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

tel. č.: 387 995 357

Prosinec 2012

Zdarma

Vážení spoluobčané,
přeji všem krásné a pohodové prožití
nastávajících svátků vánočních,
veselé rozloučení s rokem končícím
a hlavně úspěšný vstup do nového roku.
Mgr. Miroslav Franěk, starosta městyse Ledenice,
jménem svým i členů Zastupitelstva městyse Ledenice
a zaměstnanců úřadu

POZVÁNKA NA PROSINEC
4. 12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA VE ZBOROVĚ
5. 12. TRADIČNÍ LEDENICKÝ MIKULÁŠ
5. 12. a 6. 12. ADVENTNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
ŽÁKŮ ZŠ, ZUŠ A MŠ LEDENICE,
SVAZU POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI
CHOROBAMI BOROVANY - LEDENICE
A RC LEDŇÁČEK
7. 12. ČERTOVSKÁ ZÁBAVA
12. 12. VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZŠ, ZUŠ
A MŠ LEDENICE
15. 12. POHÁDKA S NADÍLKOU PRO DĚTI
21. 12. PŘIJĎTE SI PRO BETLÉMSKÉ SVĚTLO
22. 12. VÁNOČNÍ NADÍLKA V OHRAZENÍ
22. 12. KONCERT V KOSTELE SV. VAVŘINCE
V LEDENICÍCH
24. 12. KOLEDY POD VÁNOČNÍM STROMEM
- Ledenice
27. 12. VEMTE S SEBOU SOUSEDA - Zborov
31. 12. ZÁBAVNÁ SILVESTROVSKÁ PÁRTY

INFORMACE
OBČANŮM
¡ ÚŘAD MĚSTYSE LEDENICE
pátek 14. 12. – otevřeno do 12 h
¡ UZAVŘENÍ MÍSTNÍ
KNIHOVNY LEDENICE
27. 12. - 31. 12.
¡ MATRIKA
31. 12. dovolená
¡ STAVEBNÍ ÚŘAD
Ing. Alena Hálová
oznamuje čerpání dovolené
od 27. 12. 2012 do 2. 1. 2013.
¡ Uzávěrka pro lednové vydání
Ledenického zpravodaje (inzeráty, příspěvky) je 4. ledna 2013. Ledenický
zpravodaj č. 1/2013 vyjde mezi 11. až
13. lednem 2013.

2

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 31. 10. 2012
Rada městyse vzala na vědomí:
 výsledek výběrového řízení na nového nájemce nebytových prostor v části budovy
bez č. p. na st. pozemku parc. č. 614 (ve
sportovním areálu) v k. ú. Ledenice o výmě2
ře cca 134 m za účelem provozu restaurace
„Na Hřišti“ včetně přilehlé venkovní plochy, na které jsou umístěny stoly a lavice
(předmět pronájmu je vyznačen v příloze na
snímku z mapy). Rada městyse schválila
výše uvedený pronájem panu Josefu Staňkovi, bytem Ledenice od 1. 12. 2012 na dobu
neurčitou za stejných smluvních podmínek
uvedených v předešlé nájemní smlouvě, jejíž
platnost skončí dne 30. 11. 2012.
 pozvánku na řádnou valnou hromadu Honebního společenstva Zvíkov, Hvozdec, Vlkovice. Rada projednala žádosti o udělení plné
moci k zastupování městyse Ledenice na
valné hromadě honebního společenstva Zvíkov, Hvozdec, Vlkovice. Rada městyse
schválila udělení plné moci Jiřímu Mikulášovi (stávajícímu starostovi HS), k zastupování městyse Ledenice na valné hromadě
honebního společenstva Zvíkov, Hvozdec,
Vlkovice, konané dne 25. 11. 2012, v plném
rozsahu vlastníka honebních pozemků a
stanov honebního společenstva.

1148/11, 2473/4 pro stavbu „Zborov č. p.
1044/3 Fleischman Petr – přip.“
Dle smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene uzavřené dne 31. 8. 2011.
Ze zasedání Rady městyse Ledenice ze dne
14. 11. 2012
Rada městyse vzala na vědomí informace
starosty:
 o uzavření kulturního zařízení – sálu „U Králů“ pro veškeré akce v době od 1. 1. 2013 do
cca 30. června 2013 z důvodu stavebních
úprav.
 o změně místa konání voleb - volba prezidenta ČR se z výše uvedeného důvodu uskuteční v Ledenicích ve společenské místnosti
v Domě s pečovatelskou službou v Ledenicích ve dnech 11. a 12. ledna 2013 a případné
druhé kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013.
 o požáru v nájemním bytě č. 56/D v Domě
s pečovatelskou službou v Ledenicích, ke
kterému došlo dne 9. 11. 2012.
 o poskytnutí dočasného náhradního ubytování nájemcům z bytu č. 56/D v přízemních
prostorách v budově Mateřské školy v Ledenicích. Rada pověřuje starostu zajištěním celkové sanace a rekonstrukce poškozeného bytu
č. 56/D v co nejkratším možném termínu.
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Rada městyse schválila:
 zadání výběrového řízení na realizaci
stavby „Vybudování strukturované sítě
v šesti objektech optické sítě v Ledenicích“ (budovách – radnice, ZŠ II. stupně,
ZŠ I. stupně, Školní družiny se ZUŠ, Mateřské školy a DPS – budova A). Rada
jmenuje komisi na výběr dodavatele výše
uvedené stavby: Mgr. Vladislav Šesták –
předseda, Mgr. Josef Cukr – člen, Vítězslav David – člen.
 podání výpovědi smlouvy o dílo na celoroční údržbu veřejné zeleně ve vybraných
lokalitách na území městyse Ledenice
uzavřené s firmou ECO GREEN PARK
SERVICE s. r. o. Boršov n. Vlt. s ukončením platnosti smlouvy ke dni 28. 2. 2013.
Rada městyse pověřuje starostu zadáním
výběrového řízení na zajištění celoroční
údržby veřejné zeleně ve vybraných lokalitách na území městyse Ledenice.
 uzavření smlouvy o zajištění prodeje prostřednictvím pojízdné prodejny v osadě
Ohrazení l x týdně v r. 2013 s paní Evou
Bartuškovou z Č. Budějovic za částku
6.240 Kč/rok.
 převod finanční částky 21.623 Kč, z pojistného plnění za škodní událost v budově II. stupně ZŠ Ledenice, z účtu
městyse Ledenice na účet ZŠ, ZUŠ a MŠ
Ledenice.

Rada městyse doporučuje:
 starostovi připravit na jednání zastupitelstva novelizované znění obecně závazných
vyhlášek:
– o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů,
– o místním poplatku ze psů.
Rada městyse se seznámila
 s připomínkami Advokátní kanceláře Nádravský & syn zastupující bratry Pavla Šimáka a Jana Šimáka ve věci provozu a
užívání antukové plochy a dětského hřiště
na veřejném prostranství ve Zborově:
1. S připomínkami k návštěvnímu řádu dětského hřiště v osadě Zborov.
2. S připomínkami k zápisu z jednání ze
dne 17. 9. 2012.
Rada městyse schválila:
 smlouvu s E.ON Distribuce a. s., o zřízení
práva věcného břemene na pozemcích v k.
ú. Zborov č. p. PK 1148/3, 1148/4, 1148/5,
1148/6, 1148/7, 1148/8, 1148/9, 1148/10,
Starosta městyse svolává

XIII. veřejné zasedání
Zastupitelstva městyse
Ledenice,
které se uskuteční

v úterý 4. prosince
od 18 h
v zasedací místnosti radnice

Požár bytu v Ledenicích
Krátce po 13. hodině vyjely jednotky HZS Jihočeského kraje do městyse Ledenice, kde byl
ohlášen požár bytu. Dle hlášení oznamovatele se mělo jednat o jeden byt v domě seniorů ve
Školní ulici.
Jako první na místo zásahu přijela dobrovolná jednotka obce Ledenice se dvěma vozy. Hasiči
okamžitě zahájili průzkum bytu a hasební práce. Velitel zásahu nahlásil, že se jedná o malý byt,
kde požár zasáhnul kuchyni spojenou s obývacím pokojem. Díky rychlému zásahu ledenických
hasičů byl požár již v 13:28 hodin pod kontrolou a dále se nerozšířil. Úplné uhašení bylo nahlášeno v 13:57 hodin. K požáru se dostavily také profesionální jednotky ze stanic České Budějovice a Suché Vrbné, jejichž zásahu již nebylo potřeba. Pro odvětrání zakouřeného bytu zasahující
hasiči použili ventilátor.
Žádné další byty nemusely být evakuovány, nikdo nebyl zraněn. Požár je v šetření vyšetřovatele HZS a Policie ČR.
Vendula Matějů
Vybraný zásah ze dne 9. listopadu 2012
zdroj: http://www.hzscr.cz/clanek/vybrany-zasah-ze-dne-9-listopadu-2012.aspx
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INFORMACE OBČANŮM O PŘÍPRAVĚ
NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU
MĚSTYSE LEDENICE
Zpracovatel nového územního plánu městyse Ledenice (firma
UPLAN, s. r. o.) zahájil přípravné práce a shromažďování podkladů
(průzkumy a rozbory) pro tvorbu nového územního plánu městyse Ledenice. Fyzické osoby mají právo podávat písemné požadavky na zadání ÚP zpracovateli územního plánu v termínu do 15. března 2013 na
předepsaném formuláři s připojením povinných příloh – na podatelnu
městyse Ledenice. (Formulář je k dispozici na webových stránkách
www.ledenice.cz)
Zadání nového územního plánu bude zveřejněno a veřejně projednáváno od začátku února 2013 do 15. března 2013.

CO VÁS ZAJÍMÁ?
Pane starosto, můžete nám říci, co se děje v Ledenicích před začátkem
zimy?
Sokolská ulice - dokončují se práce na novém kanalizačním a vodovodním řadu. Účelem stavby bylo nahradit a prodloužit stávající kanalizaci tak, aby na ní mohly být napojeny další rodinné domy v této ulici
a sportovní areál. Zároveň také došlo k prodloužení vodovodního řadu
až do horní části sportovního areálu. Do konce kalendářního roku proběhne realizace kanalizačních přípojek k jednotlivým rodinným domům. Poté dojde k technologické přestávce, a až to počasí v jarních
měsících r. 2013 dovolí, bude stavba pokračovat opravou poškozených
chodníků, výměnou obrubníků a ve finále bude položen nový asfaltový
povrch v této ulici.

