oddíly dva – menší a větší Žraloci. Jméno oddílu malých páťáků a šesťáků tehdy vymyslel Petr Králík, který společně se svým bratrem, Danielou Hůdkovou, Janou Danielovou, Honzou
Petrášem, Martinou Volfovou, Janou Hinterhölzovou, Lubošem Hajným, Káťou Dudovou a řadou dalších patřili k prvním členům oddílu.
Jako vedoucí v našich oddílech působili např. Milan Votruba, Láďa a
Jarda Šestákovi, Milan Hrdina, Pepa Duda, Jana Candrová, Marcela
Míková, Lucka Starčevská a další. V současné době se mnou oddíl vede
již několik let Pavla Čížkovská a našimi současnými instruktory jsou
Ondra Duda a Tereza Hajná.
Během let se činnost oddílu vyvíjela, zejména pak po založení softbalových oddílů. Jeden rok jsme během činnosti přírodovědné hráli
také softball, ale časem bylo jasné, že je třeba obě činnosti oddělit a
každou rozvíjet samostatně.
Řada aktivit se v přírodovědném oddílu ale neměnila a dosud jsou
z nich oddílové tradice. Například sliby, které zakopáváme na začátku
roku a které na konci roku po vykopání hodnotíme. Tradiční jsou oddílové peníze (tzv. šarky), burzy, filmové a čtecí maratony, účast na přírodovědné soutěži Zelená stezka – zlatý list (v roce 1999 jsme se
probojovali až do celostátního kola, loni 3. místo v kraji), vánoční
strom pro zvířátka, vánoční čepice, šála, rukavice, žraločí králové (zasvěcení vědí….J) a samozřejmě výprava na Dálavu u Benešova nad
Černou = „minitábora“ s celotáborovou hrou, kdy se vedení ujmou odrostlí instruktoři (Terka Nováčková, Zuzka Langová, Jana a Alča Havlovy, Aleš Pavel, Honza Borovka, Jiras Korčák, Kuba Staněk a mnoho
dalších), kteří zde vždy popustí otěže své kreativitě a vyřádí se společně
s dětmi. I když v současné době věnujeme méně času tábornickým dovednostem, uzlování, morseovce, výpravám atd. než dříve, vždy na našich schůzkách kromě přírodovědy hrajeme mnoho různých her včetně
nějaké celoroční, jejímž cílem je naučit se nejběžnější přírodovědné
znalosti zaměřené především na okolí Ledenic. Do oddílu přijímáme
děti od 10 let.
Život oddílu by nemohl být bez zázemí, které nám po celou dobu
naší činnosti poskytoval a poskytuje městys Ledenice. V počátcích
jsme se scházeli v budově základní školy, pak několik let v domku na
Trocnovské ulici a nyní již 6 let v ledenické sokolovně. Zde jsme si vytvořili krásnou klubovnu, kterou využíváme k naší rozsáhlé činnosti.
Velmi také vzpomínáme na „sokolskou“ chatu, kde jsme mnohokrát
přespávali, dělali ohně, stavěli májky a chodili na přírodovědné stezky.
Ráda bych toto malé ohlédnutí uzavřela poděkováním městysu Ledenice za obrovskou podporu naší činnosti. Velké poděkování patří
všem, kdo se jakýmkoli způsobem činnosti oddílu za všechna ta léta
zúčastnili. Velice děkuji i našim sponzorům, kteří nás podporují při
příležitostných akcích.
Doufám, že Žraloci přírodovědci budou i nadále dobrou volbou, jak
trávit volný čas. A pokud byste měli někdo zájem se zapojit, jste vítáni.
RNDr. Hana Korčáková, CSc.
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ÚSPĚCHY LEDENICKÝCH SPORTOVCŮ
Již v roce 2006 jsme na stránkách ledenického zpravodaje psali o úspěšné ledenické
hráčce softbalu Veronice Čermákové.
Tenkrát jí bylo třináct let a díky svému talentu, ale i píli a velké snaze, si vybojovala místo v reprezentaci žákyň ČR a spolu s národním
celkem se jí podařilo získat titul mistra Evropy.
V roce 2009 se dále v dresu České republiky
zúčastnila Světového poháru kadetek v Praze
na Krči, kde český tým obsadil 6. místo.
Dnes je z Veroniky 18letá studentka Gymnázia J. V. Jirsíka v Č. Budějovicích a svůj čas
věnuje zejména právě škole a softbalu.
V polovině roku 2011 byla zařazena do širšího výběru reprezentace juniorek, jejíž vrcholem bylo Mistrovství světa v jihoafrickém
Kapském Městě. Mistrovství se mělo konat
7.–17. prosince. První společné setkání reprezentace bylo na podzim. Po dvou víkendových
soustředěních, kde hráčky mimo jiné sehrály
pár přípravných zápasů s reprezentací Německa, realizační tým v čele s Pavlem Křivákem
dospěl ke svému rozhodnutí o konečné nominaci. Na seznamu sedmnácti hráček, které
měly reprezentovat Českou republiku, se
objevilo i jméno Veroniky Čermákové.
Následovaly dva měsíce příprav, tréninků a
soustředění. Česká 21členná výprava odletěla
do Afriky 4. prosince. Před zahájením turnaje absolvoval český tým několik tréninků a přátelských zápasů. Mistrovství se zúčastnilo celkem
15 států (ČR, USA, Kanada, Portoriko, Čína, Jihoafrická republika,
Botswana, Nový Zéland, Austrálie, Čínské Taipei, Brazílie, Německo,
Rusko, Argentina, Japonsko). Hrálo se ve dvou skupinách. Český tým
čekalo 7 náročných zápasů, z nich tři skončily vítězně a čtyři porážkou.
Do play-off se děvčatům nakonec bohužel nepodařilo postoupit, ale i
tak jsou jejich výsledky nejlepší ze všech, jakých kdy reprezentace
juniorů a juniorek na MS dosáhla.
Jak říká Veronika: „Byla to pro mě skvělá zkušenost. Jsem hrdá, že
jsem mohla reprezentovat ČR na mistrovství světa. I když samozřejmě
nezáleží, kde se mistrovství koná, jsem velmi ráda, že jsem dostala příležitost se podívat do tak vzdálené země jako Jihoafrická republika.
Mám spoustu zážitků nejen sportovních, ale i z výletů, které jsme stačili
s celým týmem podniknout, např. na Stolovou horu a Mys dobré naděje. Poznala jsem odlišnou kulturu a užila si celých třináct dní v luxusním hotelu, ve kterém jsme byli ubytovaní. Před odjezdem mě varovali
před vysokou kriminalitou a tak jsem trochu plánovala, že budu spát
pro případ s pálkou pod polštářem. Musím však říct, že o nás bylo dobře
postaráno. Domů jsem přijela spálená od sluníčka, ale zároveň natěšená
na ty pravé Vánoce se sněhem. Zdá se ale, že trochu toho afrického tepla jsme si přivezli s sebou… Chtěla bych poděkovat oddílu Žraloků,
dále pak klubu Joudrs, ale především celé své rodině za obrovskou
podporu, bez které bych nedokázala nic.“
Veronika tedy takhle zcela výjimečně zakončila loňský rok. Ale i letos ji čeká hodně práce. V létě se koná ME v Belgii, které bude zároveň
kvalifikací na MS juniorek v roce 2013 pro ročníky 94 a mladší (v širší