OZNÁMENÍ VOLIČŮM
informace o volbě prezidenta České republiky
Volba prezidenta České republiky se uskuteční ve dnech
pátek 11. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hodin
sobota 12. ledna 2013 od 08.00 do 14.00 hodin.
Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky (pokud žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebných ke zvolení) se bude
konat ve dnech:
pátek 25. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hodin
sobota 26. ledna 2013 od 08.00 do 14.00 hodin
Upozorňujeme voliče na změnu místa (adresy) volebního
okrsku v Ledenicích.
Z důvodu probíhající rekonstrukce bude sál U Králů
od 1. 1. 2013 uzavřen.
Volební okrsky na území městyse Ledenice:
Volební okrsek

místo konání voleb

č. 1 - Ledenice

společenská místnost
v Domě s pečovatelskou službou Ledenicích
adresa: Ledenice, Školní čp. 588
(mezipatro - bezbariérový přístup výtahem)
(pro voliče z Ledenic a Růžova)
požární zbrojnice ve Zborově
adresa: Zborov čp. 102 (1. poschodí)
(pro voliče ze Zborova)
požární zbrojnice v Ohrazení
adresa: Ohrazení čp. 48 (přízemí)
(pro voliče z Ohrazení a Ohrazeníčka)
kulturní zařízení v Zalinech
adresa: Zaliny čp. 43 (přízemí)
(pro voliče ze Zalin)

č. 2 - Zborov
č. 3 - Ohrazení
č. 4 - Zaliny

Lípy - v listopadu byly vysazeny tři lípy do stromořadí u kostelní zdi
na náměstí.
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Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta ČR
může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola
volby dosáhl věku 18 let.
Voličské průkazy: Ode dne vyhlášení voleb tj. od 1. 10. 2012
mohou voliči požádat o vydání voličského průkazu. Volič může
požádat písemným podáním. Žádost o vydání voličského průkazu
pro volbu prezidenta je možné podat osobně na podatelně Úřadu
městyse Ledenice, Náměstí 89, v pracovní době úřadu, nejpozději
do 9. ledna 2013 do 16.00 hodin. Žádost lze doručit poštou nejpozději do 4. ledna 2013 od 16.00 hodin. Tato žádost musí být
opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele o voličský průkaz.
Žádost je možné zaslat i v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče na tuto e-mailovou adresu: radnice@ou.ledenice.cz, nebo prostřednictvím datové schránky.
Formulář žádosti o vydání voličského průkazu pro 1. a 2. kolo naleznete na webových stránkách www.ledenice.cz (formuláře). Voličský průkaz opravňuje k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na
území České republiky nebo v jakémkoli zvláštním volebním
okrsku v zahraničí.
Hlasovací lístky pro první kolo volby prezidenta České republiky budou voličům na území městyse Ledenice dodány nejpozději
3 dny přede dnem voleb. V případě, že dojde k jejich poškození
nebo ztrátě, může volič požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Volič
může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů Úřad
městyse Ledenice a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat do přenosné volební schránky mimo volební
místnost a to pouze ve svém volebním okrsku. O přenosnou volební
schránku může volič požádat předem na Úřadu městyse Ledenice
osobně, nebo na telefonním čísle 387 995 357.
Veškeré informace o volbách naleznete na webových stránkách
Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz (informační servis – volby).
Výsledky všech druhů voleb naleznete na webových stránkách Českého statistického úřadu www.volby.cz.
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CO VÁS ZAJÍMÁ?
pokračování ze str. 3
Dům U Králů - stále probíhají stavební úpravy. Celá dispozice přízemí bude změněna.
Rekonstrukce se přesune i do prvního patra budovy, proto chci upozornit všechny pořadatele kulturních akcí, výročních schůzí atd., že
v době od 1. 1. 2013 do cca 30. června 2013 bude dům U Králů zcela
uzavřen.
Pane starosto děkuji Vám za rozhovor.
jk

Nové prostory šatny - bude umístěna v jiné části budovy

Z důvodu zvýšení bezpečného pohybu chodců dojde k úpravě rohu
domu tak, aby se mohl rozšířit chodník. Právě probíhají přípravné práVznikají nové prostory pro potřeby České pošty
ce před odbouráním zdiva

Vybudování nového sociálního zázemí

Vyhlášení příspěvků z rozpočtu
městyse na rok 2013
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 2013 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 neziskových, zájmových spolků a sdružení
2. Podpora jednorázových akcí neziskových, zájmových spolků a sdružení
Žádosti o příspěvky budou přijímány v podatelně městyse nejpozději do 31. ledna 2013.
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.

ŽÁDOSTI O PŮJČKY
z fondu rozvoje bydlení je možné
podávat do 31. ledna 2013
Půjčku můžete využít na:
¡ zřízení malé ČOV
¡ zřízení ekologického vytápění
¡ izolace domu
¡ vybudování WC a koupelny
¡ vestavba bytu do půdního prostoru
¡ obnova střechy
¡ fasáda domu
Žádosti podávejte na Úřad městyse
Ledenice.
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ADVENT A RORÁTY
Datum první adventní neděle je pohyblivé. Je to proto, že poslední
adventní neděle – čtvrtá – připadá vždy na neděli před 25. prosincem,
který je hlavním vánočním svátkem. A protože 25. prosinec je každý
rok v jiném dni v týdnu, tak i 1. adventní neděle střídá každý rok datum.
Advent vždy trvá do půlnoci dne 24. 12. To nastává Štědrý večer, kdy
církev slaví tzv. vigilii - předvečer hlavního vánočního svátku Narození
Páně, naši oblíbenou „půlnoční“. Někdy se proto stává, že poslední adventní neděle může připadnout i na Štědrý den. V takovém roce trvá advent vlastně jen tři týdny, i když má čtyři adventní neděle.
Adventní dobu jako čas přípravy na příchod – narození Ježíše Krista
za posledních 20 let už máme možnost v tomto smyslu prožívat nejen
jako věřící. Možná se tak děje v zápase o klid a vnitřní přípravu proti
reklamě, konzumní nabídce všech možných obchodních řetězců.
Pro advent je typický i adventní věnec a stává se běžným v našich
rodinách. Je možné si ho vyrobit doma nebo koupit. Rozlévající se
světlo z hořících svící, přibývající s každou další adventní nedělí, vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť
on je „Světlo světa“ (Jan 8,12). Je holdem tomu, kdo je očekáván, a kdo
zároveň již přichází jako vítěz, jako král a osvoboditel.
S adventním časem jsou spojeny i roráty. Možná je známe z literatury, možná z vyprávění babiček. Roráty jsou liturgicko – hudební formou ranní mariánské mše svaté, která se koná v adventní době. Název
je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, který
začíná slovy: „Rorate coeli desuper“ (Rosu dejte shůry). Je to vlastně
nejznámější latinská adventní píseň pocházející z 16. stol. z Francie.
Původ rorátů ale sahá až do doby vlády Karla IV., který zavedl celoroční praxi votivních mší k Panně Marii. K těmto mším se připojila pak tradice liturgického zpěvu, jež svého vrcholu dosáhla v 16. století. Zde se
rozeznívají zpěvy staročeských rorátů. V některých kostelech se tyto
zpěvy před Vánocemi každoročně zpívají. Michael Pospíšil, znalec staré hudby a muzikant dokonce tvrdí, že by se u nás dávno nemluvilo česky, kdyby se nezpívaly roráty. Byla to skutečně radost a chuť zpívat
v jednotném jazyku, která vedla lidi dávných století k tomu, aby se ještě
před rozbřeskem setkávali, ti podle Pospíšilových slov tvoří národ.
Z historie víme, že roráty přeložili do češtiny utrakvisté a v 16. st. přidali čeští humanisté některé melodie a další texty. Zpívají o biblické zvěsti, kdy přijde anděl k Panně Marii a ptá se jí, zda je ochotna stát se
matkou očekávaného Mesiáše. Michael Pospíšil hezky formuluje i význam rorátních textů, když říká, že Marie jako symbol země diskutuje
s andělem, po uvážení souhlasí a tu je „zaděláno“ na Ježíška.
Přestože žádný jiný národ nemá tak bohatě rozvinutou rorátní tradici, ve 20. století se u nás na roráty téměř zapomnělo. A ve století 21.
jsme ve většině rodin zapomněli i zpívat, hudbu živou nahradila v domácnostech reprodukovaná. Ale zpívat je třeba, zpěvem je možné zahnat temnotu v nitru člověka – naši předkové zpěvem dokonce zaháněli
temnotu strachu před tolik obávanou zimou, která jim mnohdy přinášela smrt. Zpívání je velkým darem, dodává odvahu, přispívá ke zdraví
člověka. Proto jsou advent a následně i Vánoce protkány zpěvy. O Vánocích snad každý tu koledu zanotuje aspoň tiše pro sebe.
V Ledenicích máme možnost se rorátní mše účastnit, už po několikáté s dětmi. Tam je možné obnovit tradici a povzbudit k novému chápání jejího významu. Snídaně na faře s obvyklým šípkovým čajem pak
všechny zahřeje i na těle.
S rorátními zpěvy se pak budeme setkávat každou adventní neděli
při mši.
A se zpěvem koled se setkáme už u adventního stromu při předávání
Betlémského světla, tam budou zpívat děti a dospělí se k nim připojí.
Proč nevyjádřit radost z toho, že život nám byl darován.
Přeji Vám klidné prožití adventu, po němž Vánoce a jejich pokoj i
radost vstoupí do Vašeho srdce i domova
Jáhen Ing. Pavel Poláček
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Ledenická farnost připravuje:
Ó 5. 12. ve středu nebude mše sv. ani rozhovory o KKC,
Ó 8. 12. v sobotu v 8 h mše sv. ze slavnosti P. Marie,
po ní společná farní snídaně na faře,
na kterou jsou všichni pozváni.
Ó 15. 12. v sobotu v 7 h rorátní mše sv. nejen pro děti,
bude při svíčkách, kdo můžete, přineste si
s sebou svíci, následuje společná snídaně na faře,
– ve 14 hod na faře příležitost ke sv. smířeni
– Kající bohoslužba, po ní možnost přijmout
sv. smíření,
Ó 21. 12. v pátek v 18 h u stromečku předávání
Betlémského světla, hrají a zpívají děti ZUŠ
Ó 22. 12. v sobotu v 18.30 h Adventní koncert,
Ó 24. 12. v pondělí v 21.30 h u stromečku zpívání koled,
22.00 h půlnoční,
Ó 25. 12. v úterý v 10 h Boží hod vánoční,
Ó 26. 12. ve středu v 10 h sv. Štěpána
– hostem Mons. Aleš Opatrný,
Ó 30. 12. v neděli v 10 h svátek Svaté rodiny,
Ó 31. 12. v pondělí v16 h poděkování za uplynulý rok,
Ó 1. 1. v úterý v 10 h Slavnost Matky Boží Panny Marie,
Ó 6. 1. ve čtvrtek v 10 h Slavnost Zjevení Páně Tří Králů.

Tříkrálová sbírka bude probíhat 5. a 6. 1. 2013.
Těšíme se na dobrovolníky jak dospělé vedoucí, tak děti – krále
pro Tříkrálovou sbírku. Hlaste se prosím u pí Stanislavy Králíkové
387 995 529 nebo 722 550 866.
Aktuální informace naleznete na: www.ledenice-farnost.cz

„SVĚTLO SE ŠÍŘÍ SVĚTEM“
Diecézní centrum pro rodinu v Českých Budějovicích
proto připravuje setkání pro rodiny, kterým zemřelo
dítě. Vyrovnat se s takovou ztrátou je nesmírně těžké.
Často zůstávají tyto rodiny osamoceny a s nejbližšími dny, hodinami i roky si nevědí rady ani ony ani lidé z
jejich okolí. Jedním z nejobtížnějších období jsou pro ně narozeniny
dětí, den úmrtí, ale pro všechny stejně jsou velice smutné vánoční svátky. Prosincovým setkáním navazujeme na Světový den zemřelých dětí,
kdy takto zasažení lidé chtějí myslet nejen na své dcery, syny, sestry,
bratry, vnuky a vnučky. Mottem tohoto dne je „Světlo se šíří světem“
Každý rok o druhé neděli v prosinci, letos už po patnácté, rozsvěcují
příbuzní i přátelé zemřelých dětí v 19 h svíčky v oknech. Zatímco svíčky v jedné časové zóně uhasínají, rozsvěcují se v dalších, takže světem
probíhá světelná vlna, která obejme celou zemi.
Světlem se také chceme nechat oslovit při našem setkání.
Chceme všechny bez rozdílu pozvat na bohoslužbu, při níž budeme
pamatovat nejen na naše zemřelé děti, ale především na jejich rodiny,
blízké, přátele.
Bude se konat v neděli 9. 12. v Českých Budějovicích v klášterním
kostele Obětování Panny Marie ve 14 hodin a po ní nabízíme setkání
u malého občerstvení.
Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách
www.dcr.bcb.cz, s případnými dotazy a podněty se obracejte na dcr@bcb.cz
Alena a Pavel Poláčkovi, DCR České Budějovice
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 1. listopadu proběhlo v obřadní síni
Úřadu městyse Ledenice další vítání občánků do života.
Nové občánky přivítala zastupitelka Bc.
Jaroslava Žaludová spolu s matrikářkou Janou Havlovou. Své uvítání si pod vedením
paní učitelky Aleny Špatné a pana učitele Petra Špatného připravili i žáci ZUŠ Ledenice.

KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci prosinci oslaví své jubileum
70 let
Ludmila Sýkorová
80 let
Jan Tomášek
81 let
Karel Pokorný
Jan Mouzek
Marie Mejtová
82 let
František Doubrava
84 let
Miloslav Boček
Marie Farabauerová
85 let
Antonín Bukovský
93 let
Marie Kolářová
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

zleva: Eliška Viktorová – Zborov, Daniel Gregor – Ledenice, Taťána Blahoudková – Ledenice,
Lucie Mrázová – Ledenice

PO ULICI BEZPEČNĚ S CEMIXEM
O společnosti LB Cemix
Společnost LB Cemix, s. r. o. zabývající se
výrobou zateplovacích systémů, omítkových a
maltových směsí a dalších stavebních hmot
oslavila výročí 20 let značky Cemix na trhu
České republiky.
Jedním z projektů, který společnost LB Cemix u příležitosti výročí připravila ve prospěch
veřejnosti, je projekt zaměřený na děti v mateřských školkách. Školkám z okolí výrobních
závodů a provozoven nabídla sady reflexních
vestiček a doplňků, které by měly mít školky
jako součást vybavení pro každou procházku
dětí mimo areál školky k dispozici.
Tento dar v podobě 20 bezpečnostních sad,
které se skládají z bezpečností vesty odpovídající EN 1150, reflexní samolepky ve tvaru
opičky, reflexního medvídka s poutkem, pažního pásku a odnosného vaku, byl minulý měsíc předán osobně zástupkyní společnosti LB
Cemix i ve školce v Ledenicích (viz foto níže).
Věříme, že tento dar přispěje k bezpečnosti
dětí ve školkách a přejeme všem dětem a jejich rodičům úspěšné vykročení do roku 2013!

V roce 1992 se v závodě Čebín pod značkou Cemix začaly vyrábět suché maltové a
omítkové směsi. V podstatě se ale historie výroby na tomto místě datuje už od roku 1891,
kdy byly postaveny první šachtové pece na pálení vápna. Do 19. století sahá i historie ostatních výrobních závodů společnosti. Důležitým
mezníkem vývoje společnosti se v roce 2002
stalo sloučení společnosti Calofrig, a.s. a LB
Cemix, s.r.o. Došlo tak ke spojení dvou významných producentů s dlouholetými zkušenostmi v oboru výroby suchých maltových a
omítkových směsí. Kvalita výrobků značky
Cemix je tak dána tradicí a více než stoletými
zkušenostmi původních českých firem.
Produkce suchých omítkových a maltových
směsí je realizována ve výrobních závodech
Nová Ves nad Lužnicí, Studénka, Loděnice a
Čebín. S rozvojem a trendy v oblasti stavebnictví
přišlo v roce 2007 rozšíření produkce na výrobu
disperzních produktů – šlechtěných pastovitých
omítek, fasádních barev penetrací a některých
speciálních produktů z oblasti stavební chemie.
V současnosti patří společnost LB Cemix,
s.r.o. mezi přední výrobce stavebních hmot a
dodavatele certifikovaných zateplovacích systémů. Produkty značky Cemix jsou nabízeny
ve formě moderních systémových řad umožňujících kvalitní a komplexní řešení potřeb
současného profesionálního stavebnictví, od
hrubé stavby až po finální úpravy.
Společnost má své vlastní vývojové laboratoře, věnuje se odbornému poradenství a jejím
cílem je přispět ke vzdělávání odborné veřejnosti a realizačních firem tak, aby byl zákazník spokojen nejen s kvalitou dodávaných výrobků, ale
i s provedením stavebního díla. Rozvíjí také spolupráci s vysokými a středními školami a je partnerem mnoha významných konferencí v oboru.
V letošním roce byla společnost opakovaně oceněna v soutěži Nejlepší výrobce stavebnin a získala Cenu Ministerstva průmyslu a
obchodu. Je to tak další z řady již získaných
ocenění jak pro produkty společnosti, tak pro
společnost samotnou.
Značka Cemix je známá a zavedená nejen
na trhu České republiky, ale i v rámci celého
středoevropského trhu.
www.cemix.cz, www.spickovezatepleni.cz
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Obnova křížku
ve Zborově
Projekt OPVK Nové trendy ve výuce TV
na ZŠ a SŠ, softbal do škol
Městys Ledenice je nositelem grantu – Nové trendy ve výuce TV, který je hrazen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, za spolupráce ESF v ČR, Evropské Unie a
MŠMT. Odborným garantem a realizátorem projektu je Softbalový klub Žraloci Ledenice.
V rámci projektu byl vytvořen vzdělávací program s akreditací MŠMT, vyškoleni odborní lektoři, vytvořena odborná publikace pro pedagogické pracovníky a především proškoleno 100 pedagogů z Jihočeského kraje na 20 ZŠ a SŠ. Do škol byly zároveň dodány sady vybavení pro hru
softballu při hodinách TV. Tento projekt byl velice úspěšný a má výborné odezvy ze škol. Navíc
byl zaznamenán další zájem ze škol o proškolení svých pedagogů na školách JČ kraje, který
vyzývá k pokračování projektu.
Celkově lze shrnout, že projekt jednoznačně splnil svůj cíl a má kladné odezvy ze škol.
H. Korčáková, manažer projektu

V loňském roce proběhla ve Zborově obnova křížku na hranici původní cesty mezi
Zborovem a Srubcem. V měsíci listopadu se
povedlo i znovupostavení svatého kříže na okraji obce u cesty na Vojdlesy. I tento kříž dostal městys darem od místního rodáka, který jej
zachránil před zničením. Kříž osadili pracovníci údržby a okolí kolem něj upravili hasiči.
Děkuji všem za tuto bohulibou činnost.
Ing. Michal Vazač,
místostarosta městyse Ledenice

Zborovské promítání pohádek
Poslední říjnová sobota 27. 10. byla ve znamení sněhové nadílky. Nejen padající sníh rozveselil zborovské děti, ale i promítání pohádek na plátno klasickou promítačkou ve zdejším
malém sále Zborovské Bumbálky. Pohádky byly čteny vícehlasně, bezvadně nacvičené a dětem se určitě líbily. Promítání bylo oživeno malou soutěží pro děti, kdo donesl namalovaný
obrázek k tématu pohádky, dostal odměnu v podobě sladkosti. Ze všech obrázků se losovaly
dva nejhezčí o pěkné ceny věnované p.Voharčíkem. Po promítnutí všech tří připravených pohádek dostal sladkost každý, kdo se přišel podívat a na cestu domů si všechny děti odnesly
nafouknutý balonek. V přestávkách mezi čtenými pohádkami hrál na klávesy Vašík Voharčík písně a melodie. Děkujeme všem, kdo pomohl s celou organizací i za finanční podporu.
Svaz žen Zborov

PODZIM V OHRAZENÍ
Pouštění draků nám v sobotu 27. 10. překazilo počasí. První letošní sníh nás ale nezaskočil. Děti si vytvořily mini dráčky z papíru a po
vydlabání halloweenských dýní si užívaly
první letošní sáňkování. J (foto 1)
24. listopadu se maminky s dětmi sešly
v klubovně SDH Ohrazení, aby si po roce opět
vyrobily ozdoby, vánoční přáníčka a další adventní a vánoční dekorace. Při tvořivém odpoledni se všichni již naladili na sváteční
adventní čas. (foto 2)
Za osadní výbor Jitka Svobodová

1
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ZALINSKÉ DÝŇOVÁNÍ A LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Podzimní prázdniny jsme dětem zpestřili dýňováním a lampionovým průvodem. Už loni jsme se společně dohodli, že si každý na zahradě vypěstuje svou vlastní dýni. Tak se také stalo, a tak jsme se ve
čtvrtek 25. října sešli s dýněmi všeho druhu.
Děti společně s rodiči dýně dlabaly a vyřezávaly, takže vznikla skutečně mistrovská díla. Některé dýně se smály, jiné se mračily, další připomínaly upíry atd. Po úpravě dýní velkých, zdobily děti malé okrasné
dýničky šípky, listy, žaludy a sušenými kytičkami, z čehož vznikly veselé dýňové obličeje. Ti nejmenší si malovali obličeje na nafouklé balonky a nakonec si děti a rodiče pomalovali obličeje navzájem.
Velké dýně jsme vystavili na dětském hřišti a zapálili v nich svíčky.
Po setmění ještě děti prošly stezku odvahy, na které na ně čekala
hrozivě zuřivá strašidla a na konci cesty se musely podepsat katovi na
špalek. Za statečnost dostaly děti sladkou odměnu.
V pátek 26. října jsme se večer sešli na návsi, zapálili svíčky v dýních a poté, za úplné tmy jsme zahájili lampionový průvod. Na něm
všem zdravě vyhládlo a proto všem přišly vhod pečené buřty.
Markéta Viktorová

ZO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
BOROVANY - LEDENICE
V prosinci slaví své kulatě krásné 60. narozeniny naše členka Jaroslava
Pavlíková z Ledenic.
Členové přejí:
hodně štěstí, lásky, spokojenosti v další Tvé budoucnosti.
Zdraví pevné jako lano, ostatní to přijde samo.
Krátce vás seznámím s akcemi letošního roku: členové navštěvují
bazén v ZŠ Borovany 16 x do roka, každý měsíc je schůze výboru ZO a
2 x v roce členská schůze, velikonoční a vánoční výstava pořádaná
v Ledenicích.
Společné akce s občany: návštěvu bazénu v Gmündu jsme pořádali
6 x, sedmidenního pobytu v termálních lázních v Podhajské na Slovensku se účastnilo 44 zájemců, 74 účastníků jelo na jednodenní zájezd do
Bavorského lesa v Německu, pořádáme posezení s heligonkami.
Městysu Ledenice děkujeme za dobrou spolupráci.
Kvapem se nám blíží vánoční doba klidu, pohody a radosti, především pro děti z dárků pod stromečkem. Chci popřát všem členům ZO,
jejich rodinám a občanům spokojené prožití svátku Vánoc a v novém
roce 2013 hlavně zdraví a snadné překonání všech nesnází, když se objeví.
Za členy předsedkyně Jarmila Himlová

HASIČI LEDENICE
Slavnostní vyhlášení
25. 11. proběhlo v Divadle U Hasičů v Praze slavnostní vyhlášení
nejlepších jednotlivců a družstev požárního sportu. I my jsme měli zastoupení mezi elitou a mohli jsme se tak vydat do matičky Prahy. Je patrno, že všechna děvčata vzbudila zasloužený obdiv a třešničkou na
dortu bylo celkové 2. místo Lenky Tomandlové v seriálové soutěži
Český pohár Velkopopovického Kozla.