nominaci reprezentace jsou z ledenických Žraloků ještě Zuzana Hoštičková, Michaela
Pecková, Tereza Pokorná a Jana Borovková).
Jejím domovským oddílem jsou pořád Žraloci Ledenice. Se svým týmem letos odehraje
nově vzniklou třetí českou softbalovou ligu
žen.Veronika dále také dva roky hostuje v softbalovém klubu JOUDRS Praha a díky němu se
může pyšnit zlatou a stříbrnou medailí z finále
Druhé české softbalové ligy žen.
Popřejme Veronice, aby své úspěchy dokázala zopakovat i v dalších letech, kdy přestoupí z juniorské kategorie do
žen, ale také mnoho úspěchů ve studiu, protože zde ji čeká v příštím roce
maturitní zkouška.
jk

Plesová sezóna zahajuje
Ó 28. 1. sobota – HASIČSKÝ PLES – SDH Ledenice
sokolovna, začátek ve 20 h., hraje MONIKA, bohatá tombola,
vstupné 100 Kč.
Ó 3. 2. pátek – FARNÍ PLES
Římskokatolická farnost Ledenice, sál U Králů
hraje S. A. M., tombola, vstupné 100 Kč.
Ó 10. 2. pátek – MAŠKARNÍ PLES
Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická Vitoraz
Ledenice, sokolovna, začátek ve 20 h., hraje S. A. M., tombola,
vstupné: masky 50 Kč, ostatní 100 Kč.
Ó 25. 2. sobota – XIII. REPREZENTAČNÍ PLES
městyse Ledenice a TJ Sokol Ledenice
sokolovna – nekuřácký ples, začátek ve 20 h., hraje OBZOR
vstupné 200 Kč, skvělá tombola,
bohatý doprovodný program (Sharks Cheerleaders Ledenice,
Cheerleaders JNS Plus Praha, taneční studio Victims,
světelná žonglérská show)
Ó 3. 3. sobota – SPORTOVNÍ PLES
TJ Slavoj a TJ Sokol Ledenice, sokolovna
začátek ve 20 h., hraje S. A. M., bohatá tombola, vstupné 100 Kč.