Zprava: Barbora Šubrtová, Lenka Tomandlová, Klára Šenkyříková,
Lucie Hirmerová a Šárka Jiroušová

Vánoční besídka a Hasič roku
Blíží se krásné svátky, které si nejvíce umí vychutnat děti. Svátky
jsou také spojené s bilancováním uplynulého roku a i v našem kroužku
tomu není jinak. Zcela jistě se hasičárna provoní vůní jehličí, napečeným cukrovím, a protože na Ježíška bude ještě brzo, vymění si děti
drobné dárečky jen tak mezi sebou. Další očekávanou akcí předvánočního odpoledne je vyhlášení celoroční soutěže Hasič roku. Nejlepší tři
z kategorie Mladší a Starší budou vyznamenáni a oba vítězové pak
budou mít v držení po celý další rok putovní pohár.
Za celoroční práci děkuji všem vedoucím, rodičům a příznivcům.
Za finanční podporu a zázemí ÚM Ledenice, Komisi pro kulturu
a sport a mateřskému SDH Ledenice.
Krásné svátky a pohodový celý další rok přejí HASIČI LEDENICE.

Kavárna Divadla U Hasičů
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OSOBNOSTI 20. STOLETÍ V LEDENICÍCH
V závěrečném díle celoročního seriálu si uděláme malé shrnutí a
hlavně doplníme další zajímavé osoby, které si určitě zaslouží připomenutí. Informace o nich nám sdělili sami občané, za což jim patří upřímné poděkování, jiné jsou z archivu autora nebo byly nalezeny ve
fondech Státního okresního archivu České Budějovice, tak jako mnoho
dalších již otištěných údajů.

Shrnutí a doplnění
V průběhu roku jsme poznali více než sedmdesát lidí, kteří jsou nějakým způsobem spjatí s Ledenicemi, a spolu s dnešním výčtem zaokrouhlíme celkové množství téměř na stovku. Někdy je vazebné pouto
pevnější (rodáci, příbuzní), jindy vzdálenější (návštěvníci z řad politiků
a sportovců, díla umělců). Samozřejmě si uvědomujeme, že výběr byl
subjektivní. Hlavním hlediskem byla všeobecná známost představovaných osob či mimořádné úspěchy v oboru jejich činnosti. Jistě i řada
současníků aspiruje na to, aby se v budoucnu do podobného seznamu
dostala. O některých se již objevily a objevují (i pravidelně) samostatné
články v Ledenickém zpravodaji, o jiných se chystají.
Než zkompletujeme celý seriál, ve stručnosti si připomeňme dosavadní kapitoly: Únor – Ledenický nábytek v bytech slavných, březen –
Návštěvy politiků, duben – Ledeničtí prarodiče Adolfa Borna, květen –
Kostel a jeho výzdoba, červen – Pyšná princezna jako ledenická školačka (Alena Vránová), červenec-srpen – Pěvecké a sportovní osobnosti
současnosti, září – Nájemci dvorů a jejich rodiny, říjen – Potomci
zborovských učitelů, listopad – Ledeničtí rodáci.
Zcela čerstvá je návštěva moderátorky a novinářky Pavlíny Wolfové (1971), dcery zpěváků Petra Spáleného a Pavlíny Filipovské, jež 6.
října 2012 doprovázela své děti hrající za pražskou Krč na softbalovém
turnaji v Ledenicích. V březnovém díle jsme se již zmiňovali o bývalém
jihočeském hejtmanovi Janu Zahradníkovi (1949), který od té doby
do Ledenic opět několikrát zavítal i vzhledem k podzimní kampani
před senátními volbami (otevření mostu 26. 5., pouťový program 10. 8.,
den spolků 15. 9., hasičská soutěž a softbalový turnaj 6. 10.). Řada politiků a jiných známých osob (Alois Jirásek, J. S. Machar, Ladislav Stehlík,
August Sedláček, František Udržal, Zdeněk Nejedlý a další) zavítala na
oficiální návštěvy Trocnova, památného Žižkova rodiště velebeného za
první republiky i za socialismu, a lze předpokládat, že někteří se objevili také v Ledenicích.
Mezi majitele ledenického nábytku můžeme ještě připočíst zpěváka
Karla Gotta (1939), prvního československého kosmonauta, v současnosti poslance Evropského parlamentu a budějovického rodáka Vladimíra Remka (1948) a v podstatě i spisovatelku Annu Sedlmayerovou
(1902–1995). Ta se narodila a dětství prožila ve Vraníně u Štěpánovic a
vzpomíná: „Nábytek si naši zřídili po kouskách, tlustý truhlář z Ledenic
nám každý rok udělal z hezkého, načervenalého modřínu o poličku
nebo židli víc“. Čas od času navštěvovali rodinu Josefa Tamáše v ledenické hájovně, neboť otec Sedlmayerové byl stejně jako Tamáš knížecím schwarzenberským hajným.
Ledenice pracovně navštívili českokrumlovští fotografové Josef Seidel
(1859–1935) a František Seidel (1908–1997). Jejich známý fotoateliér, dodnes dochovaný v jedinečné autenticitě, ochraňuje a zpřístupňuje obrovské
množství unikátních fotografií zejména Šumavy a Pošumaví. Můžeme zde
ovšem nalézt také snímky z dvacátých a třicátých let s námětem našeho městečka vydané jako pohlednice (viz obrázek). Jiné pohlednice s ledenickými
motivy nafotili ve druhé polovině 20. století Karel Kuklík (1937) nebo
Michal Tůma (1947). Tůmův rod má navíc v Ledenicích kořeny – jeho
praděd zde provozoval pekařství a hostinec, strýc Jan řídil ledenickou záložnu, psal obecní kroniku a zasedal v několika komisích MNV.
Vedle budějovických biskupů Říhy, Bárty a Posáda, uvedených již
v květnovém díle, nesmíme zapomenout na jejich kolegy Josefa Antonína Hůlku (1851–1920), který 24. listopadu 1919 v Ledenicích světil
nové kostelní zvony, Josefa Hloucha (1902–1972), který v Ledenicích
provedl 5. listopadu 1948 vizitaci a 10. listopadu 1968 biřmování, a Antonína Lišku (1924–2003), který vizitoval ledenickou farnost 10. dubna
1994. Nezapomenutelným zůstává Václav Dvořák (1921–2008), výrazná postava nejen budějovické diecéze, spravující v závěru svého života
naši farnost. Jako děkani při chrámech v Prachaticích a Táboře, kde se
řadí k váženým osobnostem města, působili dlouhodobě Jan Švéda
(1828–1921) a Václav Žitný (1917–2007), kteří v mládí dělali kaplany

v Ledenicích. Alespoň stručnou zmínkou odbudeme Františka Jana
Kroihera (1871–1948), místního faráře/děkana, ale též politika, mecenáše
a vlivnou postavu agrárního hnutí, římskokatolické církve a družstevnické
práce, o němž jsme se na stránkách Ledenického zpravodaje zmínili v poslední době několikrát a v různých souvislostech.
Na statku Mysletín pracovně vypomáhal v mládí při letních brigádách Jiří Císler (1928–2004), herec a bavič, rodák z Českých Budějovic. Nedobrovolně zde působili příslušníci šlechtického rodu Buquoyů
z Novohradska, kteří byli po roce 1945 obviněni z kolaborace a internováni v Budějovicích.
Bližší informace prozatím nemáme o sochaři Václavu Cepákovi
(nar. 1925 ve Zborově), lesnickém odborníkovi a badateli o historii
Českých Velenic Jiřím Polákovi (nar. 1919 v Ledenicích) a herci Jihočeského divadla Karlu Vaštovi, jenž před půl stoletím žil nějakou dobu
v Ledenicích.
Knihu o slovanských mohylách u Ledenic napsal a jejich výzkum
v letech 1975–1977 vedl Josef Poláček (1924–1990), archeolog Jihočeského muzea, který se tím nesmazatelně zapsal do dějin české archeologie. Témata ke svým historickým studiím čerpal z historie Ledenicka a
Borovanska Herbert Pexa (1927), vídeňský lékař a jediný novodobý nositel titulu „čestný občan Ledenic“, jehož předkové z našeho kraje pocházejí. S Vídní spojil svůj život i František Strnad (1887–1967),
rodák z Třebíčka, jenž prožil své dětství v Růžově a vychodil ledenickou obecnou školu. Po přesídlení do Vídně se stal jedním z politických,
školských a spolkových vůdců tamní české menšiny. Podrobně mapoval život krajanů v Rakousku a napsal o tom několik knih (např. Československá Vídeň po válce).
Zajímavé postavy prošly ledenickou školou jako učitelé. Zejména to je
Alois Hůlka (1909–1982), který u nás vyučoval pouze v letech 1938–1939
a později se stal ředitelem ZDŠ v Suchém Vrbném. Vedle pedagogické činnost byl básníkem (sbírky Život a čas, Už roste slunce) a spisovatelem (S
láskou vzpomínáno, Putování krajem Jana Žižky z Trocnova). V letech
1957–1961 působil na ledenické škole Miloslav Pecha (1934), autor odborných článků a knih z jihočeské historie (např. Českobudějovicko
v době nacistické okupace a osvobození, Státní převrat v roce 1918 v Českých Budějovicích). Muzejníkem a vlastivědným pracovníkem se stal
Vratislav Kulíř (1939–1999), který v Ledenicích vychodil první třídu a
jehož otec u nás vyučoval v letech 1938–1946.
Žáci měšťanské školy navštívili 17. února 1926 v místní tělocvičně
přednášku Karla Hansy s názvem „Z Cařihradu na břehy Eufratu“, spojenou s promítáním 180 fotografií. Karel Hansa (1890 – po 1951) byl
český cestovatel a autor cestopisů (Hrůzy východu, Z potulek Orientem, Podkarpatská vánoční idyla), který projezdil jižní Evropu, Podkarpatskou Rus a zejména Orient a Blízký východ. Jako jeden z prvních
upozornil na genocidu Arménů Turky a zapojil se do humanitární práce. Konec Hansova života je zahalen tajemstvím, není známo datum
jeho úmrtí ani místo pochování. A právě tímto zapomenutým člověkem
jsme se rozhodli uzavřít náš seriál, který vznikl hlavně proto, aby se nezapomnělo na někdy více a někdy méně známé lidi z české historie, kteří nějakým způsobem zanechali svou stopu v ledenických dějinách.
V případě jakýchkoli zpřesňujících informací neváhejte kontaktovat
autora, příp. zavítejte na Půlhodinku s kronikářem (každý první čtvrtek
v měsíci od 18.00 hod. v DPS).
Mgr. Jiří Cukr, jiricukr@seznam.cz
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Z Ledenic do Argentiny
Téměř na tři týdny vyměnili 3 kluci z Ledenic a jeden z Trhových
Svinů sychravé podzimní počasí v České republice za nádherné jaro
v argentinském Paraná. Jirka Korčák, Petr Frejlach, Jakub Staněk a
Kryštof Effenberk si vybojovali místa v týmu softbalové juniorské reprezentace ČR. Do Argentiny odletěli na mistrovství světa, na které se
připravovali téměř 4 roky.
Příprava začala již v roce 2008, kdy kluci postupně dostali pozvánku
do reprezentačního týmu. V dalším roce hráli již na ME juniorů pořádané domácím týmem Žraloci Ledenice. Zde skončili na druhém místě.
V roce 2010 absolvovali zimní soustředění v Praze a o rok později se
zúčastnili ME v Kostelci nad Orlicí. Tři roky příprav, odehraná přátelská utkání a účast na různých soustředěních, to vše konečně přineslo
očekávaný výsledek. Tým reprezentace ČR se umístil na prvním místě
a kvalifikoval se na mistrovství světa. To se nekonalo jinde než v argentinském Paraná a ještě v roce 2011sem tým odletěl na přípravný turnaj.
Za deset dnů pobytu bylo na kontě reprezentace ČR odehraných 18 zápasů. Opravdu to nebyl výlet, byla to dřina. To však byl jen výčet těch
„velkých“ akcí, mezitím hrál tým reprezentace ČR extraligu mužů, turnaje v zahraničí, kluci nastupovali na zápasy ve svých klubech a poslední dva měsíce před odletem trénovali 5 x týdně.
Pravý den D nastal letos 26. října, kdy celá 23členná výprava odlétala
do Paraná. První část letu Praha - Paříž proběhla bez větších potíží, ale
při startu v Paříži vybuchl při rozjezdu jeden motor a díky tomu nabrala
výprava 18 h zpoždění. Že to byly nervy nejen pro členy výpravy, ale i
pro rodiče všech juniorů, kteří doma u počítačů sledovali průběh letu a o
události měli jen kusé informace, není třeba vysvětlovat. Určitě se všem
ulevilo, když téměř po 52 hodinách strávených na letištích a v letadlech
zapípaly rodičům SMS zprávy s tím, že kluci jsou v pořádku na místě. I
když tím problémy nekončily. Sedm kufrů se prostě ztratilo někde po
cestě. V porovnání s jinými výpravami však naše reprezentace dopadla
celkem dobře. I tento problém se naštěstí podařilo vyřešit a tak se celá
výprava mohla začít soustředit na přípravné zápasy. Do Paraná totiž
přiletěla v předstihu 3 dní, aby měla dostatek času na aklimatizaci, teploty se pohybovaly kolem 30°C. Do zahájení mistrovství odehrál tým
ČR 5 přípravných zápasů (s Dánskem, Singapurem a USA).
1. listopad – slavností zahájení turnaje. Rozlosování všech 13 zúčastněných týmů do dvou skupin. Los pro ČR je skupina B, a to nevěstí nic
dobrého. Soupeři budou týmy Argentiny, Japonska, Kanady, Mexika a
Chorvatska.
Český tým by rád dosáhl na play-off (tedy umístění do 8. místa).
Z rozlosování turnaje je jasné, že jediná možná cesta do play-off je výhrou nad Mexikem a Chorvatskem, ostatní týmy patří ke světové špičce a
jejich porážka bude víc než těžká. Bohužel, český tým postupně prohrává
v zápase s Argentinou, Kanadou, Japonskem. Vyhrát se nepodaří ani nad
Mexikem a tak si jedinou výhru připisují ze zápasu s Chorvatskem. Už je
jasné, že tentokrát to na místo mezi prvními osmi nebude. V posledním zápase na turnaji o 9.–10. místo naši těsně prohrávají s Venezuelou.

NEJSPRAVEDLIVĚJŠÍ JE ČAS
V době adventu a blížících se Vánoc bychom
měli již v klidu začít pomalu rekapitulovat čas minulý a připravovat se v klidu na rok příští. Ale lze to
vůbec v dnešní době? Advent probíhá většinou ve
shonu přípravou na Vánoce.
Dopřejme si však malé pozastavení a zamysleme se nad tím, ne jaký byl k nám ten čas minulý, ale
jací jsme byli my a čeho jsme vlastně chtěli dosáhnout a jaká je vlastně současná skutečnost. Jsme
sami se sebou spokojeni? Ptám se občas takto i dětí v kroužku lodních
modelářů. Většinou všichni máme před sebou nějaké cíle. Musíme
však zvážit, zda na ten cíl dokážeme dosáhnout, aniž bychom ublížili
druhému, nebo toho od druhého hodně žádali.
Každé dítě u nás v kroužku ví, co chce a každé má možnost, si sám
na sobě občas ověřit, zda jeho požadavky na sebe samého jsou splnitelné. Po uplynutí dalších jedenácti měsíců mohu konstatovat, že se děti
z Klubu lodních modelářů v Ledenicích dost naučily, z různých předsevzetí hodně splnily, ale to nejdůležitější je, že i za pomoci druhých dosáhly pěkných výsledků. To, co se pro mnohé dříve zdálo náročné, je

Na fotu zleva: Jakub Staněk, Jirka Korčák, Kryštof Effenberk
a Petr Frejlach
Vystoupení českého týmu na Mistrovství světa v Paraná asi nejlépe
vystihují slova hlavního kouče:
„Tým i přes těžké vylosování na postup měl a je jen škoda, že se
o něj připravil vlastními chybami. Rozdíl mezi naším týmem a světovou špičkou nebyl tak markantní jako v minulosti a byl zcela srovnatelný s týmy středu světové tabulky. Cesta přípravy, kterou se tento výběr
vydal, byla určitě správná a starty v české EXM (extraliga mužů) jsou
jedinou možnou herní přípravou mladých hráčů na podnik náročnosti
MS. Ještě větší důraz však bude muset být v budoucnu kladen na přípravu hráčů v oddílech a to nejen po stránce softbalové, ale i kondiční,
neboť i v tomto srovnání jsme oproti převážně stokilovým soupeřům zaostávali. Důkazem je, že naši dva nejlepší pálkaři A. Vokál a K. Effenberk byli i našimi silově nejvybavenějšími hráči. Postup do play-off
tedy není v budoucnu určitě nereálný.
Za realizační tým juniorské reprezentace ČR: Dušan Šnelly, hlavní
coach.“ (zdroj: www.softball.cz)
Za zmínku určitě stojí i to, že Petr Frejlach byl vyhlášen nejlepším
nadhazovačem týmu ČR.
13. listopad – Mistrovství světa v softbalu juniorů v Paraná končí.
Českou výpravu čeká krátký výlet v Buenos Aires a přeprava domů.
Tentokrát oba lety proběhly bez problémů.
Pro Jakuba Staňka a Kryštofa Effenberka končí členství v reprezentačním týmu. Určitě ne kvůli výkonům, ale kvůli věku. Od příštího roku
kluci přestupují do mužské kategorie a své místo v reprezentaci ČR by
si museli znovu vydobít. Jirka Korčák a Petr Frejlach se mohou pravděpodobně ještě těšit na ME juniorů v Dánsku v roce 2014.
jk
nyní skoro samozřejmé. Každého ten minulý čas něco naučil a ukázal
další cestu dopředu. Jde o děti a zde musíme brát v úvahu i pomoc nás
dospělých. Ovšem tak, aby to činnost rozvíjelo a nevedlo k pohodlí a
nicnedělání. I my v klubu víme, že za uplynulý rok jsme dokázali sami
hodně a za pomoci druhých vlastně ještě více, než jsme očekávali. Musíme tedy za to poděkovat všem podnikatelům, organizacím a institucím, ale i fyzickým osobám, kteří mají veliký podíl na tom, že výsledky
u dětí jsou takové, jaké nyní máme, a že máme dobrý pocit z toho, že
dětem z Klubu lodních modelářů je nakloněno v Ledenicích a okolí stále
více dobrých lidí. Máme kde a s čím pracovat a máme také možnost to
venku ukázat a vyzkoušet si jaká ta naše práce vlastně je a co jsme doposud dokázali. Zatím trochu s pomocí druhých, ale jednou to bude u mnohých určitě práce jenom vlastní a za podmínek, které si bude vytvářet
každý sám a dokáže si tím, že to nejlepší co může být, je umět se spolehnout sám na sebe, a že čas i pro naši práci je ke všem stejně náročný.
Děkujeme všem za jakoukoliv pomoc, přejeme si, abyste nám zůstali věrni i nadále a měli před sebou čas plný dobrého zdraví, úspěchů a
příjemných chvil.
Hezké Vánoce přejí LODNÍ MODELÁŘI.
Za KLoM Ledenice: Jiří Hinterhõlz a Josef Bodžár
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SLAVOJ NADĚLUJE VÁNOČNÍ DÁREČKY

Podzimní část fotbalové sezony 2012-2013 se nám
opravdu vydařila. Úspěšně jsme reprezentovali městys Ledenice v 5 kategoriích. A naše skvělé výsledky
jsou naším vánočním dárkem pro vás.