Zborovská Bumbálka
Ó 21. 1. – Ples SDH Ohrazení
hraje Pohoda česká, vstupné 80 Kč
Ó 18. 2. – Maškarní ples SDH Ohrazeníčko
hraje B-Kvintet, vstupné 80 Kč
Ó 10. 3. – Ples TJ Sokol Zborov
hraje Pohoda česká, vstupné 100 Kč
Ó 24. 3. – IV. ples Zborovské Bumbálky
hraje Paraván, vstupné 80 Kč
Začátky plesů ve Zborovské Bumbálce jsou ve 20 h.
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TIP PRO VOLNÝ ČAS
POZVÁNKA – SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM
Chcete poznat věci, o kterých se ve škole neučí?
Chcete se dotknout tajemství života?
Vědět víc o zdraví či životních zákonitostech?
Na to, co vás zajímá, se můžete zeptat biotronika

Tomáše Pfeiffera
V neděli 22. 1. 2012, ČESKÉ BUDĚJOVICE
IGY CENTRUM, Pražská tř.24 v 15.00 h.
Vstupné je dobrovolné. Na závěr přednášek proběhne biotronické
působení formou rozloučení.
www.dub.cz

ODMĚNY
Vánoční čas z pohledu dítěte je naprosto úžasná věc, prázdniny, pohádky, dárky. Vánoce se dají prožít i několikrát. Samozřejmě, Štědrý
den je jenom jeden, ale pod stromečkem lze nalézt nějaký ten dáreček i
trochu dřív. Například na besídce ve škole nebo kroužku. Nejinak je
tomu i v hasičském kroužku u nás v Ledenicích. I tentokrát jsme se sešli
u společného stromečku v hasičárně, abychom si hrami, zábavou a dárky zpříjemnili čekání na ten Den. A ještě něčím je významná tato
schůzka, totiž vyhlášením celoroční soutěže - Hasič roku.
Odpoledne začalo kuchtěním. Děti se rozdělily do čtyř skupin, dostaly ingredience a připravovaly tu nejlepší palačinku. Hodnotil se
vzhled a chuť. Nutno říct, že porota měla co dělat, protože si všichni
soutěžící dali záležet. Pak přišel Ježíšek, krom jiného přinesl i nový
společný radiomagnetofon nebo nové sportovní oblečení a následovalo
netrpělivě očekávané vyhlášení celoroční soutěže.
V kategorii starších:
1. místo Lucka Koblasová, 2. místo Aleš Duda, 3. místo Jiří Straka.
V kategorii mladších:
1. místo Lucie Titzová, 2. místo Jan Brenkus, 3. místo Denisa Candrová
a Jaroslav Šesták
Pak ještě herní čtyřboj a hurá na prázdniny.
Děkujeme všem rodičům v uplynulém roce za pomoc, sponzorům,
známým, SDH a ÚM Ledenice za podporu a zázemí.
vedoucí MH Ledenice

leden 2012

SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ POŘADY
Ó koncert kapely P. Vavřince MIRIAM v kostele sv. Vavřince
(malá tečka za vánočním časem)
sobota 14. 1. v 17 h
Ó Četba z knihy Františka Postla Mistr národní poklad občan
Seberon (úsměvná kritika od r. 1989 do dnešních dnů)
čte František Postl st.
čtvrtek 19. 1. 2012 od 18 h v Místní knihovně Ledenice
Ó Půlhodinka s kronikářem
V rámci „Půlhodinky s kronikářem“ bude Jiří Cukr vyprávět o leteckých katastrofách, které se přihodily v okolí Ledenic v letech 1945,
1953, 1958 a 1961. Rád uvítá pamětníky, kteří budou ochotni zavzpomínat na tyto události.
Přijďte ve čtvrtek 2. února 2012 v 17.15 h do Místní knihovny
Ledenice.

Vítězové starší kategorie soutěže Hasič roku

Vítězové mladší kategorie soutěže Hasič roku

Badminton
V pátek 30. 12. 2011 uspořádal badmintonový oddíl při TJ Sokol v Ledenicích Silvestrovský turnaj v badmintonu rodič + dítě.
Sešlo se 17 sportuchtivých týmů, a to nejen
z Ledenic, ale i z blízkého okolí. Nikdo na
hřišti nikomu nic nedaroval, za to mimo něj
panovala celé odpoledne skvělá nálada. Velký
dík patří dětem za obrovské soutěžní nasazení
a rodičům za to, že jim to moc nekazili J.
A také poděkování rodičům a pořadatelům za
připravené občerstvení. Doufám, že se všichni
dobře bavili a za rok si to opět zopakujeme.
Jaroslav Tachecí

leden 2012
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PEDIKÚRA, MANIKÚRA, P-SHINE

Náměstí 145, Ledenice

u tel. č. 607 930 786 t
Po, Pá
St
Út, Čt

8.00–16.00 hod.
8.00–12.00 hod.
8.00–18.00 hod.

Prodlužování vlasů BALMAIN
Brazilský kreatin BEOX
Prodej vlasové kosmetiky.

13

UZÁVĚRKA
dalšího vydání
Ledenického
zpravodaje
je ve středu
25. ledna 2012.
Své příspěvky
můžete zasílat
na adresu:
Městys Ledenice,
podatelna,
Náměstí 89,
373 11 Ledenice,
nebo na e-mail:
kultura@ledenice.cz.

Pronajmu prostory řeznictví
v Ledenicích. Tel. č. 777 557 174

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
Na Zahradách 512, Ledenice

MANDA LEDENICE
PRODEJ VŠECH DRUHŮ
PÍSKŮ, DRTÍ, KAČÍRKŮ
UHELNÉ SKLADY LEDENICE NABÍZEJÍ:

w kvalitní uhlí dovezené přímo z uhelných
pánví Bílina zaplachtovanými kamiony
w uhlí ořech 2 - Bílina
w hnědé uhlí, brikety

Rozvoz uhlí zdarma při množství 15 q!

mobil: 602 662 693

PRACOVNÍ
DOBA:
pondělí-pátek
7,00 - 11,00
11,30 - 17,00
sobota
7,00 - 12,00

SKLÁDÁNÍ DOPRAVNÍM PÁSEM!
Uhelné sklady Ledenice – teplo Vašeho domova.
Tel.: 387 995 427, 607 100 980.

REKONDIČNÍ
MASÁŽE
Simona Pelikánová – fyzioterapeut
Mysletínská 386, Ledenice
V AKUTNÍCH PŘÍPADECH A PO DOHODĚ
MOŽNOST MASÁŽE I U VÁS DOMA!
Informace a objednávky: mob. 606 742 040
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Prodám byt v Ledenicích. Tel. č. 739 589 029.

PAVEL SLÁMA

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

KADEŘNICTVÍ
Radka Voráčková
Ledenická 325, Srubec 370 06

Dopřejte svému tělu
odpočinek, relaxaci
a masáže
Ð zeštíhlující bahenní zábaly
(perfect figure wrap)
Ð medové masáže
Ð sportovní a regenerační masáže

Dárkové poukazy v prodeji
Objednávky dle tel. dohody po-ne

tel. 723 202 427
Více na www.naturwells.cz, e-mail:
naturwells@seznam.cz

Miluše HLOUŠKOVÁ
Budějovická 290, Ledenice

Tel. č.: 608 536 181
Otevírací doba:
PO, ČT
8-15 h
ÚT, ST, PÁ
12-19 h
SO, NE
dle objednávek
h Pedikúra, gelové nehty a depilace
na nohou.
h Manikúra, gelové nehty a depilace
na rukou.
h Prodlužování a zahušťování vlasů od
značky BAZMAIN A SOCAP.
h KERATIN SHOT - regenerace vlasů
na přírodní bázi, narovnání vlnitých
vlasů, redukuje objem vlasů.
h Vlasové zábaly.
h Extravagantní účesy a barvy.
h Společenské a svatební účesy.
h Prodej a ošetření luxusní vlasové
kosmetiky SAZERM

Ledenický zpravodaj vydává městys Ledenice jako měsíčník. Povolení k tisku OkÚ pod evid. číslem MK ČR
E 10890, identifikační číslo vydavatele 245135. Přináší informace všem občanům městyse Ledenice, Ohrazení, Ohrazeníčko, Růžov, Zaliny, Zborov. Děkujeme všem dopisovatelům za příspěvky a informace, shromažďované na ÚM Ledenice v úředních hodinách a v Místní knihovně. Odpovědný redaktor: Jaroslava Křížová.
Náklad 970 ks. Tištěno na recyklovaném papíru. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