Muži „A“

MUŽI „A“ – krajská I.B třída – podzim 2012
Poř. Tým
Záp +
0
Skóre
1. Roudné"B
13
9
2
2
35: 12
2. Borovany
13
9
1
3
37: 21
3. K.Újezd
13
8
3
2
39: 17
4. Ledenice
13
8
3
2
29: 15
5. Č.Krumlov"B 13
6
5
2
28: 13
6. Suchdol
13
6
3
4
24: 26
7. Klikov
13
4
4
5
24: 30
8. Křemže
13
5
1
7
21: 33
9. Č.Velenice
13
3
6
4
19: 26
10. Chlum
13
4
1
8
16: 20
11. Jankov"B
13
3
4
6
16: 23
12. Kaplice"B
13
2
5
6
14: 28
13. Větřní
13
1
3
9
16: 35
14. Mladé
13
1
3
9
14: 33

Body
29
28
27
27
23
21
16
16
15
13
13
11
6
6

MUŽI „B“ – IV. třída – podzim 2012
Poř. Tým
Záp +
0
1. Strýčice
12
10
0
2
2. Srubec B
12
9
1
2
3. Slavče
12
9
0
3
4. T.Sviny B
12
7
0
5
5. Č.Dub
12
7
0
5
6. Ledenice B
12
6
2
4
7. Dívčice
12
6
2
4
8. Kamenná
12
5
1
6
9. Zborov
12
5
0
7
10. N.Hodějovice B 12
4
1
7
11. D.Bukovsko B 12
2
1
9
12. Ševětín B
12
2
0
10
13. Temelín B
12
1
2
9

Skóre
34: 12
39: 15
34: 18
37: 13
27: 29
20: 13
20: 14
27: 37
26: 32
17: 26
13: 33
12: 32
14: 46

Body
30
28
27
21
21
20
20
16
15
13
7
6
5

MLADŠÍ ŽÁCI – okresní přebor – podzim 2012
Poř. Tým
Záp +
0
Skóre
1. Dříteň
10
8
2
0
52: 14
2. D.Voda
10
8
1
1
63: 15
3. Č.Dvory B
10
6
3
1
42: 14
4. Borovany
10
7
0
3
36: 24
5. Lišov
10
5
2
3
49: 17
6. H.Stropnice
10
5
1
4
38: 14
7. Nemanice
10
4
1
5
36: 39
8. Ledenice
10
3
1
6
29: 38
9. D.Bukovsko
10
2
1
7
23: 53
10. Jankov
10
1
0
9
15: 50
11. Římov
10
0
0
10
3:108

Body
26
25
21
21
17
16
13
10
7
3
0

Je dobojováno. První mužstvo je po podzimní části sezóny na čtvrtém místě. Myslím, že takový podzim nečekal ani ten největší optimista. Loni na podzim jsme měli bodů pouze patnáct a čekalo nás těžké
jaro. Letos, po návratu do skupiny A, nás čeká také těžké jaro, ale s tím
rozdílem, že můžeme dosáhnout historického úspěchu a hrát v Ledenicích I. A třídu. To ale hodně předbíhám, protože do jara je daleko. Čeká
nás ještě zimní příprava a poté jarní odvety. Pro pořádek přidám střelce
branek v podzimní části. Na vstřelených brankách se podíleli sedmi
brankami Fanda Benhák, šesti trefami Lukáš Winkler, čtyřikrát kapitán
týmu Tomáš Lamáček, Michal Bez, tři branky přidal Míra Kučera a po
jedné brance přidali Jan Pavlík, Pavel Vajgel, Tomáš Hrubý, Michal
Hladík a Jirka Řimnáč. Obě posily, jak Fanda Benhák, tak i Lukáš
Winkler byly na hřišti hodně znát a doufám, že jim střelecký prach přes
zimu nezvlhne.
„Nejkrásnější“ vítězství: Ledenice – Borovany 3:0

Muži „B“
Rezervní tým je po pomalém rozjezdu na šestém místě. V premiérové sezoně v roce 2010/11 nahráli kluci 27 bodů při účasti patnácti týmů,
loni za účasti dvanácti týmů bodů 22. Letos jich mají po podzimu dvacet a je vidět opravdu zlepšení. Béčku občas pomohou pendlové z áčka
a je vidět na hřišti i mladíky. Škoda, že jim chybí víc ctižádosti a nechtějí se poprat o dres prvního mužstva. Pokusím se dát dohromady střelce
branek. Nejvíce jich dal Petr Králík, a to pět, Martin Kožant tři, dvě
Fanda Benhák, Marek Kopáček a Matěj Volf, po jednom gólu přidali
Jirka Cukr, Jarda Čech, Petr Güklhorn, Fanda Kopecký, Tomáš Lamáček a Petr Markytán. Kluci, dobře potrénovat a na jaře se pokusit tabulkou stoupat co nejvýš.

Mladší žáci
Mladší žáci mají v tabulce ze všech ledenických týmů sice nejhorší
umístění. Ale v porovnání s výsledky kategorie mladších žáků v uplynulých sezonách jsme letos zaznamenali obrovské zlepšení a za posledních 5 let vůbec nejlepší výsledky. O to cennější tyto výsledky jsou, že
polovinu týmu tvoří mnohem mladší hráči z přípravky. Je úchvatné sledovat, jak o dvě hlavy menší prckové v ledenických dresech obehrávají
kolohnáty soupeře! Mladší žáci odehráli celkem 10 zápasů. Za zmínku
stojí minimálně dva. Domácí remíza 0:0 s celkově třetím týmem soutěže SK Čt. Dvory, kterou jsme vybojovali velkým ledenickým srdcem a
za vydatné podpory našich fanoušků, zejména pak frenetického povzbuzování prezidenta fotbalového oddílu Vaška Fabiána. Díky! Vůbec nejlepší výkon jsme předvedli v D. Bukovsku, kam jsme kvůli
výlovu Rožmberka skoro ani nedorazili a kde jsme po prvním poločase
prohrávali 1:2. Bojovností a fotbalovostí jsme ale domácím ve druhé
půli nachystali dvě hořké pilulky a kabina po zápase se otřásala našimi
vítěznými pokřiky. Zasloužené vítězství a skvělý výkon všech hráčů!
Nejvyšší vítězství: Ledenice – Římov 14:0
Nejlepší střelec: Filip Havrda 13 gólů.
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STARŠÍ PŘÍPRAVKA – okresní soutěž – podzim 2012
Poř. Tým
Záp +
0
Skóre
1. Lišov
8
8
0
0
103:20
2. Ledenice
8
7
0
1
99: 23
3. Rudolfov
8
6
0
2
75:40
4. Borovany
8
4
0
4
48:52
5. H. Stropnice
8
3
1
4
57:50
6. Borek
8
2
2
4
24:56
7. Nemanice
8
2
1
5
37:67
8. Mokré
8
1
2
5
39:49
9. Olešnice
8
0
0
8
4:129

Body
24
21
18
12
10
8
7
5
0

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA – okresní soutěž – podzim 2012
Poř. Tým
Záp +
0
Skóre
1. Rudolfov
11
10
1
0
97:19
2. Ledenice
11
9
0
2
92:53
3. Boršov n. Vlt. 11
8
1
2
67:30
4. Loko Č. B. „C“ 11
7
1
3
86:49
5. Třeboň „B“
11
6
1
4
91:27
6. Olešnice
11
6
0
5
57:71
7. Lišov
11
5
1
5
57:47
8. N. Hodějovice 11
3
0
8
17:86
9. D. Voda „B“ 11
3
0
8
48:132
10. Srubec
11
2
1
8
39:61
11. SKP Č. B. „D“ 11
2
0
9
25:33
12. OS Jč. fot. Č.B. 11
1
2
8
33:98

Body
31
27
25
22
19
18
16
9
9
7
6
5

TJ Sokol Ledenice zve příznivce badmintonu na

Otevřený
silvestrovský
badmintonový turnaj
neděle 30. 12.,
sokolovna Ledenice od 10 h
Zúčastnit se může kdokoliv, kdo se trefí do míčku,
jedinou podmínkou účasti jsou dvojice rodič
(teta, strýc, starší sourozenec) + dítě.

TIP NA VÝLET
¾ 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.
Neděle 9. prosinec v 15 h., Č.Budějovice, Clarion Congress Hotel, Pražská tř.14.
Vstupné dobrovolné. Na závěr přednášek proběhne biotronické
působení formou rozloučení.
www.dub.cz

Starší přípravka
Když nastřílíte za půlku sezony v osmi utkáních 99 gólů, není moc
co dodávat. S průměrem více než dvanácti vstřelených branek na jedno
utkání byla starší přípravka nejlepším ledenickým týmem v podzimní
části soutěže. Už když jsme v prvním kole – na začátku září – rozstříleli
Borovany 7:1 !!!, bylo jasné, že sezona 2012-2013 bude pro nás opravdu výjimečná. A skutečně! Další týdny byly důkazem toho, že jsme za
uplynulých pět let odvedli velký kus práce. A po pravdě se takový obrovský úspěch v podobě sedmi vítězství, jediné porážky, 21 bodů a
99 vstřelených branek, dal očekávat. Vždyť tři naši hráči (Čouza, Dědič, Fixová) hrají i na tzv. „střídavý start“ pravidelně krajský přebor za
Trhové Sviny.
Kdo hrál za starší přípravku?
Petr Pelikán, Tobiáš Čouza, Kačka Fixová, Marek Michner, Vašek
Hinterhölz, Jakub Dědič, Lukáš Erhart, Ondra Viktora, Vašek Voharčík, Milan Bicera.
Nejvyšší vítězství: Ledenice – Olešnice 35:0
Nejlepší střelec: Marek Michner 34 gólů

Mladší přípravka
Naši nejmladší vstoupili do podzimní části nové sezóny utkáním
s SKP České Budějovice s hrozivým výsledkem 2:19. Tato prohra
ovšem naše mladé fotbalisty neposlala do kolen, nýbrž se z ní poučili a
zbytek podzimní části odehráli s velkým přehledem a po závěrečném
hvizdu posledního podzimního utkání se pyšní výbornou druhou příčkou z celkového počtu dvanácti účastníků soutěže. Co, ale těší dvojnásob, tak to je předváděná hra a bojovnost všech hráčů mužstva. Na
vstřelených brankách se nejvíce podílela útočná dvojice Vašek Voharčík a Vítek Kopecký, kteří konto soupeře zatížili dohromady 63 góly.
Z toho prvně jmenovaný se s 37 góly stal druhým nejlepším střelcem
soutěže. Na všech gólech se podíleli hráči takto: Václav Voharčík 37;
Vítek Kopecký 26; Tomáš Horký 13; Milan Bicera 8; David Machač 4;
Filip Kopecký 3; Jan Mánek 1. Za vyhraná utkání bezesporu také
vděčíme naší brankářské jistotě v podobě kapitána mužstva, kterým byl
samotnými hráči zvolen Vojta Salák.
Na podzim sehrála všechna mužstva Slavoje celkem 54 zápasů.
Z nich bylo 33 vítězných, 6 skončilo remízou a pouze v 15 zápasech
odešel tým Ledenic poražen.
Slavoj tak získal 105 bodů ze 162 možných, což jsou téměř dvě třetiny toho, co se dalo na podzim uhrát.
V podzimní části sezóny vstřelila všechna mužstva Slavoje dohromady 274 a obdržela 142 branek. To je průměr přes 5 gólů na zápas
vstřelených a 2,6 obdržených.
Na závěr nesmí chybět poděkování všem rodičům za příkladnou
spolupráci při zajišťování dopravy na venkovní utkání po celou
podzimní část sezony.
Závěrečná pasáž:
Děkujeme všem zlatým lidičkám, kteří žijí ledenickým fotbalem –
hráčům, trenérům, kustodům, sponzorům a FANOUŠKŮM !!!
Všem Vám přejeme VESELÉ VÁNOCE a ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ
V NOVÉM ROCE 2013!!!
Váš Slavoj Ledenice

Borovany
Neděle 9. 12. v 17 h
Adventní koncert smyčcového kvarteta a bubenické skupiny
Wild Sticks, kostel Navštívení Panny Marie
(předprodej vstupenek infocentrum Borovany,
tel. č. 387 001 356 nebo www.cbsystem.cz).
Sobota 22. 12. v 17 h
Živý betlém a vystoupení Malého Furiantu
– zámecká zahrada v Podzámčí (také v 17.30 h).

Trocnov
Neděle 2. 12. v 17 h
Rozsvícení vánočního stromu a svěcení adventních věnců
areál hospody v Trocnově
15.-16. 12. od 14 do 18 h
Trocnovské medové Vánoce
Vánoční prodejní výstava. Soutěž o nejhezčí medový
perníček a vánoční aranžmá.
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ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ POŘADY
V LEDENICÍCH A OKOLÍ
Ó MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
VE ZBOROVĚ
úterý 4. 12., začátek v 17 h
ve Zborovské Bumbálce
Program:
- koledy v podání Žestě 200,
- divadélko Táta a Máma zahraje pohádku
Kterak čert psal vánoční přání,
- čertovská tombola,
Připraven bude vánoční punč, klobásky na
grilu i pivečko.
Pokud chcete předat Vaše balíčky, odevzdejte je řádně označené v obchodu nejpozději 3. 12. dopoledne.
Ó TRADIČNÍ LEDENICKÝ MIKULÁŠ
Středa 5. 12., začátek 17 h
- náměstí Ledenice
Uvidíte: Mikuláše s dárky a andělskou družinou, vrchního pekelníka s čertovskou cháskou
Ochutnáte: vuřty z čertovského kotle, pravý čertovský punč i ďábeskou polévku
POZOR: Vybírání dárků od 15,30h. v přízemí hlavní budovy základní školy.
Za každý dárek se vybírá 10 Kč.

Ó ADVENTNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
ŽÁKŮ ZŠ, ZUŠ A MŠ LEDENICE,
SVAZU POSTIŽENÝCH
CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
BOROVANY - LEDENICE
A RC LEDŇÁČEK
Sál U králů, vstupné dobrovolné
Otevřeno: středa 5. 12.
10 -20 h
čtvrtek 6. 12.
9 -17 h
Ó ČERTOVSKÁ ZÁBAVA
Pátek 7. 12.,
sál U Králů, začátek ve 20 h
Hraje DJ Smile, vstupné 60 Kč
Pořádá TJ Slavoj Ledenice
Ó VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZŠ, ZUŠ
A MŠ LEDENICE
Středa 12. 12.,
Divadelní sál Ledenice, začátek v 17 h
vstupné dobrovolné

Ó POHÁDKA S NADÍLKOU PRO DĚTI
sobota 15. 12., začátek v 15 h,
Divadelní sál Ledenice, vstupné dobrovolné
Divadélko KOS zahraje pohádku Princezna je hloupá Madla.
Po pohádce nadílka pro děti.
Vstupné dobrovolné.
Ó PŘIJĎTE SI
PRO BETLÉMSKÉ SVĚTLO
pátek 21. 12.,
náměstí Ledenice - u vánočního stromu,
začátek v 18 h
Kdo bude chtít, může si pro Betlémské
světlo přijít, jen mít přenosnou olejovou
lampičku nebo svíčku ve sklenici. Koledy
u rozsvíceného stromku zahrají děti ze
ZUŠ Ledenice.
Pořádá Římskokatolická farnost Ledenice.
Ó VÁNOČNÍ NADÍLKA V OHRAZENÍ
sobota 22. 12. od 15 h,
v sále místního pohostinství
Ó KONCERT V KOSTELE
SV. VAVŘINCE V LEDENICÍCH
sobota 22. 12.,
začátek v 18,30 h, vstupné dobrovolné
Pořádá městys Ledenice ve spolupráci
s Římskokatolickou farností Ledenice.
Program :
Šimon Brixi – Magnificat
Jiří Pavlica – Missa brevis
účinkují :
Jihočeské pěvecké sdružení,
Borovanský chrámový sbor,
komorní orchestr Collegium Musicum
Budvicense a sólisté.
Dirigent – Karel Ochozka
Ó KOLEDY
POD VÁNOČNÍM STROMEM
Pondělí 24. 12.,
náměstí Ledenice ve 21.30 h
Účinkuje: Ženský pěvecký sbor
pod vedením Ing. Jaroslava Korčáka
Ó VEMTE S SEBOU SOUSEDA
Čtvrtek 27. 12.
ve Zborově pod lípou před prodejnou
od 17 h
Vypijeme pivko, punč, popovídáme, zazpíváme u harmoniky, nebo něco zakousneme, a až se nám bude chtít, půjdeme domů.
Srdečně zvou Voharčíkovi
Ó ZÁBAVNÁ SILVESTROVSKÁ
PÁRTY
Pondělí 31. 12.,
sál U Králů, začátek ve 20 h
Hudba všech žánrů, hrajeme i na vaše přání.
Vstupné 150 Kč (v ceně šampaňské a půlnoční guláš).
Rezervace v cukrárně u Fabiánů.
Pořádá TJ Slavoj Ledenice.
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PŘIPRAVUJE SE
PLESOVÁ SEZÓNA 2013
Ó 19. 1. HASIČSKÝ PLES
- SDH Ohrazení
- Zborovská Bumbálka
Ó 26. 1. HASIČSKÝ PLES
- SDH Ledenice - sokolovna
Ó 26. 1. SPORTOVNÍ PLES
- TJ SOKOL Zborov
-Zborovská Bumbálka
Ó 1. 2. FARNÍ PLES
- Římskokatolická farnost Ledenice
- sokolovna
Ó 8. 2. MAŠKARNÍ PLES
- Baráčníci Ledenice - sokolovna
Ó 9. 2. MAŠKARNÍ PLES
- SDH Ohrazeníčko
- Zborovská Bumbálka
Ó 2. 3. SPORTOVNÍ PLES
- TJ Slavoj - sokolovna
Ó 9. 3. XIV. REPREZENTAČNÍ PLES
- městys Ledenice a TJ Sokol
- sokolovna
Ó 16. 3. IV. BÁL ZBOROVSKÉ
BUMBÁLKY
- Zborovská Bumbálka

KRUH PŘÁTEL HUDBY
PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ
ŠKOLE F. PIŠINGERA
TRHOVÉ SVINY
38. KONCERTNÍ SEZÓNA
2012 – 2013

12. prosinec
MUSICA BOHEMICA
Vánoční koncert
Kulturní dům v Trhových Svinech od 19 h
Doprava na koncert autobusem z Ledenic
- autobusové nádraží v 18,15 h
Bližší informace obdržíte
v ZUŠ F. Pišingera, Sokolská 1052,
374 01 T. Sviny
tel. 380 120 534
e-mail info@zustsviny.cz
www.zustsviny.cz

Půlhodinka s kronikářem
Tentokrát si přiblížíme tvorbu
zápisu událostí roku 2012
do kroniky městyse.

Dne 3. ledna 2013 od 18 h,
společenský sál DPS
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VZPOMÍNKY NA VÁNOCE LET MINULÝCH
Vánoce
Hlas zvonů táhne nad závějí,
kdes v dále tiše zaniká,
dnes všechny struny v srdci znějí
neb radost se jich dotýká.
Jak romanticky zaznívaly po tišině v kraji
rolničky, zavěšené na postrojích tahounů, zapřažených do saní. Jakmile napadl sníh a přituhlo, konala se veškerá doprava na saních.
Celý advent, tj. od počátku prosince až do
Vánoc, cupali lidičky zachumlaní do šatů,
plen a beranic, den co den, časně ráno ještě za
tmy, s lucernou, do kostela na roráty, aby zde
při mši konali kajícnou pobožnost a pak si sborově zazpívali „rosu dejte oblakové“ nebo
„z nebe radost přichází“.
To bylo příprav a těšení se na Vánoce! Děti
stavěly betlémy, někde figurkové, jinde jen
tištěné na papíru. Vánočních stromků bývalo
dříve poskrovnu, snad jen v polovině domácností v městečku. Nebylo co na něj věšet. Kde
stromeček měli, stačilo navěsit cukroví po domácku pečené, za to tím víc bylo na stromku
jablíček a ořechů. Na Štědrý den se držel přísný půst a důvěřivým dětem rodiče slibovali, že
budou-li se postit, uvidí večer zlaté prasátko.
Ovšem pro sváteční ruch děcka snadno na
zklamání zapomněla. Na Štědrý den hned od
rána měla hospodyně i všichni z rodiny plné
ruce práce: tloukl se mák v hmoždíři, pekly se
calty, šišky, máčely suché švestky, přebíral se
hrách a jiné roboty bylo bez konce. Hospodář
zabíjel a škrábal ryby, sekal dříví a přinášel
vodu. Před zahájením slavnostní večeře se
všichni společně pomodlili. Pak se předkládalo několik chodů různých krmí. Ryby byly
upravené na několik způsobů: pečené na kmíně, na řízky, nebo v omáčce „na modro“ , nebo
„na černo“. Jedly se omáčky švestková, vařeLedeničtí rybáři oznamují:

PRODEJ
VÁNOČNÍCH
KAPRŮ
Kde: Lazna - rybářská klubovna
Kdy: sobota 22. 12. od 10–18 h
neděle 23. 12. od 8–12 h
V případě zájmu Vám rádi ryby
očistíme a naporcujeme.
Po dobu prodeje možnost
pohoštění v naší klubovně
(teplé nápoje, pivo, klobása na roštu atd.)
V sobotu 22. 12. možnost posezení
v naší klubovně až do pozdních hodin
(občerstvení, točené pivo atd. zajištěno).

ný hrách, pečené šišky polévané sirobem a jiných jídel velký výběr. Zapíjelo se domácím
vínem trnkovým a šípkovým, čajem s punčem
a výjimečně na tento den i zrnková káva se vařila. Při večeři se dbalo, aby nebyl u stolu lichý
počet hodujících, to přizvali některého z chudiny, který byl opuštěný, protože se věřilo, že
ten lichý do roka umře. Těch termínů „do roka
umře“ bylo mnoho. Při všem veselí však hodovníci nezapomněli zavzpomínat na ty, kteří
z rodiny chybí anebo odešli na vždy. Mezi večeří se ozývaly rány z bouchaček, to starší
chlapci snesli zrezivělé ládovačky a staré flinty a stříleli oslavné salvy. Nejdojímavější poezie Vánoc zavanula do příbytků, když obecní
pastýř zatroubil pod okny znělku „nesem vám
noviny“. Všude pro něho vynesli výslužku a
jeho žena s přáním radostných Vánoc skládala
dary do nůše. Obecní pastýř, již na odpočinku,
Tomáš Votava, posledně vytruboval koledy
roku 1935. Po večeři se donesli kousky
vánoček dobytečku a rybí kosti se házely pod
stromy, aby plodily hojně ovoce.
Když bylo po večeři uklizeno, sešli se hrátečníci aby pobesedovali. Téma vyprávěnek
bylo z oblasti příhod tajemných a záhadných
událostí. Před půlnocí, nejméně jeden člen
z rodiny, se svátečně oblékli a spěchali na
„půlnoční“. V kostele při svitu voskovic, za
hlaholu hudby a zpěvu se rozněcovala v duších lidí vznešená nálada a slavnostní rozcitlivění. Zvláště při předvedení Rybovi České
mše: „Hej mistře, vstaň bystře…“ lidé v blouznivém rozpoložení ani nedýchali. Po zakončení
mše se celý chrám rozezněl velebným hymnem
Narodil se Kristus Pán, radujme se! Slavná, hraná a zpívaná mše se opakovala na Boží hod.
Bylo zásadou, že na Vánoce musel každý člen
rodiny, dlící mimo domov, přijít strávit svátky

do kruhu svojí rodiny. O Vánocích i tam, kde
ležel stín dočasné neshody, přinesly tyto svátky usmíření a zapomnění všeho zlého.
Na svátek svatého Štěpána chodila omladina, která byla u sedláků na službě, domů.
O těchto robotnících se lidé hanlivě vyslovovali, že se „telí“. Od Vánoc do Třech králů
měla služebná chasa dovolenou a pak se do
služby vrátila zpět, nebo změnila místo a nastupovala v novém. Na Boží hodní svátek
bývalo zpravidla ochotnické divadlo a na
Štěpána tradiční taneční zábava.

Silvestr
Poslední den v roce býval dnem polosvátečním. Po slavném požehnání v kostele, na
poděkování starému roku, věřící vyslechli kázání kněze o hřešícím lidu a nabádal je, aby se
napravili a vedli život bohabojný. Po kázání
přednesl kněz statistické zpravodajství; kolik
se na farní osadě narodilo dětí, kolik bylo
uzavřeno manželství a kolik lidí zemřelo,
k tomu přidal přehled významných událostí na
kolatuře sběhlých.
Po požehnání se muži rozešli do hospod,
aby na počest patrona flamendrů se oddali
znamenité pijatice. V tento byly všechny hospody zaplněny a hlučení jako v úle. V půlnoci
se hosté již rozjařeni a značně podroušeni, dali
se vzájemného objímání, přítel nepřítel, a
pusy jen mlaskaly.
Silvestr za rokem uplynulým zavírá okno,
abychom viděli minulost, otevírá dvéře, za nimiž je neznámá budoucnost.
Převzato z ledenické kroniky Jindřicha Diviše.
Za laskavý souhlas s otištěním děkujeme paní
Marii Turkové.

INFORMACE MÍSTNÍ KNIHOVNY LEDENICE
Ó Vánoční tvoření s dětskými čtenáři
čtvrtek 13. 12. od 15 h
(přihlášky v knihovně).

LITERÁRNÍ NOVINKY:
Pro děti a mládež:
Kniha pro správné holky
Kniha pro správné kluky
Dinosauři a fascinující pravěký svět
Petra Klabouchová Upíří kronika
Thomas Brezina
Ségry a čáry na rodiče
Franziska Gehm
Super modelky
Školní superstar
Joachim Masannek Felix tornádo
Jožka sedmá kavalerie
Maxi kanonýr
Leon mistr kliček
Ursel Scheffler
Detektiv klubko –
Záhada fialového
flašinetu
Helena Lehečková K čertu!
Zdeněk Šmíd
Pohádky
pro dobrodruhy
Lucy Daniels
Zatoulané štěně

Pro dospělé čtenáře:
Jeffery Deaver
Tvůj stín
Lovec
Robert Ludlum
Bourneův princip
Kateřina Janouchová Podváděná
Magda Váňová
Ať myši nepláčou
Halina Pawlowská Strašná nádhera
Radka Zadinová
Země nikoho
Vlasta Svobodová
Emigranti
Jitka Prokšová
Anděl s druhým křídlem
Ilona Ondráčková
Hrad vzpomínek
Inna Rottová
Dáma z komparsu
Eva Kačírková
Diamantová Lily
Vítězslav Welsch
Žába na prameni
Miluše Dovrtělová Vražda na druhou
Michal Fieber
Soukromé bludiště
Pavel Jansa
Kámošky až za hrob
Anna Březinová
Královská láska
Rytířka z Voračova
Jan Bauer
Hvězda
Valdštejnova srdce
Eva Rolečková
Já, kníže Soběslav
Hana Kolaříková
Tma před úsvitem
Stephanie Laurens V područí lásky
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ZE ŠKOLY …
Svátek svatého Martina
v ledenické škole
Oslava svátku sv. Martina je pro naši školu již tradiční a je dílčím
projektem velkého školního projektu Zvyky a tradice.
Do této doby probíhala vždy v tento svátek školní soutěž „O nejlepší
svatomartinský rohlíček“. Letos však žáci 7. třídy spolu s třídní učitelkou uchopili tento projekt trochu jinak a rozhodli se uspořádat „Svatomartinský jarmark“, kdy rohlíky sami ve škole připravili a poté upekli.
Celý projekt byl řešen formou mezipředmětových vztahů, kdy si
žáci při matematice museli nejprve sami nanormovat potřebné suroviny, při výtvarné výchově pak zase vyrobit plakáty informující o celé
akci veřejnost.
Pak už nastalo samotné pečení. Jistě si dovedete představit, jak to asi
vypadá, když pustíte do kuchyně 22 dětí a dáte jim do ruky tak mocnou
zbraň, jakou je mouka… J Vše se ale nakonec podařilo zvládnout až
do chvíle, kdy jsme se blížili do finále a chtěli upéci 300 připravených
syrových rohlíčků. S velkou nevolí jsme totiž zjistili, že nás zradila technika – trouba bohužel nepekla!! V tento dosti nepříjemný okamžik jsme
tedy museli dát hlavy dohromady a rychle vymyslet náhradní řešení. Nezbývalo, než rozdělit syrové pečivo žákům, aby je doma společnými silami s maminkami a babičkami dopekli. Touto cestou mnohokráte děkuji
všem zúčastněným pomocníkům!
Samotná prodejní akce proběhla 13. listopadu v budově školy a
měla velmi nečekaný ohlas. Rohlíčky si přišly nakoupit desítky lidí,
takže za pár okamžiků zbyl v bednách už jen spadaný cukr.
Protože byl tento projekt pilotní, těžko jsme odhadovali, jaké množství pečiva máme vlastně připravit. Nakonec se ukázalo, že jsme mohli
péci mnohem více. Alespoň máme tedy inspiraci na další ročník.
Děkujeme všem, kteří svým nákupem přispěli žákům ledenické školy. Peníze, které si žáci touto akcí zaslouženě vydělali, použije třída jako
příspěvek na kulturní akci, kterou vyberou společně s paní učitelkou.
Celý projekt nakonec tedy dopadl výborně a my bychom vás tímto
chtěli pozvat na další ročník svatomartinského pečení.
Kateřina Vondrová

HALO, HALO,
MAMINKY, LEDŇÁČEK
OPĚT SVOLÁVÁ VŠECHNY DĚTI
Ledenický Ledňáček by chtěl zase pod svá křídla svolat všechny
staré známé i nové tváře, které by se chtěly zapojit do mimi hrátek pro
děti od 4 měsíců do roku a baby hrátek pro děti od roku do tří let. Podrobné informace o termínech budou sděleny v lednovém zpravodaji.
Další návrhy, připomínky i nápady uvítám
na eevviikk@centrum.cz.
Na všechny Ledňáčky se těší Eva Lišková

fitness program v rytmu latinsko-americké hudby
pro úplně každého, kdo má rád pohyb a tanec

s Janou

kojanova.jana@seznam.cz
facebook - jana kojanova
tel. 603 867 411

sokolovna LEDENICE
pondělí 26. 11. začínáme J
19.30 h - 20.15 h
Přijďte se odreagovat a vyřádit
60 Kč
Přijďte se odreagovat, vyřádit, přijít na jiné myšlenky...

u www.ledenice.cz t
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LEDENICKÝ ZPRAVODAJ
Pavla KAČÍRKOVÁ

STŘÍHÁNÍ
A ÚPRAVA PSŮ
Na přání i u Vás doma.
Tel. č. 774 120 869
Trocnov 39, 373 12 Borovany
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PAVEL SLÁMA

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

Hotel Alf v Borovanech

KAREŘNICKÝ SALON
FREEDOM PŘEJE PŘÍJEMNÉ
PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A ÚSPĚŠNÝ ROK 2013.

Uzávěrka dalšího vydání
Ledenického zpravodaje
je 4. ledna 2013
Své příspěvky můžete zasílat
na adresu:
Městys Ledenice, podatelna,
Náměstí 89, 373 11 Ledenice,
nebo na e-mail:
kultura@ledenice.cz.

pořádá SILVESTROVSKÝ VEČER
K tanci hraje kapela MONIKA.
Vstupné 430 Kč.
V ceně je zahrnut půlnoční přípitek
+ silvestrovská večeře.
Vstupenky budou v předprodeji
na hotelu Alf od 1. 12. 2012.
Více informací na tel.: 602 169 285.

KADEŘNICTVÍ
PEDIKÚRA, MANIKÚRA
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

Cena inzerce je 3,75 Kč + DPH.

Karel BÁRTA

Kosmetický Salon
Šárka Michnerová
Náměstí 70, Ledenice

KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ
~ PEDIKÚRA ~
~ MANIKÚRA ~
Dárkové poukazy
v prodeji
Objednávky na tel. č.: 728 130 000

Nová 354, 373 12 Borovany

HODINOVÝ MANŽEL
údržba, opravy, práce všeho druhu,
domy, byty, sekání zahrad, atd.
Tel.: 723 995 637
kajosbarta120@seznam.cz

REKONDIČNÍ
MASÁŽE
Simona Pelikánová – fyzioterapeut
Mysletínská 386, Ledenice

MANDA LEDENICE

V AKUTNÍCH PŘÍPADECH A PO DOHODĚ
MOŽNOST MASÁŽE I U VÁS DOMA!

PRODEJ VŠECH DRUHŮ
PÍSKŮ, DRTÍ, KAČÍRKŮ

Informace a objednávky: mob. 606 742 040

UHELNÉ SKLADY LEDENICE
NABÍZEJÍ:

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

mobil: 602 662 693

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

PRACOVNÍ
DOBA:
pondělí-pátek
7,00 - 11,00
11,30 - 16,00
sobota
7,00 - 12,00

Rozvoz uhlí zdarma při množství 15 q!
SKLÁDÁNÍ DOPRAVNÍM PÁSEM!
Uhelné sklady Ledenice – teplo Vašeho domova.
Tel.: 387 995 427, 607 100 980.
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POJIŠTĚNÍ
PRO ŽENY!
Poslední šance!!
Do 20. 12. 2012!!!
Volejte:

Pavel BLAŽEK
Allianz pojišťovna, a. s.

Mobil: + 420 606 542 670
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.

